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Alt i EL på båden...
Kølebokse • Varme • Pumper •
Batterier • Solceller • Ladeapparater
Salg, service og installation
Stort lager af rustfri skruer og bolte

Aut. el-installatør

Agesen EL-teknik Aps
Bohrsvej 2 • 9460 Brovst • Tlf. 98 23 20 10

Som egnens lokalbank
véd vi, det er vigtigt
med støtte til
foreningslivet

- læs mere på www.ebh-bank.dk
»Svanen« udkommer igen medio maj ’09 - Deadline for artikler er primo maj ’09
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ALT TIL BÅDEN
Jernbanegade 12 - 9460 Brovst - Tlf. 98 23 13 66

EDC Mæglerne
Morten Brix
Jernbanegade 8 - 9460 Brovst

Brovst Malerfirma
Svend E. Myrup ApS
Terndrupvej 81

Telefon 98 23 24 44 • E-mail: 946@edc.dk

Åbningstider:
Hverdage kl. 9.00-17.00. Lørdage kl. 10.00-13.00
Telefon svarer også aften og weekend

Ingen
søforklaring...

www.gjoel-marinecenter.dk

- man handler
da hos...
Jernbanegade 17 • 9460 Brovst • Tlf. 98 23 10 41

Sprøjtelakering og
afslibning af gulve

Tlf. 98 23 22 70

DRØMMEN...

Alt i...

… formanden har ordet.

Sportsudstyr
Fritidsbeklædning

Østergade - 9460 Brovst
Abningstider:
Mandag-fredag kl. 9-20
Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Poul Johansen
Ejendomsmægler
Jernbanegade 8
9460 Brovst
Tlf. 98 23 11 30

Søndergade 1
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 30 33

Jernbanegade 2 - 4
9460 Brovst . 98 23 10 60

Jernbanegade 31 r 9460 Brovst

Tlf. 98 23 30 00

Brovst
Kirkegade 1 • 9460 Brovst
Tlf.: 96 44 01 44
E-mail: 9460@nybolig.dk
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Hvad er det, der får en til at forlade den trygge tilværelse på landjorden for at kaste los og begive sig
ud på de vilde vover? Det er for mig
kærligheden til havet og naturen og
den ro, der falder over sjælen, når
skuden glider gennem vandet. Man
tjekker ind imellem sejlene og nyder
landskabet, der stille og roligt passerer forbi. Flere gange, når vi har sejlet
over Skagerak, er jeg faldet i staver
over mallemukkens beundringsværdige flugt over bølgetoppene, og jeg
er pludselig kommet i tanker om, at
den verden, vi lever i, måske ikke er
så tosset, som politikerne vil gøre
den til, eller når jeg ved en sejlads i en
stjerneklar nat finder et par stjerner
at styre efter, så er det, at tankerne
begynder at flyve på langfart.
Når nu sommerferierne ikke mere
føles lange nok, så begynder drømmene. Jeg har talt med flere af vores
medlemmer, og disse har selvfølgelig
forskellige forestillinger om, hvad de
drømmer om. En har i mange år talt
om at sejle til Happaranda og retur. En anden har talt meget om de
vestnorske fjorde, flere taler om den
svenske skærgård, flere om kapsejlads i Europa.

Keld Agesen
Formand

Jeg selv drømmer om engang at
anduve Gjøl, men det får vente, til jeg
har været på mit ”livs tur” til Scotland og Irland. Jeg håber, det bliver i
den kommende sommer.
Til alle jer, der drømmer: se at få
gjort noget ved drømmene, inden
der kommer en mand i vejen med en
slæde.
Her til slut vil jeg kraftigt opfordre
til at slutte op omkring de aktiviteter,
vi lader løbe af stabelen her i vinter.
Et godt nytår til alle medlemmer!

