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Martin
Helledie

Formanden
har ordet ...

En ny sejlersæson er i vente, og hvis vejret
fortsætter, som i den sidste del af april måned, lover det jo godt.
Bøjerne er udlagt, og efter en hyggelig
arbejdsdag, hvor klubhuset bl.a. blev rengjort, er det nu op til hver enkelt bruger at
holde det pænt og ryddeligt!

kendskab med noget sådant, så ret henvendelse til Skive Søsportshavn.
Det er desværre endnu ikke lykkedes for
Jammerbugt Kommune at finde en ny forpagter til restauranten. Attrup Camping,
Skovsgaard Hotel og Råd og Dåd arbejder på en løsning. Vi må håbe der bliver
en eller andet form for afklaring. Gode råd
modtages gerne.
Ris eller Ros, har du noget af dette, så kontakt gerne formand eller bestyrelsen.
Hermed vil jeg ønske alle en rigtig god
sejlersæson.
Med forårshilsen
Martin Helledie

Tak til alle der bidrog med hjælp til arbejdsdagen.
Klubstander og frihavnsmærker er udsendt
– sammen med kontingent opkrævning.
Husk i den forbindelse, at der ved kontrol i
frihavne kan forlanges at se dokumentation
for betalt kontingent. Der er desværre set
flere eksempler på fusk med frihavnsmærker. Skulle der være nogle der kommer til
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Forsidefoto: Ejerslev Havn ret forude!
(Hans Johnsen 2013)
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»Anna Sofie« af Attrup
på sommertogt i Middelhavet
Efter en tur til Danmark midt på sommeren genoptog Vanda, Keld og »Anne Sofie«
deres sommertogt i Middelhavet. Her er
anden og sidste del af deres beretning, der
starter i det vestlige Grækenland og slutter
på sydkysten af Sicilien.
Det var dejligt at opleve lidt af den danske
sommer igen, men skipper var alligevel
noget rastløs, for nede sydpå var der noget
der trak i ham.
Så i slutningen af August ankom vi med
et forsinket DSB tog til Kastrup lufthavn,
hvorfra vi skulle flyve direkte til Preveza
på vestkysten af Grækenland. Vi ankom

sent om aftenen til Cleopatra Marina, hvor
vi blev budt velkommen af vagtmanden.
Anna Sofie var i god behold, marinaen
havde passet godt på hende.
Cleopatra Marina er en moderne marina
med alle faciliteter. Mange har deres båd
parkeret her. de har plads til ca. 1000 både
på land, og de håndterer det meget prof.
Næste dag sejlede vi over til bykajen i
Preveza. Her har vi efterhånden været flere
gange, så her føler vi os godt hjemme.
Den 14-09 lejede vi en bil, og skipper
hentede Bjarne og Kirsten. De var kommet
med fly til Corfu og videre med færge til
Igounamitsa.
Sammen udforskede vi de Ioniske øer,

Fra Sifnos i Klykaderne. Så kan det vist ikke blive mere græsk
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2. del

Fra Paxos

som er øerne vest for det Græske fastland.
Vi sejlede fra Lefkas over Meganissi, Ithika, Kefalonika, Zakyntos, og tilbage igen
nordpå til Paxos, Korfu og den sidste græske ø Othoni.

stenmole. Her er der ikke noget der hedder
fortøjningspæle.

De Ioniske øer

Man starter med at bakke ind, og ca. 60 m
fra kajen lader man sit hovedanker gå.
Det er kommandanten (Vanda) der har
det meget vigtige job. Skipper skal så
forsøge at manøvrere ind mellem de opankrede både samtidig med, at han skal
forsøge at beherske sit temperament.
Det er med at holde god styrefart indtil man er inde mellem de andre både.
Når man så er ca. 1 meter fra kajen smider man agterfortøjningen i land. Der er
næsten altid andre sejlere, som er klar til
at tage imod, ellers kommer tjeneren fra
tavernaen lige ovenfor springende for at
hjælpe.
Når båden er fortøjet og man har tjekket
at ankeret holder, så skal gangwayen rigges
til, da det er bedst at ligge et par meter fra
kajen, besætningen er heller ikke så god til
springgymnastik mere.

