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dene – er omtalt. Folderen kan bruges som guide, 
hvis man gerne vil rundt at se nogle af de meget 
spændende og meget forskellige projekter. Desuden 
omtales havbådene i Realdanias nye satsning »Stedet 
tæller« som et godt eksempel. Se www.stedet-
taeller.dk/inspiration/de-gode-eksempler/han-
herred-havbaade.aspx 

Visionsdag 
Lørdag 12. november havde bestyrelsen indbudt til 
visionsdag, og godt 40 medlemmer deltog. Thomas 
Højrup indledte med at fortælle om de oprindelige 
idéer bag Han Herred Havbåde og om, hvilke opga-
ver der bliver arbejdet med. Søren Nielsen gennem-
gik kort økonomien, og Cecilie Blomberg fortalte om 
det at være bådebyggerlærling. Hun tog også emnet 
op om, at det er vigtigt at få engageret de unge i hav-
bådeforeningen fx ved at engagere skolerne i områ-
det. Pipsen fortalte om det, hun arbejder med og ger-
ne vil arbejde med. 
Efter en del debat og mange forslag kom bådelagene 
på banen – igen med gode idéer til at udvikle havbå-
dene. Lise Emborg, Svinkløv Badehotel, sluttede af 
med at et blik på havbådene fra sin og turisternes 
synsvinkel. 
Der vil fremover blive arbejdet videre med en række 
af idéerne, og på hjemmesiden vil der komme et me-
re detaljeret referat fra dagen. 
 

Realdania og Han Herred Havbåde 
På Realdanias valgmøde i Aalborg 16. november blev 
Han Herred Havbåde præsenteret. Dels i video/
billeder fra forsommeren 2011 og dels i adm. direk-
tør Flemming Borreskovs omtale af projekter støttet 
af Realdania. 
Der er udgivet en lille folder »HAR DU SET …?«, 
hvor 21 projekter i Nordjylland – herunder havbå-

Nordvest. Foto: Pipsen. 

Slettestrand dagen efter stormen 27. november. Foto. Pipsen. 
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Et kig ned i Nordvests forlukaf. Foto: Pipsen. Styrhuset på Nordvest. Foto: Pipsen. 
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Nordvest 
Så er det lige ved at være op over med, at Nordvest er 
færdig til at komme ud af værftet. Elektronikken er 
ved at blive lavet, forlukaf’et og lasten er indrettet, og 
Cecilie har sat dør i styrhuset. Torben er lige blevet 
færdig med at sætte svinerygge på hver side af for-
stævnen oven på lønningen. Endnu mangler skanse-
klædningen. 
 

Foredrag i Havbådehuset 
Hjortdal Beboerforening og menighedsrådene i Fjer-
ritslev-Kollerup-Hjortdal inviterede onsdag 9. no-
vember til foredrag om forfatteren Karen Blixen i 
havbådehuset. Arrangementet var velbesøgt, og det 
er forhåbentlig ikke det sidste af den slags. Havbåde-
huset kan bruges til kulturelle arrangementer og til 
foreningens og bådelagenes forskellige arrangemen-
ter og undervisning, men det kan derimod ikke be-
nyttes i privat regi. 

 

Storm over Slettestrand 
Søndag 27. november blæste stormen 
over store dele af landet – også over Slet-
testrand. Allerede lørdag aften blev både-
ne trukket længere op, da vandet begynd-
te at nå op til dem. Heldigvis er stranden 
højere ved standeren, så dér kunne både-
ne stå i sikkerhed. 
I løbet af søndag eftermiddag blev vandet 
dog presset så meget op i Sletteå, at van-
det begyndte at løbe østpå langs klitten, 
hvor det så fandt ud igen lige øst for lan-
dingspladsen. Heldigvis brød det ikke 
igennem ved bådene, men vandet gik op 
forbi spilhuset og ca. 20-25 meter op syd 
for huset. Billedet på forsiden og billedet 
her er taget den følgende morgen, hvor 
vandet allerede havde trukket sig meget 
tilbage. Foto: Pipsen. 

Nordvestlaget har fået lavet en fin fræsning i bord-
pladen til lukaf'et. Foto: Pipsen. 
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Foreningen 

Han Herred Havbåde 
 
Thomas Højrup, etnolog, bestyrelsesformand 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand 
9690 Fjerritslev, telefon 30 13 59 50 
thomas@havbaade.dk 
 
Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158, 9690 Fjerritslev 
 
Bådebyggere 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, 
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk 
Freddy L. Nielsen, telefon 23 28 36 61 
 
Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70 
pipsen@havbaade.dk 
 
Lild Strand Bådelag 
Per Røpke, Sandnæshagevej 14, Lild Strand, 7741 
Frøstrup, telefon 40 50 97 13  
skarreklit@hotmail.com 
 
Elbo Bådelag 
Vagn Nielsen, Ørnevej 29, Tranum,  
9460 Brovst, telefon 29 12 99 81 
vagnogbirthe1@live.dk 
 
Jammerbugt Bådelag 
Niels Anton Jensen, Under Lien 13, Slettestrand 
9690 Fjerritslev, telefon 98 21 73 57 
mobil 24 42 26 57 
jensen.slettestrand@get2net.dk 
 
Husk at oplyse din mailadresse! 
Det er vigtigt, at vi har mailadresser på flest mulige 
medlemmer, da vi ikke blot udsender medlemsnyt 
som pdf-udgave, men også informerer om forskellige 
nyheder og tiltag på andre tidspunkter. 
Send din mailadresse – også hvis du har fået ny – til 
pipsen@havbaade.dk  
Gælder også, hvis du ikke modtaget mail, selv om du 
allerede har oplyst din mailadresse. 

havbaade.dkhavbaade.dk’s redaktion 
 

Kirsten Monrad Hansen • pipsen@havbaade.dk 
Layout: Ejgil Bodilsen • ejgil@bodilsentekst.dk 
Webmaster: Mattias Bodilsen • Billedhistorier.dk 
Bladet kan også læses i pdf-udgave på vores 
hjemmeside www.havbaade.dk 
Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden. 

Duelighedskursus 
I lighed med de foregående år tilbyder Han Herred 
Havbåde igen duelighedskursus. Kurset forløber over 
12 onsdage med start onsdag 4. januar kl. 19.00 i 
havbådehuset. Pris for medlemmer 800 kr. plus ge-
byrer til eksamen og undervisningsmaterialer. 
Tilmelding hurtigst muligt til Nico Pedersen på 
40 51 08 23 eller jetteognico@mail.dk 
Hvis der er interesse, vil der blive arrangeret et kur-
sus i vhf/roc-certifikat til betjening af vhf-radio i 
løbet af foråret. Tilmelding også til Nico. 
 
Julefrokost 
Lørdag 17. december kl. 13.00 inviterer vi til jule-
frokost for medlemmerne i havbådehuset i Slette-
strand. Det koster 200 kr. pr. person at deltage, og 
beløbet betales på dagen. Maden leveres ligesom sid-
ste år af Feriecenter Slettestrand. Tilmeldingsfristen 
er 12. december til Pipsen på pipsen@havbaade.dk 
Som sædvanlig håber vi, at vi kan hjælpes ad med at 
gøre klar fra ca. kl. 11.30 og løbende rydde op. ☺ 
 
 

HUSK 
Vi har lukket mellem jul og nytår 

Henrik Sonne er kommet rigtig langt med sin klit-
møllersnare, som han har bygget i redningshuset.  
Nu venter det sidste til forår og varmere vejr.  
Foto: Pipsen. 

Glædelig jul Glædelig jul   
& godt nytår& godt nytår  


