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Fredag 31. marts var der indbudt til dåb af den 
nye kystbåd til Thorupstrand. Medlemmer af 
bådelagene mødte talstærkt op fra morgenstun-
den, hvor de forskellige arbejdsopgaver blev 
fordelt. Så blev der hjulpet med at rydde op i 
værftet, og derefter stillet an til det store rykind. 
I dagens anledning var der hyret en pølsevogn 
fra Slagter Palle i Fjerritslev, der kom med en 
havbådepølse, og fra Renés Vin & Grønttorv 
ankom der to fadølsanlæg.

Vejret startede lidt køligt og gråt, men i løbet 
af dagen blev det et fantastisk forårsvejr – lunt 
og med solskin. Sidst på formiddagen var der 
allerede samlet en del nysgerrige folk, og på det 
tidspunkt var det også muligt at inspicere båden 
i nogenlunde ro og uden for meget kø. Begge 
porte var lukket op i værftet, og på betonen 
mod nord var der stillet højtaleranlæg op til 
dagens talere. 

Thomas Højrup bød velkommen til skibsdå-
ben til de mellem 300 og 400 mennesker, der 

var mødt op, og derefter fulgte taler af borg-
mester Mogens Gade, skibsmægler Jan Ferdi-
nansen, Gilleleje, formand for skibsbevarings-
fonden Sven Irgens-Møller og Thomas, som 
afsluttede talerækken. Derefter blev båden døbt 
Kikani III af Thorupstrand. Det var skipperens 

Borgmester Mogens Gade var første taler ved skibsdåben. Foto: Pipsen

Kikani III af Thorupstrand. Foto: Pipsen
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kone Kirsten Nielsen, der døbte den med en 
spand frisk havvand med ordene: »Må held og 
lykke følge i dit kølvand«. Man kan se mere fra 
dåben på Facebook.com/HanHerredHavbaade

Efterfølgende var der mulighed for at be-
sigtige Kikani III og nyde en havbådepølse, 
et glas fadøl eller en sodavand samt kaffe og 
småkager. Der måtte hurtigt hentes ekstra pøl-
ser – der dog ikke var af havbådeslagsen – og 

der blev i alt spist henimod 1000 styk. Men der 
kom også hele tiden nye folk til, der skulle ind 
at kigge på båden. Hen mod aften var de fleste 
taget hjem igen, og bådelagsmedlemmerne 
havde fået ryddet op. En stor tak skal de have 
for deres kæmpe indsats med det praktiske i 
løbet af dagen!!

I det forløbne år har værftet været travlt opta-
get af at bygge den nye havbåd til Thorupstrand. 
I løbet af efteråret blev dækket lagt, og i no-
vember kom den første aluminium på. Motoren 
blev installeret, og opstående af aluminium blev 
svejset op. Det længe ventede styrhus kom lige i 
begyndelsen af februar, og allerede dagen efter 
blev det hejst op på plads. Det foregik gennem 
den nordlige port, hvor der lige akkurat var plads 
nok til, at det kunne komme ind. Siden er der 
arbejdet med at få al elektronikken færdig, ind-
rettet styrhuset, svejset aluminium op til shelter-
dæk og installeret motor og hydraulik, ligesom 
skroget er blevet malet.

Næste skridt er at få den færdig til at blive 
trukket ud af værftet, hvorefter de sidste ting 
kan monteres.

Styrhuset løftes ind gennem porten. Foto: Pipsen

Tackleind-kassen er kommet på dæk. Her er også 

nedgangen til motoren. Foto: Pipsen
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Påskeudstilling
Igen i år er der påskeudstilling i Havbådehuset. 
Der er fernisering torsdag 13. april kl. 10. Der er 
åbent i Havbådehuset fra 13. til og med 17. april 
fra kl. 10-17. Værftet er åbent kl. 12-16 i de dage.

Kontingent
Det er tid til indbetaling af kontingent, der 
ligesom de foregående år er på 150 kr. for enkelt-
personer, 200 kr. for familier/husstand og 1.000 
kr. for virksomheder mv. Beløbet kan indbetales 
direkte til foreningens konto i Klim Sparekasse, 
reg.nr. 9135 kontonr. 0000095133 eller via giro til 
netbank +73 <85934503>. 

Kontingentet skal betales inden 1. maj. 

Generalforsamling
I år afholdes generalforsamlingen lørdag 6. 
maj kl. 14, og alle er velkomne. Dagsorden efter 
vedtægterne.

Arbejdsdag bliver lørdag 10. juni. Her er alle 
også velkomne, og foreningen giver frokost.

I år er det 10 år siden foreningen Han Herred 
Havbåde blev stiftet ved et møde i det gamle 
redningshus. Det fejrer vi ved en efterårsfest 
lørdag 28. oktober kl. 14. Mere om det i et se-
nere medlemsnyt.

Kalender
13.-17. april – alle dage kl. 10-17
Påskeudstilling i Havbådehuset 

13.-17. april – alle dage kl. 12-16 
Åbent i værftet

Lørdag 6. maj kl. 10-12
Åbent i Havbådehus og værft 

Lørdag 6. maj kl. 14 
Generalforsamling

Lørdag 3. juni kl. 10-15
Åbent i Havbådehus og værft 

Lørdag 10. juni kl. 10 Arbejdsdag

En stærk hæk. 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, 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

Torben i gang med lastkarmen på den nye kystbåd, mens 

Mads er i gang med motorrummet. Foto: Pipsen

Tid til hyggesnak efter skibsdåben. Foto: Pipsen


