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OHØJ OG VELKOMMEN TIL SÆSON 2022

Et nyt år er i fuld gang, og med forårets komme tager vi atter hul på en ny 
sæson med skønne, gamle OKE. Jeg er stolt af at kunne meddele, at OKE 
hen over vinteren, er blevet forkælet med en gennemgribende renovering. 
Det var en stor beslutning, men vi ser en investering i OKE som en inves-
tering i bevarelsen af et stykke skagenshistorie. OKE hører til i Skagen 
Havn, og nu har vi sikret at hun kommer til at lægge til og fra havnen i 
mange år fremover. 

Forrige sæson var rig på positive tilbagemeldinger fra OKEs mange gæster. 
Vi ser frem til at byde velkommen til en ny sæson, og jeg håber på at se 
mange af jer til Åben Båd arrangementet d. 25 maj.

Med havfriske hilsner fra Christina Lötter, Direktør, www.okeskagen.com

SÆSONÅBNING
 Onsdag d. 25 maj

Årets ÅBEN BÅD ARRANGEMENT 
finder sted Kl. 15.00 d. 25. maj om 
bord på OKE på Fiskerhuskajen i 
Skagen Havn. 
Vi glæder os til at tage imod jer med 
lette forfriskninger.
Tilmelding sker efter “først til 
mølle”-princippet til Anne på email: 

alj@beaconenterprise.co.uk

MED OKE UD I DET BLÅ

OKE er ikke blot et ”sødygtigt muse-
um”, hun byder også på storslåede 
naturoplevelser.
En sejltur med OKE er en mulighed 
for at komme tættere på naturen. 
Der er et rigt dyreliv i havene om-
kring Skagen - både i bølgerne og i 
luften. Det er helt specielt at opleve 
Skagens dyreliv fra søsiden langs de 
smukke kystlinier. 
En sejltur i Skagen Havn er en 
oplevelse i sig selv. Skagens Havn er 
blevet udvidet i løbet af det for-
gangne år. En af de styrende kræfter 
bag udvidelsen er OKEs meddirektør, 
Willy Hansen. Dermed fastholder 
Skagen Havn sin position som Dan-
marks største fiskerihavn.
Kontakt Willy Hansen på wbh@
skagenhavn.dk hvis du har lyst til 
at booke en tur med vores smukke, 
gamle OKE. 

MINDEORD

Vi er dybt berørte over at  vores nære 
ven og kollega, Jørgen Bach, gik bort 
d. 4. december 2021. 
Jørgen var stifter og meddirektør 
i JB Marine. Jørgen var vedlige-
holdelsespartner for OKE og kendte 
hende ud og ind. Han var jordnær, 
hjælpsom, altid klar med en løsning 
på dette og hint. Jørgen vil blive 
savnet meget, men det føles som om 
han stadig er nær. 
OKE og hendes team sender varme 
tanker og kondolencer til alle 
Jørgens efterladte.

Fra venstre: Simon, Michael, Orla, Ronni, Torben, Søren og Alexander

Simon Hansen  - OKE er i gode hænder.

OKE gennemgår i øjeblikket større renovering, og det er Simon og hans 
ansatte på Nordic Yacht Service, der tager sig kærligt af hende. Simon har 
en fortid hos Kurt Sørensens Skibs- og Bådebyggeri samt Karstensens 
Skibsværft, og har derfor et godt kendskab til traditionelt bådebyggerhånd-
værk. 
Simon er født og opvokset i Skagen, hvor han bor med sin familie. Han 
har et helt særligt forhold til egnens maritime historie - der er en særlig 
nostalgi over de gamle, velholdte trækuttere som knytter et tæt bånd til 
hele Skagens eksistensgrundlag, mener Simon. Selv, har han være skipper 
på kutteren Oberon, hvor han har sejlet side om side med OKE og et par af 
hendes “søstre” Sarah og Hansa.
OKE er bygget af naturmaterialer, og er baseret på tusind år gamle tradition-
er og byggeteknikker med træskibe. Udover at varetage normale værftsop-
gaver, underviser Simon og hans erfarne ansatte i skibstømrertraditioner. 
På den måde bliver faget holdt i live, og de smukke gamle kuttere kan 
fortsat sejle rundt som egnens stolte ambassadører. Vi betragter Simon som 
en del af OKEs familie. 