er meget anderledes end Kykladerne. Her
er grønt og frodigt, men stadigvæk med
høje bjerge og en masse gode ankerbugter. Her har man heller ikke den berygtede
sommervind Meltimen, så alt i alt et dejligt
område.
Byggestilen på de Ioniske øer er også
meget forskellig fra Kykladerne med deres
hvide huse og blå vinduer og døre. Her er
der mere Italiensk inspireret med huse malet i pastelfarver.
I Grækenland betaler man (hvis man
ellers holder sig fra de store marinaer) kun
nogle få euro eller ingenting, det afhænger
af den lokale portpolice. Til gengæld er her
ikke ret mange faciliteter. Havnen er som
regel en bykaj, enten af rå beton med armeringsjern strittende ud, eller også er det en

Baglæns til kaj
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Italiens støvlehæl
Fra Othoni, som var vores sidste stop i
Grækenland, havde vi 50 mil til Santa
Maria de Leucca, som ligger nederst på
Italiens støvlehæl. Her var eneste fortøjningsmulighed marinaen, og på havnepriserne kunne vi mærke, at vi var kommet
til Italien.
Fra Santa Maria de Leucca skulle vi
over Tarantobugten. En tur på ca. 70 mil,
så vi tog af sted allerede ved 4-tiden om
morgenen. Vi ankom til Crotone inden der
blev mørkt igen. Derfra var det almindelig
dagsejladser langs støvlesålen via Roccella
Ionica til Riposto på Sicilien og videre til
Catania, hvor Bjarne og Kirsten afmønstrede.
Fra Catania sejlede vi til Siracusa, en
meget gammel og smuk by med en masse
historie. Derfra var det kun et lille trip på

Her sejler vi igennem Korintherkanalen

6

ca. 60 mil til Marina di Ragusa på Siciliens
sydkyst. Her er en god og sikker marina,
som onde tunger siger mafiaen har økonomiske interesser i – så her er der ikke nogen
der tør stjæle noget. Her er der mange der
overvintrer, og her er et godt internationalt
miljø. Vores engelske nabo har flere gange
mailet over vinteren og fortalt, at Anna
Sofie er i god behold.
Med sejlerhilsen
Vanda og Keld

Arbejdsdage på havnen

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til...
Den årlige arbejdsdag på havnen blev endnu engang en velbesøgt affære, hvor rigtig mange frivillige mødte op for at give
en hånd med. Vejret viste sig fra sin allerbedste side, og der var højt humør hele
vejen rundt.
Som sædvanlig indledtes dagen med fælles morgenkaffe, rundstykker med pålæg
og en enkelt lille dram – eller to. Således
klædt på til kamp, blev dagens opgaver
fordelt, og efter kun et par timer var alting
skinnende rent både inde og ude. Borde og
bænke malet, cykler efterset, ukrudt i fliser
sprøjtet, hjulene på bagagevognene pumpet og affaldet bag miljøstationen fjernet.

Et forsøg på at flytte den gamle cementbænk højere op fra P-pladsen mislykkedes
desværre, da den var for tæret, men dette
opvejedes så rigeligt af opstillingen af den
nye flagstang foran klubhuset. Aldrig har
en flagstang stået flottere, og flere års gen-

tagne forsøg med at holde den lodret er nu
endelig lykkedes.
Nu kan den nye sejlersæson bare komme
an. Bådfolket i Attrup er bare så klar!
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P.s: Du kan se mere fra arbejdsdagen på
www.attruphavn.dk, hvor Alex har lagt et
par fine videoer ud.

Sydesaltet... Et Salt genoplivet i Bradepanden

Attrup Havn får badebro...
Attrup Borgerforening har fået bevilget
30.000 kr. fra kommunens Kultur- og landdistriktsmidler til etablering af en badebro
ved Attrup Havn. Det forventes at man selv
bidrager med ca. 10%, evt. i form af arbejde. Broen placeres på østmolen, lige før
stensætningen og må max. være 7 meter
lang.
Der er opnået byggetilladelse med visse
betingelser om udseendet på broen. Må
f.eks. ikke være så markant som badebroen
i Gjøl.
Borgerforeningen har herefter bestilt en
såkaldt flex-badebro ved firmaet Helge
Frandsen A/S i Hornsyld. Den leveres med
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stolper, understel og gelænder i rustfrit stål
og med træ på selve gangbroen.
Broen skal vi selv sætte op, og den bliver
leveret senest i uge 21, fortæller Karin fra
Borgerforeningen. Vi planlægger at sætte
den op med frivillig arbejdskraft de to
sidste weekender af maj og den første
weekend i juni.
Til opsætningen kommer der frivillige
fra Borgerforeningen, men hvis nogen fra
Bådelauget eller andre fra området vil
give en hånd med, skal I selvfølgelig være
meget velkomne. Vi ses på havnen!

