
Fra historisk fiskekutter til ambassadørbåd

OKE - LOG BOG UDGIVELSE 8  - APRIL 2021

Kontakt og bookinger: Willy Hansen, wbh@skagenhavn.dk 
www.okeskagen.com  

OHØJ OG VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON

Det har været en lang og sej vinter, og jeg glæder mig utroligt meget til igen at 
byde jer velkommen ombord. OKE er klar til at forårets solstråler påny bryder 
frem og sender bølger af varme og håb over land og sø.

Kontrasten på billederne til venstre er til at tage og føle på. På det første billede 
ligger OKE smuk og ensom under sin vinterdyne. På det andet billede er himlen 
blå og dækket fuld af liv. Det er næsten som om at det ene billede ikke kan 
eksistere uden det andet. Vinterens ro til eftertænksomhed skaber fornyet
energi til sommerhalvårets komme.  

Jeg håber på en sæson med blå himmel, lune strømme og god vind, men mest 
af alt håber jeg på en sæson med mulighed for atter at nyde samvær og skabe 
minder med hinanden under åben himmel.

Holdet omkring OKE og  jeg selv vil gøre vores for, at den kommende sæson igen 
bliver en fornøjelse for vores gæster.

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

INDBYDELSE
- Maritim fredagsbar.

I stedet for de tidligere års åbent hus 
arrangementer, byder vi i år velkom-
men ombord til fredagsbar:

D. 28. maj kl. 15.00
 & 

 D. 11. juni kl. 15.00.

Der vil være mulighed for at komme på 
havnerundfart og nyde en forfriskning 
ved deltagelse i arrangementerne. 
Tilmelding sker efter “først til 
mølle”-princippet på email:

christina@beaconenterprise.co.uk

SAMVÆR I DET BLÅ 
– et hav af muligheder for erhvervslivet.
 
Giv firmafrokosten, forretningsmødet eller årets sommerkomsammen frisk 
vind i håret og stik til søs med OKE – et flydende stykke af Skagens historie.
  
Der er rige muligheder for at skabe uforglemmelige oplevelser ombord på 
OKE, og kaptajn og crew er klar til at byde jer velkommen.  

Vi hjælper til med at finde det helt rigtige tilbud for jer - hvad enten det er en 
fisketur, en god frokost eller noget helt tredje der skal være i fokus.

Der er flere oplysninger at finde på hjemmesiden: www.okeskagen.com.

SÆSONEN STARTER D. 6. MAJ 2021

OKE melder klar til at danne ramme om samvær og nye oplevelser. 

OKE


