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Formandens klumme december 2020
Tanker i en Coronatid
Mine tanker her midt i en coronatid.
Jeg håber inderligt, at jeg tager fejl, når jeg skriver midt i en coronatid -, for det vil jo indebære, at vi har
mindst ¾ år tilbage af denne trælse neddrosling af vores
aktivi-teter. Det er næsten ikke til at overskue.
Kolofon:
Fjordkulturen
Medlemsbladet for
Nordvestjysk
Fjordkultur
Redaktør:
Asger Brodersen
Ågade 9
7500 Holstebro
Tlf. nr.: 6160 1479
asgerbrodersen50
@gmail.com
Udgivelser:
April – August –
December
Sidste frist for indlæg:
1. april, 1. august og 15.
november hvert år
Annoncer:
¼ side – 400 kr.
½ side – 700 kr.
1/1 side – 1200 kr.
Side 2 eller bagside
1400 kr.

Hvad har coronatiden så bibragt én? Den har i hvert fald
givet så rigelig tid til fordybelse over livets mange facetter. Folk i al almindelighed kunne vel godt lære noget af
den filosofi, vi har i Nordvestjysk Fjordkultur – nemlig at
skynde sig langsomt og nyde de små detaljer i arbejdet
og samværet.
Der har også været tid til at drømme om stort og småt.
Nogle drømmer om eksotiske rejser til sol og strand.
Andre drømmer sig hen til endnu en god sæson på
vandet med god vind og høj himmel. En rejse til høje
bjerge med dybe dale og store vidder til ro for sjæl og
sind kunne også være en mulighed.
Men hvorfor ikke bare
realisere sine drømme
i vores egen fantastiske natur i nærområdet.
Billedet ved siden af
ligner
et fra en rejse til
de eksotiske Alper.
Men nej, det er såmænd ”bare” en morgen ude fra Toftum
Bjerge.
Det gør mig glad, når
danskere her i sommer er gået på opdagelse hjemme i
DK. Vi har i NFK oplevet en stor interesse fra turister,
som er kommet ind for se, hvad vi laver i Nordvestjysk
Fjordkultur.
Asger Brodersen
www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Oddesundoverfarten
For thyholmerne var den egentlige
port til den store verden dog ved
Oddesundoverfarten. Dette sagn-omspundne færgesteds historie går
mange århundreder tilbage i tiden.
Thyboerens samkvem med Vestjylland over Oddesund blev utrolig
vigtig, da Vesterhavet strømmede
gennem Aggertangen og umuliggjorde den tidligere færdsel over
land ude på Aggertange.
Ude på den yderste spids af det
forblæste sunddrag ved Oddesund
lå færgestedet til Grisetå Odde på
den sydlige landtange. Her lå den
privilegerede kro, hvor færgemændene havde til huse. Overfartsstedet
ved Oddesund, havde / har en
anselig dybde og en meget strid
strøm, derfor var færgefarten her i
udpræget grad afhængig af vejr- og
vindforholdene.

Ofte måtte de rejsende blive her i
flere dage, indtil færgemanden
kunne lade de klodsede færgepramme gå fra Land. Derfor gik
bølgerne nogle gange højt ikke
alene i sundet - men også på kroen.
Der var en anselig trafik over dette
gamle færgested ved Oddesund. Det
fede thylandske kvæg passerede her
på vandringen til de holstenske
kvæg-markeder i Husum og Altona.
De thyholmske ålefiskere, der var
kendt over det meste af Jylland,
sejlede også over her med deres
rødmalede kærrer, på vej til de
skovrige egne i Jylland for at hente
tømmer. I kroen mødtes prangere,
kræmmere og bisser på deres
vandring til og fra Thy. Og ude på
denne vindblæste Odde holdtes det
årlige “Sunddrags-marked”, der
samlede deltagere fra viden om.
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Det gamle færgeleje ved Oddesund Nord
På den modsatte tange af Grisetåodde lå et mindre hus, hvor den
rejsende kunde finde et nødtørf-tigt
ly, hvis der var ventetid. I folkemunde
benævntes stedet “Pinen”. Officielt
var der ikke noget krohold, men
alligevel kunne man købe brændevin
her, hvilket Poeten Jacob Knudsen
Schanderup beretter om i en vise fra
1728, hvori det hedder:
Ved Sundet findes, sagde han,
en Bolig kaldet Pine,
der er og en ved Salling-Land,
hvor Folk kan sætte Skrine,
ja, gæste der med Pak og Pik,
naar Vinden blæs for længe,
og Folk kan faa en liden Slik
for store danske Penge.
At digteren med “en liden Slik” mener
den gode danske brændevin, får man
bekræftet længere fremme i visen i

