Beretning 2008
Igen et år er gået, nemlig det attende i laugets historie og
snart det tiende i Tilia Alsies tid som færdig båd.
Påskeudstillingen i år bød på den nyskabelse, at vi
havde indbudt maleren Inger Detlefsen til at udstille hos
os. Det blev 10 billeder i akryl med keltisk inspirerede
motiver. Helt tydeligt forøgede det antallet af gæster.
Mange kom for at se malerierne og rigtig mange af dem
brugte mere tid på Hjortspringbåden og hvad vi ellers
viste. Der var megen aktivitet blandt medlemmerne i de
dage. Vi har for nylig haft henvendelse fra Helen Dalvig
om udstilling af hendes billeder hos os ved den
kommende Påskeudstilling.
Mange grupper har besøgt os i årets løb. Men 3F i
Guderup bad os med båd besøge dem den 17. maj. Efter
at Johannes Diederichsen og Arne Madsen havde
studeret om vi kunne komme igennem diverse lyskryds
og sving, sagde vi ja mod fornøden betaling af 3000 kr.
En flok medlemmer mødte dagen igennem en del
mennesker, hvoraf mange ikke tidligere havde stiftet
bekendtskab med Tilia.
Klokken 07.00 en søndag i juni kørte en bus med
medlemmer af sted mod Dejbjerg Jernalder, hvor
arkæolog Torben Egebjerg var guide for os på museet, i
jernalder-landsbyen, på Bundsbæk Mølle og i Bork
Vikingehavn. En vellykket tur for 28 medlemmer.
I juni gennemførte vi en medlemssejlads i Dyvig og
Mjelsvig med landgang et par steder blandt andet ved
Johannes’ bro, hvor frokosten blev indtaget. På denne
tur gjorde vi vores første erfaringer med det udstyr, vi
har anskaffet for at kunne måle på bådens afdrift og
betydningen af at have to styreårer. Valbjørn hang ind
imellem ud over rælingen for at ”styre” den ekstra

styreåre og Fenger ”nørklede” med computer og GPS.
En del af vore nyere medlemmer var med ude at padle
for første gang. Det blev i øvrigt en tur, hvor der skulle
tages godt fat i årerne.
Årets ”Historisk dag ved Søen” i august blev en succes
også for vores del af arrangementet. Vi deltog som
vanligt med vævning, smedning, træskæring, udstilling
og sejlads med gamle og nye medlemmer. Udstilling og
smedning var i samarbejde med Nydambådens Laug.
Derudover klargjorde vi om fredagen pladsen sammen
med styringsgruppen for arrangementet. En stor indsats
af lauget. Morsomt var det, at vort medlem Thomas
Quinn og hans kone fra Vancouver i Canada deltog alle
tre dage.
På Sønderborg slot deltog vi i oktober i
Husflidsudstillingen med stor succes som vanligt. Det
var smedning sammen med Nydambådens Laug,
vævning, filtning og som noget nyt i år træskæring.

Det var så i år, vi målrettede vores hjemmeside også til
medlemmerne. Det har givet en mere fyldig kalender, og
først og fremmest har det betydet, at vort Nyhedsbrev nu
lægges på siden. Ca. 40 medlemmer har ønsket at kunne
læse eller udprinte Nyhedsbrev derfra. Flere må gerne
komme til. Man kan melde sig til mig i aften. En mail til
de, der har meldt sig fortæller, at nu er det ny nummer
parat på siden. To fordele har man ud af det. Det nye
Nyhedsbrev er klar til læsning ca. 8 dage før det trykte
når ud, og så kan man jo printe det ud i farver. Også
vores årlige folder er lagt på nettet, så enhver kan printe
den ud efter behov. Baggrunden for at dette har kunnet
lade sig gøre er, at Ib Stolberg har været og er i gang
med en nyopsætning af www.hjortspring.dk.
Kommentarer om den ny hjemmeside må gerne tilflyde
Ib eller mig efterhånden som nye tiltag er tilgængelige.

