
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde

havbaade.dk

Juni 2012 • 1

Søsætning af Nordvest
Selv om alle havde krydset fingre for godt vejr, 
så var det meget blæsende lørdag 5. maj, hvor 
Nordvest skulle søsættes. Solen skinnede fint 
på en nymalet Nordvest, men den kølige tem-
peratur, den stærke blæst og sandfygningen 
langs stranden gjorde, at »søsætningen« blev 
holdt inden døre i havbådehuset.

Thomas Højrup holdt en lille tale, hvor han 
fortalte om Nordvests historie, fra den blev byg-
get i 1962 i Nr. Vorupør, til den endte sin tid som 
erhvervsfartøj i Thorupstrand. Han fastslog 
desuden, at vejret jo passede godt til navnet!

Havbådehuset var helt fyldt op med folk, 
der gerne ville fejre begivenheden, og efter
følgende kunne man komme om bord i 
Nordvest og få slukket tørsten, samtidig med 
at man kunne inspicere båden. Hvis man 

bagefter trængte til at få varmen igen, var der 
kaffe og kanelsnegle – de sidste sponseret af 
Sanden Bjerggaard – i Havbådehuset.

Efterfølgende har Nordvest været ude at 
sejle en del gange, og det er en meget sødygtig 
båd. Laget øver sejlads hver onsdag aften kl. 19.

Solen svigtede ikke, den dag Nordvest skulle søsættes, men den hårde blæst gjorde, at båden blev på land. Foto: Pipsen

Der var mange, der gerne ville fejre søsætningen af Nordvest. 

Foto: Pipsen
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Generalforsamling
Inden søsætningen af Nordvest holdt Han 
Herred Havbåde generalforsamling i Havbåde-
huset. Den var meget velbesøgt, da der mødte 
over 50 op, og foreningen var vært ved kaffe og 
morgenbrød. Nyvalgt til bestyrelsen blev Esben 
Kronborg, der er aktivitetsleder på Feriecenter 
Slettestrand, og Jane Lakmann, der er medlem 
af Elbolaget og kasserer i lagets bestyrelse.

Formandens beretning samt referat af general
forsamlingen kan læses på www.havbaade.dk

Efter generalforsamlingen fortalte Thomas 
Højrup om fiskeriet på Azorerne og viste sam-
tidig billeder derfra. Øerne hører til Portugal 
og ligger næsten midt ude i Atlanterhavet. Her 
drives også kystfiskeri, hvor bådene ligesom 
hos os trækkes op på land. Men da der er 
meget dybt vand omkring de vulkanske øer, er 
der stort set ingen strande; derimod har man 
asfalteret landingspladserne.

Skarreklit
Nu er 12. og sidste bordgang blevet skiftet på 
Skarreklit, og man kan rigtig fornemme bådens 
bredde og volumen. Samtidig er en god del af 
bundstokkene blevet fornyet, og nu skal Cecilie, 
Peter og Torben i gang med oplængerne.

Lild Strand Bådelag skal i gang med at søge 
penge til landingspladsen, så bl.a. spillet kan 
komme til at fungere. Efter vinterens storme 
står standeren, som wirerne løber igennem, nu Nu er alle bordene i Skarreklit skiftet. Foto: Pipsen

Både trukket op på Azoerne.

Midtskibs er alle bundstokkene skiftet, og nye oplængere 

er ved at blive lavet. Torben er ved at sætte det øverste 

bord fast i styrbord side. Foto: Pipsen

I redningshuset tager snaren mere og mere form.  

Foto: Pipsen



www.havbaade.dk

Medlemsnyt for Han Herred Havbåde Juni 2012 • 3

i vandkanten, så den må flyttes; og samtidig er 
den blevet skæv, da sandet omkring den har 
været skyllet væk. På havbaade.dk under Skar-
reklit kan man læse den lille folder, som laget 
har fået lavet.

Snare
Henrik Sonne fortsatte efter påske med færdig
gørelsen af sin klitmøllerjolle – snaren – i 
redningshuset. Han har sat slidbund af nylon-
plader under, malet resten af bunden rød, lavet 
bundbrædder, bygget et lille forruf og er i gang 
med at male, og det øverste bord er udvendig 
blevet ultramarinblåt. Nu skal han i gang med 
det lille ringdæk.

Elbo og Jammerbugt
Begge bådelag uddanner fortsat skippere, 
og der drives også stadig godt med fiskeri 

fra bådene. Det er godt at opleve den megen 
aktivitet, der foregår på stranden. Hvis man er 
medlem af Han Herred Havbåde, er der mulig-
hed for at komme ud at sejle, når der er plads. 
Og der er også fortsat plads til flere medlem-
mer i begge lagene.

Der hales garn om bord på Elbo. Foto: Pipsen

En del af dagens meget varierede fangst fra Jammerbugt.

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 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, 
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk 

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, Lildstrand, 
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 
Ejler Winkel, Toftendamsvej 16, Svinkløv,
9690 Fjerritslev, telefon 98 21 73 36 ejlerwinkel@mail.dk

Nordvest Bådelag
Nico Pedersen, Grønnestrandsvej 29, Andrup,
9690 Fjerritslev, telefon 98 21 23 07 jetteognico@mail.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 alle-
rede har oplyst din mailadresse.

havbaade.dk’s redaktion

Kirsten Monrad Hansen • pipsen@havbaade.dk  
Layout og webmaster: 

Bodilsen tekst & foto | Billedhistorier.dk 
Bladet kan også læses i pdf-udgave på vores 

hjemmeside www.havbaade.dk 
Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden
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Følg Han Herred Havbåde på

Påskeudstillingen
Satellitudstillingen fra Kunst i Klim Kalkovn, 
der var i Havbådehuset i påsken, var velbesøgt, 
og vi vil gentage samarbejdet til næste år, 
hvor en del af kunstnerne vil udstille værker, 
hvor materialet er brugt træ fra den gamle 
Skarreklit.

I påskedagene var der også åbent i værftet, 
og rigtig mange kiggede også forbi dér.

Sommerfest og arbejdsdag
Igen i år vil vi slå sommerfesten for medlem-
mer sammen med en arbejdsdag. Det bliver 
lørdag 18. august, hvor den fælles arbejdsdag 
begynder kl. 10, og sommerfesten følger hen 
på eftermiddagen. Af arbejdsopgaver er bl.a. at 
få malet den væg, der er sat op i redningshuset, 
de blå døre skal have linoliefernis, områderne 
omkring husene skal ordnes m.v.

Foreningen giver frokost til arbejdsdagen, 
mens man som de foregående år selv betaler 
for mad og drikkevarer til sommerfesten.

Sidste tilmelding til sommerfesten er mandag 
13. august til Pipsen på pipsen@havbaade.dk 
eller 20 70 08 70.

Åbningstider hen over sommeren
I skolernes sommerferie fra og med søndag 
1. juli til og med søndag 12. august holder vi 
åbent alle dage kl. 1016. 

Påskeudstillingen i Havbådehuset vil blive gentaget i 2013.

Foto: Ejgil Bodilsen


