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18. årgang

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

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.

Mandag den 7. oktober kl. 19
Medlemsmøde.

Lørdag den 19. – søndag den 20. oktober
Husflidsudstilling på Sønderborg Slot.

Mandag den 2. december kl. 19

Kl. 18

Gule ærter.
Tilmelding på listen i Lindeværftet eller på post@hjortspring.dk, senest 2012-11-20 kl. 19!
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Navne og adresser
Formand

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

Næstformand

Jacob Raarup Jensen, Lebølvej 29, Lebøl, 6470 Sydals, tlf. 22 29 21 59 e-mail: naestformand@hjortspring.dk

Kasserer

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

Sekretær

Barbara Mai, Brushøjvej 21A, Holm, 6430 Nordborg, tlf. 74 49 19 69, e-mail: post@hjortspring.dk

Øvrige

Burt Farber, Baunbjerg 3, Holm, 6430 Nordborg, tlf. 74 46 17 76, 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

Lauget, e-mail: pr@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:
Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dk

Referat af generalforsamlingen mandag den 4. marts 2013
1. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Peter Rasmussen som dirigent. Det blev vedtaget.
2. Formandens beretning blev godkendt (Kommer i efterårets nyhedsbrev, men kan ses nu på
hjortspring.dk).
3. Kassereren fremlagde regnskabet for 2012. Det var godkendt af revisorerne, og det blev godkendt af
generalforsamlingen (Kommer i efterårets nyhedsbrev, men kan ses nu på hjortspring.dk).
4. Indkomne forslag.
Ib Stolberg foreslår at vi fremstiller et helt sæt bundbrædder som de er beskrevet i G. Rosenbergs
beretning om fundet. Der er fundet 85 stk.
Ib Stolberg foreslår at vi laver et risknippe, som omtalt i Rosenbergs bog i stævnen, som fodstøtte
for trommeslageren.

5.

Roklubberne kontaktes med henblik på bemanding af Tilia. Skal de være medlemmer?
Diskussion om medlemskab ved sejlads med Tilia. Carsten Jacobsen foreslog et ekstraordinært
medlemskab vedr. foreninger, når de f. eks. Skal hjælpe os med at bemande Tilia ved
arrangementer. Skal vedtægterne ændres hvis vi indfører dette?
Valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg var:
•

John Petersen

•

Jens-Jørgen Kjær Rasmussen

•

C. B. Hansen

•

Margit Christensen

•

Chresten møller

• suppleant, ledig post efter at C.B. Hansen indtrådte i bestyrelsen.
Følgende blev valgt:
•

John Petersen

•

C. B. Hansen

•

Burt Farber

•

Barbara Mai

•

Jacob Raarup

• Suppleant: Marianne Raarup
6. Hans Peter Rasmussen og Jens Herborg fortsætter som revisorer.
7. Kasseren gennemgik budgettet. Der var diskussion om størrelsen af afdraget til kommunen.
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Den gamle bestyrelse havde foreslået 15.000 kr. Budgettet blev godkendt.
Kontingent for 2014 blev fastsat til 125 kr.
8. Eventuelt.
Intet.
Sonja Madsen – J. J. Kjær Rasmussen

Medlemsmødet den 4. marts
Forårets arrangementer blev gennemgået.

Påskeudstilling 2013
Vi havde igen i år en rigtig god påskeudstilling.
Som kunstner havde vi Winfried Gustav Papke, født 1933 i Kreis Danzig-Land og opvokset i Kreis
Flensburg til at udstille nogen af sine satiriske billeder og situationer , samt en masse dyrebilleder i acryl,
olie og pastel. Der var nogle rigtig flotte billeder imellem.
Vi havde selv udstilling af vores forskellige former for håndarbejde, og vi var de fleste dage nogle, der sad
og fremstillede håndarbejde og som kunne forklare publikum lidt om det.
I værkstedet var der også folk i gang og der var var vagter på, som kunne vise vores film og båd samt
fortælle lidt om alt det, som vi har arbejdet med, og det som vi arbejder med nu.
Af besøgende har vi haft ca. 149 voksne og 6 børn, og langt de fleste var lige så optaget af vores projekter
som af maleriudstilling.
Der skal her lyde en stor tak til alle dem, som har gjort det muligt at holde åbent, uden jer kunne det jo
ikke lade sig gøre.
Med venlig hilsen.
Sonja Madsen.