følgende linjer:
Gid Brudeparret leve,
mens der er Vand i Othe-Sund,
og Krattet der har Ræve,
mens Piine-Folk har Brændevin,
og Færgemanden Aare.
Den fynske præst Rasmus Peder-sen
Winther, der i 1745 aflagde et besøg
på Vestervig Kloster har i efterladte
optegnelser
berettet
om
sin
dramatiske overfart ved Oddesund,
der skete med den største af færgeprammene. Efter at de rejsende,
køretøj og heste var blevet placeret
på færgen og overfarten var begyndt,
blev en af hestene uregerlig og udsprang i havet. Præsten blev meget
bestyrtet over dette, og hestens ejer
skreg vældigt op, medens præstens
søn bevarede fatningen og tog sig af
faderen, der var lige ved at besvime.
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Færgekarlene tog situationen med
den ro, som deres årelange erfaring
havde givet dem, og en af karlene
slog en latter op og sagde til hesten,
som han holdt i tøjlen: ”Lyster dig
icke at seyle, saa lad det nu lyste dig
at svømme”. Den videre overfart
forløb uden flere uheld, men præsten
med rejseselskab har uden tvivl
draget et lettelsens suk, da de satte
benene på Thyholms jord. For
færgekarlene har det ikke været
noget særsyn, at hesten svømmede
over Sundet. Nogle gange var det
både kreaturer og heste, der på
denne måde kom over sundstederne.
Det samme gjaldt også, når der kom
store flokke af gæs, som man den
gang udførte fra Thy.
For Oddesunds vedkommende har
der på den tid været en anselig trafik
over vandet. I midten af 1800-tallet
regnede man den årlige transport til
at være på:
350
heste
2500
kvæg
500-600
kalve, lam og svin
600-700
gæs.
Det har været indlysende at de
primitive færgeforhold i høj grad har
været hæmmende for udviklingen i
disse landsdele. Det var kun meget
nødtvungent at folk begav sig på
rejse fra den hjemlige arne. For
fremmede må det have været en
tortur at være så afhængig af disse
uberegnelige overfartssteder, hvor

man ydermere kunne risikere både liv
og lemmer.
Et stort fremskridt var det, da
rofærgerne efterhånden blev afløst af
dampfærger. Men al den jammer og
klage, der tidligere var over de
primitive færgeforhold Limfjorden
rundt, forsvandt dog ikke helt. Den
voksende mekanisering, der affødte
et langt livligere samkvem mellem de
enkelte landsdele, hvor alting gik
langt hurtigere var mere end
færgemateriellets
modernisering
kunne holde til. Dette blev dog bedre
efterhånden
Mange af de problemer færge-driften
på Limfjorden gav, blev løst ved de
store brobygningsarbejder i 1900tallet. I Nordvestjylland blev der
inden for en meget kort årrække
bygget broer ved de tre største
færgesteder, hvor de klodsede og
primitive
færgepramme
i
århundreder var blevet roet gennem
strømmen. Der har den moderne
teknik spundet sit stålnet og
betonforbindelse fra bred til bred.
Den romantik, der før var knyttet til
disse gamle overfartssteder er en
saga blot, men deres betydning har
gennem tiderne været af en sådan
karakter, at stederne altid vil udgøre
et fyldigt kapitel i disse egnes historie.
(Kilde: Landet mod Nordvest bd. 2.
Side 183-194).