Med venlig hilsen
Keld Agesen

Forsidebilledet:
Forfølgelse af en drøm. Denne gang foregår den på
Tenerife, De kanariske Øer. Foto: Henrik G. Laursen
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Her kan du
komme til
at hænge

Besøg hos

Air Transport Wing
Attrup Bådelaug inviterer hermed
medlemmer og familie på en rundvisning på Flyvestation Aalborg,
torsdag den 26. februar 2009
kl. 19,00.
Besøget vil blive gennemført ved
transporteskadrille 721 og redningseskadrille 722. Besøget guides af
CSG Preben Skaarup Rasmussen fra
Kontakt og Velfærdstjenesten.
Program for besøget:
Kl. 19,00. Vi mødes ved hovedvagten, Flyvestation Aalborg.
Kl. 19,10. Briefing om besøget af
CGS P. S. Rasmussen
Kl. 20,00. Besøg ved eskadrille
722, redningshelikopter.
Kl. 21,00. Besøg ved eskadrille 721,
transportfly.
Kl. 22,00. Besøg afsluttes.
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Under briefing vil Attrup Bådelag
være vært med kaffe, øl og vand.
Besøgsprogram er tentativt, idet besøget ved eskadrillerne vil kunne
bytte plads, hvis redningseskadrillen
skulle være ude at flyve i det programfastsatte tidspunkt.
Besøget gennemføres indendørs i
hangar. Fotografering er tilladt efter
CSG Preben Skaarup Rasmussens
anvisninger.
Tilmelding nødvendig senest den 20.
februar 2009 til Viggo Langballe på
telefon 98 23 81 73 / 25 40 78 17
eller mail ann-viggo@events.dk.
Under dette besøg er det ikke nødvendigt at oplyse cpr.-nummer for
danske statsborgere.
Vel mødt! Attrup Bådelaug.

Chr. Guldhammer Jensen a/s
Dyrlægegården
Kirkegade 74 - 9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 00
Fax. 98 23 11 23

MATHIS VÆRFT A/S

BÅDEBYGGERVEJ 7 – TLF. 98 12 05 50 – AALBORG
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Göteborg
gravet
frem

Attrup Bådelaugs bestyrelse

Keld Agesen
Tlf. 98 23 20 10

Hans F. Johnsen
Tlf. 40 62 00 93

Formand

Ladepladsansvarlig

Bernhardt
Petersen
Tlf. 98 23 32 10
Kasserer

Bjarne Segefjord
Tlf. 98 23 61 64

Henning Thorsen
Tlf. 98 23 82 79

Redaktør af Svanen

Næstformand.

Jan Levison
Tlf. 98 23 84 86

Viggo Langballe
Tlf. 98 23 81 73

Kranansvarlig

Havnefoged

Finn Nielsen
Tlf. 41 91 11 69

Attrup Havn
Ladepladsen 8
9460 Brovst

Blå-flag

Attrup Bådelaugs mail-liste...
Keld Agesen .................................................
Fin Torp .........................................................
Bjarne Segefjord .........................................
Hans F. Johnsen ...........................................
Henning Thorsen ........................................
Viggo Langballe ...........................................
Egon Heising ................................................
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keld@agesen.dk
lilli-torp@mail.tele.dk
bjarne.segefjord@mail.tele.dk
hans.johnsen@mail.tele.dk
vip.cypercity.dk
ann-viggo@events.dk
kheising@acnord.dk

Blå-flag-arrangementet finder som
bekendt og traditionelt sted den 5. juni,
på Grundlovsdagen. Arrangementet er
ikke noget tilløbsstykke, men vi kunne
måske forsøge at gøre dagen lidt spektakulær. Vi kunne f.eks. invitere vores
annoncører, som i høj grad er vores
sponsorer, på en sejltur den vej vinden
fører os og måske smide krogen ud et
godt sted for at indtage en forfriskning.
Ideen kan nu rumle mellem sejlerfolket, og bliver der bidt til bolle på forslaget, kan dette meddeles i majnummeret af ”Svanen”.
Red.

