Til Nydamselskabets medlemmer juni 2019
Årets første ro-aftener
Det er allerede blevet til flere fine ro-ture med forskellige skippere i år.
De første ture var kølige og det var dejligt at vende tilbage til en kop varm kaffe i nausten.
På en af tirsdagsturene fik vi øvet manøvren, at komme fri af grunden, men den tur vi nok alle vil
huske længst, blev den vådeste i mands minde.
Vi tog afsted i lunt vejr og sundet var stille og spejlblankt, himlen var lidt gråt og der kom få dråber
vand, da vi lagde fra broen. Ingen kunne tage sig af det, regnen tog til og Jørgen Lind fik fundet sit
regntøj frem, og inden vi havde rundet bøjen for at ro hjem, satte det ind med brusebadsregn, så
lænsepumpen gik i gang.
Vi var alle våde til skindet og havde vand i skoene, da vi kom retur. På vejen hjem var det
nærliggende at synge sangen om De atten svaner … med omkvædet ’Min ven lad mig vide, om du
kunne lide, hvis jeg blot lod det regne, så du stod der konfus, lige så våd som en druknet mus’.
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… vi havde end ikke drømt om at tage en paraply med.
Husbyggeri
Porten, der skal lukke gavlen i det nye hus, er blevet færdig, og bygningen bliver tjæret, når vejret
er til det. Det pynter, at huset bliver mørkt, så det falder mere ind i landskabet.
De torsdage det regner, bliver der arbejdet på madpakkerummet. Der er også taget mål til
vinduerne, og der er bestilt materieler til isolering og vægbeklædning inde i huset.

Billedtæppe.
Kvinderne, der arbejder med textil, har drøftet mulighed af at sy et vægtæppe, der kan fortælle
historien om fundene i Nydam Mose, inspireret af Ladbytapetet. Man var enige om, at det fælles
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projekt vil kunne samle mange interesserede brodøser og Inger Detlefsen har været på tale som
en mulig kunstner til motivet.
En særlig gave
Selskabet fik en invitation til at være med til fejringen af Han kongelige højhed Prins Joachim i
anledningen af 50- års fødselsdagen.
Arrangementet skulle holdes på Sølyst, Den kongelige Skydebane i Klampenborg mandag d. 3. juni.
Operasanger Jens Christian Wandt havde sammen med en række danske kunstnere pakket en flot
gave af sang, musik og oplæsning til Prins Joachim og vi fik, sammen med de 38 andre protektioner
og 10 interesseorganisationer, samt nogle nære venner af prinsen, lov til at være med til at ’pakke
gaven op’.

Vi var indbudt til en velkomst på Sølyst kl 18:30 og vi ankom, mens et par mørke skyer lod det
dryppe faretruende og nogle venlige personer tjekkede os ind.
Den efterfølgende koncert, blev flyttet fra parken ved Sølyst til Bellevueteateret, da DMI havde
varslet skybrud. Alle gæsterne blev fulgt gennem parken ned til kysten, hvor vi blev mødt af en
større gruppe journalister ved den røde løber ind til teateret.
Da alle gæster var på plads, ankom Prins Joachim, Prinsesse Marie og Kronprins Frederik og en
fantastisk koncert tog sin begyndelse.

3

Det var en meget blandet pakke af musikstykker, fremført af nogle af vore allerbedste danske
kunstnere, Det danske drengekor og Det danske Pigekor. Den største oplevelse for mig, var at høre
Andreas Brandelied spille cello, akkompagneret af Katrine Gislinge. Utrolig smukt lød det.
Susse Wold kom også på scenen og læste levende nogle af Prins Henriks digte op.
Efter den smukke koncert, gik vi tilbage til stående soupér, der sluttede af med fødselsdagssang og
kæmpe fødselsdagskage, der blev skåret for med sabel. Det var interessant at tale med både
kendte og ny repræsentanter fra de andre organisationer.

Vi var heldige at få mulighed for at lykønske Prins Joachim personligt, på vegne af alle medlemmer
i selskabet og blev bedt om at takke jer alle – det er hermed gjort.
Klokken 2 var vi tilbage i Sønderborg og kunne sove et par timer inden næste dags arbejde.
Besøg i Sottrup skov
Der har allerede været flere grupper af besøgende nede ved båden og nausten i Sottrup skov, så
vore formidlere har været flittige.
4 skoleklasser, en veteranbil klub, Sønderborg turistforening og Odd Fellow logen, for blot at
nævne nogle.
Sebbe Als
Et af de kommende arrangementer, er deltagelse i Sebbe Als’ jubilæum, hvor vi ror til
Augustenborg og deltager sammen med andre historiske skibe.
Men det kan I høre mere om næste gang.

Venligst
Pernille Lindberg Kjær
Formand Selskabet for Nydamforskning
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