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Anna
Lørdag 4. oktober var der stiftende general-
forsamling i bådelaget Anna af Slettestrand. 
Arbejdsgruppen fortsatte som bestyrelse, og 
Ove Skov blev valgt til formand. Første opgave 
bliver at male udenbords, og Anna skal også 
tjæres indvendigt.

Nu er dækket blevet lagt, og der er sat 
mastefodi.MotorruffeterjoiAnnamidtskibs,
mens der er et lille forlukaf i stævnen, et lukaf 
agter og et styrhul helt ude agter. Desuden er 
der to kroghuller i hver side ud for det agter-
ste lukaf. De blev brugt, når der skulle hales 
krogliner ind, så kunne man stå solidt og godt 
og støtte sig til dækket, mens man hev ind. På 
dennemådefikmanenmegetbedrearbejds-
stilling.Detbliverdognokfiskerimedgarn,
der vil blive brugt mest på Anna, og bådelaget 
har da også fået en ældre garnhaler, der skal 
monteres.

I den kommende tid skal motoren færdig-
monteres, dækshusene skal laves, og der skal 
også laves et åbent styrhus af den slags, Jam-
merbugt også har.

Bådelaget hilser nye medlemmer meget vel-
komne, og alle interesserede kan henvende sig 
til Ove for at høre nærmere – se kontaktoplys-
ninger på side 4 her i medlemsnyt.

Jammerbugt er på vej på fiskeri, og Elbo får skiftet slidbund. Foto: Pipsen

Stiftende generalforsamling i bådelaget Anna af 

Slettestrand. Foto: Pipsen
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Hebron
Det er desværre ikke lykkedes at få Hebron ud 
atfiske,sånårAnnaerfærdig,erdetplanen,at
Hebron trækkes ind i værftet, så den kan få en 
tiltrængt overhaling. Første prioritet har været 
atfådenaktivierhvervsfiskeri,menderarbej-
des fortsat også på andre muligheder.

Arrangementer i Havbådehuset
Som noget nyt bliver Havbådehuset her i efter-
åretbrugttilforskelligeoffentligearrangemen-
ter. Det første blev afviklet lørdag 4. oktober, 
hvor bl.a. Anna Studsholt fortalte om inspira-
tionen til sine akvareller.

Det andet er »LITTERATUR PÅ FARTEN 
– TILBAGEBLIK« og foregår torsdag 23. okto-
ber kl. 19 – 20.30. Bibliotekerne i Nordjylland 
samarbejder om at præsentere litteratur på en 
ny og anderledes måde – og på steder, hvor du 
mindst venter det. Projektet er støttet af Kul-
turKANten – Nordjyllands Kulturaftale. Denne 
aften fortæller forfatteren Jens Blendstrup fra 
Luskefisefortællinger,BodilBøtcherogKirstine
Grøngaard fra Aalborgbibliotekerne fortæller 
om seks gode romaner om barndom og ung-
dom, og musiker Bjarke Kirk synger sange fra 
sit liv. Alle er velkomne, og der er gratis entré 
inkl.kaffeogkage.

Dækket er næsten lagt på Anna. Foto: Pipsen

Hebron flyttes i råt østenvindsvejr om på vestsiden 

af wirerne, så den kan hibes op i værftet på et senere 

tidspunkt. Foto: Pipsen
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Torsdag4.december2014kl.19arrangerer
Folkeuniversitet i Han Herred en aften med 
titlen: »Livsformer på landet og ved kysten«. 
Thomas Højrup er i brede kredse kendt for 
teoretisk stringens og empirisk følsomhed, 
meget inspirerende i såvel den teoretiske 
diskussion på universiteterne som det prak-
tiske arbejde inden for planlægning. Men der 
er ingen tvivl om, at hjertet banker varmt og 
længe for de små, blå klinkbyggede havbåde 
tilsnurrevods-oggarnfiskeriogmåskeendnu
mere for fællesskabet i det traditionsrige kyst-
fiskerilangsvoreskyster.Entrékr.90–tilmel-
ding nødvendig: www.fuihh.dk/livsformer-pa-
landet-og-ved-kysten

Julefrokost
Lørdag6.decemberkl.14inviteresallemedlemmer
til julefrokost i Havbådehuset. 

Tilmeldingsenestmandag1.decembertil
pipsen@havbaade.dk

Som sædvanligt håber vi, at vi kan hjælpes ad 
med borddækning og oprydning, så mød gerne 
op i lidt god tid.

Lugekarmene er sat på Anna. Foto: Pipsen

Kalender
■ Lørdag 11. til og med søndag 19. oktober  

Åbent dagligt kl. 10 – 16

■ Torsdag 23. oktober kl. 19 Litteratur på 
farten – tilbageblik

■ Lørdag 1. november Åbent kl. 10 – 15

■ Torsdag 4. december kl. 19 Livsformer på 
landet og ved kysten

■ Lørdag 6. december Åbent kl. 10 – 14
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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 
Per Røpke, Sandnæshagevej 14, Lildstrand, 7741 Frøstrup,  
telefon 40 50 97 13, skarreklit@hotmail.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.

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

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Følg Han Herred Havbåde på

Snaren bliver også brugt til fiskeri. Foto: Pipsen

For nogle uger siden åbnede fiskerne i Thorupstrand 

deres egen fiskebutik. Den ligger i vestenden af det 

nye pakhus og holder åbent fra tirsdag til lørdag – 

medmindre der ikke er fisk at få pga. vejret.  

 

Følg med på facebook-gruppen Thorup Strand fisk og 

delikatesse: www.facebook.com/ThorupFisk

https://www.facebook.com/HanHerredHavbaade

