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Husk venligst
kontingentbetalingen!

Mikael, Tina, og Freja Hammarlund på nye eventyr i Østersøen.

Nej, det er ikke nemt.
Bornholms Træbådelaug har fået en stor udfordring.
Bornholms Træbådelaug ejer værftsbygningen på Sydhavnen i Rønne, men vi
lejer arealet vi ligger på, af Rønne Havn.
Dette lejemål har Havnen opsagt pr. 1/7 2023 og vi har kendt betingelserne
siden vi underskrev en lejekontrakt for ca. 15 år siden.
Vi havde dog ikke ventet at Havnens behov for mere plads kom så hurtigt efter
havnearealets store udvidelser de sidste år.
Vi får en kompensation på 750.000 + moms og får hjælp til at finde en fornuftig
løsning.
Gode ideer modtages, hvis nogen kender til havnerelaterede bygninger, der vil
kunne anvendes til vores aktiviteter.
Vi finder dog nok ikke den plads vi har her, andre steder, så der bliver meget at
vende og dreje og finde løsninger på.

Citat: Når du står i lort til halsen, er alt, hvad du kan gøre, at synge.

21/6 – 1/7 2022
Igen i år havde vi besøg af et lille hold unge mennesker fra DSTA, Danish Sail
Training Association, Danske skole- og øvelsesskibes forening.

Vi havde sat det allerbedste hold af fagfolk med pædagogiske evner til at
undervise i de meget specielle håndværksfunktioner der knytter sig til
bådebygning og rigning af disse.
Modne, magelige, mænd og en rap, respekteret, rigger underviste de unge i
timerne fra 9 – 15 gennem ugen, hvorefter de havde fri leg.
De unge boede på vandrerhjemmet, hvor de fik morgenmaden og brugte ellers
vores køkken til de øvrige måltider.
Der blev skåret egeplanker på savbanen, Ota blev kalfatret, Otas rig kom godt i
gang og jollen Jakob, fik det øverste ødelagte bord udskiftet med et af egetræ.
De flittige unge satte mast på Veset og sejlede med lidt for meget lænsning til
Helligpeder, hvor de på hjemturen besøgte Stålskonnerten Freja på Hasle Havn.
Udgifter til rejse, overnatning og fortæring var sponsoreret af den for vores
lokale samfund, så vitaminrige fond, Sparekassen Bornholms Fond.

Hej Poul
Tak for en god uge. Vi har alle virkelig nydt det og det har
været nogle virkelig gode projekter i år! Det har været så
fedt. Alle har været glade. Jeg håber det hele løser sig, så
vi måske kan holde noget igen til næste år. Det må tiden jo
vise. Du og I må have held og lykke med det hele. Jeg er
meget ked af at lauget lukker for de gamle lokaler. Det er
så charmerende et sted, men jeg håber virkelig i kan finde
ud af at rykke i nye lokaler. Vi snakkes ved. Rikke 😊

Lørdag d. 27/8 medbringer vi hver især grillmad eller andet spiseligt og
drikkeligt efter smag, til det altid svært hyggelige træf på Helligpeder Havn.
Der sejles, snakkes, spises og hvis Mik kan, kan der også nydes dejlige
harmonikatoner fra Miks magiske, musikfremkaldende, mobile maskine.

Mikael Hammarlund
Efter corona-pandemien og efter det normale arbejdsliv var ovre, synes min
kone og jeg, at det var på tide at få sejlet “igennem”.
Ikke de korte ture ved Gudhjem, men til Skåne, Blekinge og videre nordpå i
Kalmarsund til skærgårdene i Småland.
Ved Sct. Hans var Freia omkring Västervik.
Træbådevennerne jeg havde fra 2007 og 08 havde jeg lyst til at genfinde.
Vi afsejlede Gudhjem i august 2021 med Blekinge som mål.
Freia blev vinter-oplagt i Gö sydøst for Ronneby, og i maj sejlede vi så øst og
nordover.
Det er dage med kontraster, hvad angår sociale relationer, vejrlig, sejlads-og
naturmæssigt. Ikke to dage er ens. Vi er ud for hyggelige og interessante møder
med mennesker der fortæller og råder os. Nye kontakter opstår. Vi byder på
korte sejlture, og der bydes på mad, drik og sågar overnatning. Vi telter dog for
det meste. Folk er generelt ret hjælpsomme- og meget nysgerrige. Freia har ikke
maskine hvorfor vi ikke ved hvor langt vi når, men her er som regel god tid
ombord.
Sejlturen er målet i sig selv. Naturen nydes særlig i skærgårdsmiljøer.
Kun lystfiskeri er der tilbage nu, og det er der lidt af. Små samfund der før
havde et driftigt fiskeri håndværks- og næringsliv er erstattet af turisme.
Fuglelivet virker aftagende; her er alt for stille i fuglereservatet for at være
sådan et.
Trods nogle nedslående oplevelser, fortsætter dette lille eventyr nogle uger
endnu. Freia lægges op et sted syd for Stockholm i september, ved ikke hvor.

Mandage 9 -12: Værftsarbejde
Onsdage 9 - 12: Værftsarbejde
Fredage 9 - 12: Værftsarbejde
Lørdag 20. aug. kl. 14: Træbådetræf i Helligpeder
Torsdag 18. sep.: En dagstur til Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Kontingent 2022: 250,- eller med maskinadgang 750,Pladsleje fra 1/7 2022: Ude 15,- Inde 20,- pr, m2 pr. md.

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.
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