Hvem er vi?
Vi er en gruppe på ca. 200 medlemmer, som beskæftiger os
med fundets historie og udbredelse af viden derom.
Vi er en selvejende forening med navnet:
”Hjortspringbådens Laug”.
Med en snæver kontakt til museer er båden rekonstrueret
med den største viden, der findes på området.
Det er en enestående båd - en båd, der er værd at se !!

www.hjortspring.dk
Danfoss Universe
Danfoss

Dyvig
Færgen Bitten Clausen
Fra Sønderborg

Besøg os - kig ind når vi holder åbent, eller aftal en tid, hvis I
er en gruppe på rundtur.
Åbningstider:
Who are we?
We are a group of about 200 members with an interest in the
history of the find and in disseminating knowledge about it.
We are independent association ”Hjortspringbådens Laug” (The Guild of the Hjortspring Boat).
With close contact to museums, the boat was reconstructed
using the greatest available amount of knowledge.
It is an outstanding boat - a boat worth seeing !!

1.April - 30.September: Tirsdag fra 18.30 til 21
Lørdag fra 14 til 17.
1.Oktober - 31.Marts: Tirsdag fra 18.30 til 21.
Eller efter aftale.
Opening times:
1.April - 30.September: Tuesday from 18.30 to 21.00
Saturday from 14.00 to 17.00.
1.October - 31.March: Tuesday from 18.30 to 21.00.
Or by arrangement.
Öffnungszeiten :

Visit us - drop in during opening hours or arrange a time
should you wish to organise a group visit.
Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe mit ca. 200 Mitgliedern, die sich mit
der Geschichte des Fundes und der Verbreitung des Wissens
darüber beschäftigen.
Wir sind ein rechtsfähiger Verein mit Namen
”Hjortspringbådens Laug” (Die Zunft des Hjortspringboots).
Durch enge Zusammenarbeit mit Museen wurde das Boot auf
Grundlage des umfassendsten Wissens auf diesem Gebiet
rekonstruiert.
Es ist ein einmaliges Boot - ein Boot, das man gesehen haben
sollte !!
Besuchen Sie uns - schauen Sie während unserer Öffnungszeiten herein, oder vereinbaren Sie einen Termin, wenn Sie
mit einer größeren Gruppe anreisen.

1.April - 30.September: Dienstag von 18.30 -21.00 Uhr
Samstag von 14.00 -17.00 Uhr.
1.Oktober - 31.März: Dienstag von 18.30 -21.00 Uhr.
Auβerdem nach Vereinbarung.

Entré 20 kr.
Adresser
Hjortspringbådens Laug, Dyvigvej 11, Holm,
6430 Nordborg.
Formand J. J. Kjær Rasmussen tlf. 74 45 06 27
E-mail: formand@hjortspring.dk

Næstformand Jørn Anders Jørgensen tlf. 74 45 85 03
E-mail: naestformand@hjortspring.dk
Kasserer Knud Andersen tlf. 74 49 12 01
E-mail: kasserer@hjortspring.dk

Historisk dag ved søen
lørdag d. 2. august kl. 10 16.

Lørdag d. 17. maj er
Hjortspringbåden
udlejet til 3F i Guderup.
Fagforeningen
holder familiedag,
hvor blandt andet

Hjortspringbådens Laug
deltager:

Sammen med andre foreninger viser
vi, hvad vi har lavet og laver.
Arrangementet er åbent så alle kan
komme og se
fra kl. 11 til kl. 15.
Lindeværftet er derfor ikke åbent d. 17. maj som normalt

Kik ind på Lindeværftet i de normale
åbningstider her i sommeren 2008.
Tirsdag aften og lørdag eftermiddag.

Lørdag d.
21. juni
er der medlemssejlads i
Dyvig fra kl. 10 til kl. 15.
I den tid er Hjortspringbåden at se et eller
andet sted i Dyvig, i Mjelsvig eller ved

Arrangementet er en årlig tilbagevendende
begivenhed, hvor Telia Alsie og Ottar Als ses på søen.
Derudover er der indslag af middelaldergøglere, falkoner med flere fugle, sværdkampe mellem landsknægte, ild dansere og andet.
Arrangementet afvikles på Nordborg Slots Efterskole
og Nordborg sø, hvor der er opbygget en markedsplads
Af jernalder-, vikinge- og middelaldertelte.
På markedspladsen vises vævning, pilefletning,
smedning, træskæring og andre gamle
håndværk samt bueskydning og gamle lege.
Publikum - især børn kan få lov at prøve nogle af
tingene. Der kan købes middelalderøl, mjød og middelaldermad.