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Oddesundbroen i dag
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Limfjorden Rundt 2020
Limfjorden Rundt 2020 blev en meget
anderledes tur på grund af Coronapandemien.
I marts måned var udsigterne til, at
Limfjorden Rundt ville blive til noget
meget små. Kapsejladserne for de
smukke gamle skuder, blev aflyst på
stribe landet over. Mange skippere
pressede på overfor løbsledelsen:
”Vi vil sejle Limfjorden Rundt” i år.
Niels Sohn fik aftalt arrangementet
med Politiet, så Limfjorden Rundt
kunne gennemføres ud fra en plan B.
Der måtte ikke være åbent skib i
havnene, der måtte ikke holdes store
fester for besætningerne i land, mm.

I Struer besluttede Kommunen, at der
ikke måtte være nogen form for
aktiviteter på havnen med boder,
musik, øltelte, osv.
Selvom der ikke blev reklameret for
Limfjorden Rundt sejladsen, kom der
alligevel rigtig mange mennesker på
havnen, da feltet ud på eftermiddagen kom til Struer onsdag d. 9.
september. Der var en masse for
publikum at se på. Blandt andet var
der nogle fantastiske ungdomsskolemusikere med på Alvilde fra Frederikshavn, som underholdt publikum
fra båden.
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Nu kunne man jo så tro, at der ikke
var noget at forberede for Marilyn
Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur. Men det blev til meget mere
planlægning end sædvanlig, da jeg /
vi måtte påtage os alt forud for at
skibene kom i havn. Der skulle være
toiletter til alle, strøm og vand til
skibene, etapepræmier, årskrus til
hvert skib, renovation, og meget
andet.
Som sædvanlig skulle besætningerne
bespises med biksemad. Da vi ikke
måtte holde en stor fest, blev det

aftalt med Struer Smørrebrød, at
hvert skib skulle have biksemaden
serveret portionsanrettet, som take
away. Der skal herfra lyde en kæmpe
stor tak til Struer Smørrebrød for
deres store forarbejde. Vi kunne nu
servere biksemad, rødbeder og
rugbrød til hvert skib, så det passede
med antal personer ombord. Det hele
gik over al forventning.
Torsdag morgen havde Super Brugsen
Struer sponsoreret 700 rundstykker,
så der var et rundstykke til alle
besætningsmedlemmerne.

Stemningsbilleder fra Struer Havn – Bente Bagge
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Arrangementet bliver hvert år afviklet
i et samarbejde imellem Marilyn
Annes Venner, Nordvestjysk Fjordkultur og Struer Kommune. Tak for et
godt samarbejde.

Anders Røjbæk
Tovholder

Afsejlingen fra Struer torsdag morgen –
Preben Christensen
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Et atypisk sommerhalvår!
Det på trods har interessen for vores
bådsamling aldrig været større. Vi har
haft rigtig mange gæster inden for
vore døre denne sommer.
Folk er tydeligt interesseret i foreningens mange forskellige bådtyper,
samt vore nybygninger og renoveringer. En anden ting, der også bliver bemærket, er den orden, der er på
vore værksteder. Men det, man

virkelig er duperet over, er det sociale
engagement, der er foreningens kendemærke.
I værkstederne er vi efterhånden
rigtig godt kørende. Træværkstedet
er ved at være helt på toppen, og
smedjen er også ved at være godt
med. Aktuelt er der i skrivende
stund, dukket en betydelig bedre
drejebænk samt en metalfræser op.

Den ”nye” drejebænk – giveren Frede Jacobsen
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”Nye både"
På bådsiden har tingene heller ikke
ligget stille.
Madam Blå:
”Madam Blå”, en 21 fods klinkbygget
damjolle, kommer fra Hjarbæk. Den
er danskbygget og er udstyret med en

Fjellebro / Ideal diesel på 18 hk. Jollen
er bygget omkring 1960.
Navnet er inspireret af den blå
kaffekande, der danner låg over
udstødningsrøret danner låg over
udstødningsrøret.