Dette salt har gjort tjeneste i en spand med
friskfangede høstsild fra Jammerbugt.
Sildene blev fanget og bragt i land af en
lokal fisker, Bjarne Holmgaard ved Lildstrand. Som sild i en tønde begravedes
dyrene i saltet, der trak vandet ud af
fiskene, som nu lå og modnedes i saltlagen.
Spegesildene, der med et privat automobil,
PT 25082, blev hjembragt til deres vinterhi i et redskabsskur på Søndermarken 3 i
Halvrimmen, fik dækket deres spand med
et luftigt bomuldsklæde til beskyttelse mod
smuds og nysgerrige insekter.
Som tiden gik, forsvandt sildene fra
spanden for at forarbejdes til lækre spiser,
og tilbage var kun lagen med saltet i bunden.
Økologi og Genbrug i højere enhed
De fleste ville sikkert smide hele molevitten ud i vasken, toilettet eller ud i den
stakkels natur, men ikke jeg. Jeg nøjedes
med at kassere lagen og skyllede saltet i
Halvrimmens friske grundvand. Dog ikke
så meget at saltet opløstes fuldstændigt.
Først efter dræning genopløstes det nu
rensede salt i en ny portion ferskvand i
en bradepande. Der tilsattes kun så meget

vand, at saltet lige akkurat bliver opløst.
Vandet skulle derefter ud igen af den mættede saltopløsning ved sydning.
Sydning foregår ved opvarmning ved
svag varme; vandet må ikke koge. Efterhånden som vandet fordamper, udkrystalliseres saltet i små flager, som kan fiskes
op og tørres.
Man kan sagtens bruge dette kostbare
sydesalt til kartoffelkogning; men da saltet
opløses i kogevandet er almindelig køkkensalt lige så godt og billigere. Det anbefales, at bruge sydesalt som bordsalt til at
drysse på mad, der smager for ferskt.
Man kan påstå, at salt er salt, og her taler vi om natriumklorid, NaCl. Det er både
rigtigt og forkert. Forkert fordi salt kan
have forskellige strukturer selv om substansen, NaCl er den samme. Almindeligt
køkkensalt, groft som fint, består af små
kantede terninger, mens sydesalt er formet
af små luftige flager. Sydesalt smelter derfor nemmt på tungen, hvilket giver en hurtig intens smag. Da sydesaltet virker stærkere end almindeligt salt, kan man spare på
mængden.
Alex Snell Petersen
Saltsyder con amore

Skal der være fest?
Så bestil lækker og velsmagende buffet,
smørrebrød, sandwich m.m. fra din lokale
leverandør af hjemmelavet, nordjysk mad.

Tlf. 21 27 20 80. www.gadekoekkenet.dk
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En sommerdag...

Chr. Guldhammer Jensen a/s

Dyrlægegården
Kirkegade 74 - 9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 00 · Fax. 98 23 11 23

Frisør

Karin K

Jernbanegade 25 st · 9460 Brovst
Telefon 98 23 14 14

Poststrædet 7 . Skovsgaard
9460 Brovst · Tlf. 98 23 14 43
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Viggo og Ann har sendt denne lille beretning til
Svanen. Stemningen er ikke til at tage fejl af

En sommerdag sejlede vi en tur til Amtoft.
Vejret var flot, men vandet uroligt.
Expert Brovst
Jernbanegade 9-11
9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 50

Skovsgaard

Da vi sejlede igennem ved Aggersundbroen kom der en orange mand ud og gjorde
hovedrengøring med højtryksrenser

Vi mødtes med Else og Alex og hyggede
os med fælles aftensmad. Dagen var meget
varm og solnedgangen meget flot.
Dagen efter tog vi (Viggo og jeg) en tidlig
båd hjem til Attrup igen. Vandet var blikstille.

