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Nybygning til Thorupstrand
Heldigvis er der også positive nyheder. Endelig 
lykkedes det af få en aftale i hus om at levere 
en ny båd til Thorupstrand. Det har der været 
arbejdet på i lang tid! Skroget blev allerede 
påbegyndt i eftersommeren 2017, da Kikani var 
blevet søsat. Men efterfølgende viste det sig, 

at fiskeriet gik så dårligt, at ingen turde binde 
an med at investere i en ny båd. Fiskeriet er 
desværre ikke blevet bedre, men en gammel 
båd trænger hårdt til udskiftning. Heldigvis har 
bådebyggerne haft meget arbejde »ud af huset« 
i mellemtiden, så værftet ikke har været nødt til 
at lukke.

Den nye båd skal være færdig i år, og det 
kræver en stor arbejdsindsats. Derfor vil værftet 
også være lukket for besøgende, mens der arbej
des på båden. Når vi er ude over Coronavirusset, 
vil der som sædvanligt være åbent den første 
lørdag i måneden (med mindre der arbejdes), 
så alle får mulighed for at komme ind at følge 
med i byggeriet.

Nordsøen
Igen i år har Nordsøen været en tur på værf
tet. Denne gang skulle en del af bagbords side 
skiftes, der er kommet nye kølerør, og hækken 
samt lønning er blevet bygget op i aluminium. 

Håndtryk – efter behørig afspritning – da kontrakten på den nye båd var skrevet under. Foto: Pipsen

Udbruddet af Covid-19 påvirker os alle sammen 
på en række forskellige måder, og det ser ud til, 
at det vil påvirke os en rum tid fremover. Pt har 
vi lukket i havbådehus og i værft for alle andre 
end medarbejderne, ligesom vi selvfølgelig heller 
ikke afholder rundvisninger. Desuden er en række 
arrangementet blevet aflyst – der skulle bl.a. 
have været Kunst ved Kysten i Havbådehuset, og 
samtidig ville værftet have været åbent. Sandsyn-
ligvis vil flere arrangementer blive påvirket. Hvor 
mange ved vi af gode grunde ikke endnu, men vi 
opdaterer på hjemmesiden og Facebooksiden.  
Pas godt på jer selv og hinanden!
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Nordsøen har sin base i Hanstholm, hvor den 
sejler med lystfiskere, men i efterårsferien sejlede 
den desuden ture fra Thorupstrand til Bulbjerg 
i forbindelse med bæredygtighedsfestivalen i 
området.

Spillet
I efteråret blev det mere og mere tydeligt, at 
spillet trængte til reparation. Det var tand
hjulene og lejerne, det var galt med. Det er ikke 
nogen lille sag at få skilt spillet ad, og der måtte 
bl.a. fremstilles en ramme til at sætte ved døren, 
så man med en kran kunne bugsere akslen ud 
af spilhuset, så den kunne repareres. Derfor var 
spillet også lukket i adskillige uger. Heldigvis 
var vejret i perioden ikke det bedste, så det var 
ikke så mange havdage, bådelagene gik glip af. 
Efter endt reparation kører det heldigvis upå
klageligt.

Kystliv Holbæk
På havnen i Holbæk er et spændende projekt 
i gang. Her er de ved at bygge 5 klinkbyggede 

Isefjordsjoller på én gang. Det er planen, at jol
lerne skal anvendes af de mange skoleelever, der 
besøger stedet. Med jollerne skal eleverne ud på 
fjorden for at fiske, og de skal også lære at sejle 
for sejl med dem. I hallen er der desuden en fin 
udstilling lavet af Museum Vestsjælland. Stedet 

Nordsøen har fået skiftet en stor del af klædningen. Foto: Pipsen

Spillets aksel er kommet ud af spilhuset. Foto: Karsten 
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er et besøg værd, når der åbnes igen, og man 
kan følge med i aktiviteterne i deres Facebook
gruppe.

Bådelag
Efter en vinter med rigtig meget blæsevejr, 
nåede bådene at være ude at fiske en del gange, 
inden Coronaen ramte. Fangsten har været 
noget svingende, men der har da været både 
tunger, rødspætter og torsk.