Madam Blå –
giverne Helle og Kim Würtz samt Tina og Ole Rømer fra Hjarbæk

14
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Trold:
”Trold” 20 kvm spidsgatter, konstrueret af legendariske Åge Utzon
tilbage i 1935.
Længde ca. 19 fod.
Båden er så medtaget at den ikke
kommer på vandet igen. Men med en

opmåling og med genbrug af køl, rig
og beslag så kunne det blive et rigtig
godt byggeprojekt. Jfr. ”Bitten” (Ada).
”Trold” har indtil 2012 fungeret som
øvelsesbåd i Doverodde .

Spidsgatteren Trold – giveren Hans Rasmussen - Doverodde

…ooo000ooo…
BB-Jollen:
Så er der dukket en” BB” jolle op. En
enmandsjolle, bygget i krydsfiner,
udviklet midt i 50´erne af Børge
Børresen i samarbejde med bl.a. Poul

Elvstrøm. Også den har sejlet fra
Doverodde indtil i fjor.
Se billedet af båden på side 22
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Ruth:
Sluppen ”Ruth” - En model.
”Ruth” blev bygget i 1854 i Svinør i
Sydnorge, til skudefarten mellem
netop norskekysten og Nordjyllands
strande.
I 1888 blev det norske flag så
udskiftet med Dannebrog.
Med en lasteevne på 50 tons har hun
været et typisk eksempel på dansk

småskibsfart omkring forrige århundredskifte.
”Ruth” fortsatte med at sejle fragt
helt op til omkring 1960. De sidste 45
år hjemmehørende i
Nykøbing Mors.
I dag er båden under Nationalmuseets vinger og sejler stadig 166 år
gammel.

Ruth – giveren Algot Øhlenslæger - Fanø

Sammen med modellen af
”Ruth” fik vi foræret modeller af 3 små sjægte,
sirligt placeret i den
samme whiskyflaske.
MVH
Ole Olsen
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Kirkeskibet
Artikel om kirkeskibet skrevet af
Henrik Hvass

Kirkeinventarets stedbarn?
Hvorfor hænger man skibsmodeller
op i vore kirker?
Det er et spørgsmål, der ikke er et
klart og entydigt svar på. Det er i
grunden højst ejendommeligt, for
traditionen med at hænge kirkeskibe
op lever i bedste velgående, ikke
mindst i Danmark. Vi er nok det land,
hvor traditionen lever stærkest. Der
hænges hvert år 20 – 30 nye skibe op
i danske kirker.

skibene. Ofte ved man ikke, hvad der
er årsagen til et skibs ophængning,eller hvem de har givet det. Der
er ikke mindst usikkerheden om, hvad
skibet symboliserer. Resultatet er en
slags mental berøringsangst, idet
skibene simpelthen ofte bliver
ignoreret. Dette fremgår tydeligt af
de foldere, som kan købes i de fleste
kirker. Heri er et ophængt skib ofte
blot nævnt i en bisætning, hvis det
overhovedet er omtalt. Der er også et
eksempel på, at en lokalhistoriker har
skrevet en hel bog om sin lokale kirke
(eksempelvis - Dejbjerg) uden at
kirkeskibet bliver omtalt med ét
eneste ord.

Men samtidig er det ikke nogen
overdrivelse, når man vil hævde, at
kirkeskibet er kirkeinventarets stedbarn. Og hvorfor så det?
En årsag kan være, at skibet i
modsætning til andet inventar i
kirken som prædikestol, alter, knæfald og døbefont ikke har nogen
praktisk funktion i forbindelse med de
kirkelige handlinger.
En anden årsag kan være den
generelle usikkerhed, der omgiver

Kirkeskibet i Agger Kirke

Der er også talrige eksempler på, at
skibe er taget ned, ofte fordi kirken
har fået skænket et ny lysekrone, som
så har fået skibets plads. Så er skibet
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sommetider flyttet til en mere ydmyg
plads i kirken – som det er sket i
Romlund. Men i de fleste tilfælde er
skibet lagt på kirkeloftet, hvor det så
stille og roligt kunne forfalde over
årene, indtil det var blevet så ringe, at
man kunne forsvare at kassere det. I
andre tilfælde er skibet taget ned i
forbindelse med en større kirkerenovering, og så har man ”glemt” at
hænge det op igen. Der ligger
desværre stadig mange spændende
kirkeskibsvrag rundt om på kirkelofterne i Danmark.

