Til Nydamselskabets medlemmer maj 2018
Formidlingsbygningen
Nu er vi i den heldige situation, at alle pengene til vores formidlingsbygning er i hus, takket være
venlige sponsorer.

Torsdagsholdet har arbejdet intenst på at få
fældet træerne, godt hjulpet af Andreas
Jepsens maskinpark. Nu er byggegrunden ved
at være klar, så huset kan sættes af og
opførelsen af formidlingsbygningen
påbegyndes.

Vi planlægger med at kunne tage det første
spadestik d. 17. maj kl 15:30, og alle er
velkomne til at deltage.
Sønderborgs borgmester, donatorerne,
håndværkere og landsbylauget vil også blive
inviteret.

Programmet d. 17. maj 2018
15:30 Ankomst
15:45 taler og første spadestik
Herefter vil Nydam selskabet være vært ved et
mindre tragtement
17:00 Afslutning

Ole har taget glæderne på forskud og taget den nye bygning i brug 
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Træ
Der er stadig mange rummeter bøgetræ til afhentning for et beskedent beløb.
Hvis I har interesse i brænde eller træ til andre formål, skal I gerne kontakte os hurtigt, da træet
skal væk, inden vi kan gå i gang med byggeriet.

Roning
Vi var på den første sejlads her til aften, med let vind og en del strøm. Med fuld besætning gik
turen syd på indunder Als, og skipper Flemming slog et flot herresving neden for Sandbjerg, så vi
kunne ro retur langs Sottrupskov. Mindst 5 marsvin hilste os velkommen tilbage på Alssund.
Efter endt roning, gav alle roere en hånd med at rydde op efter træfældningen.
Stor tak for det.
Grundlovsdag
Landsbylauget Sottrupskov markerer traditionen tro Grundlovsdag d. 5. juni med et arrangement
på p-pladsen og fra middag, med taler, musik og salg af diverse drikkevarer mm.
Det giver ofte en del besøgende, som også viser båden og nausten interesse.
Så mød talstærkt op og deltag i såvel formidlingsopgaven som landsbylaugets hyggelige
arrangement.

På gensyn
Pernille Lindberg Kjær
Formand
Selskabet for Nydamforskning

2

