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NFK´s aktivitetskalender
forår – sommer 2021
Uge

Ugedag

Dato

Aktivitet

18
19
19

Tor.
Tir.
Tor.

6. maj
11. maj
13. maj

20

Tor.

20. maj

21
22
23

Tir.
Tir.
Lør.

25. maj
1. juni
12. juni

Søsætning *
08.00 – 13.00
1. aftensejlads efter søsætningen 18.30 - 21:00
Kristi Himmelfartsdag
1. formiddagssejlads efter
09.00 – 12.00
søsætningen
Alle foreningens aktiviteter genoptages
Den udskudte generalforsamling 18.00 – 21.00
Struer Bugt sejlads
8.00 – 24.00
Sommerferie
Sommeraktiviteter på havnen
12.00 – 15.00
1. klubsejlads efter sommerferien 18.30 - 21:00
1. klubsejlads efter sommerferien 09.00 – 12.00
Udflugtssejlads til Oddesund * 09.00 
VM i H-både

1. juli – 1. aug.
31
31
31
32

Tir.
3. aug.
Tor.
5. aug.
Lør.
7.. aug.
9. – 14. aug.

33

Fre.
Lør.
Søn.

20. aug.
21. aug.
22. aug.

Tir.

14. sept.

On.

15. sept.

Tor.

16. sept.

Tor.

1. okt.

37

40

42
Obs.

18. – 22. okt.
*

Klokken

Der er VM i sjægtesejlads i Hjarbæk
Se på hjemmesiden Aktuelt  Arrangementer

Klargøring til Limfjorden Rundt
Sejladsaften
Paradesejlads i havnen
Limfjorden Rundt.
Åbent hus i NFK
Uddeling af rundstykker
Skippermøde oprydning

09.00 – 12.00
18.00 – 21.00

Vi tager bådene af vandet

08.00 – 12.00

*

13.00 
07.00 – 12.00

Efterårsferie

Nærmere program følger senere på hjemmeside
I de uger hvor andet ikke er angivet holdes almindelige klubdage
tirsdag og torsdag.
Efterårskalenderen kommer i augustnummeret
Ret til ændringer forbeholdes
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Formandens klumme april 2021
Så kom der endelig lidt forandring i den lange trummerum med corona. Vi fik både sne og is i februar måned.
Der blev gode muligheder for at kælke og læbe på skøjter. Ja, der blev endog mulighed for at sejle med isbåd
på de lavere dele af både søer og fjorden. Se Dan Povlsens beretning om en dag på det stive vand på Ringkøbing Fjord.

Kolofon:
Fjordkulturen
Medlemsbladet for
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Fjordkultur
Redaktør:
Asger Brodersen
Ågade 9
7500 Holstebro
Tlf. nr.: 6160 1479
asgerbrodersen50@
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Udgivelser:
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Ellers har der ikke været meget at skrive hjem om siden
sidste medlemsblad. Vi har haft helt lukket ned for
aktiviteter i december, januar og februar måned. De
der er kommet har holdt sig i små bobler af 2 – 3 mand.
Det har været en svær tid uden den sociale kontakt, vi
har været vant til. Vi har her i vinter tydeligt fået en
fornemmelse af, hvilken betydning Nordvestjysk Fjordkultur har for den sociale kontakt medlemmerne imellem. Her betyder de praktiske gøremål i værk ste derne
knapt så meget. Næ, det er den daglige samtale om
stort og småt, der har betydning.
Nu glæder vi os til at kunne se lyset i enden af denne
coronatunnel, så vi kan får gjort vores både klar til søsætning. Desværre må vi jo nok se i øjnene, at flere af
bådene ikke kommer med i vandet i år, da vi jo ikke har
kunnet arbejde kontinuerligt på dem.