Til sommer bliver (den nye) Jammerbugt 10 
år. I den anledning er der gang i forberedelserne 
til en bog i lighed med den, som blev udgivet i 
forbindelse med Elbos 10 års fødselsdag. Hvor
når og hvordan det skal fejres, finder vi ud af 
senere.

Pinsestævne i Aalborg
I år afholder Træskibssammenslutningen efter 
planen sit årlige pinsestævne i Aalborg fra 
fredag 29. til søndag 31. maj. Det bliver holdt 
i Skudehavnen. Skibene samles efterhånden i 
Aalborg, og fredag 29. er der en samlet sejlads 

fra Hals for de skibe, der kommer den vej fra. 
Pinsestævnet plejer at være et tilløbsstykke, 
både hvad angår antal fartøjer og mennesker. 
Der vil i Skudehavnen være en række boder, og 
her vil Han Herred Havbåde også være repræ
senteret både med medlemmer og med både
byggere. 

Programmet vil løbende blive opdateret 
her: www.tsskib.dk/programpinsestaevne
aalborg2020/

Generalforsamling
I år er datoen for generalforsamlingen lørdag 
25. april kl. 14, men den kan jo risikere at blive 
udskudt. På dagsordenen er bl.a. vedtægts
ændringer og tilpasninger, så der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling umiddelbart 
i forlængelse af den ordinære generalforsam
ling. 

Arbejdsdag
Der er planlagt arbejdsdag lørdag 13. juni kl. 
9.30. Der afsluttes med frokost.

5 joller under bygning i Kystliv Holbæk. Foto: Pipsen Vinteren har været præget af blæsevejr. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 

Bestyrelsesformand 
Etnolog Thomas Højrup, Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 51 29 90 49, thomas@havbaade.dk 

Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158-162, 9690 Fjerritslev 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 7742 Vesløs,  
telefon 97 99 36 90, mobil 40 27 45 07, petermadsboll@icloud.com 

Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen, 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 20 70 08 70, pipsen@havbaade.dk 

Lild Strand Bådelag
René Bliksted Larsen, telefon 53 54 19 65, skarreklit@hotmail.com

Elbo Bådelag 
Villy Schmidt, telefon 42 68 06 14, villy_schmidt@mail.dk

Jammerbugt Bådelag 
Ejler Winkel, telefon  98 21 73 36 / 40 97 70 51, ejlerwinkel@mail.dk

Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen,  
telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com

Anna af Slettestrand Bådelag 
Leif Andersen, telefon 41 11 17 28, leifogelse@live.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 modtager mail, selv om du allerede har 
oplyst din mailadresse.

Redaktion
Kirsten Monrad Hansen | pipsen@havbaade.dk 

Layout og webmaster 
Bodilsen tekst & foto | www.bodilsen.dk 

Bladet kan også læses i pdf-udgave  
på vores hjemmeside www.havbaade.dk  

Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Følg Han Herred Havbåde på

Kontingent
Så er det også tid til at forny det årlige med
lemskab af Han Herred Havbåde. Det koster 
fortsat 150 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for 
par/familie og 1.000 kr. for virksomheder/for
eninger pr. år. Beløbet kan indbetales direkte 
til foreningens konto i Klim Sparekasse, reg.nr. 
9135 kontonr. 0000095133 eller via giro til net
bank på: +73 <85934503>. Kontingentet skal 
være betalt inden 20. april, og det skal være 
betalt, hvis man ønsker stemmeret på general
forsamlingen.

Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte medlem
skabet, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, så vil vi 
meget gerne modtage en mail, så I kan slettes af 
listen. Send mailen til info@havbaade.dk

Kalender
Lørdag 25. april kl. 14  
Generalforsamling med efterfølgende  
ekstraordinær generalforsamling

Lørdag 2. maj kl. 11-15  
Åbent i havbådehus og værft

Fredag 29. maj kl. 16  
Gølbåden, som Han Herred Havbådes  
bådebyggere har arbejdet meget på,  
er nu så klar, at den efter planen skal  
søsættes i havnen i Gjøl 

Fredag 29. til søndag 31. maj 
Træskibssammenslutningens  
pinsestævne i Aalborg

Lørdag 6. juni kl. 11-15  
Åbent i havbådehus og værft

Lørdag 13. juni kl. 9.30 
Arbejdsdag

Lørdag 4. juli kl. 11-15  
Åbent i havbådehus og værft


