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Michell er ved at blive malet. Foto: Pipsen

Værftet har haft en række reparationsarbejder
hen over efteråret, vinteren og her i foråret. Det
startede med, at Michell fra Løkken kom for at
få skiftet en del planker samt sat slidbund under
bunden. Båden er blevet købt af Vorupør Havbåde og efter endt reparation, skal den sejles til
Vorupør.
Nordsøen, der fisker med lystfiskere fra
Hanstholm, har fået skiftet et par planker, og
endelig fik Maagen fra Vorupør letmetal på
lønningen. Maagen blev sat ind i værftet, så
bådebyggerne kunne arbejde uden at tænke på
vind og vejr.

Fra Hav til Bord
De 4 bådelag i Slettestrand arrangerede den 12.
juni 2021 i samarbejde med Friluftsrådet/Vores
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Natur en ”vild middag” på stranden. Den vilde
middag var en invitation til alle (medlemmer,
turister og interesserede) om at komme ud at
smage på den danske natur og blive klogere på at
bruge den i køkkenet derhjemme. Friluftsrådet/
Vores Natur stod bag mange vilde middage landet over, idet formålet var at give deltagerne en
fed oplevelse og inspiration til, hvordan man kan
tænke vilde råvarer ind i hverdagsmenuen.
I Slettestrand var det oprindeligt planen at
invitere deltagerne med på fisketur på havet og
bagefter nyde de friskfangede fisk. Bådelagene
havde forinden sat diverse fiskegarn og krabbe
tejner, som deltagerne havde mulighed for at
komme med ud at røgte.
Det gik dog ikke helt efter planen. En strid
blæst gjorde det umuligt at tage de besøgende
med ud at røgte garn. Da vejrudsigten blev
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Vild Middag 2021. Foto: Karsten Bindslev

kendt sejlede bådelagsmedlemmerne ud allerede dagen før for at røgte garn. På trods heraf
blev arrangementet en stor succes. Mellem 80100 besøgende deltog og blev bespist.
Han Herred Havbåde og de 4 bådelag har
besluttet at gentage arrangementet den 28. maj
2022, denne gang under titlen ”FRA HAV TIL
BORD”. Konceptet for arrangementet er dog
uændret.
Hvis vejret tillader det, inviteres deltagerne
med ud at røgte garn fra morgenstunden. Vi
forventer, at 25-30 gæster kan deltage i sejlturen.
En forudsætning for at komme med på havet, er
dog medlemskab af Han Herred Havbåde. Pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet.
Kort efter kl. 8.00 trækkes bådene i vandet,
og der sejles til garnene. Forhåbentligt er der
mange fisk og krabber i garnene/tejnerne.
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Bådene ventes tilbage på stranden ca. kl. 10.00,
hvorefter fiskene vil blive renset, fileteret og
klargjort til tilberedning.
Kl. ca. 12.30 vil de første fisk og krabbekløer
være klar til servering. Maden koster 50 kr.
for ”gamle medlemmer”. For nye medlemmer,
der har meldt sig ind i 2022, er deltagelsen i
arrangementet gratis. Der vil være mulighed for
at købe drikkevarer (øl og vand).
Arrangementet forventes at slutte kl. ca. 15.00.

Sejlture til sommer
Bådelagene arrangerer sejlture for medlemmer
i løbet af sommeren. Endnu er det for tidligt at
sætte datoer på, da det hele jo afhænger af vejret,
men følg med på vores hjemmeside og Facebookside. Turene sejles langs kysten fx til Svinkløv.

www.havbaade.dk

Nordvest på sejltur med medlemmer i 2020. Foto: Karsten Bindslev

En bog om Nordvest
Den 5. maj er det 10 år siden, Nordvest blev
søsat fra værftet i Slettestrand. I den anledning
bliver der udgivet en bog akkurat, som der er
udgivet bøger i anledning af Elbos og Jammerbugts 10 års jubilæer.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er i år fastsat til søndag den
29. maj. kl. 14 – dagen efter Fra Hav til Bord.

Kontingent
Nu er det også tid til at forny det årlige medlemskab af Han Herred Havbåde. Det koster
fortsat 150 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for
par/familie og 1.000 kr. for virksomheder/

foreninger mv. pr. år. (Bemærk at medlemmer
af bådelagene betaler kontingent til Havbåde
foreningen via deres medlemskab af et bådelag.)
Beløbet kan indbetales direkte til foreningens
konto i Klim Sparekasse, reg.nr. 9135 kontonr.
0000095133 eller via giro til netbank på:
+73 <85934503>. Som noget nyt har vi også fået
MobilePay 204767 – husk at skrive navn og
gerne e-mailadresse.
Det vil være dejligt at få kontingentindbetalingerne snarest, og husk at det skal være betalt
i god tid inden den 29. maj, hvis man ønsker
stemmeret på generalforsamlingen.
Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte medlemskabet, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, så vil vi
meget gerne modtage en e-mail, så I kan slettes
af listen. Send e-mailen til info@havbaade.dk
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Kalender

Foreningen

Lørdag 9. april kl. 10-15
Råvaremarked i Havbådehuset

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

Torsdag 14. til mandag 18. april kl. 10-16
Kunstudstilling i Havbådehuset

Han Herred Havbådebyggeri
Slettestrandvej 158-162, 9690 Fjerritslev

Lørdag 23. april kl. 9
Arbejdsdag hos Havbådene, hvor man mødes
kl. 9 for at fordele opgaverne. Efterfølgende er
der frokost
Torsdag 5. maj kl. 15
Nordvestlaget afholder festivitas i anledning af,
at det er 10 år siden, Nordvest blev søsat efter en
gennemgribende renovering
Lørdag 7. maj kl. 11-15
Åbent i Havbådehuset
Lørdag 28. maj
Fra Hav til Bord
Søndag 29. maj kl. 14
Generalforsamling
Lørdag 4. juni kl. 11-15
Åbent i Havbådehuset
Sidste weekend i juni
Træbådstræf i Lildstrand
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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
Søren O. Jensen, telefon 31 33 15 50, s.o.j@altiboxmail.dk
Elbo Bådelag
Villy Schmidt, telefon 42 68 06 14, villy_schmidt@mail.dk
Jammerbugt Bådelag
Erich Borup, telefon 23 71 18 51, erichborup6@gmail.com
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 e-mailadresse!
Det er vigtigt, at vi har e-mailadresser på flest mulige
medlemmer, da vi ikke blot udsender medlemsnyt som pdfudgave, men også informerer om forskellige nyheder og tiltag
på andre tidspunkter. Send din w-mailadresse – også hvis du har
fået ny – til pipsen@havbaade.dk
Gælder også, hvis du ikke modtager e-mail, selv om du allerede
har oplyst din e-mailadresse.
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Vi investerer i din fremtid

Følg Han Herred Havbåde på

Redaktion
Kirsten Monrad Hansen
pipsen@havbaade.dk
Bladet kan også læses i pdf-udgave
på vores hjemmeside www.havbaade.dk
Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden

René er ved at svejse på Maagen. Foto: Pipsen
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