Forhåbentlig får vi nogle gode sejltimer alligevel her til
Sidste frist for indlæg: sommer med de både vi får søsat.
1. april, 1. august og
15. november hvert år Der sker trods alt ting i foreningens regi, trods nedlukningen. Dette kan du læse om under Nyt fra bestyrelsen
Annoncer:
på side 6.
¼ side – 400 kr.
½ side – 700 kr.
Med dette ønsker jeg alle velkommen tilbage efter
1/1 side – 1200 kr
coronaen.
Side 2 eller bagside
1400 kr.
Asger Brodersen
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Nyt fra bestyrelsen
Covid-19 situationen: Nedenstående meddelelse har vi desværre haft stående
på vores hjemmeside og som opslag i NFK´s lokaler i lang tid:
COVID-19 restriktioner !!!
Regeringen og Sundhedsmyndigheder har valgt at forlænge stramningerne af
COVID-reglerne for foreninger til 21. maj 2021
NFK følger stadig Sundhedsmyndighedernes og Kommunens anvisninger.
På NFK's vegne
Bestyrelsen
Vi har haft helt lukket ned for foreningens aktiviteter i december, januar, februar
og marts måned. Dog har der været enkelte små arbejdshold der er kommet og
arbejdet i små bobler af 2 – 4 mand.
Vi har lavet en rotationsordning, så de både, der har stået i vinteropbevaring er
kommet ind til forårsklargøring i bådehallen. Også her er der blevet arbejdet i
små bobler á 2 – 4 mand – dog på forskudte tider.
Åbning af NFK: Med udmeldingen fra de fleste partier på Christiansborg d. 22.
marts kan vi åbne for alle vores foreningsaktiviteter igen d. 21. maj. Det ser vi
meget frem til.
Ung bådbygger: På grund af covid-19 restriktionerne er struerdrengen Jason
Dancke strandet i Danmark. Han er ellers i gang med en bådebyggeruddannelse
hos T. Nielsen i Gloucester - England. Men han har på grund af Covid-19
restriktionerne i England får indrejseforbud. Han spurgte derfor, om han måtte
komme ned i Nordvestjysk Fjordkultur og bygge en båd, så han kunne holde sine
færdigheder vedlige. Det sagde vi selvfølgelig ja til. Kom ned og se hans
spændende arbejde.
Projekt - Landet fra for to grader siden: Limfjords Museet har spurgt om vi vil
være med i projektet - Landet fra for to grader siden. Projektet drejer sig om at
få indsamlet så mange vidnesbyrd fra isvintrene tilbage i tiden som muligt. Det
drejer sig også effekter. Artiklen - Når vandet bliver stift på side 16 her i
medlemsbladet er et godt eksempel på et indslag til Limfjords Museets projekt.
Har du en fortælling, nogle billeder eller andre effekter, der kan fortælle om
isvintrene i Limfjorden før i tiden, så send dem til Limfjords Museet eller tag dem
med i Nordvestjysk Fjordkultur.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

SDS HOLSTEBRO
GARTNERIVEJ 20,
DK-7500 HOLSTEBRO

Artikel om:
Friluftsliv og kystkultur ved Limfjorden
Som nævnt i sidste medlemsblad har vi har modtaget et stort projekt om
Friluftsliv og kystkultur ved Limfjorden indsamlet, bearbejdet af Algot
Øhlenschlæger omkring år 2000.
På side 14 her i medlemsbladet bringe den første afsnit af en rejse rundt i
Limfjorden. Lad artiklen være et tidsbillede fra Limfjorden omkring år 2000.
Vi vil endnu en gang gerne rette en meget stor tak til Algot Øhlenschlæger for
denne historiske tidsrejse
Medlemsbladet:
Vi har som noget nyt etableret et korps af cykelbude, der bringer
medlemsbladene ud i de distrikter hvor I medlemmer er i cykelafstand.
Cykelbudsordningen skal gerne spare os for en del porto. Proceduren bliver, at
man stadig kan hente sit eget medlemsblad, blot man husker at notere sit navn
på den fremlagte liste. Efter 10 dage fordeler vi resten af bladene til
cykelbudene. De medlemmer, der er udenfor cykleafstand, får bladene tilsendt
pr. post. Er du flyttet for nyligt, så send venligst din nye adresse, evt. ny mail,
mm til anro@altiboxmail.dk
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Sommersejlads:
Banedanmark meddeler følgende: De udfører i denne sommer malerarbejde på
Oddesundbroen i perioderne 22. marts til 16. juli 2021.
Derfor er Oddesundbroen lukker for gennemsejling af lystsejlere. Lystsejlere kan
dog på hverdage få broen åbnet på følgende tidspunkter mellem 05.45 - 18.00:
05.45, 07.15, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45 og 17.45.
På søn- og helligdage er følgende tider også muligt: 06.45 og 07.45.
Udenfor tidspunktet 05.45 – 18.00 kan lystsejlere på alle dage og til ethvert
tidspunkt forlange gennemsejling.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt
humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske
demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