Aldrig har vi set broen holde åbent så
længe.
Hilsen fra Viggo og Ann
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Attrup Bådelaugs bestyrelse

Kort og godt...
Nyt medlem
Vi byder Leif Hejselbak fra Brønderslev
velkommen som nyt medlem af Bådelauget. Leif kommer til Attrup med sin Albin
25 motorbåd.
Ny låsekode
Der er skiftet låsekode på døren til klubhuset. Koden er nu *241214*
- den samme som til toiletter og bad.

Fotokonkurrence
Tag billeder fra jeres sejlture her til sommer, og send et par stykker til redaktøren af
Svanen. Så deltager I i konkurrencen om
nogle gode flaske rødvin, og udvalgte fotos
kommer med i september-nummeret. Der
er ekstrapæmie at vinde, hvis der følger en
lille historie med til billedet. Send til hans.
johnsen@mail.tele.dk senest 1. september
2014, gerne før.

Martin Helledie
Tlf. 9823 6269
em@10mb.dk
Formand

Verner L. Jensen
Tlf. 2214 4054
miri@mail.tele.dk
Næstformand

Viggo Langballe
Tlf. 9823 817
ann-viggo@events.dk
Kasserer

Hans F. Johnsen
Tlf. 4062 0093
hans.johnsen@mail.tele.dk
Sekretær / Rekaktør

Gøsta Madsen
Tlf. 4142 3002
goesta@sol.dk

Jørn Simonsen
Troels B. M.
Tlf. 2062 5646
Melgaard
jrnsimonsen43@live.dk
Tlf. 3011 7377
qajaqzone@gmail.com

Månedens tips... en ankerplads
Månedens tip kommer fra Verner Miri Stål.
Han anbefaler varmt at besøge Hovsør
Havn, som ligger lidt vest for Feggesung.

Til trods for navnet er det ikke nogen havn,
men blot en ankerplads - en rigtig dejlig en
af slagsen. Prøv den, siger Verner. Det vil
I ikke fortryde.

Egon Møller
Tlf. 9823 3203
beritegon@
turbopost.dk
1. suppleant

Frank Pilgaard
Tlf. 4087 0383
mail@worktrade.dk
2. suppleant

Jammerbugtens
Køkkencenter
Vestergade 62-64 · 9460 Brovst
Telefon 98 23 29 90

gelig

Skovsgaard Hotel
og hyg
God madre...
atmosfæ

Hovedgaden 26 · Skovsgaard
9460 Brovst · Tlf. 9823 0400

e-mail: skovsgaardhotel@mail.dk
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Attrup

Camping

Attrupvej 3, Attrup - 9460 Brovst
Tlf. 98231413 - Mobil 23315123
email: info@attrupcamping.dk
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BROVST

Alt i...
Sportsudstyr
Fritidsbeklædning

Jernbanegade 8
9460 Brovst
Tlf. 98 23 11 30

Østergade - 9460 Brovst
Abningstider:
Mandag-fredag kl. 9-20

Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Søndergade 1
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 30 33

PUR TEKNIK A/S
Aarupvej 6 - Skovsgaard
9460 Brovst - Denmark
Statsautoriseret ejendomsmægler og valuar MEL

Jørgen Klug · Brovst

Kirkegade 1A · 9460 Brovst · Tlf. 9823 0800
www.husavisen.dk · e-mail: 9460@jklug.dk

Phone (45) 98 23 37 00
Fax
(45) 98 23 37 60

EDC Mæglerne
Morten Brix

- vi maler bedre ...

Jernbanegade 8 - 9460 Brovst
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

SG - Malerservice
Nyt Syn Brovst · Optik · Anytime
Jernbanegade 35 · 9460 Brovst
Tlf. 98 23 10 25 · Email: brovst@nytsyn.dk.
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40 90 99 00
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- en
oplevelse
værd!

FORÅRSKLAR?
Ellers klarer vi det for dig.

Salg, service, rep. af alle slags
motorer, både samt trailere.

Limfjordsgade 44
Gjøl - 9440 Aabybro
www.gjoel-marinecenter.dk
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- frisk brød
hver dag!
»Svanen« udkommer ultimo september 2014
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