Medlemsmødet den 5. maj
Foredrag ved medlem Burt Farber
Det var et interessant foredrag som 35 var mødt op til. Burt som er født i Californien, fortalte lidt om
hvordan det gik til at han havnede i Holm, hvor han bor nu. Han viste lysbilleder og vi hørte om hvad han
arbejdede med i USA. Californiens geografi kom han også ind på. Han fortalte en masse om hvad han så
af forskelle på amerikanere og danskere, da han flyttede til Danmark. En hyggelig aften hvor vi adskillige
gange fik rørt lattermusklerne.
Barbara Mai

Hej alle medlemmer!
Så nærmer sommerferien sig, og igen i år har vi valgt at holde åbent i 3 uger fra den 15. juli til og med
den 4. august. Lørdagsvagterne kommer på Ingrids vagtliste.
Jeg skulle gerne have 2 medlemmer hver dag til rundvisning fra kl. 14.00 til kl. 17.00, så meld jer inden
alt for længe til mig på e-mail sokrma@c.dk eller tlf. 74456238 – 21814038, eller skriv jer på listen, som
hænger på tavlen ude i Lindeværftet.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Sonja Madsen
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Invitation
Peberbjerg 2013-05-09

Kære historiske skibe og både i det sønderjyske og omegn

INVITATION

Vi vil meget gerne invitere jer til søsætningen af vores kopi af Nydambåden
lørdag den 17. august
Vi vil sørge for, at historiske skibe der kommer, vil få anvist et centralt sted på reden, hvorfra I kan følge
begivenheden.
Nærmere program for dagen vil bringe på vores hjemmeside www.nydam.nu, når dagen nærmer sig.
I må regne med, at der allerede sker ting på p-pladsen, Sottrupkov, fra 10 tiden, og at det højtidelige
begynder kl. 14.
Med venlig hilsen
Nydamselskabet/Nydambådens Laug

Vincent Jessen
FORMAND FOR SELSKABET / VINCENT JESSEN / PEBERBJERG, SKOVBYVEJ 14, DK 6470 SYDALS / T: +45 7441 5747 / E: INFO@NYDAM.NU
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Historisk dag ved slottet 2013
Denne årligt tilbagevendende begivenhed finder i år sted den 10. august. Vi har arbejdende stande og
søsætter Tilia i Nordborg Sø. Her kan besøgende komme med ud at sejle mod at de tegner sig for et
halvårligt medlemskab. For at transportere båden frem og tilbage samt søsætte den skal vi være 12
medlemmer og 20 mand til at sejle. Vi opfordrer kraftigt vores medlemmer til at melde sig. Der er
opsat en liste i Lindeværftet, alternativt kan man tilmelde sig per telefon 74 45 62 38 eller per mail
post@hjortspring.dk.
Med venlig hilsen

N. P. Fenger Søsætning af Nydambåden lørdag den 17. august 2013
Vi deltager med en arbejdende stand, der viser gamle håndværk. Standen åbner kl. 10:00.
Selve indvielsen af den nybyggede Nydambåd finder sted kl. 14:00.
Vi synes at Tilia skal være til stede for at højtidelig gøre denne enestående begivenhed.
Nydamselskabet regner med, at dagen bliver en lige så stor begivenhed som vores søsætning af Tilia i
1999 og er forberedt på et fremmøde på flere tusinde.
Derfor transporterer vi vores båd til Dyvig lørdag morgen. Derpå bliver Tilia slæbt til Sottrupskov. Vi
padler dog det sidste lille stykke vej og er iført vores dragter. Vi kan derfor ankomme cirka kl. 12
således at vi er til stede i god tid før selve indvielsen. Senest kl.16 padler vi ud fra Sottrupskov for at
blive taget på slæb til bage til Dyvig. Derpå transporteres båden til bage til Lindeværftet.
I tilfælde af, at vinden er for kraftig, kan vi ikke sejle Tilia til Sottrupskov. I så tilfælde må vi tage til
Sottrupskov ad landevejen for at gratulere uden medvirken af vores båd.
For at deltage med Tilia skal vi have en fuldtallig besætning. Laugets medlemmer opfordres derfor til
tilmelde sig. Der er opsat en liste i Lindeværftet, men man kan også tilmelde sig per telefon nr. 74 45
62 38 eller per mail: post@hjortspring.dk.
Hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning, må vi desværre aflyse vores deltagelse.
Med venlig hilsen
N.P. Fenger
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Billeder fra Sottrupskov juni 2013
Båden
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Nausten
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Den sidste prøjser
Havde i 1864, i flg. forhv. borgmester A.P. Hansen, gemt sig i et træ før overgangen til Als 29. juni.
A.P. ejer skoven, lige ovenfor nausten, og har fået befriet den stakkels prøjser, så han nu kan stå og se over
til Als.
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