Generalforsamlingen: På grund af covis-19 restriktionerne har vi været nød til at
udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. Men med den seneste udvikling
på Covid-19 restriktionerne bliver i indkaldt til generalforsamlingen 2021 d. 1.
juni kl. 19.00. Se den særskilte indkaldelse side 24
Husk: Indbetaling af kontingent for 2021 giver stemmeret på generalforsamlingen.

På NFK's vegne
Bestyrelsen
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Når vandet bliver stift.
Engang i halvfemserne var vi et par
gutter ( Klaus Zahle og undertegnede
) , der syntes, det kunne være sjovt at
bygge 2 isbåde efter eget design.
Det er blevet til mange ture for mit
vedkommende. Det kræver at man vil
køre lidt efter det men så kan der
også sejles næsten hvert år på de
lavvandede søer inde i landet.
Der er en facebook gruppe der
hedder ”Isbåd for sjov”, hvor vi
holder os orienteret om, hvor der kan
sejles, og hvor man får meldinger om,
hvem der kommer, for man sejler
aldrig alene.

Sikkerhedsudstyret er styrthjelm, redningsvest, ispigge og pigge til at
spænde under støvlerne samt kasteline, hvis en anden skulle falde i en
våge. Jeg har ikke i disse mange år
oplevet, at det er sket.
Sidste år forærede jeg min isbåd til
fjordkulturen, hvor den er til fri
afbenyttelse af klubbens medlemmer,
så hvis nogen har interesse i at
komme på isen og sejle stærkt, er jeg
gerne behjælpelig med at rigge den
til.

WWW.nordvestjyskfjordkultur.dk

Søndag den 14. februar var traileren
pakket og Lars Brodersen og jeg kørte
fra Struer til en lille rasteplads ved
Ringkøbing fjord hvor vi vidste at der
ville komme flere isbåde. Da vi ankom
var der allerede tre både rigget til, vi
startede nu med kaffe og rundstykker
inden vi begyndte at rigge til. Det
tager ca. et kvarter at gøre den
sejlklar.
Vinden var ca. 2 meter i sekundet
først på formiddagen men det var
nok til at sejle på. I løbet af
formiddagen øgede vinden til 3-4 m/s
og det holdt hele dagen.

Der var et par Ringkøbingsejlere som
havde tjekket isen og markeret med
lange stave hvor der var små
isskruninger, det var dejlig trygt at
være indenfor et markeret område
men der var fin sejlbar is fra Stauning
til Ringkøbing. I løbet af formiddagen
kom der flere til så der var 10 både på
fjorden resten af dagen, og mange
skøjteløbere, kitesurfere med hjemmelavede boards med skøjter under.
Der var familier med slæder til
børnene. Der var skiløbere med
oppustelige sejl.

WWW.nordvestjyskfjordkultur.dk

Nogle store drenge der havde
ombygget en gammel knallert
med skøjter og et baghjul fra en
scooter hvor der var boltet pigge
på samt selvfølgelig kop/ølholdere på styret, den kunne fint
transportere tre personer rundt
på fjorden.

kursen sat mod Struer igen efter
en helt forrygende dag i
vidunderligt vejr og godt selskab.
Jeg gætter på at vi fik sejlet ca.
200 km denne dag. Tophastigheden målt på g.p.s. var 73,4
km/t, meget godt i en gammel
hjemmebygget trækasse med
skøjter.
Skulle nogen have fået lyst til at
prøve denne sjove sport står
båden klar til fri afbenyttelse,
eller I kan komme med, når jeg
tager afsted næste gang,
forhåbentlig næste vinter.
Glæder mig nu også til at vandet
bliver blødt igen, så vi kan sejle i
det og ikke ovenpå.