Da Ruder Konge var barn, tog medlemmer af bådelauget til Göteborg først
i februar for at se den svenske bådudstilling. Det er nu så længe siden, at en
ny generation i lauget er vokset op. Så
vi spurgte os selv i bestyrelsen, om det
var en idé at give den begivenhed en
renæssance.
I svundne tider drog vi i privatbiler
til Frederikshavn og tog færgen over.
Udflugten kunne klares på én dag. Det
kan den ikke i dag. Der må en overnatning til, fordi sejlplanen er blevet
indskrænket siden da. I dag skønnes
turen at kunne gøres for en tusse per
næse.
Vi kan ikke i år nå at arrangere en
fællestur, men måske til næste år, hvis
der er stemning for det.
Vi har altså et års tid til at summe
omkring ideen og beslutte os for et ja
eller nej i november 2009.
Bestyrelsen
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En afrigger så det

- til gæstesejlere...
Ét er et søkort at forstå … et andet skib at føre!

Den nye forpagter af cafeteriet,
Bente Norge, fik en flot debut som
madmor for en flok sultne søfolk af
alle køn, fra forretten fra det våde
element over den vilde oksesteg
med Waldorfsalat til islagkagen på
den sprøde nøddebund. Det gled
ned, gjorde det, og det så øjnene lyste i den dæmpede belysning.
Otte musikanter var mødt op med
trommesæt, basguitar og maveorgler.
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Lidt inde i middagen blev der spillet op til spilopper, der begyndte afdæmpet med, at man krogede armen
sammen og sejlede op ad åen. Men
det var bare opvarmningen. Så hoppede man op på stolene og gyngede
videre. Formanden gyngede mest,
idet han nærmest vippende slog takten med stolebenene. Annelise, som
kunne risikere at få ham ned over sig,
hvis tyngdepunktet gennem lodlinen

Således lader Ludvig Holberg sin
politiske kandestøber småfilosofere
over forskellen på teori og praksis.
Og helt konkret er dette stadig god
latin på bjerget.
Nu har Attrup Bådelaug virkelig
lagt sig i tovværket for at gøre indsejlingen til havnen nem og overskuelig.
Alligevel er der stadig danske sejlere
som ømmer sig over besværlighe-

derne eller som ikke anduver havnen.
Det interessante er at gæstesejlere
fra andre nationer ikke har besvær
med at komme ind.
Forklaringen er enkel: Gæstesejlerne har investeret i opdaterede
søkort. Det er danskerne for nærige
til.
Red.vv

Se forøvrigt på www.attruphavn.dk.
På forsiden er der et link: Søkort - Sådan finder du til Attrup havn.
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vogn, da jeg var 20. Den var så lille, at
der kun var plads til én i den. Det var
i Viborg, lige over for et diskotek, hvor
der kom mange soldater. De spiste
pølser i metervis. Jeg åbnede klokken
12 og lukkede ved 5-6-tiden om morgenen. Så sov jeg om formiddagen.
Jeg har aldrig tjent så mange penge
som dengang.

Har du kreeret en ret helt efter eget
hoved?
- Ork-ja! – derhjemme. Det gør jeg
da tit. En gang skulle min søn have
nogle efterskolekammerater til middag,
og han bad mig lave noget lækkert. Jeg
lavede i hvert fald noget – jeg husker
ikke hvad - og et stykke tid efter kom
tilbagemeldingen: aldrig havde de fået
noget så lækkert.
Din familie er altså forsøgskaniner?
- Det kan man godt sige. Og det går
udmærket.
Uden for sejlersæsonen står du for
arrangementer såsom runde fødselsdage, bryllupper og andre festligheder
…
- Jeg har indtryk af, at mange kender
stedet her, og de kommer, fordi her er
så smukt og med en fantastisk udsigt.
Det seneste arrangement, vi havde,

Sejlersæson 2009 er i sigte. Hvad har
du tænkt dig at diske op med?
- Lidt, men godt, forstået på den
måde, at retterne ikke skal falde over
hinanden på menukortet. Jeg forestiller
mig omkring fem muligheder at vælge
imellem. Der skal være noget for børn
og de unge – og så de voksne selvfølgelig, men det bliver rigtig godt alt
sammen.
Kødretter?
- Det bliver i hvert fald noget med
oksekød.
Har du forestillet dig noget med faste
arrangementer? Jeg tænker på, at jeg
ikke kender nogen, der ikke kan lide
pandestegte ål.
- De skal i hvert fald ikke i frituren! Ja,
jeg har forestillet mig noget den første
eller den sidste weekend i måneden.
Vi taler om tilbehøret til de stegte ål,
men det bliver mellem Bente og din udsatte. Og indtil videre kan vi pleje vores
forventning til kommende kulinariske
oplevelser.
bs

