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Niels Plovgaard 
Michael Steglich-Petersen 
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Nibe Sejlklub Venner  

Formand 
Sekretær 
Kasserer 

Erik Møller 
Ellen Nielsen 
Ole Asp 

98353730 
98352470 
98352546 

 Leje af klubhus: 
Henvendelse til 
Jes H. Jacobsen 
Tlf.: 98353611 

 
 

  

Næste blad: 
 
Deadline: 

Medio November 2005 
 
10 Oktober 2005 

  Klubhus tlf.: 
98353111 
Hjemmeside: 
nibe-sejlklub.dk 

Bestyrelsesmedlemmer 



17.  September Praktisk prøve  
Duelighedsbevis 

25. Oktober Trim & vind 

26. Oktober Teori Duelighedsbevis 

29. Oktober Standerstrygning 

29. Oktober Afriggerfest 

9. November Yachtskipper teori 
19. November Regattaskydning 
31. December Nytårssoire’ 

23. Januar Bøf og Bowl 

10. Februar Vinsmagning 

   

KALENDEREN    



 

 

 
Der er ikke fremsendt indlæg til 

dette nummer 





Vi har glædet os meget over med-
lemsblad nr. 2 fra maj 2005.06.20 
Især over den udførlige fortælling om 
Knud Larsen. Han er ansvarlig for at 
vi er blevet hængende i Nibe. 
 
Min hustru og jeg er begge 56 år og 
bor i Schuttenwald, en landsby med 
ca. 7000 indbyggere, ca. 15 km. fra 
Strasbourg/Frankrig. Vi arbejder beg-
ge i vores praksis i Offenburg som 
kvindelæger. 
 
Vi har 3 børn: Daniel 27 år, Ben 18 
år og Rakesh 17 år. 
Min hustru har sejlet i mere end 30 
år, hovedsageligt i Middelhavet, for 
mit vedkommende er det 25 år siden 
sejlsporten begyndte at fascinere 
mig. 
Vores første fælles båd var en dansk 
(Spitzgatter) med, bygget i Fåborg på 
Fyn. 

Min hustru kørte med båden til Syd-
frankrig, hvor vi besøgte hele den 
franske middelhavskyst og Korsika. I 
1999 brage vi den til Rhinen hvor vi 
kunne sælge den. 
Den var simpelthen for lil le til mere 
end to personer. 
Vores nuværende båd Lorielle stam-
mer fra Holland, Skroget blev dog 
bygget i Taiwan. Vi har erhvervet den 
i 1999 og i 2002 bragt den til Øster-
søen, da det ti ltaler os meget der, vil 
vi blive der endnu nogle år. I alder-
dommen vil vi så igen tilbage til Mid-
delhavet. 
 
Hjertelige hilsner fra Sydtyskland, og 
en særlig tak ti l vores venner fra Sejl-
klubben, der har hjulpet os med at 
opsætte  Masten. 
 
Bernhard Herr 
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Sommer, midsommer på Havnen i 
Nibe. Man gnider sine øjne og stikker 
prøvende hånden frem for lige at 
bruge den medfødte vejrstation. 
 
Næh, det regner ikke, det er ikke  
overskyet, det stormer ikke, det blæ-
ser ikke, nej det er et Sankt Hans 
vejr, som alle kan huske fra deres 
barndom.  
Det er helt utroligt, vi tilsmiles af et 
forrygende sommervejr med en let 
brise og sol fra en klar himmel. 
 
Og solnedgangen, hvor nydes den 
bedst i Nibe. Naturligvis på Havnen, 
når den går ned, godt henne mod 
Øland på den anden side af Nibe 
Bredning. Og naturligvis ved Mid-

sommer, hvor den hænger længst og 
bidrager med sit livgivende lys. 
 
Midsommer er også Sankt Hans bål, 
og Sankt Hans bål på Havnen kombi-
neret med solnedgang og havudsigt 
er et hit.   
I år mødte 418 voksne sjæle, 24 min-
dre sjæle og ca. 14 hunde op for at 
nyde denne aften.  
 
Traditionen tro sørgede sejlklubbens 
aktivitets udvalg for vådt og tørt til 
yderst rimelige priser og serveret 
med en entusiasme uden lige. 
 
Borde og bænke var arrangeret om-
kring et vel ti lrettelagt bål med endnu 
en fantastisk he ks, kreeret af Bryg-



gens egen unikke heksedesigner. 
Naturligvis opnår hun megen inspira-
tion i det daglige, en kendt model kan 
man ikke pege på. 
 
Prikken over i ’et er naturligvis bålta-
len, som er aftrykt andet steds, i år 
f re mført  a f  Pe te r Bi rke da hl .  
 
Han kæmpede hårdt for at få den ud 
over talerstolen, vel hjulpet af hun-
den Chilly, men de nærmeste kunne 
høre den fine indhold, mens resten 
savnede lidt elektronik til at forstærke  

lyden.  
En mikrofon vil hjælpe.  
 