Der var nok omkring 75
mennesker på isen der hvor vi
var, så det var med at være
opmærksom, når vi skulle ind til
stranden mellem det mylder af
mennesker. Men dejligt at se,
hvor de nød det gode vejr.
Vi fik sejlet mange km. i løbet af
formiddagen, og så blev den
medbragte grill tændt og
frokosten nydt i solen. Vi sejlede
næsten uafbrudt på skift til kl. 16
hvor der blev pakket sammen og

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Dan Poulsen

Modeller af havneområdet
I Nordvestjysk Fjordkultur har været
til orienterende møder med Kommunen både på Museet og i Sejlklubben.
Her blev Kommunens planer for området omkring Syd- og Østkajen fremlagt. Det vil sige det grusbelagte
trekantede område hvor den gamle
Kulkaj lå.

en form for Kulturø med aktiviteter
for alle.

Kommunens plan er, at store dele af
dette område skal ryddes or de gamle
bevaringsværdige bygninger og erstattes af nyt boligbyggeri i flere
etager.

I efteråret har der været arrangeret
møder med Struer Kommune, Struer
Museum, Midt- og Vestjyllands
Jernbanemuseum og Nordvestjysk
Fjordkultur som deltagere. I første
omgang har det mundet ud i, at
trappen mellem havnen og Godset
bliver genetableret. Trappen bliver
formodentlig sat op i løbet af dette
år. Kommunens ønske om at få
etableret nogle korridorer/stisystemer, der forbinder byen, havnen og
naturen omkring Vralden er sat i
gang.

Dette er vi i Nordvestjysk Fjordkultur
selvsagt imod, da vi mener, at havneområdet er for alle. De store kulturværdier, som de gamle bygninger
repræsenterer, ville efter kommunens planer gå tabt for altid. Vi så
hellere, at området blev omdannet til

Vi så sidste års sommeraktiviteter
som et eksempel på, hvad området
kan bruges til. Her deltog flere af
kommunens foreninger i én stor
fælles aktivitet.

WWW.nordvestjyskfjordkultur.dk

Den øvrige plan for området har
været genstand for mangen en
drøftelse i Nordvestjysk Fjordkultur.
For at anskueliggøre alle ordene har
Ole Olsen lavet en model af
havneområdet.

Heri har han indflettet mange af
forslagene fra kommunen, men også
forslag fra folk på havnen. Men som
han siger: ”Modellen er sådan, som
jeg som privatperson har hørt ordene
og ser tingene omkring
havneprojektet”.

På et af de før omtalte møder blev
modellen af havneområdet
præsenteret. Alle tog rigtig godt imod
Oles model. Jacob Bisgaard – Teknisk
Direktør i Struer Kommune – tog en
række billeder, som han ville tage
med til det videre arbejde. Da
havnechef Torben Strømgaard

ligeledes så modellen, gav han også
udtryk for det flotte arbejde, som Ole
har lavet. Han spurgte efterfølgende,
om han kunne få en lignende model
af havnen med promenadekajen,
Sarpsborg Molen og Træskibshavnen.
Denne model har Ole nu lavet. Den er
givet videre til havnekontoret.

WWW.nordvestjyskfjordkultur.dk

De øvrige modeller kan ses i
Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler.
Eller man kan se billederne af
modellerne her nedenunder.

Bemærk: De små dannebrogsflag på
modellerne repræsenterer hver sin
aktivitet.

WWW.nordvestjyskfjordkultur.dk

Se listen over alle aktiviteterne her på næste side:

WWW.nordvestjyskfjordkultur.dk

Liste over alle aktiviteterne på havneområdet:
1. Sejlerbixen - Bådudstyr
2. Siloen – Vestjyllands flotteste
udsigt
3. Frede Jacobsens Samling –
Model og motorsamling
4. Galleriet Kunst på Kajen –
Kunst og indramning af
billeder
5. Marineforeningen – Maritim
forening
6. Vestjyske Råvarer – Råvarer
fra lokalområdet
7. Gåtur Vralden Rundt –
Vandrerute på 3 km langs
Struer Bugt og Østerstrand
8. Nordvestjysk Fjordkultur –
Forening til bevarelse af den
maritime kystkultur i
Limfjorden
9. Let industri
10. Midt- og Vestjyllands
Jernbanemuseum – Museum
for Struers historie omkring
jernbanedrift.

