Til Nydamselskabets medlemmer januar 2020
Nytår
2020, et nyt år er begyndt. Et år hvor vi kan fejre, at Sønderjylland blev en del af Danmark og hvor
vi kan glæde os over og være stolte af, at vi i dag kan leve fredeligt og have venskaber, uanset om
vi i sindet er tyske eller danske.
Jeg håber alle selskabets medlemmer har fået en god start på det nye år; stille og fredeligt, eller
med nye tvivlsomme tiltag.
Nytårskur
Aktivitetsudvalget havde inviteret til Nytårskur på Bakkensbro i begyndelsen af januar og der var
lagt op til en rigtig hyggelig aften for de aktive medlemmer. Lokalerne på Bakkensbro var pyntet til
ukendelighed og der var fundet siddeplads til 45 personer.

Det var et imponerende forarbejde Lis og Ingebeth
havde lavet, med god hjælp af deres ægtefæller og flere
medlemmer.

Jørgen tog fint imod alle gæster, og selv ude
på trappen, var der pyntet op.
Maden kom fra det Det franske Hus i Skodsbøl,
og Thierry Manane havde tryllet fine og
farverige tapasretter til en festlig buffet.
Dessertbord blev der også budt på, her havde
Birgit og Lone kreeret nytårskager.
Efter næste 3 uger med familie og venner
henover jul og nytår, var der nok at tale om.
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Jeg tror, billederne kan tale for sig selv.

Stor tak til alle der bidrog til den festlige start på 2020.
Hverdag igen
Januar, det er næsten ikke til at tro, at det er vinter med al den regn og de lune temperaturer,
men det forhindrer ikke Nydamfolket i deres vintersysler.
Ude i Sottrupskov bliver der fortsat arbejdet på det nye hus. Mellem jul og nytår havde
elektrikeren fået trukket kabler og ledninger, så opsætning af gipsvæggene kunne påbegyndes.
Der arbejdes i sløjdsalen på BAKC, der væves og prøvesys til det kommende tapet.
En pludselig indskydelse

Klaus blev lokket til at fortælle om processen i fremstilling
af skjolde en tirsdag aften, da vi samledes til fælles kaffe
og han kunne fremvise et flot eksemplar, han har lavet.
Skjoldet er betrukket med hørlærred, der er malet med
farvet kærnemælk, og kantet med skind. Skindkanten er
syet på i hånden.
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Skjoldbulen er af jern og hamret ud.
Hullet under skjoldbulen er udformet specielt,
så håndtaget kan ’skrues’ på plads, inden det
fæstnes på skjoldet.

Januar måneds foredrag

Januar måneds foredrag blev holdt af Andreas
Krog.
Han havde gennemgået mange forskellige
kilder, for at lave en samlet liste over de
mange fund der er gjort i Nydam mose over
årene, både før og efter Engelhardts fund af
bådene.
Selv vi véd, at fundene er mange, bliver man
alligevel imponeret.

I næste nyhedsbrev, vil I få at høre om det broderikursus, der blev holdt sidste weekend.

Venligst
Pernille Lindberg Kjær
Formand
Selskabet for Nydamforskning
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