
FREDERIKSHAVN MARITIM FESTIVAL 
200 ÅRS JUBILÆUM - 21. - 23. september 2018

ET KIG UD AF KOØJET 
ÅBEN BÅD - fredag den 1. juni. kl. 15:00
Når vi med forventningens glæde ser frem til sæsonen, så ser vi specielt frem til vores arrangement med åben hus - eller retter 
åben båd! Dette bliver et arrangement hvor besætningen og OKE-ledelsen vil være ombord, klar til at byde erhvervssamfundet 
velkommen med forfriskninger, en fremvisning og et par gode historier. 
På gensyn til en sammenkomst med OKE og måske drøfte mulighederne for, hvorledes hun også kan være jeres firmas 
ambassadørbåd.  

SKAGEN AMBASSADØRMØDE - mandag d. 6. august.
OKE vil være vært, når Skagens ambassadørkorps mødes mandag d. 6. august for at drøfte hvorledes budskabet om skønne Skagen 
skal spredes til de syv verdenshave.

HYGGESNAK FRA KAHYTTEN 
På en skøn sensommeraften i fjor blev OKE genstand for lidt ekstra opmærksomhed i den 
danske presse. Vejrværten Cecilie Hother-Sørensen var blevet inviteret til en overraskelsessejlads med 
OKE af hendes kæreste. Oke har altid haft en speciel plads i Cecilies hjerte, idet hun sejlede med OKE 
stort set hver sommer i sin barndom, da hendes far var god ven med Jørgen Philip-Sørensen. 
Glæden ved at skulle genopleve et af sine barndomsminder med sin elskede blev blot endnu 
større, idet han på denne aften valgte at gå på knæ for Cecilie i solnedgangens 
gyldne farver. På billedet ses Cecilie med sin forlovede ombord på OKE - man kan bare ikke 
andet end at blive varm om hjertet af sådan en historie. 
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MIN OKE OPLEVELSE

- Peter Kongerslev, Adm. Direktør,
Skagerak Pelagic A/S

OKE-LOG BOOK UDGIVELSE 2 - APRIL  
2018

OKE - PRISER
Gæster bestemmer med kaptajnen hvor turen går hen Start pris (Inklusiv 
første time) - kr. 2.500,- Efterfølgende timer - Inklusiv Kaptajnen, et 
besætningsmedlem og brændstof. Pr. time kr. 1.325,-

Pakker:
Hideaway Executive Lunch / Møder ved kajen
Start pris: Inklusiv et besætningsmedlem (Inklusiv første time) kr. 1.200,- 
Efterfølgende timer - Inklusiv 1 besætningsmedlem pr. time - kr. 600,-

Skagen Havn rundtur 3 timers tur:
Inklusiv Kaptajnen, et besætningsmedlem og brændstof Kr. 4.950,-

”Grenen” fra Søsiden - 5 timers tur:  
Inklusiv Kaptajnen, et besætningsmedlem og brændstof Kr. 7.650,-

Explorer dagtur - 8 timers tur:
Inklusiv Kaptajnen, et besætningsmedlem og brændstof Kr. 11.250,-

Alle priser tillægges moms på 25%

 Fra historisk fiskekutter til ambassadørbåd

Henrik Jensen
hj@jbme.dk

Oke er blevet inviteret til at deltage i denne meget specielle begivenhed med en maritim festival i forbindelse 
med Frederikshavns 200 års fødselsdag. Hun vil i denne forbindelse lægge til kaj I Frederikshavn havn og udføre sin 
ambassadør rolle med mulighed for at afholdelse af møder, præsentation med mere. Det vil i disse dage 
være muligt at reservere OKE kvit og frit på nær omkostninger med servering af drikke- eller madvarer. Reservationer er 
ud fra først-til-mølle princippet til enhver begivenhed på op til 3 timer. Besætningen vil være ombord for at sikre at alt går 
gnidningsfrit og dine gæster får en god oplevelse.
Vi opfordrer dig til at bestille i god tid og ønsker dig stor glæde og fornøjelse med OKE. 
Jo mere hun kommer til søs, jo bedre for Skagen!

