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Efterårsstemningen har indfundet sig noget 
brat efter en fantastisk sommer. En af som-
merens opgaver var udskiftning af blokken i 
haw. Den skal tages op med jævne mellemrum, 
så den kan efterses og smøres. Derfor har man 
også et par stykker at skifte imellem. Ved Slet-
testrand lægger der sig som bekendt meget 
sand, hvilket betyder, at wiren slides ufor-
holdsmæssigt hurtigt, når den skal trækkes 
gennem sandet, hver gang en båd skal hibes 
ud eller ind.

Derfor har der været meget snak om, hvordan 
man kunne lave en blok, der holdt sig oven på 
sandet. Den løsning, der nu afprøves, er, at der 
oven på blokken er blevet svejset nogle store rør, 
der kan fungere som opdrift.

En lørdag i slutningen af juli skulle blokken 
så skiftes, og Elbo, Jammerbugt, Nordvest og 
A37 Neptun gik i gang tidligt om morgenen. 
Blokken skulle spules fri, for det viste sig, 
at den lå under tre meter sand. Det var ikke 
nogen nem opgave, og det blev sen aften, 
inden den nye blok var på plads igen. Der var 
stor opbakning fra alle bådelagene, og de samt 
Kim Georgsen skal have stor tak for deres ind-
sats. Nu håber vi så, at den nye blok fungerer 
efter hensigten.

Skarreklit
Skarreklit benyttede også sommerens gode vejr 
til at sejle til Lildstrand for at forsøge at finde 
blokken til spillet. Det er desværre ikke helt 
gået efter planen, for det har også vist sig, at 
blokken dér er begravet godt og grundigt. Nu 
venter man på bedre vejr til at fortsætte med 
arbejdet.

Made in Denmark
Midt i august blev det store golfarrangement 
Made in Denmark afviklet i Gatten i Himmer-

Det stiller store krav til samarbejde at skifte blokken. Her er det Jammerbugt, Nordvest og Neptun. Foto: Jens Michael Pedersen

Den nye blok med påsvejsede rør til opdrift.  

Foto: Jens Michael Pedersen
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land. Foreningen Udvikling Han Herred, stiftet 
for et par år siden med det formål at promovere 
egnen, havde lejet et telt, hvor golfturisterne 
kunne høre noget om de tilbud, der er her, og 
hvor de samtidig kunne få smagsprøver.

For at tiltrække opmærksomhed udstillede 
havbådene en snare, mens Bryggerimuseet i 
Fjerritslev stillede op med en af deres gamle 
lastbiler. Standen var meget velbesøgt hen over 
de fem dage, arrangementet løb af stablen.

DR1 med Puk og Herman 
Før sommeren optog DR1 første program i 
en serie med Puk og Herman. De besøgte 
Thorupstrand, hvor de blev introduceret til de 
unge fiskere og fiskeriet, men de besøgte også 
Slettestrand, hvor de fik en snak med Cecilie. 
Programmet kan ses her: www.dr.dk/tv/se/
puk-og-herman-staevner-ud/puk-og-herman-
staevner-ud-thorup-strand-1-6

Havbådene og Vorupør
Fredag 15. august var der indvielse af det nye 
havbad i Vorupør. Bådelagene fra Slettestrand 
var inviteret med, og både Nordvest og Jammer-
bugt deltog i festlighederne. Nordvest landede 

tidligt om morgenen, mens Peter kom sejlende 
med Jammerbugt og landede om formiddagen. 
Landingsforholdene i Vorupør er helt anderle-
des end i Slette, fordi der er dybt til land – selv 
langs molen.

I Vorupør er der to store havbåde, der sejler 
med lystfiskere, og ellers drives der fiskeri med 
pramme. Det var et meget flot syn med de to 
hvidmalede både på stranden, og der blev taget 
vel imod bådene og deres besætninger.

