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Martin
Helledie

vil være ønskværdigt at få havnecafeen
åben igen – til glæde for os alle. Forslag til
dette modtages MEGET GERNE.
Badebroen blev indviet her i sommer – et
godt initiativ fra Borgerforeningen. Vi har i
den forbindelse skænket 2 bænke og borde
til formålet.

Formanden
har ordet ...

Om vi vil det eller ej, går sejler sæsonen
2014 på hæld. Juli måned var en af de
varmeste måneder DMI har registreret,
19,4 grader i gennemsnit. Det var lige før
det var for varmt.
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I løbet af efteråret vil der blive afholdt et
arrangement med vores egen udenlandsfarer Keld Agesen. Han vil fortælle og vise
billeder fra fjerne destinationer. Datoen er
endnu ikke fastlagt, men jeg tror, vi kan
glæde os til en spændende og interessant
aften.
Med disse ord vil jeg ønske alle et godt
efterår.

Antallet af gæstesejlere i Attrup pr. 4.
september var 162 FH gæster og 38 øvrige.
Forrige år anduvede der 191 fra andre
frihavne og 36 øvrige.

Venlig hilsen
Martin Helledi

Havnecafeen er desværre ikke taget i anvendelse, da det ikke har været muligt at
få en forpagter. Råd og Dåd arbejder på en
model a la Skovsgaard Hotel.
Attrup Bådelaug er sammen med Attrup
Borgerforening inviteret til at deltage i en
arbejdsgruppe, som hen over vinteren
måske kan finde en brugbar løsning. Det

Forsidefoto:
Hvis man skal have båden op for en kort
bemærkning eller hurtig reparation, er det ikke
nødvendigt at tage masten af først. Kranens
løfteåg kan åbnes, så man kan få det ind
omkring mast og rig.
Foto: Alex Snell.
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Skal din båd have
Skal din bedste
båd have den bedste
motor?
den
motor?
Så vælg en Yamaha-motor – findes ikke bedre

Med en Yamaha-påhængsmotorer får du en motor, der:
Så
vælg en Yamaha motor
• er godkendt til redningsbrug
Autoriseret
har startspærre
marineværksted
–••Skal
findes
ikke
bedre
findes i alle
størrelser
el-motorden
til 350 hk
din
båd- frahave
bedste motor?
•Så
kan
optimeres
med ekstraudstyr
vælg
en Yamaha-motor
– findes ikke bedre
• er brugervenlig

Med en Yamaha-påhængsmotorer får du en motor, der:
• er godkendt til redningsbrug
• har startspærre
• findes i alle størrelser - fra el-motor til 350 hk
• kan optimeres med ekstraudstyr
• er brugervenlig

20 min.
fra Aalborg

Autoriseret
marineværksted
20 min.
fra Aalborg

Har du en brugt
motor, siger vi:
”Byt til nyt”

Fra logbogen
I år skulle sommertogtet med det gode
skib »Beth« af Attrup ud af Limfjorden og
ned i Kattegat. Svanen har fået lov til at
kigge lidt i logbogen.
4. juli Attrup – Aalborg
Endelig ferie. Vi sejlede ud fra Attrup i flot
vejr og cirka 3 timer senere anduvede vi
Aalborg – FH Broerne. Her fik vi anvist en
plads af en lokal kending, Tage fra »Perle«.
6. juli Aalborg – Hals
Søndag listede vi til Hals, stille og roligt.
8. juli Hals – Øster Hurup
Tirsdag gik turen sydover. Øster Hurup var
næste destination. Sommeren havde gjort
sit indtog, og der blev tid til afslapning og
en dukkert i det smukke Kattegat.
11. juli Øster Hurup – Bønnerup
Efter 3 dage i Øster Hurup sejlede vi til
Bønnerup, hvor der var havnefest. Her
påmønstrede 2 gaster – gamle kendinge –
nemlig vores børnebørn Ea og Victor.