11. Pakhuset – Udstillinger fra
Nordvestjysk Fjordkultur,
Jernbanemuseum, Marilyn
Anne og Maja samt diverse
kulturarrangementer
12. Havnekontor og værksted.
13. Skonnerten Marilyn Annes
Skole og vinterbase
14. Cafe Rosa – Cafe og legeplads
15. Færgen Venøsund – Sejlture
på fjorden med landets sidst
træfærge
16. Glaskunsten – Scene,
streetfood, veteranbilstræf,
musik og andre kulturelle
aktiviteter.
17. Skonnerten Maja –
Charterskib
18. Træskibshavnen – Samling af
bevaringsværdige sejlbåde sejlture
19. Skonnerten Marilyn Anne –
Skoleskib
20. Pavillon og krabbebro – Picnic
og leg med vand
21. Havnebyen – udstillinger
under Brobuerne.

WWW.nordvestjyskfjordkultur.dk

TUR-BESKRIVELSER
Ruten: Venø Bugt/Kås Bredning. (Pkt. 1-12)
(Jegindø, Tambohuse, Søndbjerg Strand, Odby Bugt, Humlum, Venø, Struer,
Handbjerg, Ejsingsholm, Gyldendal.)
Venø Bugt er i sidste istid (afsluttet for 12-15 tusind år siden) blevet udgravet af
en nordfra kommende gletschertunge. Under isen udgravede smeltevandet
tunneldale ved Kilen N for Struer og vest for Vinderup. Disse tunneldale førte
smeltevandet frem til isens hovedstilstandslinje, og foran denne aflejredes
sandet på Klosterheden V. for Struer og på Karup Hedeslette mod syd. Venø og
Jegindø er begge opbygget af morænemateriale med tilvækst af tanger og odder.
Jegindø (Pkt. 1-2)

På
Jegindø er der bevaret et fint oprindeligt miljø. I sydkanten af havnen ligger der en lille
samling af rødmalede træskure, som udgør et eget mangfoldigt miljø.

”Skurbyen” ses tydeligt fra vandet, hvor den giver den SV-lige ende af havnen et
særligt præg.
Jegindø er et godt sted at begynde på denne rute. Her kan man sætte sin båd i
vandet, hvis man har den på anhænger, man kan finde plads til at parkere, også i
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

adskillige dage, og man kan proviantere på selve havnen (Pkt. 1.), spise og hygge
sig inden man tager af sted, evt. overnatte før og efter sejladsen. Overnatning
kan ske i Venø Bugt Sjægtelaugs garnhus på engen, 5-10 min. til fods syd for
havnen. Her er også en dejlig strandeng og badestrand, hvor båden også kan
ligge for dræg eller trækkes op på stranden. (Pkt. 2) Alle faciliteter må dog søges
på havnen.

Bådbyggeriet lå her i baggrunden. Nu er det lukket og revet ned, beddingen er
fjernet, og en petanque-bane er anlagt hen over skinnerne. På udrustningsbroen
her ses stadigvæk den gamle garnvinde. Til højre det nye havnehus med kiosk og
cafeteria samt toilet og bad.
Her er også nok at få en dag til at gå med på øen. ”Æ Fywerhus”, et garn- og
redskabshus fra 1911, typisk for de skure, som brugtes af fisker-husmændene, er
et fint lille museum beliggende på havnen. Her kan man se historien om fiskerne,
som kom fra Harboøre og flyttede ind i fjorden, bl.a. her til øen, man kan se
redskaberne som brugtes, og man kan se en video om fjordfiskeriet.
Havnen byggedes i 1939, og på havnepladsen ses en mindesten for købmand J.P.
Lauritzen, som var ildsjælen bag havneprojektet. Der er stadigvæk virksomhed i
havnen, nu af muslingefiskere, men der er stadigvæk auktionshal, fiskeeksport
og brændstofsalg. I det hele taget er her et fint miljø omkring havnen, selv om
aktiviteterne omkring fiskeriet er næsten forsvundet.
I 1950 var Jegindø Limfjordens næststørste fiskerihavn, med 80 af fjordens ca.
900 fiskere hjemmehørende på øen. Kun Hvalpsund var større med 90 fiskere.
Fra Glyngøre fiskede 70 og fra Struer 60. Disse 4 havne bidrog hver med ca. 10%
af fangstværdien. De resterende 60% landedes på 29 større eller mindre pladser
i fjorden. Det var i 1950.
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

