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KÆRE ALLE SAMMEN

OKE er i fuld gang med at opfylde sit ønske om en lun og solrig sommer 
med rige mængder blå himmel. Båret frem af historiens vingesus, har 
hun sejlet sine gæster rundt i farvandet omkring Skagen - nogle valgte 
endda at hoppe i Kattegat på en viderunderlige sommerdag. Endnu en 
gang minder OKE os om, at hun er ambassadør for en helt unik en del af 
Danmark.

Desværre præger corona-virus stadig vores liv og hverdag. Selvom vi er 
kommet langt med vacciner og forskning, lader eksperterne os forstå, at 
vi som samfund desværre skal leve med virussen i en anseelig fremtid. 
Efter halvandet år med konstante ændringer og aflysninger af planer, 
skal visioner og ambitioner søsættes, når muligheden er der.  

Jeg tror at de fleste har opdaget, hvor fundamentalt vigtigt samvær er for 
os. Det er bare ikke det samme at høre en stemme i en telefon, eller at se 
et ansigt på en skærm. Den dynamik der skabes når vi er fysisk sammen, 
kan ikke erstattes. Ideer opstår og kreativitet stimuleres gennem levende 
diskussioner, samtaler og fælles oplevelser.  

OKE sejler sæsonens sidste tur ultimo september. Derefter venter en stor 
75 års fødselsdagsgave - OKE får nemlige al den kærlige vedligeholdelse, 
hun fortjener. Når kalenderen viser april 2022 er OKE i topform, og klar til 
atter at byde en masse gæster velkommen ombord til et nyt årti.

 Med havfriske hilsner fra Christina Lötter, direktør , OKE SKagen ApS

STYRK FÆLLESSKABET MED EN OKE FISKETUR

Skagens Havn bærer fortsat titlen som Danmarks største fiskerihavn, og 
fiskeindustriens betydning for området må antages at fylde en stor del i 
lokalbefolkningens selvforståelse. Men det er ikke kun for de professionelle 
fiskere at farvandene omkring Skagen vældigt attraktive. Lystfiskere fra hele 
landet drager mod Skagen i håb om at gøre en god fangst, og for nyde de 
smukke kyster og den natur den omkranser Danmarks top. 

Det er selvfølgelig også muligt fiske fra OKE – det er jo med netop dét formål, 
hun i sin tid blev bygget. Hvor der fra kysterne for eksempel kan fiskes flad-
fisk, hornfisk og, hvis man er heldig, havørreder, kan OKE tage sine fiskeinter-
esserede gæster ud på dybere vand, hvor det er muligt blandt andet at fange 
torsk, sild og makrel. 

OKEs skipper, Jim, er selv erfaren fisker og kender farvand og gode fiskested-
er særdeles godt. 

OKE KAN BOOKES INDTIL D. 30. SEPTEMBER I ÅR.

MØD HELLE!

Helle har været med lige siden opstarten 
af OKE ApS. Hun har taget masser af 
erfaring med fra sit tidligere arbejde hos 
Danish Yachts. På billedet herunder ses 
hun sammen med OKEs kaptajn, Jim.
Helle er lidt en “blæksprutte” der tager 
sig af alt fra planlægning og koordiner-
ing af turene til servicering af gæster, 
samt en masse andre opgaver i relation 
til OKE.
Hun holder meget af Skagen, områdets 
historie og af de mange oplevelser egnen 
har at byde på.  
Vi sætter stor pris på at have Helle med 
ombord!


