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Anna
Anna er ved at være færdig fra værftets side, 
og medlemmer af bådelaget har været flit-
tige med at male de sidste mange weekender. 
Siden sidste nyhedsbrev har Anna fået et lille, 
åbent styrhus, og der er lavet ruf for og agter 
og over motoren. Der er lavet kroghuller i 
dækket, hvor man har stået og hevet krogliner 
ind, og der er lavet lønning, mast og de sling-
rebomme, der sidder i hver side, som man kan 
holde fast i. Lønningen er på den generation af 
kystbåde meget lav. Når Anna er malet færdig, 
bliver den sat udenfor, så træet kan vænne sig 
til at være udendørs igen. Søsætning bliver 
engang i det nye år.

Bette Jam
Jammerbugt bådelag søgte i efteråret Veluxfon-
den om støtte til indkøb af en påhængsmotor 
til deres havpram. Veluxfonden støtter bl.a. 
aktive ældre, og i 2012 søgte og fik Elbo- og 
Jammerbugtlaget 125.000 kr. til indkøb af en 
firhjulstrukket traktor, som lagene har haft me-
gen glæde af siden. Også denne gang så fonden 
velvilligt på ansøgningen. 

Bådelaget holdt søsætning af havprammen 
fredag 5. december i koldt og småtåget vejr. 
Efter en lille sejltur, hvor også motoren blev 
afprøvet, døbte Susanne Knudsen den. Laget 
havde opfordret til at komme med forslag 
til navne, og af de mange forslag blev seks 

Christopher er ved at gøre styrhuset færdigt på Anna. Samtidig er masten kommet på. Foto: Pipsen
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udvalgt, som der blev stemt om umiddelbart 
før dåben. Valget faldt på Bette Jam – et navn, 
Ejler Winkel havde foreslået. 

Facebook
Samme dag Bette Jam blev søsat, lagde Pipsen 
billeder ud af seancen på facebookgruppen Han 
Herred Havbåde. Det opslag fik en fantastisk 
spredning. Det blev delt 24 gange – over hele 
verden (fra Australien over England til USA) 
– og det blev bl.a. delt af Wooden Boats face-
bookside. Wooden Boats er et meget anerkendt 
internationalt tidsskrift. De oversatte også den 
medfølgende tekst og opfordrede folk til at 
besøge havbådenes hjemmeside. I alt nåede 
opslaget ud til over 18.000 personer!

Navigation og radiokursus
I løbet af efteråret har der været afviklet naviga-
tionskursus, der fortsætter efter nytår, og der har 
også været afholdt VHF-kursus. Det er dejligt at 
se, at så mange tager imod disse tilbud.

Da stormen Alexander meldte sin ankomst, blev bådene hebet længere op på stranden. Kim Georgsen er kommet tilbage  

fra Hanstholm med A17, og Skarreklit er kommet til Slettestrand for vinteren. Foto: Pipsen

Efter søsætningen af Bette Jam stemmes der om navnet.  

Foto: Pipsen

Bette Jam blev først døbt agten fra og derefter fra stævnen!  

Foto: PipsenKoncentreret eksamen. Foto: Pipsen

Vi skal også lige huske at ønske vores første  
lærling, Cecilie, til lykke. Hun fødte en søn  
18. november. ☺

ALLE ØNSKES EN RIGTIG GOD JUL  
OG ET GODT NYTÅR!
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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, 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 
Nils Pedersen, telefon 52 75 85 11, nilsfisker@gmail.com

Elbo Bådelag 
Jens Michael Pedersen, telefon 40 50 81 56, jmp@ccaa.dk

Jammerbugt Bådelag 
Haakon Jensen, Gl. Hvarrevej 47, 9690 Fjerritslev,  
telefon 40 91 63 93, haakon@jensen.mail.dk

Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen, Stagstedvej 54, 9460 Brovst,  
telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com

Anna af Slettestrand Bådelag 
Ove Skov, Svalevej 3, 9640 Brovst, 
telefon 20 10 34 47, os@10mb.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.
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Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Følg Han Herred Havbåde på

Pipsen har fået følgende opskrift af Folmer Møller 

på en julefrugtkage, som hun lovede at viderebringe i 

forbindelse med julen. ☺

Da Skarreklit skulle sejles til sin vinterresidens i Slette i 

begyndelsen af december, blev den trukket og skubbet i 

vandet af en gummiged. Foto: Karsten Bindslev

Kalender
Lørdag 3. januar 2015: Åbent kl. 10-15
Lørdag 7. februar 2015: Åbent kl. 10-15