På engene S for havnen ligger en række garnhuse. Her det hus, som Venø Bugt

Sjægtelaug har rådighed over S-enden af, her hvor døren står åben. Her er store smukke
engarealer, her er fin badestrand, her kan man gå ind på stranden. I bugten lå der efter
sigende 20-30 sjægte for svaj for en generation siden. I bagrunden ses havnen

Spadserer man en tur til Jegind, kan man få sig et indtryk af øen som landbrugsland, af kirken fra 1919, som man vil kunne se fra store dele af bugt og bredning
på turen rundt på ruten. På en varm dag ser man den som luftspejling fra syd,
længe før selve øen dukker op. På turen rundt på øen kan man også spadsere en
dejlig tur på de fredede strandenge på øens vestside, med mange sjældne vilde
blomster.
Og man kan være sikker på at kunne få en snak med øboerne, som gæstfrit
meget gerne fortæller om øen og gør det klart, at man netop er øboer her, og
ikke helt ligesom alle andre.
Ofte er vinden vestlig, også om sommeren, og uanset hvilken vej man lægger ud
på sejladsen, er det rimelig nemt at komme herfra.
Tambohuse (Pkt. 3-4)
Sejler man nord om Jegindø og mod syd langs vestsiden, kommer man på
nordsiden af dæmningen til Tambohuse Camping (Pkt. 4), hvor det også er
muligt at gå i land, hvis man fx ønsker at overnatte på en moderne campingplads
med alle fornødenheder.
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

På turen syd om øen skal man være opmærksom på Jegind Tap, som man godt
kan passere tæt på i en grundtgående båd, dvs. vest for den røde kost som synes
at stå næsten ovre ved Kås Hoved. Men det skal ske med forsigtighed, her er
meget lavvandet.
Tambohuse (Pkt. 3) er nem at finde, der hvor klinten og baglandet på Thyholm
falder ned mod dæmningen over til Jegindø. Her er en jollebro og et dejligt
græsareal. Her ligger den velbesøgte Tambohuse kro, berømt for sine stegte ål.
Langs stranden mod syd ligger en række redskabshuse, som vidner om, at dette
også har været et driftigt fiskerleje.
Turen ind til Tambohuse går lidt nordpå, når man er kommet syd om øen.
Søndbjerg Strand (Pkt. 5)
Når man er kommet syd om Jegindø, er der mere direkte vej til Søndbjerg Strand
(Pkt. 5) lige vest for sydspidsen af Jegind Tap.
Søndbjerg Strand er et sommerhusområde bag skovbevoksningen oven for den
klint, man nu sigter på. Der er ingen bro eller landingsplads, så det kræver
opmærksomhed, især hen på eftermiddagen, hvor man kan have solen i øjnene,
og stranden ligger i skygge. Der hvor vejen går ned til stranden i en hulning, er
der en parkeringsplads nord for vejen oven for stranden. Derfor kan der være
folk på stranden netop her. Stedet er velegnet til landgang ved vestlige vinde,
hvor man ligger i læ. Der er ca. 1 km. til landsbyen Søndbjerg, som er idyllisk med
nyrestaurerede huse omkring et gadekær. Her er også dagligvarebutik.
Odby Bugt (Pkt. 6)
Har man på turen sydpå lyst til at se Oddesund med bunkermuseum og
turistinformation på en fiskekutter, er der en fin tur ind i Odby Bugt (Pkt. 6), i
retning lidt syd for vest når man har passeret Lønbjerg Hage. Ca. en km Nord for
Oddesund Nord ligger en lille naturhavn, beskyttet af en læmole, som består af
det rustne skrog af et gammelt sunket fartøj. Havnen er en gammel sandgrav,
der er nogle små broer rundt i kanten, men mod syd er der fin sandstrand at
glide op på.
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Her er en meget stor strandeng, med 2 større redskabshuse og de redskaber,
som har været anvendt i et sådant fiskerleje. Lidt til nord er her fin badestrand,
og der er sti hele vejen ind til Oddesund Nord.