Men afgjort et godt arrangement med 
forbløffende stor tilstrømning af gæ-
ster også uden den store annonce-
ring. 
 
Måske er det blevet en tradition der 
skal fastholdes. 
 
Michael Mogensen 



 

Nu er det Sommer, endda midsom-
mer, der er igen gået et år. 
En speciel midsommer papirerne er 
ikke lamineret og ingen er i regntøj. 
I år er det 19 år siden jeg flyttede på 
havnen. 
Det har fået mig til at filosofere lidt 
om tid. 
Tid.  
Jeg er jo også blevet ældre. 
Jo ældre man bliver desto kortere 
bliver der mellem midsommeraftener-
ne. 
Når vi tænker tilbage på barndom-
men, var der jo en evighed fra den 
ene jul til den næste.  
Tidsopfattelsen ændrer sig med alde-
ren. 
 
Børn har spurgt mig om min far leve-
de stenalderen.  
Eller ”Peter var du viking i din ung-
dom.” 
Jeg husker en episode fra min egen 
barndom hvor min morfar fortalte 
mig, at han var født før bilen blev 
opfundet. Jeg opfattede ham som en 
oldsag. 
 
Min egen undren fra min barndom fik 
mig til at sige til min søn, at jeg hav-
de levet halvdelen af den tid hvor der 
har eksisteret biler.  
Han så undrende på mig, men efter 
lidt overvejelse sagde han alligevel: 
du har ret far. Men da havde han 
også været underlagt, tids indoktrine-
ring i snart 18 år. 
 

Jag havde engang, da jeg var midt i 
tredverne, studenter med på en ud-
gravning. De var bare en halv snes 
år yngre end mig. Jeg blev alligevel 
opfattet som en oldsag, da jeg fortal-
te at jeg havde gået i gymnasiet før 
lommeregneren blev opfundet.  
 
Jo ældre man bliver, desto klarere 
kan man se på tid. 
Det at forstå historieudviklingen, bli-
ver også bedre med alderen, Når 
man har en personlig erindring om 
ændringer over tid, er det også lette-
re, at forstå de ændringer, der er gå-
et forud.  
Med alderen indser vi også, at vi le-
ver som et produkt af de bedrifter der 
er udført af de generationer der gik 
forud.  
Vi lever på det, der er sket tidligere, 
som et produkt af fortiden.  
Vi lærer at opfatte os selv som en del 
af tiden og forstå at vi selv er en del 
af historien. 
 
 
Det er ikke bare menneskets opfat-
telse, der ændre sig over tid. Naturen 
ændrer sig også over tid. 
Fjorden har ændret sig: givet op og 
nedgange for Nibe Bredning områ-
det.  
Vikingetidshandelspladsen fungere-
de i en periode hvor fjorden var åben 
mod vest. Handelspladsens eksi-
stens var betinget af fjorden. Men af 
en åben fjord, så man kunne sejle til 
England og Norge. Og skibe derfra 



kunne komme til Sebbersund. Han-
delspladsen gik helt til  grunde, da 
fjorden lukkede mod vest.  
 
Vi kender til Nibe fra engang i 1300 
årene. Ikke herhjemme fra; men fra 
Hansastæderne i Nordtyskland, hvor 
der blev solgt Nibesild. Nibe er op-
stået på grundlag af sildefiskeriet, 
som var i den lukkede fjord. Nibes 
opgangs og nedgangs tider faldt 
sammen med om fjorden var åben 
eller lukket mod vest.  
Da fjorden åbnede permanent i 1825, 
forsvandt silden og Nibe synede hen.  
 
Man måtte gøre noget, og efter lange 
tovtrækkerier blev Nibe havn bygget,
(1866-67) som udskibningssted, en 
hjælp til den spirende industri. I forri-
ge århundrede (det er jo ikke så læn-

ge siden) blev skibstrafikken udkon-
kurreret og havnen døde ud.  
Den nye trend (som det hedder på 
nydansk) lystbådehavn blev bygget. 
(det har vi trods beholdt, i stedet for 
marina!!) Tiderne ændrer sig.  
Vi havde en tid hvor alle danske hav-
nebyer vendte ryggen til de gamle 
havne. Nu er de blevet attraktive, i 
dag er det en trend at bo med udsigt 
til vand. 
 
Tidligere var det naturen, der be-
stemte ændringerne. Men det har 
længe været opfattelsen, at menne-
sket beherskede naturen. Men nu 
siger vi jo at mennesket påvirker na-
turen til ændringer. Nye målinger fra 
Norge viser at golfstrømmen bliver 
svagere. Der kommer ikke så meget 
varmt vand til den nordlige halvkugle 
mere.  
Er det naturens udvikling, eller skyl-
des det CO2 påvirkning.  
Eller sagt med andre ord er det natu-
ren eller mennesket, der bestemmer 
vort klima. 
Vi kan jo godt sige, at vi lever i en 
mellemistid, så går vi mod en ny istid 
eller er det bare en mindre periodisk 
ændring i vores klima? Vi ved det 
ikke. 
 