Vikingeskib som kirkeskib

En af de få, måske den eneste, der på
videnskabelig basis har interesseret
sig for kirkeskibene, er nu afdøde
direktør på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Henning Henningsen. Museet havde i mange år
haft et ønske om at foretage en
undersøgelse af danske kirkeskibe,
hvilket førte til, at der i 1945 blev

nedsat en komite, der fik til opgave at
gennemføre en sådan. Da Henningsen i 1948 blev ansat som
inspektør på Handels- og Søfartsmuseet blev det hans opgave at
færdiggøre projektet. Det resulterede
i ”Kirkeskibs-komiteens betænkning”
med detaljerede redegørelser for
indsamlingens resultater. På basis
heraf, samt egne studier, fik
Henningsen i 1950 udgivet bogen
”Kirkeskibe og Kirkeskibs-fester”, der
er blevet en form for grundbog for
alle, der siden har beskæftiget sig
med kirkeskibe. I bogen forsøger
Henningsen at systematisere de
mange spørgsmål, der findes omkring
kirkeskibene. Der er en række bud på
hvilke typer af skibe, der ophænges,
hvilke navne og alder skibene har,
hvem der har bygget dem og hvem
der har givet dem. Der er to ”store”
spørgsmål, der rejser sig: 1. Hvad er
årsagen til ophængningen, og 2. hvad
symboliserer kirkeskibet.
1. Årsagen til ophængningerne?
Hvis der var et enkelt og entydigt
svar på dette spørgsmål, så
havde vi også svaret på, hvorfor
skibene hænger der, sådan som
spørgsmålet blev stillet i indledningen.
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Det er en almindelig udbredt
opfattelse, at skibene er givet af
sømænd, der er reddet fra havsnød.
Den gængse historie er, at sømanden,
der er i livsfare på søen, beder til Gud
om frelse. Han prøver i virkeligheden
at indgå en handel: ”Kære Gud, hvis
du redder mit liv, så vil jeg bygge et
skib til dig og hænge det op i dit hus,
når jeg kommer frelst hjem”. Der er
således også fra sømandens side tale
om et løfte. Derfor kaldes sådanne
kirkeskibe også ”votivskibe”, idet
ordet votum er det latinske ord for
løfte. Sagen er imidlertid den, at kun
et meget lille fåtal af de mange skibe,
der hænge i danske kirker, med
sikkerhed kan henføres til denne
kategori. Henningsen nævner derimod 5 andre mulige årsager til
ophængninger:
1. Der kan være tale om, at skibet
er en taknemmelighedsgave.
2. eller en mindegave.
3. Der kan også være tale om en
lejlighedsgave.
4. eller standsgave.
5. og endelig kan gaven være et
udtryk for et ønske om simpelthen at bidrage til kirkens
udsmykning.
Det er nok blandt sidstnævnte mulighed, eller en kombination af dem, vi

skal finde årsagen til ophængningen
af ”vores” skibe. Et eksempel kunne
være sjægten i Vorde kirke. For at
blive i Henningsens terminologi, så er
der her tale om en lejlighedsgave fra
et kooperativ af søens folk. En gave
fra Sjægtelauget i Hjarbæk i anledning af det 25. verdensmesterskab i
sjægtesejlads. Men det er også en
taknemmelighedsgave for 25 år gode
år uden alvorlige ulykker, og så er det
også en gave til kirkens sirat, altså
udsmykning.
2. Hvad er det kirkeskibet symboliserer?
Når det kommer til det spørgsmål, så
bliver spørgsmålene mange, og
svarene endnu flere. Afdøde direktør
på Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg, Henning Henningsen har
på basis af dybtgående studier af det
tilgængelige kildemateriale oplistet
en række mulige udlægninger af
kirkeskibets symbolske betydning.
Der er forskellige muligheder, ikke
mindre end 9 lister Henningsen op.
Den, som er den mest udbredte, er,
at skibet symboliserer menneskets
rejse gen-nem livet fra vugge til grav.
En rejse, snart i storm og snart i stille,
men altid med kurs mod den sikre
havn hos Gud.
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Den udlægning er som sagt den
almindeligt antagne, men sagen er
nok snarere den, at hvert enkelt skib
har netop den – individuelle –
symbolske betydning, som giveren
har udstyret den med, og som findes
udtrykt i f.eks. den prædikenen, der
blev holdt ved skibets ophængning
eller i de papirer, der er nedlagt i
skibet