Nordisk kystkultur
Forbundet Kystens Landsstævne og Nordisk 
Kystkulturstævne blev i år afholdt i centrum af 
Oslo, lige ved den forholdsvis nybyggede Opera. 
I år var der ikke direkte deltagelse fra havbå-

Dagens stab af frivillige på plads i teltet. Foto: Visitjammerbugten.dk

Indvielsen trak et stort publikum – også den nystiftede 

vinterbaderklub. Foto: Pipsen



www.havbaade.dk

Medlemsnyt for Han Herred Havbåde August 2014 • 3

denes side, men Thomas og Pipsen sejlede 
derop i deres egen båd for at deltage og gøre lidt 
reklame for Han Herred Havbåde. I festivalen 
deltog omkring 250 fartøjer, lige fra de store, 
ældre kystrutebåde – nogle med dampmaskiner 
– og til de mindste joller.

Der var arrangeret en konvojsejlads fra det 
nordlige Norge ned langs kysten, hvor flere og 
flere skibe efterhånden sluttede sig til og anløb 
Oslo i samlet flok. Et flot skue. Fra Danmark 
deltog i alt fem fartøjer.

Næste år foregår Nordisk Kystkulturstævne 
på Åland i Mariehamn, i 2016 på Færøerne og 
i 2017 i Aarhus i forbindelse med Aarhus som 
europæisk kulturby.

Sange ved havet
Igen i år har der været arrangeret Sange ved havet 
fire gange fordelt på juli og august. Sange ved 
havet går i al sin enkelhed ud på at skabe et mø-
dested for fastboende og besøgende. Der synges 
efter Han Herred Sangbogen. Musikledsagelsen 
kan være klaver, harmonika, violin, fløjte eller 
trompet – alt efter hvem der stiller sig rådighed.

Fællessangen varer ca. tre kvarter, hvorefter 
egnens hoteller på skift har budt på kaffe og 
kage til en fornuftig pris. Arrangementerne har 

været meget velbesøgte, og de vil højst sand-
synligt blive gentaget til næste sommer. Bag 
arrangementerne står en række lokale forenin-
ger samt privatpersoner. På www.facebook.com/
sangevedhavet kan man se billeder og en lille 
tv-optagelse fra et af arrangementerne.

Navigationskursus 
Igen i år tilbydes navigationsundervisning i 
Havbådehuset ved Per Hansen. Start mandag 
eller tirsdag kl. 19 i uge 43. Kurset løber over 
10 aftener og afsluttes med dels en skriftlig og 
dels en praktisk eksamen. Selve kurset koster 
ca. 900 kr., materialer ca. 600 kr. (medmindre 
man låner sig frem) og eksamen ca. 320 kr. 
Det er alt i alt langt under den gængse pris. 
Interesserede skal sende en mail til Pipsen på  
pipsen@havbaade.dk hurtigst muligt.

VHF/ROC kursus 
I november bliver der også mulighed for at tage 
VHF-kursus. Kurset afholdes i Havbådehuset 
sandsynligvis over et par lørdage samt evt. en 
hverdagsaften. Pris ca. 1250 kr. inkl. materialer, 
plus eksamensgebyr på godt 600 kr. Interesserede 
bedes sende en mail til Pipsen hurtigst muligt.

Jammerbugt og Nordvest i Vorupør. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 
Thomas Højrup
Etnolog, bestyrelsesformand 
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

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

Handelsstandsforeningen i Fjerritslev havde i forbindelse 

med deres Sommer by Night-arrangement 11. juli ønsket at 

sætte fokus på områdets spændende historie. Derfor deltog 

havbådene i arrangementet med en nybygget havpram.  

Det var folk fra Elbo-laget, der repræsenterede havbådene. 

Foto: Jens Michael Pedersen

Christopher er i gang med at indrette forlukaf i Anna.  

Foto: Pipsen

Kalender
■	 Lørdag 6. september åbent kl. 10-15
■	 Lørdag 4. oktober åbent kl. 10-15
■	 I efterårsferien 11.-19. oktober  

er der åbent dagligt kl. 10-16


