
STRAATAGETS KONTOR     9

Fyns Tækkemandslaug og Tækkelauget inviterer til 
bindedag på Vadehavscentret lørdag 18. juni. 

Det er tækkemand Kim M. Hansen fra Aarup, der 
fik den glimrende idé at besøge byggepladsen, mens 
der endnu tækkes, så alle interesserede ved selvsyn 
kan se og opleve dette ekstraordinære tækkearbej-
de, som medvirker til at løfte hele branchen ind i en 
tid med flere tækkede nybyggerier. Alle tog vel imod 
Kims idé, og et foreløbigt program for dagen er nu 
lagt.

Bemærk: 
Alle mødes i Hviding Forsamlingshus,  Høgsbrovej 66,
6760 Gammel Hviding. Herfra kører vi til Vadehavs-
centret efter frokost.

Bindedag på 
Vadehavscentret 

18. juni

Pris for hele herligheden:  
100 kr. pr. deltager over 12 år. 

Tilmelding:  
Vi vil sætte meget stor pris på, at I melder jer til af 
hensyn til både køkken og hele arrangementet. 

Send en mail til:  
Kim M. Hansen: kim.m.hansen@post.tele.dk  
Kim vil herefter oplyse kontonummer til betaling og 
sende kvittering, idet en sådan faglig aktivitet er 
fradragsberettiget.

Kl. 9 – 10:  MORGENKAFFE/TE i Hviding Forsamlingshus 
med rundstykker, grovboller, ost, marmelade og pålæg

Kl. 10: Koner, kærester og børn tager på Vadehavs-tur under 
kyndig vejledning af naturvejleder fra Vadehavscentret. 
Desværre er østers-sæsonen ovre, men der bliver masser at 
se, mærke og blive klogere på – og måske også lidt spiseligt 
at tage med hjem.

Tækkemænd bliver i Hviding Forsamlingshus, hvor det faglige 
program løber af stablen:

Kl. 10 – 12.30:  DEBAT OM TÆKKEBRANCHENS FREMTID 
Temaet for årets bindedag er det helt grundlæggende: 
Hvordan sikrer vi faget den fremgang, der er nødvendig for 
at sikre uddannelse, kvalitet og nybyggeri med strå på taget. 
Et undertema er, hvordan branchekontoret sikres og gerne 
udvides. 

”Hvis tækkebranchen var en virksomhed”  
Oplæg ved fhv. provinschef i DR, Per Krogh Simonsen.
Garanteret mulighed for at blive provokeret, men på den sun-
de måde. Per Krogh Simonsen kender tækkefaget godt og har 
spændende bud på, hvordan vi kommer videre. Samtidig er 
han kendt for at være god til at sætte en debat i gang.

Orientering om seneste faglige nyt af vital betydning
Ved Thomas Gerner og Henrik Henriksen, evt. suppleret af flere.
•    Nedsættelse af afstandskrav, hvad betyder det?
•    Certificering, hvad er det nu for noget..?
•    Den nye tækkevejledning, ”Veludført stråtag”,  
      hvad  betyder den for mig?

Kl . 12.30 – 13.30: FROKOSTBUFFET FOR ALLE 
Sild, varm leverpostej, mørbradbøf i champignon a la creme

Kl. 13.30: AFGANG TIL VADEHAVSCENTRET,  
hvor der traditionen tro er DM i rørkast – udstillings- og 
salgsboder – tid til snak – og så årets hit: Guidet rundtur 
med mulighed for nærkontakt med stråtaget
v. tækkemændene Kim Andersen og Arne Klüwer.

SLUTTIDSPUNKT: Ukendt.

ANBEFALING: Overvej sidst på dagen en tur til Mandø, evt. 
med overnatning på Mandø Kro.

Foreløbigt program


