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VELLYKKET OG SKØN FREDAGSBAR!

Så blev sæsonen endelig startet op med dejligt, lunt vejr og en  
længeventet lempelse af coronarestriktionerne. 

Jeg har sådan set frem til vores  fredagsbar, og arrangementet 
blev helt som ventet, en stor succes! - stemningen var i top og 
Iscafeen havde sørget for masser af friske lækkerier, og jeg er 
helt sikker på at alting smager endnu bedre ombord på OKE i 
hendes unikke og hyggelige rammer!

Den skønne oplevelse bekræftede hvor velegnet OKE er til den Den skønne oplevelse bekræftede hvor velegnet OKE er til den 
slags arrangementer, og vi håber at der igen i år er mange der slags arrangementer, og vi håber at der igen i år er mange der 
vælger at benytte sig af OKES mange muligheder.vælger at benytte sig af OKES mange muligheder.

Med havfriske hilsner fra Christina Lötter, Direktør, OKE Skagen 
ApS.

SOMMERENS 
VEJRPROGNOSE:

Prognoserne for sommerens vejr 
i Danmark er som altid bland-
ede. Hos os er glasset halvt fyldt, 
så vi tror på den prognose fra 
DMI der forudser høtrykspræget 
vejr der giver stabilt, tørt og var-
mt vejr - altså godt vejr for OKE 
og hendes  gæster.

OKE

SCANDIC PELAGIC - om deres OKE oplevelser!

Hos Scandic Pelagic glæder vi os hvert år til Matjes sæsonen i 
Juni måned. En speciel måned hvor vi i gennem 4 uger har 
vores hollandske kunder boende i Skagen og til special pro-
duktion af Matjes sild. Gennem de senere år er det blevet til 
en tradition, at når vi har fået størstedelen af produktionen på 
plads skal sæsonen fejres  med en OKE tur.

”Sammen med vores kunder nyder vi hver gang en dejlige tur 
omkring Skagen med god proviant som tilpasses lejligheden, 
musik og fantastisk service ombord. Det er en helt speciel 
stemning at cruise rund om bord hyggelige OKE,  med live 
musik og kold hvidvin.  Også ser du bare Skagen på en helt ny 
måde”.

Kenneth Axen, Salgsdirektør.

KAPTAJN OMBORD PÅ OKE

Jim er OKE’s primære skipper. Han arbejder på Karstensens 
Skibsværft og er en erfaren fisker. Han har fisket i 25 år fra  
Skagens Havn i egen kutter.  Han kender farvandet omkring  
Skagen som sin egen bukselomme, og han ved hvor og 
hvornår det er muligt at fange de forskellige typer af fisk. 
Jim er en sand Skagbo - han har en skøn karakter, mange 
oplevelser at fortælle om og så er han super godt selskab. 

SÅ ER OKE KLAR 
OG PARAT!

Til højre ser vi OKE der 
forlader Aalbæk Havn 
på en smuk sommeraf-
ten. Hun er en smuk og 
storslået dame - den 
sidste af sin slags.

Hun får masser af kærlig 
vedligeholdelse hvert 
år, så hun fortsat kan 
være et vidunderligt og 
bæredygtigt symbol 
på Skagens kultur og 
historie.
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