BØLGEBRYDEREN
28. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2017

Læs inde i bladet:

HUSK JULEBANKO 7. DECEMBER
ARRANGEMENTER AFHOLDT MED SUCCES
PRODUKTNYHEDER

1

SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

MEDLEMMERS OPBAKNING
TIL EN FORENING ER EN SÅKALDT WIN WIN SITUATION

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Kære medlemmer.
I dette efterår har vores lille
bådelav afholdt 2 arrangementer, som er blevet flot bakket op
af medlemskredsen. Det er dels
den endelige indvielse af vores
havn i august, efter at de sidste
moler var blevet renoveret. Dels
er det gennemførelse af den årlige studietur i september.

Formand Anders Fisker
29700050
Næstformand Ole Olesen
48485460
Kasserer Henrik Axholt
48483210
Sekretær Erik Finn Jensen 48482843
Kim Brogaard Jensen
Suppleant Erik Wind-Jensen
Hjemmeside:
www.soeruphavn.dk

Havnefoged:
Britta Christensen

26163480

email: soeruphavn@gmail.com

Træffetid i sæsonen:
15/4 – 1/11
Onsdag 15.30 – 17.30
Søndag 10.00 – 12.00

Næste blad udkommer i februar 2018

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen

Arrangementerne afholdes jo
primært for medlemmernes
skyld, for at sikre et godt socialt
liv i foreningen ud fra princippet:
jo bedre vi kender hinanden, jo
mere får vi udrettet sammen
samtidig med, at det bliver mere og mere hyggeligt at komme
på havnen, fordi vi kender hinanden.
Der ligger selvfølgelig et vist arbejde for bestyrelsen i at arrangere receptioner, udflugter og
bankoaftener m.v. Men den
glæde og taknemmelighed vi
som bestyrelse får retur fra jer
medlemmer, er det hele værd!
Vi glæder os til næste arrangement, som er julebanko.
Anders Fisker, formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR RESTEN AF 2017
December
Julebanko torsdag den 7. december kl. 19.00
Sted: Fredensborg Bibliotek,
Kom til det årlige tilløbsstykke,
hvor vi afholder det populære
julebanko med kaffe, julekage
og godter – og med rigtig
mange præmier i spil.

udendørs ståborde. Læg dertil
en bålplads, hvor der blev lavet
plankelaks – altså halve laksesider, der blev stegt via strålingen fra bålet.
Til de lækre laks var der salat
med tang m.v. Endelig var der
selvfølgelig gang i grillen, hvorfra der blev serveret grillpølser
med brød. Øl, vand og gode
vine manglede heller ikke.

INDVIELSESRECEPTION AFHOLDT I SKØNT VEJR OG
MED MANGE GLADE GÆSTER
Den 19. august afholdt vi som
bekendt en større reception i
anledning af, at den gennem
flere år udførte renovering nu
endelig var blevet afsluttet.

Poul Christensen

Og det blev gjort med stil. Der
var opstillet et stort telt samt
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Poul Christensen

Formanden bød velkommen og
gav ordet videre til skovfoged
Jens Ole Andersen fra Naturstyrelsen, der leverede en meget flot tale, hvori han udtrykte,
at man fra Skovens side, som
jo er ejer af havnen, var dybt
imponeret over den indsats vores lille havnelav havde udført i
Sørup Havn.

SANGEN OM SØRUP
Mel: Lundeborg

Poul Christensen

Herefter afholdt publikumchef
på Esrum Kloster, Helle Simonsen, en sjov og eventyragtig tale om Esrum Sø.
En musiker sørgede for den
gode stemning med sømandsviser, ligesom der blev sunget
Sørup Visen skrevet af Susan
Axholt.

Her på Sjælland findes skønne steder
men en plet for os, herom en sang,
skjult imellem bakkerne vi finder
Sørup er så smuk i grønne vang.
Her er huse små– nogle tækt med strå
her en gammel gård – over 100 år.
Det er Sørup, som vi alle kender,
det er Sørup som vi holder a’.
Når vi går en tur på Sørupvejen
langt derfra vort øje skue kan,
og en aftenstund, når solen synker
udsigt er der over skov og vand.
Her er duft af hyld – sommer og idyl,
her er mose, krat – gøgen den ta’r fat.
Det er Sørup som vi alle kender
det er Sørup, som vi holder a’.
Her i havnen midt i byens hjerte
samled’ unge gennem slægters led,
her de kunne glemme dagens trængsler
og her hygge sig til sol gik ned.
Her er romantik, her er sød musik,
nattergalen sang - gennem natten lang
Det er Sørup, som vi alle kender
Det er Sørup, som vi holder a’.
Sørup på så mange minder gemmer
du en dejlig lille plet på jord,
lad kun andre rejse ud i verden,
blot vi har det dejligt, hvor vi bor.
Her er skov og vang– her er fuglesang,
Her er blomster små – røde, gule, blå.
Det er Sørup, som vi alle kender,
det er Sørup, som vi holder a’.

