Kun få mangler
Kontingent 2019

Et af foreningens højtstående medlemmer maler noget af byen rød

I Nyhedsbrev nr. 3 informerede vi om bevilgede fondsmidler fra Sparekassen
Bornholms Fond og Brdr. Larsens Legat.
Vi har nu fået porten isat af Finn og Kasper fra Assa Abloy og sidst, men ikke
mindst Har Robert planlagt og ledet det ret omfattende træarbejde over den nye
port. Mange har assisteret og tilbage står nu lidt støbearbejde, så den lukker tæt
forneden.
Hele gavlen er ny nymalet og det lille vindue får også en tur med en hvid pensel.
Vi har netop taget bådene op for vinteren og
hvor er det skønt, og også betryggende, ikke at
skulle bøvle med åbning og lukning i timevis.

En stor tak til alle, der har
været involveret.
Der bliver naturligvis budt
på et glas portvin inden
julefrokosten

.

Sæt kryds i kalenderen fredag d. 6. december
Så er det snart jul igen og derfor også tid til den traditionelle julefrokost.
Vi starter kl. 17 og menuen vi i år være:
Karrysild
Ruths kryddersild
Flæskesteg
Andelår
Æbleflæsk
Risalamande
Kaffe og kringle
Tilbehør som hører sig til: Rødbeder, agurker,
rødkål, salat og kirsebærsovs.
Og naturligvis lidt øl, vand og brændevin.
Fra Mik og Mikael forlyder det, at de medbringer
de nødvendige instrumenter til en vellykket julefest.

Pris ligesom årene før: 100,Og de plejer at være godt givet ud.
Tilmelding på listen i kaffestuen eller pfs@traebaade.dk

Phun er 48 år og kom med
kone og børn til Danmark
fra Myanmar (Burma) i
2012.
Minoriteter i hans hjemland
lider under det nuværende
styre.
Phun har arbejdet som
elektriker i Burma.
Han har været igennem en
operation i skulderen, som
handicapper ham en del.
Derfor er han nu hos os, og
skal roligt indsluses i det
danske arbejdsliv og
samtidig blive mere fortrolig
med vort vanskelige sprog.
Han kommer hos os 3 gange
om ugen og arbejder uden at
kny med de opgaver vi
sætter ham til at udføre.
Og vi husker også at tage
hensyn til hans skadede
skulder.

For nylig var skoleskibet "Georg Stage" på
besøg i Rønne og lå til kaj tæt på BTL.
Skoleskibet holdt som sædvanligt åbent
skib i nogle timer hver dag, og nogle elever
kunne vise rundt på det flotte og stolte skib.
"Georg Stage" var for et par år siden på
værft i Assens, hvor ALT blev pillet ud af
skibet, repareret, udskiftet og malet og
lakeret. Skoleskibet står meget flot.
Nogle elever viste interesse for at besøge
det nærliggende værft ved BTL, så en
eftermiddag var 30 elever på visit på
værftet. Eleverne var meget interesserede i
alle aktiviteterne og mulighederne på
værftet, og flere gav endda udtryk for
komme tilbage til BTL.
Flere elever har mulighed for at blive gaster
på "Poul Anker", og så vil der være en
nærliggende mulighed for at en eller flere af
disse kommende søfolk kan have deres

gang i BTL for en tid.
En god saltvandsindsprøjtning af unge
medlemmer af BTL.
Holger Mortensen

Før Asatroen og vikingetidens guder, Odin, Thor, Freja osv. Troede man her i
Norden på Vanerne. En række guder ikke så forskellige fra Asatroens guder,
men måske ikke tilstrækkelig effektive og gode nok, siden man skiftede.
I vikingetiden brugte man derfor udtryk som
Vantro, hvis man stadig troede på de gamle guder.
vanartet
vanskabt
vanskelig
vanvittig
vantrivsel
vanære og en gammel vane.
Og de ord bruger vi stadig.

Kasper Køie, Gudhjem har foræret foreningen denne jolle.
Den trænger til en kærlig hånd og nogle reparationer.
Er der blandt vore medlemmer en interesseret, vil jollen efter renovering blive
vedkommendes ejendom. Først til mølle får malet.

Vi er i gang med at planlægge en udflugt til Holbæk i det kommende forår.
En tur tilsvarende vor besøg i Helsingør i oktober sidste år.
Det bliver en hverdag, hvor der arbejdes på Anna Møller og de lokale ildsjæle
har allerede lovet at vise rundt og informere.

Kom med os og se restaureringen af Anna Møller
Nu 40 år efter at Nationalmuseet overtog ANNA MØLLER, er det igen blevet tid
til en omfattende restaurering. Denne gang udføres arbejdet af Nationalmuseets
egne skibstømrere og bådebyggere. Det sker i en hal på havnen i Holbæk, og det
er her muligt at følge det
meget omfattende arbejde.
Vi skal også se hvad
der ellers foregår i det
meget aktive maritime
miljø på Holbæk Havn,
de lokale foreninger mm.
Nærmere om turen følger
i næste nyhedsbrev.

Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
Fredag 6/12: Julefrokost kl. 17

Kontingent 2019:
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 Martin Jeppsen.

Bestyrelsen:
Formand:
Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne
Næstformand
Kasserer:
Martin Jeppsen, Rønne
Sekretær:
Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne
Medlem:
Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne
Suppleant:
Palle Hansen, Rønne
Suppleant:
Lars Paskjær, Rønne
Revisor:
Kirsten Lind, Absalonsgade 6 Rønne
Suppleant:
Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle
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