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HYGGESNAK FRA KAHYTTEN 

Det var med den største fornøjelse og glæde 
at Oke var vært for fru Nielsens familie lørdag 
den 4. august. Det var i den grad en 
nostalgisk tur for denne familie, der selv har 
været en vigtig del af OKEs historie. 
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MIN OKE OPLEVELSE
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OKE - PR
Gæster bestemmer
(Inklusiv første time
Kaptajnen, et besæ
Pakker:
Hideaway Executive
Start pris: Inklusiv e
Efterfølgende timer 

Skagen Havn rundt
Inklusiv Kaptajnen, 

”Grenen” fra Søsid
Inklusiv Kaptajnen,

Explorer dagtur - 8
Inklusiv Kaptajnen,

 Fra historisk fiskekutter til ambassadørbåd

H

Oke er blevet inviteret til at deltage i denne meget specielle b
med Frederikshavns 200 års fødselsdag. Hun vil i denne forbindelse l
ambassadør rolle med mulighed for afholdelse af møder, præsen
reservere OKE kvit og frit på nær omkostninger med servering af drikke
mølle princippet til enhver begivenhed på op til 3 timer. Besætningen vil 
og dine gæster får en god oplevelse. Udover dette er OKE åben for nysgerr
Vi opfordrer dig til at bestille i god tid og ønsker dig stor glæde og forn
Jo mere hun kommer til søs, jo bedre for Skagen!

Alle bestillinger kan reserveres via henvendelse til vores Direktør Willy

SCANDIC PELAGIC

Teamet fra Scandic Pelagic valgte en fantastisk dag for deres tur ud til havet. 
på middelhavet, og en dag med specielle øjeblikke og muligheder for en god

ÅBEN BÅD ARRANGEMENT 6. JUNI

Tak til alle dem, der besøgte os til dette arrangement samt stor tak for de 
mange gaver vi modtog.

FRANSK TV2 

OHØJ & VELKOMMEN
Det er med stor glæde, vi sender dig OKE LOGBOG Nr. 4 - vores nyhedsbrev fra 
sommeren 2018.
Sikke en fantastisk sommer vi har haft på Toppen af Danmark. Mon ikke det for 
mange har været den bedste sommer i mands minde med den dybeste og 
smukkeste blå himmel i så mange dage i træk i maj, juni, juli og august. 
For mig personligt er netop denne karakteristiske Skagens himmel, noget jeg 
finder utrolig opløftende, forfriskende, stimulerende og en kilde til enorm energi. 
Oke ligger til dagligt og vugger helt perfekt med denne baggrund - selv i sin fine 
alder af 72 år. Hendes nostalgiske fiskekutter blå farve ledsager himlen og havet, 
som om de er født sammen. Det er vores privilegium at kunne opretholde hendes 
arv med en erindring fra en svunden tid og tilbyde hende til Skagen og 
Nordjylland som ambassadørbåd. 
Vi har i år besluttet at udvide OKE sæson med hensyn til brugen af hende for 
privatpersoner og familier samt som ambassadørbåd for erhvervslivet. Det ville jo 
næsten være en skam at gå i vinterhi nu, hvor vandet og luften stadig holder 
sommerens varmegrader.  August, september og selv i begyndelsen af oktober 
lover stadig nogle smukke dage, så selvom sommerferien er overstået for de 
fleste, er Oke stadig åben for en tur på bølgen blå i farvandet omkring Skagen 
havn. Desuden ser vi meget frem til at tage vores kære Oke til Frederikshavn i 
forbindelse med byens 200 Aars købstadsjubilæum i slutningen af september. 
Tøv endelig ikke med at kontakte os med henvendelse eller bestilling til Willy 
Hansen på wbh@skagenhavn.dk. Med ønsket om en god sæson 2018 til alle 
involverede i OKE. 

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

Fru Nielsen var gift med nu afdøde Thomas Nielsen som var den fisker der i 
sin tid ejede og benyttede OKE som sit levebrød. Det var Thomas Nielsen, 
der for flere årtier siden solgte OKE til Jørgen Philip-Sørensen, som med 
kærlighed og en nænsom hånd har formået at redde OKE fra ophugning og
givet hende en smuk renovering, så hun kan bevares for eftertiden.
 OKE

ISER
 med kaptajnen hvor turen går hen. Startpris 
) - kr. 2.500,- Efterfølgende timer - Inklusiv 
tningsmedlem og brændstof. Pr. time kr. 1.325,-

 Lunch / Møder ved kajen
t besætningsmedlem (Inklusiv første time) kr. 1.200,- 
- Inklusiv 1 besætningsmedlem pr. time - kr. 600,-

ur 3 timers tur:
et besætningsmedlem og brændstof Kr. 4.950,-

en - 5 timers tur:  
 et besætningsmedlem og brændstof Kr. 7.650,-

 timers tur:
 et besætningsmedlem og brændstof Kr. 11.250,-

Alle priser tillægges moms på 25%

enrik Jensen
hj@jbme.dk

egivenhed med en maritim festival i forbindelse 
ægge til kaj I Frederikshavn havn og udføre sin 
tation m.m. Det vil i disse dage være muligt at 

- eller madvarer. Reservationer er ud fra først-til-
være ombord for at sikre at alt går gnidningsfrit 
ige, hver dag i nogle timer.
øjelse med OKE. 

 Hansen, Skagen Havn - wbh@skagenhavn.dk

Det blev en dag som var de med et krydstogtsskib 
 kollegial hyggesnak.

Det var en fornøjelse at være base for 
denne franske tv-besætningsmedlem, 
der kom på besøg i begyndelsen af juni. 
De brugte Oke som base for drone 
filmning af Skagen fra havet, og vi 
glæder os til at se det endelig resultat 
med en film om Skagen, som vises på 
Fransk TV2 i september.

 

FISKEFESTIVALLEN

OKE deltog igen i år Skagen 
Havfiskefestival, og med hjælp 
fra skipper Jim, kom hun også i 
år hjem med store gevinster.

 Flot klaret af Jim og besætning.




