Julefrokost 2/12 kl 17.30

Bornholms Træbådelaug
Nyhedsbrev nr. 5 2016

Sandvig havn under de tyske filmoptagelser sommeren 2015

Schweigeminute
Sidste sommer blev der her på Bornholm produceret en filmatisering af den
østrigske forfatter Stefan Zweig. Overskriften er titlen på filmen.
Det tyske filmselskab lånte et vognlæs rekvisitter og et par både her på værftet,
da Sandvig havn skulle føres tilbage til 1950erne og ligne en tysk havn i den
periode.

Det var lidt vemodigt og nostalgisk at gense den hygge og charme, der ikke
længere eksisterer.
Havneskurene havde fået fjernet den røde maling og redskaber, bommuldsgarn,
tovværk, fiskekasser af træ, trillebøre og ikke mindst de kønne træbåde
prægede den meget ændrede havn.
Filmen har allerede fået en pris og er vist på den tyske kanal ZDF 31/10.

Se filmen på TV2 Bornholm lørdag d.5. november kl. 19.40

Julefrokost fredag 2. dec. 17.30

Det vil blive en traditionel julefrokost med hvad dertil hører.
Diverse gode sild og friskbagt brød, små lune retter, et par forskellige oste og
som sædvanligt godt øl og den bedste brændevin.

Prisen er latterlig lav
Kr. 100,Hvem kan modstå?

Tilmelding til Poul, senest 25. nov. 29935695, pfs@traebaade.dk

Medlemsmøde
Træskibssammenslutningen
Træskibssammenslutningens medlemmer er blevet tilbudt årsmøde på
Bornholm, hvor vi lige nu er aktuelle med mange nye frihavne til foreningens
medlemmer. Mødet bliver hele dagen, lørdag d. 4. marts.
Rønne Vandrerhjem er reserveret hele weekenden til dette projekt.

Program
Fredag 12.00 – sengetid Indkvartering og dagen er derefter til fri disposition
Lørdag 08.00 – 09.00

Morgenmad og velkomst

09.00 – 10.00

Rundvisning på Træbådelaugets værft

10.00 – 15.00

Busrundtur til bornholmske havne (inkl. frokost)

15.00 – 16.00

Velfortjent afslapning på vandrerhjemmet

16.00 – 17.00

Information fra TS

17.00 – 18.30

Foredrag/fotos af Mikael Hammarlund

18.30 - 20.30

Middag

20.30 – ?

Socialt samvær med Mik Voss og hans harmonika

Søndag 09.00 – 12.00

Morgenmad og opbrud

På havneturen besøger vi Sdr. Bådehavn i Rønne, Hasle Havn, Helligpeder, Vang,
Hammerhavnen, Sandvig, Tejn, Gudhjem, Listed og Svaneke.
Både medbragte og lokale guider vil informere om de smukke og spændende havne
og hvad der foregår.
Er du medlem af TS, kan du deltage (se TS bladet), men har du lyst til at hjælpe med
praktiske gøremål, er du meget velkommen til arrangementet og naturligvis uden
betaling, efter aftale med Poul.

TS frihavne på Bornholm
Finn Esben fra Mesters Venner og undertegnede, der begge er medlemmer af
Træskibs Sammenslutningen, har det sidste halve år arbejdet på at få lavet en
frihavnsaftale for TS - medlemmernes både her på øen.
Det er så godt som på plads.

I forvejen er der frihavnsaftale med 85 havne i Danmark og nu kan vi måske
hæfte 14 yderligere på denne. Bornholm skal med på landkortet.
Det betyder at der fra den kommende sommer vil kunne ses flere smukke
træskibe og enkelte gamle stålskibe i vore kønne havne, ikke mindst til gavn
for turismen.
Og det er ca. 420 fartøjer i foreningen fra fuldriggeren George Stage via
skonnerter, jagter og hajbåde til mindre åbne sejljoller.

De havne der indtil nu ved at være på plads i denne aftale er:
Rønne Havn, Nørrekås, Hasle, Helligpeder, Vang, Hammerhavnen, Sandvig,
Allinge, Tejn, Gudhjem, Listed, Svaneke, Aarsdale og Nexø Havn.

Havnehytten i Helligpeder med gamle, næsten glemte, knivskårne skibsbilleder i træværket.

Der er forskellige tilbud fra havnene om frit ophold fra 1 – 4 dage, også forskel
på ydelser som el, vand mm.
Men for skibe med TS mastemærket vil det være en betydelig fordel og
medføre flere spændende skibe i havnene, flere turister og lokale og mere
omsætning i butikker og cafeer i vore havne.
Poul

Flydende skole af træ
Af Simon Auken Beck

I Makoko, et kvarter i Nigerias næststørste by Lagos, er der kommet en ny
skole. Skolen er ikke en helt almindelig skole, for skolen flyder på vandet i
lagunen ud for byens kyst.
Skolens simple struktur er lavet af træ som står på en flydende platform.

SIKRET MOD OVERSVØMMELSE
Skolen er en prototype på en bygning der adresserer de store klimamæssige
udfordringer og hastigt ekspanderende byudvikling der findes i Afrikanske
kystmiljøer.
Skolen kan nemt flyttes og, da bygningen er flydende, tilpasser den sig
tidevandets bevægelser og får ikke problemer hvis der skulle opstå
oversvømmelser.

Børnenes skolevej går med båd. Skole ligger nemlig i lagunen ud for Nigerias
næststørste by, Lagos (Foto: NLÉ, Iwan Baan)

Kalender
Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
Julefrokost:
Fredag 2. dec. 17.30

Kontingent også 2017:
250,- / ordinært medlemskab, hvor man er velkommen når som helst og hvor som helst
og ifølge med hvem som helst. Der er nok også kaffe på kanden.
750,- / det udvidede, med maskinadgang og alm. elforbrug.

HUSK HUSK HUSK HUSK kontingentbetaling
Betalingen bedes indsat på foreningens konto med oplysning om navn og
adresse i Sydbank 6060-0001-114-451. Evt. betaling kontant og uden gebyr
af nogen slags, på værftet eller til vor gode kasserer Erling Vagn Andersen.
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Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne
Peder Heiner Larsen, Nyker
Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne
Jan Larsen, Stensebyvejen 23, Nexø
Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne
Peter Christophersen, Vang 101, Hasle
Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle
Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne
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