Pressemeddelse fra Hjerting KaneLaug
Åbent værft d. 30 januar 2016 kl. 13.00-16.00
Temaet er ”Maritimt håndværk”
Hjerting KaneLaug åbner døren for alle til værftet på Myrthuegård, Mythuevej 39, 6710 Esbjerg V.
I Marbæk Plantage.
KaneLauget’s medlemmer vil arbejde i værftet, helt som vi plejer på en almindelig værftsaften! Vi vil
selvfølgelig tage godt imod gæster og der bliver rig mulighed for at få en snak om træbåde, vores nye og
kommende projekter, om de mange aktiviteter vi har- og ikke mindst deltager i, og hvordan man kan
blive en del af Hjerting KaneLaug, og dermed være med til at bevare vores sejlende kulturarv.
Alle er meget velkomne til at aflægge os et besøg i værftet, hvor vi vil fremvise arbejdet med ikke mindre
end 2 nybygninger på en gang!
Vi er lige nu i fuld gang med bygning af en stor ”Langlibåd” som er en ægte Hjerting specialitet. Mange
kender bådtypen fra perioden 1960-1980 hvor flere af slagsen, flittigt blev sejlet på Ho bugt. Bådene blev
typisk brugt til fiskeri, nogle blev endda brugt som transportmiddel- frem og tilbage mellem Hjerting og
Langli. Mange som gik i skole i Hjerting i perioden har oplevet sejlture og udflugter til Langli, som passager,
netop i en Langlibåd.
”Langli båden” bygges efter gamle fotografier og fri erindring.
For kort tid siden er et nyt byggehold påbegyndt bygning af ”Grønært” Som navnet antyder, er der tale om
at Grønærter bygger båden, og faktisk er det tanken at også grønærter får mulighed for lære at sejleHjerting Kane med Luggerrig i ”Grønært”
”Grønært” bygges som en kopi efter en Hjerting Kane fra 1950 erne.
Begge de nye både er udloddet til foreningens medlemmer. Ved nybygning stiftes en ”Bådklub” i Hjerting
KaneLaug. Bådklubben tegnes af et antal medlemmer som i fællesskab forpligter sig til at sejle og
vedligeholde båden. En ny bådklub kan stiftes- så snart der opstår et behov, herefter kan den nystiftede
bådklub rejse ønske om en båd- til Hjerting KaneLaugs bestyrelse, Bestyrelsen kan herefter bestille en
nybygning i KaneLauget’s værft.
Kom og hør mere om vores bådklubber og muligheden for at være med!
I dag er der i Hjerting KaneLaug hele 5 Bådklubber.
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For at krydre eftermiddagen har vi inviteret gæste-udstillere, alle med tilknytning til træskibsmiljøet i
Danmark, nogle er endda lokale.
Gæster fra netværket på dagen
Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling og Riggerloftet fra Fanø arbejder og viser Sømandshusflid
Billeder og brochurer fra Fiskeri og Søfartsmuseet – Skibsbevaringsfonden viser projekter og står klar til en
snak om vores sejlende kulturarv – Billedudstilling og en repræsentant fra TS- Træskibs Sammenslutningen
står klar til en snak om træskibe på Vadehavet – Hjerting Lokalarkiv –Nationalpark Vadehavet medbringer
nye foldere og hæfter og står klar til en snak om Nationalparken –
- Gaf-Lauget fra Nymindegab museum udstiller og står klar til en snak - Skjolds CNC fræseservice viser skibsdekorationer- Og måske flere -

For supplerende oplysninger og fotomateriale kontakt venligst;
Formand i Hjerting KaneLaug: Kim B. Madsen
Telefon: 40 24 60 08 eller på mail: kim.madsen@hjerting-kane.dk
Hjemmesider
www.hjerting-kane.dk & www.skibet-laksen.dk
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