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Rikke, Vera, Lea, Magnus, Eva, Theis, Maria, Esther, Laura og Anna på 

Veset, som de efter et vellykket riggerarbejde, sejlede til Helligpeder. 

 Træbådetræf 

Helligpeder 28/8 kl 14 

Medbring selv kaffe, 

grillmad, vin, vand, øl 



 

 
 

DSTA (Danish Sail Training Association),                                                   

danske skole- og øvelsesskibes forening,                                                           

kontaktede os sidste efterår med forslaget                                                          

om at sende 10 unge sejlinteresserede til Bornholm en uge for at lære lidt om 

træ og arbejdet omkring bådebygning. Vi besluttede i bestyrelsen at 

imødekomme dette ønske og DSTA søgte fondsmidler til rejse, ophold og 

forplejning. Sparekassen Bornholms Fond donerede de nødvendige 20.000 til 

projektet. 

Vi overvejede nogle relevante og interessante opgaver som de unge kunne 

arbejde med og valgte emnerne: 

1. Opskæring af egeplanker på savbanen  

2. Renovering af Tages jolle 

3. Bygning af ny signal- og flagmast 

4. Rigning af Veset 

Derudover var der et par andre, mindre opgaver som kalfatring, maling af jolle 

og reparation af symaskinen. 

Ved det daglige morgenmøde blev der opdelt hold på to eller tre til hver opgave 

og næste dag skift til ny opgave, så flest muligt fik prøvet det hele. 

Bjarne og Fritz varetog opskæring af planker, Holger renovering af jollen, John 

signal- og flagmast og Poul rigningen af Veset. 

Der var reserveret to 5- mandskamre på vandrerhjemmet hvor morgenmaden 

blev indtaget og de øvrige måltider blev tilberedt i vores køkken på værftet. 

Onsdagsfrokosten blev nydt sammen, så Michael og Robert måtte svede ekstra 

ved grillen. 

Efter arbejdstid blev der tid til ture på Bornholm og der blev hygget. 

Fredag ved middagstid afsluttede vi med et evalueringsmøde og derefter var der 

fri leg indtil hjemrejsen søndag. 

https://www.dsta.dk/


 



 

Bjarne betragter beundrende betjeningen af ”brødmaskinen” 



  
 



Holgers hold får hård hud i hænderne. 



Esther med en anderledes lakfjerner. 



 

Seje kvinder og hårdt træ.



 

 

Flagmasten høvles og drejes og høvles og drejes og høvles og drejes osv. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

John Ottefingers nylavede, nydelige og nylig riggede mast på vej til Veset. 

 

 

 

 



 

Rigger-Rikke har rigget riggen rigtigt. 



 

Fotos i dette nyhedsbrev er et lille udpluk af de mange gode billeder, der blev 

fotograferet af de unge og os selv. 

 



Lidt om Bådebyggerugen på forsiden af Bornholms Tidende d. 7/7 samt         

fire fine helsider med fotos inde i bladet. 

TV2 Bornholm var hos os to timer og havde indslag i Nyhederne kl. 19.30. 



 

 
 

Gruppebillede af elever og overlevere. 

 

For holdet af os gamle var dette en uge vi vil mindes som et meget positivt 

møde med læreivrige, energiske, søde, interesserede og smukke unge 

mennesker. 

 

Rikke Witting Rabjerg, der er medlem af DSTA og talsmand for holdet, skrev:                                     

 

Hej Poul. Tak for en fantastisk uge. Tak for lån af køkken og værksted, og ikke 

mindst tak for godt selskab og gode historier.  

 

Jeg har oprettet til drev til billeder, hvor alle kan se og dele billeder fra ugen. 

Derudover har jeg samlet et dokument med svarene fra evalueringen som jeg 

synes du skal tage et kig på. Mange har været glade for godt "gammelt" 

selskab 😉 

Tak for denne gang og på gensyn 

Mvh Rikke  



 

  

Mandage 9 -12: Værftsarbejde 

Onsdage 9 - 12: Værftsarbejde 

Fredage 9 – 12: Værftsarbejde 

Lør 28/8 14.00: Træbådetræf i Helligpeder 
 
 

Kontingent 2021:   
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. 
 
 

 
 

 
 
Bestyrelsen:  
Formand:    Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne                    29935695 
Næstform.:   Fritz Eilersen, St. Torv 17, Rønne                                         40411898 
Kasserer:   Martin Jeppsen, Grønnegade, Rønne                                   23939502 
Sekretær:    Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne                             23315973   
Medlem:   Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne                           23308944 
Suppleant:   Robert Pedersen, Louisenhøj 9, Rønne                               23658701 
Suppleant:   Pelle Eklund, Lundehusvej 1, Klemensker                         29252554 
Revisor:   Kirsten Lind, Absalonsgade 6, Rønne                           40863151 
Suppleant:   Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle                           56965058 
 
Bornholms Træbådelaug    -    Bådebyggervej 2   -    3700 Rønne  
Tlf.:   29935695    -     pfs@traebaade.dk      -      www.traebaade.dk 

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.   

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://mindegaard.dk/wp-content/uploads/2015/09/visa_edit.jpg&imgrefurl=http://mindegaard.dk/kontaktloest-dankort-nej-tak/&docid=QyVRdEJyeUgoaM&tbnid=ImABd1A3yK66jM:&vet=10ahUKEwjm_e2LwbTgAhUi0aYKHS_BApMQMwhnKBwwHA..i&w=3264&h=1836&bih=719&biw=1440&q=dankort&ved=0ahUKEwjm_e2LwbTgAhUi0aYKHS_BApMQMwhnKBwwHA&iact=mrc&uact=8
mailto:pfs@traebaade.dk
http://www.traebaade.dk/
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://images.jfmedier.dk/images/7/7e/7e7/7e7badd5-11e1-45b8-8f5c-62077007017f_39_90_0_0_7360_4912_1440_961_4917fe76.jpg&imgrefurl=https://jv.dk/artikel/danskerne-s%C3%A6tter-penge-i-banken-som-aldrig-f%C3%B8r-se-hvor-bugnende-bankkontiene-er-i-din-kommune&tbnid=Q6oytXoOo-Sp9M&vet=12ahUKEwjvu9q2l6rsAhXDtyoKHRXaDgQQMygaegUIARDbAQ..i&docid=ivb8TkhFZNRbKM&w=1440&h=961&itg=1&q=penge&ved=2ahUKEwjvu9q2l6rsAhXDtyoKHRXaDgQQMygaegUIARDbAQ