Nogle eksempler:




Men hvis vi nu alligevel holder os den
udlægning, der hedder livsrejsen, så
rejses der en lang række spørgsmål,
som ingen vistnok har forsket i.



Det helt store spørgsmål er: Hvem
har kommandoen på skibet på denne
rejse? Er vi som menneske vores egen
kaptajn, med andre ord, har vi selv
ansvaret for vores liv, eller er vi
passagerer på et skib, der har Gud
som kaptajn, styrmand eller lods?




Det er et spørgsmål, der er mange
bud på, og tilsyneladende er selv
teologer usikre. Bidragende til usikkerheden er dels nogle skriftlige kilder – salmer og prædikener. Men det
er især skibene selv med de mange
signalflag, lodslejdere, redningsbåde
m.v., som de er forsynet med, som
giver stærke signaler om, hvad den,
som har givet skibet, mener om dette
spørgsmål.



Når der signaleres efter lods internationalt signalflag G indikerer dette, at vi selv har
haft ansvaret, men nu behøver vi hjælp til at styre den
rette kurs.
Men når skibet så sætter
signalflag H, der betyder ”Jeg
har lods ombord”, så er der
altså én, som kan mere end vi
selv kan, der hjælper og
vejleder med navigationen.
På nogle kirkeskibe føres det
flag F, der betyder ”Jeg er
ikke manøvredygtig: Sæt Dem
i forbindelse med mig”.
Eller flag (V) der betyder ”jeg
behøver hjælp”, og det taler
jo sit eget tydelige sprog.
Signalflaget ”P”- Blue-Peter der føres af mange kirkeskibe, er signal om, at skibet
skal afgå, så alle mand skal
møde om bord. Det må være
en påmindelse til menigheden.
Når mange kirkeskibe har en
falderebstrappe hængende
ud over skibssiden, er det et
signal om, at vi er klar til, at
der kommer nogen om bord,
som kan hjælpe os med at
føre skibet sikkert i havn.

’
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Der er en myte om, at - især fynske –
kirkeskibe ikke havde redningsbåde,

inventar, ikke har nogen praktisk
funktion ved de kirkelige handlinger,

fordi de jo er unødvendige på et skib
med Vorherre som skipper. Det
kunne egentlig være logisk nok, men
det er en skrøne. Temmelig mange
kirkeskibe fører tillige ”Dueflaget”,
som er et signal om, at kaptajnen er
medlem af den kristelige organisation
”Broderkredsen på havet”, at han er
troende, og at der holdes gudstjeneste om bord. Når skibet ligger i
havn, og flaget er sat betyder det
også, at alle er velkomne til at deltage
i gudstjenesten om bord. At nogle
teologer mener, at ansvaret for
livsrejsen er Guds, fremgår bl.a. af
biskop Henning Høirups digt fra
digtsamlingen ”Landsbykirkens Sange”, hvor han tænker tilbage på
kirkeskibet i sin barndomskirke. Slutningen af 3. vers lyder sådan:

og at det derfor blev lidt af et stedbarn. Men man kunne måske også
anlægge en helt anden, nær-mest
modsat synsvinkel.

