Vi udsendte i sidste måned en
medlemskonkurrence til de
medlemmer der endnu ikke havde
betalt kontingent, men efterfølgende
betalte. Vinderen er nu udtrukket:
Kirsten Lind er den heldige vinder af
en god flaske italiensk rødvin.

Turen hjem fra Havnens Dag i Hasle, med Veset og Jonna.
Jonna med Holger ved roret, på slæb da der ikke var vind.
Vi har ikke 9 sider i vort medlemsblad.
Derfor er dette nøgenbillede her på forsiden.

Peders Rosa og foreningens to gode både,
Veset og Jonna var inviteret til at deltage i
Hasle Havns hyggelige arrangement: Havnens
Dag d. 9/6.
Peder og hans familie i Rosa, Palle og Poul i
Veset og Holger og Lars i Jonna.
Vi nåede kun lige at søsætte to dage før vi
skulle sejle. Det betød vand indenbords og
pumper i arbejde. Dog var de begge inden
hjemturen rimelig tætte, men Jonna er
alligevel trukket på land for at få kalfatret
agterpartiet.
Veset har nu kajplads i Nørrekås og er til
rådighed for medlemmer, der kan sejle båden.

Et træskib fra Estland har overnattet i Rønne
i nat. Det har taget syv år at bygge skibet.

Når et skib vækker opsigt i Rønnes inderhavn, er der sædvanligvis tale om
Kongeskibet Dannebrog eller en anden stor yacht. I aftes var det et fint lille
Estisk træskib, der tiltrak sig opmærksomhed.
Det er et træskib, som det har taget syv år og 30.000 mandetimer at bygge.
Skibet hedder "HiiuIngel". Det betyder på dansk "Englen fra Hiiumaa", der
er en ø ud for den estiske kyst.
Kaptajnen ombord hedder Ain Tahiste og han er sammen med sin besætning
på syv mand på skibets jomfrurejse til Rostock.
Her skal de deltage i 800 års jubilæet for Hansestæderne.

Søndag aften havde skibet gjort stop i Rønne, hvor de har gæstet en gammel
ven af kaptajnen, som er formand for Bornholms Træbådelaug.
Kaptajn Ain Tahiste fortæller mandag morgen at de lidt før 7 var ved at indtage
deres morgenkaffe.
Inden de når til Rostock har han og besætningen tænkt sig at sejle til
Stralsund i Mecklenburg-Vorpommern. Og derefter går turen til Rostock, hvor
de så regner med at lægge til om et par dage og til og med den 25. juni.

På skonnertens vej tilbage til Hiiumaa påmønstrede jeg i Rønne tirsdag d. 26/6
for at sejle med vennerne til Chr.Ø og vise dem denne pragtfulde ø.
De fik mig dog overtalt til at fortsætte rejsen og efter et par skønne dage og en
enkelt hård og brutal nat i kraftig storm, gik vi i havn i hovedbyen Kuressaare på
øen Saaremaa.
Der skulle provianteres og da det viste sig, at der var bedre forbindelser til
hovedstaden Tallinn end fra Hiiumaa, afmønstrede jeg, overnattede og gik om
formiddagen til den lille lokale lufthavn, hvorfra jeg tog fly hjem via Tallinn,
Riga og København.
Poul

Peter Leth, Indehaver af Hobro Værft og jagten ”Valkyrien”, har kontaktet os,
da Bornholms ældste dæksbåd er ved at gå til på en lagerplads i Hobro.
Båden er 120 år gammel, koster intet og Skibsbevaringsfonden tilbød at dække
transportudgifterne hertil.
Vi har drøftet mulighederne for at redde
det gamle skib og konkluderede, at vi ikke
har kapacitet blandt vore medlemmer til et
så omfattende projekt, men såfremt der
kunne skaffes penge til at aflønne en
bådebygger et års tid, kunne der måske
være en mulighed.
Nordea-Fonden annoncerede med en
kystpulje med midler fra 100.000 til
1.000.000 kr. men det viste sig efter et
møde med fonden på Folkemødet i Allinge,
at vi kun kunne regne med højst 100.000 kr.
Fra vore lokale fonde, vil vi ikke kunne
forvente så stort et beløb.
Vi har heller ikke plads til opbevaring til
bedre tider, og foreslog at man i Jylland
fandt et sted hvor båden kunne afvente
penge, tid og kompetence.

J

Jytte og Børge Olsen vil skænke denne gode 16 fods jolle, lærk på eg, til vor
forening. Vi har i virkeligheden både nok nu, men kan denne fine båd reddes
fra motorsaven, vil de nuværende ejere blive meget glade. De har haft den
siden 1983, hvor de fik den bygget af Bødker Poulsen, Boderne og har brugt,
passet og vedligeholdt den i alle årene indtil nu, hvor kræfterne ikke slår til.
Er der medlemmer, der kunne tænke sig at sætte den i stand og derefter
overtage ejerskabet, vil vi sige ja tak til foræringen.
En bådtrailer med nummerplade og en Suzuki Four påhængsmotor er til salg.
Hhv. ca. 4.000 og 5.000.

Fotos fra vort arrangement der, i 2007

Lørdag d. 18/8 kl. 15 mødes vi i Helligpeder
Både medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage. Både med både og uden.
Både mænd og kvinder. Træbåde både med motor og uden kan deltage.
Træbåde både med sejl og uden kan deltage.
Grete Kusk, det dejlige menneske, har bagt kage, men medbring selv kaffe.
Kl. 16. Kapsejlads for alle træsejlbåde, og en fin førstepræmie.
Aftengrillning (forbehold for brandfareproblemet) og fællesspisning på kajen
neden for Peter Kofods hus. Medbring selv din yndlingsgrillmad og -drikke.
Musik fra Mik Voss, Roland og Mikael. Det hele med forbehold for godt vejr.

Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
18. aug.: Træbådetræf i Helligpeder
Kontingent 2018:
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.

vor gode kasserer Martin Jeppsen.
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