Beretning for året 2013
Traditionen tro bidrog Hjortspringbådens Laug til påskeudstillingen 2013. Ved den lejlighed viste laugets
medlemmer aktiviteter i form af smedning og andet håndarbejde. Der blev udstillet billeder af Winfred
Gustav Papke, som viste satiriske billeder og desuden billeder af dyr. Der var pænt besøg, idet der kom 149
voksne og 6 børn i denne periode.
Ved medlemsmødet i maj måned viste vort medlem Burt Farber lysbilleder og fortalte om den store
forandring, som det var at komme fra Californien til landsbyen Holm i Danmark.
Sebbe Als indbød i år til et arrangement, der fandt sted i pinsen. Hjortspringbådens Laug var repræsenteret
ved formanden. Vi sejlede en tur med færø-båden Ottar og bagefter var der fællesspisning.
Der var planlagt en udflugt til Krengerup, hvor vi skulle se historisk håndarbejde. Desuden skulle vi se Ladbyskibet samt en kopi af dette skib, som for tiden er under bygning. Prisen for transport blev dog så høj at
turen måtte aflyses.
Som forberedelse til vores deltagelse ved søsætningen af Nydambådens kopi aflagde bestyrelsen et besøg i
Nydambådens værft i Sottrup Skov. Det var spændende at iagttage det store arbejde, som er udført og
båden var på dette tidspunkt næsten færdig. En gruppe personer var nået langt med at fremstille historisk
korrekte dragter til bådens søsætning. Der blev knyttet gode kontakter mellem denne gruppe og den
tilsvarende fra vores laug.
Lindeværftet havde i lighed med tidligere år åbent for besøgende på lørdage i juli og august. Det gav
anledning til et pænt antal gæster.
Historisk dag ved slottet blev afholdt lørdag den 10 august. Der var mange arrangementer og opvisninger og
det gode vejr bevirkede, at der var mange besøgende. Vort laug havde stande, hvor der blev vist gammelt
håndværk. Der blev sejlet på søen med Tilia med en besætning, der var iført historiske dragter. Af de
besøgende var der 15, som tegnede sig for et halvt års medlemskab og de kunne derfor komme med på en
sejltur.
Den 17 august blev Kopien af Nydambåden søsat og fik navnet Nydam Tveir. Vi deltog med Tilia og det blev
et flot arrangement. En nærmere beskrivelse kan ses i vort nyhedsbrev
Ved medlemsmødet i efteråret blev der holdt et foredrag med lysbilleder med emnet: Skibe fra Afrika og
Arabien. Der var lejlighed til at stifte bekendtskab med søfartstraditioner og skibe, som er meget forskellige
fra hvad vi kender fra vores verden. Efter foredraget blev der forklaret om og vist eksempler på de
forskellige håndværk, som er i gang på Lindeværftet. Det er der skrevet om det sidste nyhedsbrev.
I week-enden 20-21 oktober blev der som sædvanligt afholdt husflidsudstilling på Sønderborg slot og vi
deltog.
I december måned fortsatte vi vor tradition med en komsammen, hvor der blev serveret gule ærtet. Der var
som sædvanligt en stor deltagelse.
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Vort fremvisningsudstyr var efterhånden i en meget dårlig forfatning og det kunne ikke længere anvendes.
Vi har derfor købt nyt udstyr for 26.161 kr. og fik 10.000 kr. i tilskud fra Fabrikant Mads Clausens Fond. Det
er vi meget taknemlige for. Vi er nu i stand til at vise vores video med en langt bedre gengivelse end før.
Anlægget er også velegnet til visning af digitale billeder samt PowerPoint slides. Dette kan komme til nytte
ved præsentationer ved kommende medlemsmøder
Der har i årets løb et pænt besøg, idet der alt i alt kom 876 personer. Det er lidt færre end sidste år men
alligevel ret pænt. Hermed skal lyde en tak til alle de laugsmedlemmer, som beredvilligt stillede sig til
rådighed som vagter.
Der er kommet tre nye medlemmer, som er interesserede i at smede. Det er godt, at vi får gang i smedien.
Lauget har for tiden 156 medlemmer. Dertil kommer 15, som tegnede sig for et halvårligt medlemskab ved
historisk dag ved slottet. Erfaringen viser dog, at det ikke er alle, som har tegnet dette halvårlige
medlemskab, som ønsker at forblive medlemmer fremover.
Den 10 marts 2014
N. P. Fenger
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