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0. årgang

Nr. 0

Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamling i 2013 afholdes mandag den 4. marts kl.19.00 i Lindeværftet.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Forslag afleveres til bestyrelsen en uge før generalforsamlingen.
a) Fremtidige aktiviteter (Ib):
i.

Fremstilling af nye bundbrædder til Tilia, som de er beskrevet af Rosenberg (p. 85 –
86) og brugt som i H.P. Rasmussens forslag.

ii. Prøve med bundter af riskviste ved stævnene, Rosenberg p. 86.
5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
J. J. Kjær Rasmussen, John Petersen, Margit Christensen og Chr. B. Hansen er på valg.
6. Valg af suppleant.
Valg af revisor.
7. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af det årlige kontingent for 2014.
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde.
På bestyrelsens vegne
N.P. Fenger

Navne og adresser
Formand

N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 04 30, e-mail: formand@hjortspring.dk

Næstformand

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

Kasserer

John Petersen, Ugebjergvej 13, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 62 71, e-mail: kasser@hjortspring.dk

Sekretær

Margit Christensen, Momarkvej 315, Tandslet, 6470 Sydals, tlf. 42 96 26 55

Øvrige

Chresten Møller, Hjortspringvej 23, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 84 63, e-mail: post@hjortspring.dk
Sonja Madsen, Ugebjergvej 15, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 62 38, e-mail: post@hjortspring.dk
Chr. B. Hansen, Holger Drachmanns Gade 4 3. tv, 6400 Sønderborg, tlf. 22 72 72 56, e-mail: post@hjortspring.dk

Redaktion

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

Lindeværftet

Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg

Internet

http://www.hjortspring.dk

Næste nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes i september og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo august.
Indlæg sendes til:
J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail: pr@hjortspring.dk
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Kalender
Mandag den 4. marts kl. 19
Generalforsamling. Lindeværftet.

Lørdag den 6. april – lørdag den 30.september
Alle lørdage kl. 14-17.
Åbent i Lindeværftet.
Se vagtplan fra Ingrid Dall.

Torsdag den 28. marts – mandag den 1. april kl. 13-17
Påskeudstilling.
Lindeværftet åbent med egne aktiviteter samt udstilling af malerier af
Winfrird Gustav Papke, født 1933 i Langenau i Kreis Danzig-Land. Opvokset i Kreis Flensburg.
Han har lavet satiriske billeder og situationer i acryl, olie og pastel.

Tirsdag den 6. maj
Medlemsmøde.

Pinse (19 – 21 maj)
Sebbe Als Vikingerne planlægger et skibstræf ved deres naust.
Invitation og program senere.

Mandag den 15. juli – søndag den 4. august.
Sommeråbent i Lindeværftet evt. med aktiviteter.
Alle dage kl. 14 - 17.

Lørdag den 10. august kl. 10 – 16
Historisk dag ved slottet.

Lørdag den 17 august.
Søsætning af Nydambåden.
Se Nydambådens Laugs hjemmeside om arrangementet, nydam.nu.
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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. december 2012
1.

Arkivering
22. oktober har vi afleveret vort arkivmateriale i papir (ordnet og ajourfør af Erik Longfors) til
Lokalhistorisk Arkiv, Nordborg) En foreløbig aftale om aflevering og arkivering er 29. oktober og 10.
december underskrevet af Jens-Ove Hansen og N. P. Fenger, de to formænd.
Erik Longfors og J .J. Kjær Rasmussen vil i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv lægge
retningslinier for den endelige arkivering af materialerne, ligesom der laves aftale om tilførelse af
fremtidig relevant materiale.
Vort materiale er foreløbig arkiveret som en enhed bestående af 31 ringbind. Efter den endelige
registrering og arkivering vil det være tilgængeligt for alle medlemmer ved henvendelse til arkivet i
Løjtertoft nr. 32.
Drøftelse af og arkivering af elektronisk arkivmateriale og billeder tages op med Ib Stolberg-Rohr og
andre interesserede snarest.

2. Planlægge generalforsamling.
a) Dato: Mandag den 4. marts kl. 19.
b) Regnskab 2012: Regnskab til dato: udleveret på mødet.
c) Budgetforslag 2013: Forslag udleveret og drøftet på mødet.
Poster i budgettet foreslået flyttet i kontoplanen, kassereren retter planen.
d) Valg. Arne Steffensen er afgået ved døden. Chr. B. Hansen er indtrådt i bestyrelsen.
John Petersen, J, J, Kjær Rasmussen, Margit Christensen, Chr. B. Hansen er på valg.
e) Valg af suppleant og revisorer.
f)

Nyhedsbrev med indbydelse til generalforsamling og girokort pakkes og fordeles tirsdag den 5.
februar.