15. juli Bønnerup – Grenå
Næste planlagte havn var Grenå. Ned
over næsen af Danmark. Hvor er der
smukt. Efter motorbådsforhold var det fint
sejlvejr. Ingen vind - dvs. lige til vi nåede
Fornæs fyr. Da blæste det 8 sekundmeter
med 1,5 – 2 meter høje bølger. Heldigvis
lige imod. Besætningen holdt humøret
oppe, mens kaptajnen styrede det gode
skib »Beth« sikkert i havn. Victor og
undertegnede bestemte prompte, at dette
måtte udløse en frisk-fra-panden fiskefilet
og lidt andet godt. Næste dag var det
osedag, hvor gasterne brugte de medbragte
lommepenge.
18. juli Grenå – Egå
Da strabadserne fra Fornæs, havde fortonet
sig, var det tid til turens længste etape fra
Grenå til Egå marina, en rigtig fin tur med
masser af solskin ombord. I Egå marina
fik vi sejlende gæster, nemlig vores nevø
Kasper i en Juncker 22 fra Attrup. En
glad og optimistisk ung mand, med STOR

GJØL MARINECENTER A/S • LIMFJORDSGADE 44 • 9440 ÅBYBRO • 98277515 •
WWW.GJOEL-MARINECENTER.DK
Har du en brugt
motor, siger vi:
”Byt til nyt”

GJØL MARINECENTER A/S • LIMFJORDSGADE 44 • 9440 ÅBYBRO • 98277515 •
WWW.GJOEL-MARINECENTER.DK
Så er vi i Århus - smilets by
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sejlerappetit.
Efter en dag i Østjyllands største marina,
sejlede »Beth« videre sydpå i Århusbugten
– en lille listetur med lavt omdrejningstal
til FH Krogen i Århus. Matrosen og
Victor tilbragte tiden på fordækket, hvor
de hyggede sig og slikkede sol. Krogens
bådelaug er et rigtigt hyggeligt sted
med masser af miljø og en sjældent set
venlighed og gæstfrihed, der til fulde lever
op til sloganet ”Århus smilets by”.
19. juli Egå – Århus, FH Krogen
Victors egentlige formål med turen – fandt
jeg ud af – var at bruge den medbragte
fiskestang. Efter en lang gåtur på Århus
havn fandt vi et sted at fiske – med en
rødspætte som gevinst.
24.juli FH Krogen Århus – Ebeltoft
Gasterne var afhentet, så skipper og frue
sejlede alene til Ebeltoft.
26. juli Ebeltoft – Øer Maritime
I Ebeltoft mødte vi Tove Og Ib fra Aalborg,
som vi slog følge med til Øer Maritime. En
sjov oplevelse med slusen der.

Nibe Havn i aftensol
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Diamantbryllup

På vejen mødte vi denne flotte
3-master fra Holland
27. juli Øer Maritime – Hjem
Om hjemturen er der ikke så meget andet
at berette, end at vi igen lagde inden om
Grenå, Bønnerup, Øster Hurup, Aalborg
og Nibe, hvortil vi ankom den 1. august.
Det sidste hop til Attrup blev desværre
forsinket af en defekt starter, men alt i alt
havde vi en super dejlig sejltur.
Martin Helledie – og Matros Elsebeth
Mary og Karl Johan (i daglig tale kaldet
bageren) kan fejre diamantbryllup den 7.
november 2014.
At sejle har altid været deres største
fritidsinteresse. De fik deres første båd i
1968 - en bette jolle, som bageren hægtede
bag bilen og kørte til Vesterhavet for at
fiske med.
I 1972 blev jollen skiftet ud med en
anden båd på 26 fod, og selv om pladsen
var trang, blev der alligevel plads til hele
familien på to voksne, tre børn og en hund.
I 1982 blev Attrup deres hjemhavn og
har været det lige siden. De har med andre

ord været fastliggere i Attrup i foreløbig 32
år.
Fra sædvanligvis pålidelig kilde forlyder
det, at siden de købte den første jolle i
1968, har de skiftet båd ikke mindre end
26 gange. Bageren påstår hårdnakket, at
han ved hver handel har fået mere for den
gamle båd end han selv har givet. Om det
helt passer vides ikke, men historien har i
hvert fald sin vante gang på havnen.
Diamantbrylluppet fejres på Landboskolen i Brønderslev. Et stort tillykke til
det ungdommelige par også her fra Svanen.
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Fællestur til Løgstør

måltidet, og her blev der ikke sparet på
noget.
Men endnu en konkurrence ventede:
Med en pose skrammel var opgaven at
bygge den højeste konstruktion. Det
dårligste hold vandt igen.