Alle bestillinger kan reserveres via henvendelse til vores Direktør Willy Hansen, Skagen Havn - wbh@skagenhavn.dk

" Fiskeri og Fødevareminister Esben Lunde Larsen var inviteret til Skagen for at 
mødes med nøgleaktører indenfor fiskeriet, hvor også Borgmester Birgit Hansen 
deltog. Ministeren var også på besøg ved flere virksomheder og der var mulighed 
for en sejlende rundtur i havnen.
OKE var et perfekt valg til den repræsentative opgave, hvor der var mulighed for at 
se både den tidligere udvikling, men også planerne for fremtiden i Skagen Havn. 
Sejlturen med OKE gav et andet indblik i havnen, end det man alene kan få fra et 
kort eller en præsentation.  Skagen Havn vil også fremover bruge OKE til 
repræsentative formål, hvor der under afslappede formål kan skabes både gode   
relationer og gode forretningsmuligheder."

- Willy B. Hansen, CEO, Skagen Havn

- Peter Have Jensen fra BDO Frederikshavn inviterede nogle af hans 
kunder til en Skagen tur.
Først havde de besøgt Michael Anchers hus og efterfølgende var de til 
kaffe og lagkage på Brøndums. Til sejlturen med Oke havde de rigtig 
dejligt vejr for juli. Undervejs blev der serveret en lækker frokost leveret af 
Ruths Hotel. Måltidet blev indtaget i det nyrenoverede lounge område, 
som tidligere blev brugt til opbevaring af fangede fisk.
Peter Have Jensen udtrykte stor tilfredshed med turen og ville gøre det til 
en årlig tilbagevendende begivendhed. 

På trods af den lidt kølige dag 
valgte Skagerak Pelagic at invitere 
sine ledende medarbejdere og 
vigtige kunder ombord på Oke for 
at afslutte og fejre en velafsluttet 
Matjessæson.
En spændende fiskeoplevelse blev 
afsluttet med et smagfuldt måltid i 
loungeområdet på Oke. Måltidet 
blev akkompagneret af traditionelle 
sømandsviser og guitarspil.  

OHØJ & VELKOMMEN
Det er med stor glæde, at vi sender dig OKE LOG BOOK no. 2 - vores nyhedsbrev for 
foråret 2018.

Dagene er allerede tiltaget med et par timer, solen går atter ned om aftenen, og på trods 
af kulden, begynder sæsonen for kutteren OKE jo ganske snart.  Vi har haft stor fornøjelse 
af at være vært ved adskillige begivenheder I 2017, og vi er taknemmelig for den meget 
positive feed back vi har fået. Medarbejderne hos JB Marine er lige i øjeblikket i gang 
med et par forbedringer på OKE, så hun står smuk og klar til sæsonstart den 1. maj 2018. 
For hver en tur OKE sejler skabes nye minder - den slags minder man vil erindre til evig tid om 
en glædelig og hyggelig dag i godt selskab.

Til de gæster som allerede har prøvet en sejlads med OKE, glæder vi os til at byde jer 
velkommen tilbage. Til de af jer som endnu ikke har prøvet denne oplevelse, kan vi kun 
anbefale at I lader OKE være vært for jeres næste selskab eller møde. Husk på, at hun er 
Ambassadørbåd til glæde for hele erhvervslivet omkring Skagen Havn. Desuden har vi også 
udvidet muligheden for, at virksomheder i hele Nordjylland kan benytte OKE. Vi vil således 
værdsætte, hvis du hjælpe med at sprede budskabet på denne oplevelse. Med sin 70-årige 
historie og gode komfort ombord udgør skibet et exceptionelt og anderledes mødested 
for virksomheder med enten forretningsforbindelser eller kollegaer. 

Tøv endelig ikke med at kontakte os med henvendelse eller bestilling til Willy Hansen på 
wbh@skagenhavn.dk. Hermed et ønske om en god sæson 2018 til alle involveret i OKE. 

Med havfriske hilsener, Christina Lötter, Direktør, OKE Skagen ApS

Ny dansk rekord. Stribet Fløjfisk 
på 25 cm og 75 g fanget af Mette 
Stenbroen 30-04-2017.

Som fiskebåd er OKE stadigvæk 
egnet!

OKE's besætning.

På billedet ses Cecilie stråledende af 
glæde over hendes forlovelsesring.