3. Aktiviteter 2013.
a) Påskeudstilling (Kunstner: ?).
b) Medlemsmøde i maj. Foredrag. Fl. Rieck ? - Evt. i samarbejde med Nydambådens Laug og
Sebbe Als vikingerne. Tovholder: N. P. Fenger.
c) Lindeværftet åbent uge 29-30-31: 15. juli. – 4. august.
d) Historisk dag ved slottet, lørdag den 10. august.
e) Søsætning i Sottrupskov. 17. august.
f)

Nyhedsbrev i begyndelsen af september.

g) Medlemsmøde i efteråret tages der stilling til senere.
h) Husflidsudstilling i oktober.
i)

Aktiviteter i Lindeværftet?

Margit Christensen
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Arkiv
I mange år har Erik Longfors været vores arkivar. Alt på papir har på særdeles tilfredsstillende vis været
systematiseret og arkiveret i god orden (organiseret i nedenstående arkivstruktur).
I begyndelsen af 2012 besluttede bestyrelsen at kontakte Lokalhistorisk Arkiv Nordborg med henblik på
at overføre arkivet til dem i første omgang for at nå frem til en aftale om overførselen, strukturen og den
fremtidige arkivering og vedligeholdelse (se referat fra bestyrelsesmøde 10.12.2012 andet sted i
nyhedsbrevet).
En tirsdag i oktober var 2 repræsentanter fra arkivet på besøg i Lindeværftet og vi fik fastsat en
afleveringsdato, hvor Erik Longfors og undertegnede afleverede alt, hvad der stod under bordet i vort
mødelokale ordnet i denne opdeling:

Arkivstruktur
1.

Referater fra Generalforsamlinger.

2.

Referater fra Bestyrelsesmøder.

3.

Referater fra Medlemsmøder.

4.

Projekter:
a) Fremstilling af kopi af Hjortspringbåden.
b) Andre projekter /aktiviteter.

5.

Korrespondance vedr. sponsorstøtte.

6.

Korrespondance (Eksklusiv sponsorer).

7.

Udklip fra aviser og blade mv.

8.

Kassetter:
a) Byggegruppen, Tilia
b)

9.

Laugsmappe (Hjortspringbåden)

10. Vagtmappe.
11. Nyhedsbreve.
12. Diverse (bl.a. Artikler mv.)
13. (Div. Electronica: CD, DVD, hjemmeside, …)

Bemærkninger:
1., 2. og 3. er overgået til elektronisk arkivering (laugs computer og backup)
9., 10. og 11. er elektronisk arkiveret fra start (laugs computer og backup)
På næste side ses den aftale, vi har indgået med Lokalhistorisk Arkiv, og som vi arbejder ud fra:
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Brev fra Lokalhistorisk Arkiv Nordborg

Fotokopi af brev og derfor noget uskarpt!
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Opstadvæv
Den ældst kendte afbildning fra 1778 af en opstadvæv findes på Det Kgl. Bibliotek i Kbhvn. viser en
islandsk vævetype med jordgravede sidestolper sat op til kipervævning. Denne type er påvist ved
jernalderhustomter på Bornholm.
En færøsk væv hjembragt til Kbhvn. i 1848 vises opsat med fint totrådet hørgarn til lærredsvævning.
Bevarede vævevægte af denne type væv har været anvendt i 8-10.000 år.
Væven adskiller sig fra andre væveformer idet den har vævevægte som er uundværlige da væven kun har
en bom. Det andet er, at man gennem hele oldtiden har udarbejdet trenden som forlængede skudtråde i et
opsætningsbånd, dvs. at man i et stk. stof fra denne væv har både ægkanter på vævningens to langsider plus
en form for ægkant ved vævningens begyndelse (læs mere i bogen ”Opstadvæv før og nu” af Egon H.
Hansen).
Lindeværftet har en opstadvæv stående og det blev en udfordring for Hansine og mig – vi væver og
mente til at begynde med at det var ligetil at gå i gang med så enkel en væv – det var ikke så ligetil men fandt
ud af teknikken og fik vævet nyt tøj til vores lille pige som vi har stående. (se billede).

Hansine Jensen og Sonja Madsen ved
opstadvæven, opstillet på Jollmandsgård ved
indvielse af gården.

Vores lille pige.

Johanne Jacobsen.
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Hjemmeside

Årlige besøg fra 1997 til 2013

Ugentlige besøg i 2011 og 2012.
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Mulig årsag til det mindskede antal besøgende
Der har ikke været nogen opdatering af den engelske del af vores hjemmeside i flere år – ikke siden det
nye layout blev indført, dvs. at vi langsomt mister mulige besøgende fra hele verden udenfor Norden.
Det vil vi gøre noget ved.
Ib
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