Nyhedsbrev Maj2022
Kære støttemedlemmer og interesserede
I februar nyhedsbrevet fortalte vi om at krydstoldjagtforeningen har udvidet sine aktiviteter, idet vi vil sikre, at de
klinkbyggede joller fortsat bliver en aktivitet i Skive.
Det betyder at foreningen bliver opdelt i to grupper, én for
krydstoldjagten og én for jollerne under fællesnavnet ”Skive
Træskibslaug”.
Tilholdstedet (Træskibscenteret) bliver ved sjægtehusene i
Jollehavnen i Skive og vores intentioner og ønsker er her, at
skabe et rekreativt område, der drives og bruges af foreningens medlemmer til glæde for borgere og turister i Skive
Kommune. Herfra skal man kunne sejle ud på Limfjorden
med Marienlyst af Skive eller en af de små joller eller deltage
i forskellige maritime aktiviteter.

Vores forslag til indretning af et træskibscenter der kan
leve op til UNESCOS krav

De første aktiviteter er igangsat idet jollerne er ved at blive
klargjort til søsætning. Træ til masten på krydstoldjagten er
ankommet og fremstillingen af masten og bom starter efter
sommerferien. Hver tirsdag aften fra 17.30 er der åbent
klubhus.
Krydstoldjagten nærmer sig tidspunktet for søsætningen. Vi
er nu færdige med kalfatringen og er ved at gøre klar til maling af de udvendige planker med tre lag maling. Det er et ret
omfattende arbejde, så vi kan sagtens bruge flere hænder.
Mange af beslagene er fremstillet og galvaniseret og klar til
montage. Det elektriske system er godt på vej. Lamper, stik
og pumper er monteret og mange kabler er trukket.

Træ til masten bringes på plads. Den er 22m lang og vejer 1,5 ton

Åbent hus og havn
Lørdag den 18. juni kl. 10-14 holder vi åbent hus på Marienlyst omkring Krydstoldjagten og på havnen ved sjægtehusene i jollehavnen.
Støt foreningens arbejde
Vi har til stadighed brug for frivillige hænder. Der skal males
og gøres klar til flytning. Er du interesseret, så kom og besøg
os på de faste åbne værkstedsdage onsdage og fredage (kl.
10-14) på Marienlyst eller på jollehavnen tirsdage fra kl.
18.30

Kalfatring af sidste nodde

Du kan orientere dig om hele projektet på vores hjemmeside
www.krydstoldjagt.dk og på facebook under ”Skive Træskibslaug”
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