Jørgen Klug * Brovst

PUR TEKNIK A/S

Tlf. 98 23 08 00•Fax. 98 23 08 01

Aarupvej 6 - Skovsgaard
9460 Brovst - Denmark

Jernbanegade 1• 9460 Brovst

faldt uden for understøttelsesflade,
så bekymret ud og holdt ham så at
sige ud i strakt arm. Wanda var aldeles uanfægtet, faldt han ned så ”ski’e
vær” med det”. Hun er nok vant til
mosten. Jo, der var stemning og fest.
Vel nede oplyste formanden, at han i
sine unge dage kunne klare vipperiet
med det ene ben på stoleryggen.
Kort før kaffen med kransekage
tog ”Havskum” fat og spillede op til
dans. - En forrygende aften.
Skrivekuglen

var en 70-års fødselsdag. Den var forrygende.

E-mail: post@brovst.estate-maeglerne.dk
Formidler af fast ejendom
finansiering og forsikring

Phone (45) 98 23 37 00
Fax
(45) 98 23 37 60
Formanden på gyngende grund
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Musikalsk koncentration

7

Fra pølsevogn til
Attrup Havn
”Svanen”’s udsatte medarbejder har
været en tur omkring ”Kilden” for at få
noget at vide om Bente Norges selvskabte madparadis.
Samtalens optakt: Bente futter rundt
som en ustyrlig perle af kviksølv. Hun
gør klar til frokostens rykind, mens
en trængende spørger efter kundetoilettet, en anden skal have råd om,
hvordan man bruger den automatiske
vognvask. Den første bestilling på to
gange pølseret stryger over disken. Så
er hun klar.

Er du motorisk urolig?
- Ikke urolig, men motorisk. Jeg kan
ikke sidde stille ret længe ad gangen.
Sådan har jeg altid haft det. Altid i bevægelse. Som barn fik jeg penge for
at sidde stille, én krone i minuttet. Så
kunne jeg holde mig i ro. Det var trods
alt en let måde at tjene penge på.
Kort efter at du som forpagter i oktober sidste år havde overtaget cafeteriet på Attrup Havn stod du for dit
første arrangement ved afriggerfesten,
og det blev en succes …
- Ja, det var en god fest, men oksekødet var stegt vel rigeligt. Det var fordi
jeg endnu ikke kendte ovnen. I det hele
taget skal man lære et nyt sted at kende,
før det kan blive optimalt. Jeg mangler
at få installeret et industrikomfur med
plads til mine store gryder og en ovn
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til seks stege ad gangen. Ovnen står
hjemme i kælderen. Det kunne blive en
sag for Agesen at få den sat på plads.
Og så skal jeg have fundet plads til en
masse ens porcelæn, på rulleborde for
eksempel, så man hurtigt kan bakke
ind og ud.

Hvornår begyndte din interesse for at
lave mad?
- Den begyndte i skolekøkkenet. At
lave mad var et af mine bedste fag.
Har du en uddannelse i det fag?
- Planen var, at jeg ville være kok.
Jeg havde fuldført grunduddannelsen
og havde fået læreplads, men så blev
min ene datter syg, og så måtte planen
skrinlægges.
Har manglende uddannelse resulteret
i, at det var vanskeligt for dig at få
arbejde?
- Overhovedet ikke. Jeg har altid haft
arbejde, og jeg har altid sikret mig det
nye arbejde, før jeg forlod det gamle.
Jeg har arbejdet på grillbarer, på kroer
og på hoteller. Jeg har kigget kokke og
smørrebrødsjomfruer over skulderen
og på den måde lært en masse. Og
alle steder har folk været søde til at
lære fra sig.
Hvor debuterede du, om jeg så må
sige?
- Jeg begyndte med egen pølse-

Bente Norge i ”Kilden”
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