Hver eneste en der i kirkestol
er om bord, når vi lægger fra rheden;
er fælles om alt, både liv og håb
og er alle i skib med hinanden
Een Herre, een tro og een dåb
og på broen står guddomsmanden
Som det ses, er der forskellige opfattelser af indholdet af den symbolik,
der er knyttet til kirkeskibet. Indledningsvis blev det fortalt, at kirkeskibet, i modsætning til øvrigt

Når vi døber et lille barn, er dåben vel
lige gyldig, hvad enten det vand, der
bruges ved dåben, kommer fra en
smuk middelalderlig font eller fra et
vaskefad fra Kop & Kande. Og mon
ikke Bibelen ligger lige så godt på et
spisebord fra IKEA som på et antikt
alterbord. Og mon ikke evangeliet
forkyndes lige så stærkt fra toppen af
en trappestige fra Harald Nyborg som
fra en flot udskåret prædikestol.
Derfor er kirkeskibets prædikat som
stedbarn helt ufortjent, for skibet har,
i modsætning til de andre fysiske
inventardele en stærk symbolsk styrke, som i sig selv kan give anledning
til eftertanke og selvransagelse.
Det er håbet med denne korte
fortælling om kirkeskibet, at den kan
bidrage til at den famlende usikkerhed der omgiver skibene letter lidt, så
de fremover kan indtage en
ligeværdig placering blandt kirkens
øvrige inventar.
Henrik Hvass
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Nyt fra bestyrelsen
COVID-19 restriktioner !!!
Kære alle i Nordvestjysk Fjordkultur
Som I sikkert ved, har regeringen strammet reglerne, så vi nu max. må være 10
pers. i lokalet.
NFK følger Sundhedsmyndighedernes og kommunens anvisninger.
Bestyrelsen gør opmærksom på følgende:
- Max. 10 personer i lokalet
- Brug jeres sunde fornuft
- Brug håndsprit
- Hold afstand
- Brug mundbind
Vi har udnævnt en "afspritter" til desinfektion af omgivelserne.
Alle arrangementer er aflyst frem til efter nytår. Der er mulighed for at arbejde
på bådene og komme forbi til en snak, blot man overholder ovennævnte
forbehold.
Der er vigtigt, at vi passer på hinanden både på det fysiske som på det psykiske
plan.

SDS HOLSTEBRO
GARTNERIVEJ 20,
DK-7500 HOLSTEBRO
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Pladsmangel:
Da vi sidste år havde bådene inde i bådhallen fik vi dem pakket alt for tæt. Det
bevirkede, at man dårligt nok kunne komme rundt og arbejde på bådene.
Problemet er ikke blevet mindre af, at vi har modtaget endnu flere både

BB-jollen ovre i vinteropbevaringen under siloen
Giveren Hans Rasmussen - Doverodde

Sagt med andre ord har vi en eklatant mangel på plads. Derfor er vi meget
glade for, at vi i denne vinter har fået mulighed for at lave vinteropbevaring
ovre i siloen på havnen. Her står de både opmagasineret, der ikke lige pt har
det store behov for renovering.
Dette betyder så at vi i denne vinter har mere luft rundt om de enkelte både i
bådehallen. Derved tager hver enkelt båd sig bedre ud, når vi skal præsentere
dem for de efterhånden mange gæster og turister vi får besøg af.

På NFK's vegne
Bestyrelsen
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Friluftsliv og kystkultur
ved Limfjorden
Vi har modtaget et stort projekt om
Friluftsliv og kystkultur ved Limfjorden indsamlet, bearbejdet af Algot
Øhlenslæger.

Herunder følger indled-ningen til
projektet nemlig sagnet om Limgrim.

Det vil vi gerne her sige en meget stor
tak for. Vi vil over de næste udgivelser af klubbladet bringe et udpluk af
nogle af artiklerne.
…ooo000ooo…

Sagnet om Limgrim
På den tid, da Kristus blev født,
levede der i Nørrejylland en
troldkvinde, som fortørnedes, de hun
hørte, at der var født et drengebarn,
som blev spået, at han ville blive den
største af alle konger. Og hun sagde,
at hun ville føde én, som ville blive
endnu større.
Men det, hun bragte til verden, var et
svin. Det fik navnet Limgrim. Det
voksede og voksede. når Limgrim gik
på olden i skoven, kunne man se dens
rygbørster oppe over trætoppene, så
stor blev den.
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Der, hvor rodede i jorden, blev der
store hulninger og render, og til sidst
havde den rodet så meget, at vand
fra havet styrtede ind og fyldte
hulningerne. Vandet flød samme til et
sund, som man kunne sejle på
næsten tværs igennem Jylland, og
derfor gav man det navnet efter
grisen, og kaldte det Limfjorden.

