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Efter dåben har der været travlt med at arbejde 
videre på Kikani. Der er svejset aluminium op, 
installation af motor og hydraulik er fortsat, der 
er indrettet last, forlukafet er ved at være klar, 
båden er blevet malet m.m. Torsdag 15. juni om 
morgenen blev det så tid til, at Kikani kunne 
trækkes ud af værftet. En lidt krævende opgave, 
da porten er 6 meter bred, og båden er 5,82 me
ter bred. Steen, der er spilmand i Thorupstrand, 
kom kørende med gummigeden, så Kikani stille 
og roligt kunne trækkes ud. Det ville være for 
risikabelt at benytte spillet, for når det hiber en 
båd af Kikanis størrelse, så vil wiren i starten 
strække sig, for derefter at trække sig sammen i 
ét ryk. I stedet kunne Steen ved at vippe front
skovlen lige så forsigtigt og i langsomt tempo 
hibe Kikani ud, hvilket tog i omegnen af en 
times tid. 

Alt gik heldigvis planmæssigt, og nu står 
båden udenfor og bliver forsynet med master, 
antenner og de ting, der ellers skal til. Når den 
er helt færdig sejles den til Hirtshals, hvor den 

skal stabilitetsprøves, inden den kan komme 
på fiskeri.

2. maj startede vores nye bådebygger Simon 
Day Larsen. Simon er uddannet fra Vikinge
skibsmuseet i Roskilde, men har siden arbej
det flere forskellige steder senest gennem en 
årrække i USA. Vi er rigtig glade for at kunne 
mande op på bygningen af de nye kystbåde. I 
foråret startede også vores fjerde lærling Mads 
Danielsen. Andreas, vores tredje lærling, blev 
svend 22. juni, så ham ønsker vi tillykke med 
overstået uddannelse.

Torsdag 15. juni blev det tid til at trække Kikani ud af værftet. Foto: Pipsen
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Fotoudstilling
Hen over sommeren udstiller Ane Vandel Kri
stensen, Aalborg, fotos af havbåde og relaterede 
emner i Havbådehuset. Hun går tæt på motiver
ne, så man ser enkelthederne. Ane siger selv, at 
»omdrejningspunktet for denne fotoudstilling 
er, at jeg synes, det er rigtig positivt, at det er 
lykkedes her i Slettestrand at bevare kystfiske
riet til gavn for lokalsamfundet, naturen og alle 
os, der gerne vil have frisk fisk. Jeg går ofte tæt 
på motiverne, når jeg fotograferer, og denne ud
stilling består af fotos af havbådene og diverse 
redskaber, som hører til fiskeriet.«

Sange ved havet
I lighed med de senere år arrangeres Sange ved 
havet hver tirsdag kl. 20 i juli måned. Alle er 
velkomne.

Kontingent
Til de, der endnu ikke har indbetalt kontingent, 
men fortsat gerne vil støtte foreningen og være 
medlem, modtages indbetalinger gerne. 

Ligesom de foregående år er kontingentet på 
150 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for familier/
husstand og 1000 kr. for virksomheder mv. 
Beløbet kan indbetales direkte til foreningens 
konto i Klim Sparekasse, reg.nr. 9135 kontonr. 
0000095133 eller via giro til netbank på: +73 
<85934503>. Send gerne en mail, hvis du/I ikke 
ønsker at være medlem længere, så vores liste 
kan være opdateret.

Gutterne på kutterne-fotografen i forgrunden dokumenterede, da Kikani blev trukket ud af værftet. Foto: Pipsen

Ane Vandel Kristensen udstiller fotografier i Havbådehuset.
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Kalender

Sommeråbningstider
Hen over sommeren er der åbent i Havbåde
huset mandag til torsdag fra kl. 1016 og fredag 
fra kl. 1014. 

Havbådehuset og bådebyggeriet er åbent alle 
weekender i juli samt første weekend i august 
fra kl. 1016.

Derefter er der fortsat åbent i Havbådehuset 
på hverdage i arbejdstiden.

 

Sange ved havet
Tirsdag 4. juli, 11. juli, 18. juli og 25. juli  
– hver gang kl. 20
 

Xterra
Lørdag 19. og søndag 20. august afholdes der 
Xterra i Slettestrand – se mere på  
www.xterranordic.com/events/slettestrand 

I området vil der foregå en del forskellige  
arrangementer, og om søndagen får vi bl.a.  
besøg af Limfjordsmuseets naturvejleder.

Åbent i Han Herred Havbåde 
Lørdag 2. september kl. 1015
Lørdag 7. oktober kl. 1015

Hver tirsdag aften i juli er der fællessang i solnedgangen uden for Havbådehuset.
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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
René Bliksted Larsen, telefon 53 54 19 65, skarreklit@hotmail.com

Elbo Bådelag 
Vagn Nielsen, Ørnevej 29, Tranum, 9460 Brovst, 
telefon 29 12 99 81, vagnogbirthe1@live.dk

Jammerbugt Bådelag 
Per Hansen, Rønbjergvej 198, 9681 Ranum, 
telefon 29 93 96 28, virkelyst45@gmail.com

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

Anna af Slettestrand Bådelag 
Irwin Andersen, Udholmvej 45, 9460 Brovst, 
telefon 98 23 87 51, irwin@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 modtager mail, selv om du allerede 
har oplyst din mailadresse.

havbaade.dk’s redaktion

Kirsten Monrad Hansen | pipsen@havbaade.dk 
Layout og webmaster 

Bodilsen tekst & foto | www.billedhistorier.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

Der blev lagt nylonplader ud, som kølen kunne glide på, 

samt opklodsning ude i siderne. Foto: Pipsen

Meget plads var der ikke! Foto: Karsten Bindslev


