
 
        

 

     
   

     

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gensyn med Slobbaz til træbådetræf i Helligpeder efter en smuk renovering  

Husk endagsturen til 

Vikingeskibsmuseet! 



  

 

 

 

 

 

 

 

Det er stadig ikke nemt. 

Vi har siden sidst haft besøg af en arkitekt fra Plan & Byg. 

Vi har også haft besøg af borgmesteren. 

Har naturligvis også selv set på mulige løsninger, men endnu ikke fundet noget 

nogenlunde acceptabelt.   

Vi har bedt om mulighed for at besigtige remisebygningen på Nørrekås, da det 

kunne være et alternativ. 

Sidst i september har vi møde med kommunaldirektøren, nogle af kommunens 

arkitekter og teknisk chef på Rønne Havn. 

Vi har bedt formanden for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Niclas 

Fick om at komme og se hvad Rønne Havn vil nedlægge. 

Men tiden går og vi behøver mere end en forlænget                                          

weekend til at flytte alt vores gods. 

 

 

 

 

 

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



 

 

   En dejlig lørdag d. 20. august mødtes vi om 

   eftermiddagen på havnen med en lille håndfuld 

   træbåde. 

   Der blev taget billeder, snakket og forberedt. 

   Kun tre både sejlede ud. Kings, Jonna og Veset. 

   Næste år kommer der flere. 

 

   Vinden var i starten for let, men som vejret her har 

   for vane, skiftede den, så der kom lidt luft til sejlene. 

    

   Senere blev der grillet pølser og meget andet og 

   efterhånden som hav- og himmelfarver gik over i 

   rødt, blev hyggen ikke mindre. 

   Om det var den smukke solnedgang eller Miks 

   harmonika eller måske det gode selskab og den 

   smukke havn vil være vanskeligt at vurdere. 



Et af vores gode medlemmer,                 

Kim Larsen fra Espergærde, kom forbi                                                            

med en dejlig gave.  

Det var 20 så solide seje skruetvinger.  

Og skruetvinger kan man ikke få nok af. 

Hvor er det dog dejligt, at så mange                                                               

mennesker betænker os med værktøj,                                                             

maskiner og endog med både. 

  

 

 



Nordisk Film, assisteret af den bornholmske Hyæne Film, er i gang med 

filmatiseringen af Jussi Adler-Olsens bog, Den Grænseløse. 

Og en stor del af den voldsomme handling foregår på vores fredelige ø. 

Man har bedt Helligpeder Havn forhale lystbådene, så der kun er joller og 

træbåde tilbage.  

Q for questions. Hvorfor bruger man mon Helligpeder Havn? 

Er havnen den smukkeste på øen?                     

Er det havnefogeden der er morderen?                      

Er det fordi der ligger nogle rigtig kønne både?  

 

 

Godt spørgsmål –  

næste spørgsmål. 

 

 

 

 

 

Carl Mørch 



Bornholms Tidende mødte Theresa og Walther ved Bådetræffet i Helligpeder 

og der blev efterfølgende sendt en journalist samt fotograf til værftet for at høre 

lidt om deres historie og planer for fremtiden.  

En fin dobbeltsidet artikel med gode billeder kom der ud af den snak.  

Og godt for os i denne tid, hvor jorden brænder under vores fødder.  

Vi har brug for at Bornholms befolkning, politikerne og kommunen ved lidt 

mere om os og hvad der sker, hvilken maritim kulturarv vi forvalter og hvilken 

social indsats vi yder. 

Rigtig meget af det vi foretager os er støttet af fonde, med stor tiltro til vores 

arbejde. Især de gode bornholmske fonde, Sparekassen Bornholm, Brdr. 

Larsens Legat og Bornholms Brand har hjulpet os med mange af vores tiltag og 

det piner os hvis al den gode hjælp er spildt mælk.



TV serie om foreningerne på Bornholm 

På TV 2/Bornholm er vi gået i gang med at producere en serie om 

jer, der er aktive i en forening. 

 

Vi vil mægtig gerne have Bornholms Træbådelaug med i serien. 

 

Serien fokuserer dels på at møde jer, der er aktive, og dels på 

de aktiviteter i har. 

 

Jeg vil gerne høre om I er interesserede i at være med. Vi vil 

gerne i gang med serien hurtigt, og er klar til at rykke ud fra 

i næste uge startende med tirsdag den 19. juli. 

 

Nogen af jer er aktive her i sommerperioden, og jer vil vi gerne 

starte med.  Men vi fortsætter med optagelser henover 

sensommeren og efteråret. 

 

I kan skrive til mig på følgende mail for at tilkendegive 

interesse. Derefter ser vi på tid og sted. 

Det var en mail fra TV2 og vi sagde ja til deltagelse 

De skulle et aktivt medlem af foreningen som hovedperson. Holger sagde ja, 

og han interviewedes og blev filmet et par timer. 

Udsendelsen om os varer nok 10 minutter og bliver sendt sidst i september eller 

oktober.  



  

Mandage 9 -12: Værftsarbejde 

Onsdage  9 - 12: Værftsarbejde 

Fredage   9 - 12: Værftsarbejde 

Torsdag 18. sep.: Endagstur til Vikingeskibsmuseet i Roskilde 

 

Kontingent 2022:  250,- eller med maskinadgang 750,- 
 

Pladsleje fra 1/7 2022:   Ude 15,-   Inde 20,-  pr, m2   pr. md. 
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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.   

 

mailto:pfs@traebaade.dk
http://www.traebaade.dk/