Fra Odby Bugt sejles mod Ø, forbi Oddesundbroen, som åbnedes i 1938, og forbi
Grisetå Odde.
Ø for Oddesund giver farvandet oplevelse af åbent hav, hvis vinden er frisk fra N
el. NV. Her har vinden frit tilløb over Nissum Bredning, og det kan blive en frisk
tur over Kås Bredning over mod Venø.
Turen under den vestlige kyst er mere rolig. Snart snævrer farvandet ind i Venø
Sund, og lige S for Gibbel Næs ligger Humlum fiskerleje og Campingplads (Pkt. 7)
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Humlum Fiskerleje (Pkt. 7)
Der er afmærket indsejling til fiskerlejets lille havn, som oprindelig var en
sandgrav. Her er jollebroer, men det kan ikke forventes, at der er ledige
gæstepladser. Men det er forsøget værd. Lejet tilhører Humlum Camping.
Syd for Campingpladsen ligger 6 velbevarede garn- og redskabshuse, som udgør
et samlet miljø. Her eroderer stranden kraftigt, men man kan evt. løbe ind på
stranden syd for husene.
Humlum Fiskerleje er et eksempel på, hvordan fiskeriet organiseredes op i vort
århundrede på steder, hvor der ikke alene var fiskeri som del af et
kombinationserhverv, men hvor der også var fuldtidsfiskere.
Fra 1915-1940 bestod det såkaldte ”Humlum Fiskekompagni”. Kompagniet
bestod af 3 bådelaug, med fire fiskere i hvert laug. Hvert bådelaug havde to både
med motor. Hver enkelt mand havde ansvaret for sine egne garn og skulle sørge
for at de blev holdt i orden og fornyet, når det var nødvendigt. Foruden
Fiskekompagniet var der elleve andre fiskere, som brugte stående redskaber
(bundgarn). Om foråret fangede man sild, om efteråret ål. Om vinteren
repareredes garn og både, og desuden fiskede man med lyster og net under isen.
Fiskekompagniet havde også et fælles tjærekogeri og et ishus. Ishuset havde 80
cm. tykke vægge og lofter, pakket med tang til isolering. Dette hus fyldtes med is
om vinteren, så man havde is til forårsfiskeriet.
Tilsvarende organisering af fiskeriet kendes fra flere fiskerlejer og havne.
Humlum Fiskerleje var begunstiget af beliggenheden tæt ved jernbanen, som var
forudsætning for afsætning af fisk i større omfang over større afstande.
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Redskabshusene ved Humlum har et ensartet præg, de holdes i stand og bruges. I
baggrunden Bredalsvig Camping med velbeskyttet småbådshavn.

Tjæreplads med tilhørende gryde, ophalerspil m.v. står intakt mellem husene

Fra Humlum ser man eftermiddagssolen oplyse Venø By ret mod øst.
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Bådenes tovholdere:
Andorinha – Drage