Svanefamilien var også med til receptionen

Forfatter: Susan Axholt, Sørup.
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STUDIETUREN I SEPTEMBER
Den årlige studietur gik denne
gang til Horns Herred. Første
stop på turen, der som sædvanlig blev guidet af formanden, gik
til Andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk. Et helt forrygende
sted. Her kan du opleve livet og
hverdagen i den lille andelslandsby i midten af 1900-tallet.
Det er et anderledes og levende oplevelsescenter, hvor du
kan røre, gøre, smage, prøve,
dufte og lege dig gennem historien. På husmandsstedet er der
tændt op i komfuret, og kaffen
er lavet med erstatningen
Richs. I smedjen var der ild i
essen, og den store snavsede
smed havde travlt med at hamre på jernet og regere med ilden.
I Brugsforeningen kan du få alt
fra klipfisk til lakridspiber. I
skovhuset er der gang i husfliden. Der væves, kniples og drejes i træ. I systuen kan man få
et kik på tidens trikotage og tale
med sypigen. Også et hospital
med sygeplejersker…efter den
gamle skole, og der findes også
posthus, politi osv. Det var virkelig et imponerende sted.

Frokosten blev indtaget i den
lille hyggelige havn Hørby, som
har egen færgekro. I havnen
bliver der stadig landet ål som
det ses herunder.

Ålefiskeri i Hørby Havn

Hørby Havn har plads til 90
både og har deres eget bådelaug, der er meget aktivt og
med stor medlemsopbakning ligesom i vores havn.

Bænk med navn på
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NYT VÆRKSTED FOR BEVARINGSVÆRDIGE SKIBE
Der er ikke så mange træbåde
tilbage i vores havn. Men formanden sværger jo til de gamle
både.
Bådelaugets logo i udskåret træ.

Det er jo altid godt at få inspiration på studieture…bl.a. så vi
dette flotte navneskilt i udskåret
træ! Sådan et tror jeg godt vi
kunne ønske os også i vores
bådelav. Hvem kan sådan noget?
Eftermiddagskaffen blev indtaget på Svanholm Gods sammen med en hjemmelavet
brownie og dertil et lille foredrag
om, hvordan det mere end 25
gamle kollektiv på Svanholm
fungerer. Dagen sluttede på
med en hyggelig snak på vores
egen havn.

Anders Fisker
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Derfor var det en fornøjelse at
læse i Frederiksborg Amts Avis,
at der nu er etableret et værksted i Helsingør Havn, der vil
arbejde med at istandsætte bevaringsværdige skibe. Det er en
forening af frivillige, der har fået
stillet et lokale til rådighed i Hal
16, som også er navnet på foreningen. Så overvejer du køb af
en ældre træbåd er der hjælp at
hente til istandsættelse.

ÅRETS JULEGAVEIDÉ ?

NYT FRA HAVNEFOGDEN

Det måtte jo komme – en vandcykel, men ikke bare en almindelig vandcykel – nej det er såmænd en el-vandcykel!

Så lakker endnu en sejlsæson
mod enden.
De fleste både er oppe, og alle
–uden speciel tilladelse – skal
være oppe af bassinet senest
1. december.
Husk at låse slæbestedet, når I
har fået båden op.

Er det ikke godt at få en god
idé, hvis man ikke lige kan finde
den rigtige julegave til den
eneste ene?

Poul Christensen

Sådan vil vi gerne have den
kommende vinter

BRUGTE BÅDE
KØBES
Glasfiberbåde op til 7m. Kanoer. Kajakker. Påhængsmotorer og Bådtrailere købes kontant. Type, størrelse og stand
underordnet.

Tlf. 23 91 34 55
Ring og få et bud
Træffes alle dage kl. 8-20
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Jeg har en del både uden nummer på land, så det er svært for
mig at se, hvis der er hvis. Såfremt man mangler et nummer,
så lad mig det vide, og jeg sender et nyt.
Med hensyn til højtryksspuleren
vil jeg lige sige, at den ikke må
køre i tomgang, når den ikke
benyttes.
Britta.
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