Efter generalforsamlingen den 3. marts var der
medlemsmøde, hvor Jan Schaloske og Jens Chr. Hansen
gjorde rede for en ide om at udvikle Holm som historisk
område. Jolmands gård, Hjortspringbåden, Marie Louise
Stig Sørensens arkæologiske studier i området er mulige
temaer til denne ide (se deres indlæg i Nyhedsbrev 22008). Jeg har for nylig haft en snak med vores
borgmester og en repræsentant fra Fagcenter kultur og
fritid. Jan var meget interesseret i tankerne og
fritidskonsulernten blev sat til at undersøge muligheden
for at få lavet en fælles brochure om området.
I maj var der medlemsmøde den 4. maj. Ved det tredje,
den 6. oktober, som vi lavede i samarbejde med
Nydambådens Laug, havde vi museumsinspektør Per
Ethelberg fra Haderslev museum som foredragsholder.
”Tanker om den tidlige rigsdannelse i Sydskandinavien”
var foredragets titel. Sidste medlemsmøde i år var 1.
december, hvor vi fortsatte mange års tradition med at
spise gule ærter.
Der kommer af og til forslag fra medlemmer om andre
aktiviteter, vi skulle deltage i eller forespørgsler udefra
om vi vil deltage i det eller det. Eksempelvis
Kulturnatten i Nordborg. Men vi skal have nogen til at
tage sig af det. Bestyrelsen har hidtil ment, at vi har
arrangementer nok til vores hartkorn. Medlemmerne må
gerne komme med kommentarer og forslag. Måske er
der noget af det, vi deltager i, der kan skiftes ud med
noget bedre og mere interessant for os. Kommentarer
ønskes også gerne i dag. Indlæg i Nyhedsbrev er også en
fin mulighed.
Vi har i løbet af de sidste par år haft den glæde og
tilfredsstillelse, at en del yngre mennesker (ikke
pensionister) også er blevet medlemmer af
Hjortspringbådens Laug. Det er f. eks. medlemmer, der
kom fra Teambuilding Middelalder/viking. De spurgte
om lov til at arbejde med deres kopier af skjolde, buer
sværd mm. Alle er blevet medlemmer af

Hjortspringbådens Laug. På et tidspunkt i efteråret var
tilstrømningen derfra vokset meget om tirsdagen, og
ikke alle beskæftigede sig med historiske aktiviteter. Det
førte til, at vi en tirsdag måtte tage en snak om, at vi
ikke ønskede at være en hobbyklub eller en klub, hvor
det sociale samvær var hovedformålet.
Bestyrelsen har talt om ændring af vedtægterne i
efteråret. På to punkter ønsker vi ændringer. Vi skal
have ændret § 10, da Nordborg kommune ikke eksisterer
længere. Forslaget er at ændre til Sønderborg kommune.
Jeg har orienteret vores borgmester om dette forslag.
Der var ingen kommentarer fra ham hertil.
§ 2 har vi ønsket at gøre bredere, så vi foreslår, at vi gør
plads til aktiviteter med udgangspunkt i forhistorisk tid
og ikke kun keltisk jernalder. Det svarer egentlig til,
hvad vi har gjort i mange år, hvor vi har arbejdet på
kopier af fund fra bronzealder til vikingetid.
I § 6 tilføjes et afsnit, der præciserer, hvad vi mener, der
kan arbejdes med, når vi er herude f. eks. om tirsdagen.
Bestyrelsen har i efteråret efter forslag fra medlemmer
drøftet, om vi skulle gøre noget ud af Tilias 10-års dag
på vandet. Udover den i Nyhedsbrev 1-2009 omtalte
medlemssejlads den 5. juni har vi besluttet at lave et lille
jubilæumsskrift. En arbejdsgruppe bestående af
Valbjørn, Fenger, Leif Stig Andersen, Ib Stolberg og jeg
selv er langt fremme i arbejdet med samme. Hvad der
mere evt. skal/kan ske under medlemsmødet herefter.
Bestyrelsen har også kontakt til en udstiller i på næste
påskeudstilling.
Det var så den næstsidste (eller måske den sidste)
beretning, jeg har aflagt.