Trods det delvist dårlige vejr, blev det
en hyggelig og mindeværdig dag - og
festkomitéen overlevede.
Med venlig hilsen
Alex

Afriggerfest
En farveløs efterårsmorgen – nærmere
be-tegnet lørdag den 30. august – krøb
en lille skare af Bådelaugets brødre og
søstre om læ i »Om Læ« for at overveje
mulighederne for et togt til Løgstør.
Vejrudsigten lød på alt dét, vi sejlere
ikke bryder os om. Festudvalget, som stod
for arrangementet, nærmede sig en fyring,
da de havde valgt sådant et møgvejr.
Kaffen og rundstykkerne mildnede dog
gemytterne, og det blev en rigtig hyggelig
start på dagen.
Men vi skulle jo til det: 3 både trodsede
vejrguderne, en bil tog turen over land, og
et par kørte hjem til deres trygge bolig.
Da både båd og bil var ankommet til
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Løgstør i regnvejr, krøb vi i ly i klubhuset,
som Løgstør Sejlklub generøst havde stillet
til rådighed. Her blev madpakkerne pakket
ud og fortæret - ledsaget af vederkvægende
flaskeføde.
Efter dette overdådige måltid var der
nogle, der tog en »morfar« i båden, mens
resten gjorde klar til eftermiddagskaffen.
Da kaffen m.m. var indtaget af alle –
også af dem, der havde svært ved at vågne
efter middagsluren – blev det forbavsende
godt vejr.
Det var heldigt, for festkomitéen havde
klargjort en udendørs konkurrence i golffodbold. Det dårligste hold vandt.
Nu havde vi samlet kræfter til aftens-

lørdag den 25. oktober 2014
Standeren tages ned kl. 18 i selskab med
en lille en til halsen
Efterfølgende er der spisning i
havnecafeen med mad fra Gadekøkkenet
og musik leveret af Peter.
Godt humør og drikkevarer til eget forbrug
medbringes
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Fotokonkurrence...
Til trods for udsigten til flotte vin-præmier, er det desværre ikke lykkedes
at få nogen til at bidrage med sommerfotos denne gang. Det var det
negative. Det positive er, at Bådelauget sparer de kostbare flasker og
håber på bedre held til næste nummer. I mellemtiden fylder vi siden ud
med et par fotos, som meget vel kunne have vundet konkurrencen.

Chr. Guldhammer Jensen a/s

Dyrlægegården
Kirkegade 74 - 9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 00 · Fax. 98 23 11 23
Motiv fra Attrup Havn taget af Alex Snell

Frisør

Karin K

Jernbanegade 25 st · 9460 Brovst
Telefon 98 23 14 14

Motiv fra Hvalpsund Havn taget af Steen Johansen
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Poststrædet 7 . Skovsgaard
9460 Brovst · Tlf. 98 23 14 43

Expert Brovst
Jernbanegade 9-11
9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 50

Skovsgaard
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Lidt kongelig, har man da lov at være ...
Vores gæve sejlerkollega Elsebeth Helledie har
været i audiens hos Dronningen for at takke for
fortjenstmedaljen, som hun har modtaget for 42
års tro tjeneste. – Men hvordan foregår sådan en
audiens? Svanen har spurgt Elsebeth.

Det er nok de færreste, der har været på
tomandshånd med dronning Margrethe, så
forventningerne var selvfølgelig høje for
en sindig nordjyde som mig.
Mandag den 12. maj kl. 09.45 var tidspunktet, hvor jeg skulle betræde de bonede

