Formandens klumme november 2018
Arbejdet adler!
Hvis denne talemåde er sand, så er medlemsskaren i Nordvestjysk Fjordkultur beriget med et meget stort
antal adelige. En stor flok af jer medlemmer har her i sommeren og efteråret ydet en jætte indsats, for at
få vores ombygning af bådehal og værksted til at lykkes. Mange af jer har haft jeres daglige gang i
Fjordkulturen i denne periode. Herfra skal der lyde en stor tak jer alle. En speciel tak skal der lyde til
byggeudvalg og pladsformand samt alle andre holmgangne mænd for jeres allesteds værende nærvær
og engagement i hele processen.
Vi står nu på tærsklen til en ny æra i Fjordkulturens historie. Vi har nemlig fået nogle dejlige lokaler, der
både er lyse og imødekommende. Det er fantastisk have fået et arbejdsmiljø, hvor der er et flot indkig fra
havnen og vandet. Vi håber på den måde, at få rigtig mange besøgende i fremtiden. Dette er netop et af
formålene med Nordvestjysk Fjordkultur, nemlig at formidle viden om det miljø og den kultur, der har
været på og omkring Limfjorden.
De arbejdsrammer vi nu har fået, har vi haft på ønskesedlen i mange år. Det bliver dejligt at kunne arbejde
i lokaler uden støv, nu hvor maskinerne og bådene er adskilte. Tænk at kunne gå og arbejde i en konstant
varme på 8 – 10° og en fugtighed, der er til at styre. Vi har nu mulighed for at arbejde på bådene uden at
skal tage hensyn til vejr- og vindforholdene.
Jo, vi må i sandhed sige, at vi har fået meget for pengene. Der skal hermed også lyde en meget stor og
velment tak til vores sponsorer: Realdania, Færchfonden, Velux Fonden og Struer Kommune for
samarbejdet.
Jeg håber, vi får en rigtig god vintersæson 2018 – 19.
Asger Brodersen

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Formandens klumme august 2018
Du danske sommer, jeg elsker dig,
Skønt du så ofte har sveget mig.
Sådan lyder de to første strofer af Thøger Larsens sommervise fra digtsamlingen ”Vejr og Vinger”.
I år holder digtet ikke helt stik, da sommeren 2018 har været usædvanlig lang og solrig. Vi har tangeret
rekorderne for antallet af solskinstimer, varmegrader og antallet af tropenætter. Regnen har vi stort set
ikke set noget til i tre måneder. Vindforholdene har været rolige og stabile. Alt i alt har sommeren givet
ideelle forhold for mange gode sejltimer. Jeg håber, alle har nydt det hele, og at man har benyttet sig
flittigt af vores mange både i Træskibshavnen.
Området omkring Træskibshavnen tager sig i øvrigt rigtig godt ud, nu hvor By-Havn projektet endelig er
færdigt. De ny arealer er efterhånden blevet inddraget i forskellige kulturelle arrangementer. Det er rigtig

godt at se. Det er lige netop det projektet har lagt op til. Vi må fremover være med og fremme i skoene
for at give mere liv til hele By-Havn området. Ideer til aktiviteter modtages gerne.
På Havnevej 6 sker der store ting. Ombygningen og renoveringen er gået i gang. Jeg siger tak til alle jer,
der deltog i nedbrydning af lofter mm. Vi ser alle frem til resultatet af ombygningen her i løbet af efteråret.
Forventninger er i hvert fald høje. De nye rammer giver masser af muligheder for aktiviteter, ud over dem
vi allerede har i gang. Også her modtages gode ideer meget gerne.
Jeg ser meget gerne at det gode samarbejde fortsætter med vore samarbejdspartnere. Jeg tænker her
på Godset, Marilyn Anne og Venner, Oddesund Nord, Sejlklubben, Søspejderne, Venøsund Færgelaug,
og hvem der ellers gerne vil byde ind, at det. I fællesskab vil vi kunne lave arrangementer, der vil kunne
sætte Struer endnu mere på landkortet. Eksempelvis tyder Limfjorden Rundt arrangementet i år på endnu
en deltagerrekord. Men vi har også brug for Kommunen, Lydens By, Turistforeningen, Havnen, Geopark
Vestjylland og Struer Museum.
Velkommen til en god vintersæson 2018 – 19.
Asger Brodersen

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Formandens klumme marts 2018
Byen vej fjorden – en god lille byLigger i vigens bue i ly,
mastede skibe til dig gør kur,
gaster ved rælingen gæster de Struer.
Byen ved fjorden – til dig vil vi tydu er en god lille by.
Grøden langs Limfjorden hjalp dig i gang,
Havnen i vejret dig hurtigt dig svang,
Banen gav brød til mangen en mand,
Fiskeren skubbed´ sin båd ud fra land.
Livet pulsered´ fra tidligste gry
her i en god lille by.
Tekst: Bruno Hansen - 1945
Melodi: Mogens Schrader – I de lyse nætter - 1939

Hele sangen findes på nettet:
Skriv: Struersangen
Find: Hjort Larsen – Det forbudte vers – og læs hele sangen og kommentarer til sangen
Melodien: Trykke på linket – Side by side synger deres version af sangen – og hør sangen.
De to vers her er i en lettere omskrevet udgave.
Struer byen ved fjorden – en god lille by. Det var den i 1940-erne, og det er den bestemt også i dag.
Men der skal kæmpes for det. Jeg har tilladt mig at lave et par små ændringer i teksten, så den måske
er lidt mere tidssvarende. De mastede skibe ligger her endnu, specielt et det et kosteligt syn, når
Limfjorden Rundt gæster byen med gasterne stående forventningsfulde ved rælingen. Skibe lastet til
rælingen på vej mod havnen, som der før stod i verset, sker i dag desværre alt for sjældent. Fiskerne er
her heller ikke mere, så det pulserende morgenliv på havnen eksisterer ikke længere.
Det betyder dog ikke af byen og havnen de døde. Tvært i mod. Vi skal omstille os til en ny brug af
havnen. Masteskovene er store både i lystbådehavnen og i træskibshavnen. Jeg forventer mig meget
af det nye BY-HAVN projekt. Jeg tror virkelig på, at det vil være med til at binde byen og havnen godt
sammen på en god og kreativ måde. Men det forudsætter, at alle arbejder sammen om det. Samtale og
samarbejde mellem de involverede parter må absolut være kodeordet. Derfor var det meget glædeligt,
at vi sidste år fik stablet Havnens Dag på benene. Det var et glimrende og tæt samarbejde mellem
Marilyn Annes venner, Nordvestjysk Fjordkultur, Sejlerbixen, Sejlklubben, Søspejderne, Venø Bugt

Sjægtelaug og Venøsund Færgelaug. Vi synes selv, at vi har vist vejen. Vi stiller store forventninger til
dette års Havnens Dag arrangement d. 9. juni.
Fremover forventer jeg, at andre også vil byde ind, så projektet BY-HAVN kan vise sit værd til glæde for
både byen og havnen.
Asger Brodersen