Lille Skagen - Damjolle

Bjørn Barfod

Egon Rosgaard

Tlf.nr. 2345 9337

Tlf.nr. 2420 3389

BB-jolle

Lodsen - Lodskutter

Tovholder følger senere

Mogens Pedersen Tlf.nr. 2339 1138

Bitten – 12½-kvmmeter krysser

Lua – Fladbundet pram

Ole Bjerre

Eric Mouritzen

Tlf.nr. 2343 7416

Tlf.nr. 2972 2125

Havfruen – Limfjordsbåd

Madam - Blå - Damjolle

gaffelrigget
Eivind Jensen
9615

Ole Olsen

Tlf.nr. 4079 2961

Tlf.nr. 5241

Malik - Knarr
Ole Olsen

Tlf.nr. 4079 2961

Helene – International 5-meter
Jens Stausholm

Tlf.nr. 6055 7427

Mjølner - Sjægt
Gorm Larsen

Tlf.nr. 6126 4327

Ingeborg Munch - Limfjordsbåd
Mark Benton

Tlf.nr. 4274 1193

Pia - Spidsgatter
Dan Poulsen

Tlf.nr. 5183 9422

Julie Petersen - Limfjordsbåd
Jan Paarlberg

Tlf.nr. 2860 9626

Sofie - Sjægt
John F. Petersen

Tlf.nr. 4234 9684

Jørgen – Norsk pram
Henning Dahlgaard Tlf.nr. 2386 5655

Svend – Fladbundet pram / kaag
Lasse Øland

Tlf.nr. 2029 2828

KAJO - Piratjolle
Eric Mouritzen

Tlf.nr. 2972 2125

Trold - 20 kvm Spidsgatter
Tovholder følger senere

Kridt – IOD Princess
Kaare Maretty

Tlf.nr. 2656 9232

Kvasen - Åledrivkvase
Svend Allerslev

Tlf.nr. 2063 6511

Lille Løffe – Smakkejolle
Johannes Albertse Tlf.nr. 2048 8374
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Invitation til Struer Bugt Kapsejlads 2021
Lørdag den 12. juni
Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af smakkejoller, limfjordssjægte,
trækølbåde og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen ”Struer Bugt
Kapsejlads”. I anledning af arrangementet Havnens Dag - Vild Med Vand
henlægges sejladsen igen i år til Struer Havn og Struer Bugt. Vi forventer, at der
bliver 2 sejladser. Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige
kapsejlads med mål i Struer Havn. Banen lægges på dagen i forhold til vind og
vejr. Større TS-skibe er velkomne til at deltage som følgebåde i sejladserne. Vi
forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen.
For yderligere oplysninger kontakt Gorm Larsen på telefon: 6126 4327
Dagen forventes at følge nedenstående plan med forbehold for vind og vejr:
Kl. 08.00 - 09.00 Indskrivning og betaling af sejlads og spisning
Kl. 09.30
Skippermøde i Træskibshavnen
Kl. 10.30
1. Start for alle bådklasser
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost i Træskibshavnen. Gratis for besætningsmedlemmer
Kl. 13.30
2. start for alle bådklasser
Kl. 15.-->
Hyggeligt samvær med forventet musik
Kl. 18.00
Fællesspisning, hygge og præmieoverrækkelser i NFK
Startgebyr:
Festmiddag:

kr. 100,00 pr. båd.
kr. 150,00 pr. voksen og Kr. 75,00 for børn/unge under 15 år.

Obs: Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.
Nordvestjysk Fjordkultur står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige
priser. Frokosten om lørdagen i form af håndmadder er gratis for besætningsmedlemmerne.
Gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning
allerede fra fredag.
Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere - garvede
som nye.
NB: Programmet er foreløbigt. Ret til ændringer forbeholdes
Sidste frist for tilmelding: Mandag, den 1. juni 2021
til Gorm Larsen telefon 6126 4327
Vel mødt og med venlig hilsen
Nordvestjysk Fjordkultur
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Tilmeldingsseddel
Tilmelding til Struer Bugt kapsejladsen lørdag den 6. juni 2020
Bådtype:
Bådens navn:
Længde i fod:
Sejlnummer:
Skippers mobilnummer:
Antal besætningsmedlemmer
(af hensyn til antallet af madpakker):
Mailadresse:
Ejer af båden:
Adresse:
Tilmelding til festmiddag lørdag aften
Navn:
Adresse:
Mailadresse:
Telefonnummer:
Antal voksne til spisning:
Antal børn/unge til spisning:
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Struer d. 7. april 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Nordvestjysk Fjordkultur 2021
Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 18.00 Havnevej 6 i Struer
Bestyrelsen byder på en pølse og en øl!
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskabet 2020
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Asger Brodersen og Bent Gandrup. Kristian Jeppesen –
ønsker ikke genvalg
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.
Nordvestjysk Fjordkultur
Havnevej 6
7600 Struer
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