( Efter Svend Grundtvig: Danske
Folkesagn. )
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Nordvestjysk Fjordkultur
Havnevej 6
7600 Struer
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Bestyrelsen:

Udvalg:

Formand
Asger Brodersen
Tlf.nr. 6160 1479
asgerbrodersen50@gmail.com
Næstformand
René Maretty Sørensen
Tlf.nr. 4225 5859
rene.maretty@gmail.com
Kasserer
Anders Røjbæk
Tlf.nr. 2089 4111
anro@altiboxmail.dk
Bent Gandrup
Tlf.nr. 2252 2006
etmenageri@gmail.com

Hjemmesides Webmaster:
Bente Bagge
Mail: bentebagge@gmail.com

Klubblad:
Klubbladredaktør og layout:
Asger Brodersen
Mail: asgerbrodersen50@gmail.com
Produktion og distribution:
Jørgen Vang
Anders Røjbæk
Fotografer:
Karsten Andreasen
Asger Brodersen med flere...

Udstillinger:

Kristian Jeppesen
Tlf.nr. 2041 8048
kr.jeppesen53@gmail.com

Ole Olsen
Karsten Andreasen

Suppleanter
Karsten Andreasen
Tlf.nr. 2325 3968
kaan@outlook.dk
Gorm Larsen
Tlf.nr. 6126 4327
gormstruer@gmail.com
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Bådenes tovholdere:
Andorinha – Drage

Lille Skagen - Damjolle

Bjørn Barfod

Tlf.nr. 2345 9337

Egon Rosgaard

Tlf.nr. 2420 3389

BB-jolle

Lodsen - Lodskutter

Tovholder følger senere

Mogens Pedersen

Bitten – 12½-kvmmeter krysser

Lua – Fladbundet pram

Ole Bjerre

Eric Mouritzen

Tlf.nr. 2343 7416

Tlf.nr. 2339 1138

Tlf.nr. 2972 2125

Havfruen – Limfjordsbåd gaffelrigget

Madam - Blå - Damjolle

Eivind Jensen

Ole Olsen

Tlf.nr. 5241 9615

Helene – International 5-meter

Malik - Knarr

Jens Stausholm

Ole Olsen

Tlf.nr. 6055 7427

Ingeborg Munch - Limfjordsbåd

Mjølner - Sjægt

Mark Benton

Gorm Larsen

Tlf.nr. 4274 1193

Julie Petersen - Limfjordsbåd

Pia - Spidsgatter

Jan Paarlberg

Dan Poulsen

Tlf.nr. 2860 9626

Jørgen – Norsk pram
Henning Dahlgaard

Tlf.nr. 5183 9422

John Fulling Petersen Tlf.nr. 4234 9684

Tlf.nr. 2972 2125

Lasse Øland

Tlf.nr. 2029 2828

Trold - 20 kvm Spidsgatter
Tlf.nr. 2656 9232

Tovholder følger senere

Kvasen - Åledrivkvase
Svend Allerslev

Tlf.nr. 6126 4327

Svend – Fladbundet pram / kaag

Kridt – IOD Princess
Kaare Maretty

Tlf.nr. 4079 2961

Sofie - Sjægt
Tlf.nr. 2386 5655

KAJO - Piratjolle
Eric Mouritzen

Tlf.nr. 4079 2961

Tlf.nr. 2063 6511

Lille Løffe – Smakkejolle
Johannes Albertsen Tlf.nr. 2048 8374
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Nordvestjysk Fjordkultur 2021
Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 19.00 Havnevej 6 i Struer
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, Bent Gandrup og Kristian Jeppesen
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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KONTINGENT 2021
Du kan betale kontingent til NFK på nedenstående
Bankkonto.
Bank konto: 76024052953
HUSK: Dit navn & skriv kontingent / maskinpenge

Kontingent :
Enkeltmedlemsskab
Firma / Forening
Maskinpenge

Kr. 300,-

Kr. 500,Kr. 200,-
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