Elsebeth med fortjenstmedaljen foran kongetrappen på Christiansborg Slot
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gulve. Skønt at være i god tid, for der var
vejarbejde omkring slottet. Men med lidt
hjælp af en taxachauffør ankom min kære
mand og jeg til en af indgangene i vores
Peugeot 206 + krone 1. Der var bare det,
at denne indgang kun var for de kongelige.
Gode råd var dyre – jyder eller ej.
Snar-rådigt trykkede Martin på vagttelefonen med ordene: »Goddag, vi er fra
Nordjylland og min kone skal i audiens
hos Dronningen«. Og minsandten. Den
flinke vagtmand svarede: »Så lad gå denne
gang«.
Audiensgemakkerne ligger i stueetagen
for enden af kongetrappen. Nu var målet
næsten nået, hvor jeg sammen med 64
andre festklædte skulle takke Dronningen
for ordner, medaljer osv.
Man bliver først noteret af en adjudant –
fremmødtes navn og ærinde – inden turen
gik til næste instans. Her var ventetiden
lang. Ingen kransekage, som med Laura i
Matador, men alt det vand, man kan drikke.
Der gik mange tanker gennem hovedet,
og jeg forberedte mig på, hvad jeg skulle
sige til Majestæten. Jeg ville berette om mit
arbejde, så hvorfor være nervøs, da jeg hele
mit liv har arbejdet med mennesker.
Jeg blev meget klogere, da næste instans
var kabinetssekretæren, der henvendte sig
med ordene: »Så er det Deres tur, Elsebeth
Helledie«. Jeg blev fulgt til gemakkerne og
blev instrueret om hvide handsker, som jeg
allerede havde skjult mine varme rystende
hænder i.
Kabinetssekretæren forklarede vigtigheden med høflighed og venlighed: »som du
har lært af din mor«, hvortil jeg smilende
sagde: »Så ville min mor have bedt mig om,
at tage tyggegummiet ud inden audiensen«.
Det blev der grinet en del af.
Dernæst bliver man instrueret i, at når
kabinetssekretæren lukker døren op, sidder

Dronningen halvanden meter fremme, og
at kabinetssekretæren lukker døren efter
mig. Selve audiensen varer 2–3 minutter,
og det er op til en selv, hvad man vil tale
om.
Hos Dronningen
Nu står jeg så endelig hos Dronningen.
Jeg går halvanden meter frem, nejer (lært
på danseskole) – rækker hånden frem og
takker majestæten for fortjenstmedaljen.
Dernæst beretter jeg om mit arbejde. Her
spørger Dronningen interesseret ind til
bofællesskabet, og jeg fortæller kortfattet
om mit engagement i psykiatrien.
Dronningen smiler og siger: »Hvor har
De haft et indholdsrigt og spændende arbejdsliv«.
Nu kan jeg mærke at audiensen er på
retræten, så jeg slutter med at viderebringe
hilsner fra det royale Nordjylland. Dronninger takker med ordene »Hils igen«.
Jeg går hen til døren, vender mig mod
Dronningen, nejer og takker for en
begivenhedsrig dag .
I dag går man ikke som tidligere
baglæns ud, når man forlader Dronningen,
da de fleste ikke formår at gøre det særligt
graciøst. Dronningen har sikkert også set
for mange fumle rundt for at lede efter
dørhåndtaget.
Efter audiensen blev jeg afhentet af
min egen »ministerchauffør« Martin, der
har endnu en dejlig overraskelse i ærmet.
Han har bestilt bord på d’Angleterre, og
her slutter dagen med et glas champagne
og efterfølgende lækker sandart. Ja, lidt
kongelig har man vel lov til at være!
			Venlig hilsen
			Elsebeth
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Attrup Bådelaugs bestyrelse

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

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

Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Attrup

Camping

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

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

Skal der være fest?

PUR TEKNIK A/S

Så bestil lækker og velsmagende buffet,
smørrebrød, sandwich m.m. fra din lokale
leverandør af hjemmelavet, nordjysk mad.

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

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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Statsautoriseret ejendomsmægler og valuar MEL

Jørgen Klug · Brovst

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

Aarupvej 6 - Skovsgaard
9460 Brovst - Denmark

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

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

Jammerbugtens
Køkkencenter
Vestergade 62-64 · 9460 Brovst
Telefon 98 23 29 90
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BROVST
- en
oplevelse
værd!

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

- frisk brød
hver dag!
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»Svanen« udkommer januar 2014

SG - Malerservice
Nyt Syn Brovst · Optik · Anytime
Jernbanegade 35 · 9460 Brovst
Tlf. 98 23 10 25 · Email: brovst@nytsyn.dk.

40 90 99 00
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