Vi kender alle citatet: jo mere man 
ved desto mere ved man, at man 
ikke ved. 
 
Vores samfund ændrer sig også.  
Beslutningsprocessen flytter længere 
og længere væk fra lokalsamfundet. 
Men samfundet her på havnen fun-
gerer. Det var ikke nødvendigt med 
en annonce for at kundgøre at der er 



Sankt Hans bål på her i aften. Det er 
noget alle ved. 
Havnen ændrer sig også, men livet 
på haven fungerer. 
 
Havnen er blevet et kendt sted. Da 
jeg flyttede herned arbejdede jeg i 
Aalborg, jeg fik stu kket i næsen (i 
dobbelt betydning, fristes man til at 
sige). Jamen lugter det ikke i Nibe. 
Jeg kan også fra mine drengeår hu-
ske at aromaen fra Tyvdalen ikke var 
den bedste. Nu snakker man om at 
åbne den igen. Men der er jo også 
kommet et stort rensningsanlæg i 
mellemtiden, dengang i 80érne i fol-
kemunde omtalt som Bundgårds 
Minde. 
 
 
Vi har alle i skolen lært at kristen-
dommen kom til Danmark fra Tysk-
land. Og det var kongen der indførte 
den.  
På den store Jellingesten skrev kong 
Harald Blåtand, at han gjorde daner-
ne kristne. Den er rejst ca. 965. Re-
sultaterne fra Sebbersund viser, at 
der i Limfjordsområdet har været en 
kri sten engelsk indflydelse allerede 
fra engang i 900 årene. 
 
Den kristne danmarkshistorie er ble-
vet længere, vi ved i dag meget me-

re, men det åbner også for nye 
spørg smål.  

Var det engelske missionærer, der 
bragte kristendommen til Limfjords-

området, eller var det folk fra Limfjor-
den som havde været i England, og 
som derfra havde taget kendskabet 

til kristendommen med ti lbage. 

Vi ved det ikke. 
Birger Axen: rektor ved Hobro gym-
nasium citat fra Nordjyske Stiftstiden-
de fra for et par år siden: Det er jo et 
paradoks, at jo mere information, vi 
tilegner os, desto dårligere oplyste 
bliver vi. 
 
Med informations samfundet er der 
mængder af oplysninger om alt, og 
hvis man ikke begrænser sig til nogle 
stadig smallere områder bliver det 
kun til en overfladisk viden. 
En overfladisk viden som giver hold-
ningsændringer:  
Citat: ”Nu tænker vi på hvorved vi 
kan tjene på andre, tidligere tænkte 
vi på hvorved vi kunne tjene andre.”  
 
Jeg startede med at kalde denne 
aften midsommeraften. I dag siger vi 
jo Sankt Hans aften.  
Det er jo også noget der har ændret 
sig over tid. Det er jo et kristent navn, 
er det kristendommen, der har indført 
midsommer. Det er det ikke. Kristi 
fødsel blev sat ti l vintersolhverv, 
mens Johannes Døberens fødsel 
blev sat til sommer solhverv.  
Man udnyttede højtider fra den før 
kri stne kultur.  
 
Jeg tror ikke, der er mange der i dag 
opfatter Sankt Hans aften, som en 
kirkelig fest. Snarere en lysets fest, 
nu vender solen og man skal til at 
høste det man såede i foråret.  
Tiden går videre.  
 
 
God Midsommer 
 
 





 

Igen i år lykke s det for Nibe Lystbå-
dehavn at kvalificere sig til at modta-
ge ”Det blå flag”. 
Et kvalitetsstempel der over for vores 
gæster fortæller at vi har styr på faci-
liteter og kvalitet. 

De mange fremmødte til den traditio-
nelle ceremoni fik en hyggelig og fin 
eftermiddag arrangeret at det meget 
velfungerende aktivitetsudvalg. 

 

Køb – Byt –  Sælg 
Alle sejlere får på et eller andet tids-
punkt noget til overs (og her tænker 
redaktøren ikke på ægtemanden).  
Det kunne være et lettere udtjent stel 
sejl, et anker, navigationsgrej  o.s.v. 
 
For at formidle de mange dejlige sa-
ger, har bestyrelsen oprettet vores 
hjemmeside hvor der vil være en 
handelsplads for køb, byt eller sælg. 
 
Endnu er der ikke det store rykind, 
men vi håber at denne lille meddelel-

se vil give flere lyst til at prøve han-
delspladsen. 
 
Klik ind på:   

www.nibe-sej lklub.dk    
 
og gå ind på ”brugtbørs”.  
 
Her kan man også maile webmaster 
Jes – gerne med foto, de ønskede 
sager man vil handle med – eller 
eventuelt efterlyse en eller anden 
dims til det kære fartøj. 





 
Yachtskippereksamen af 3. grad 

 
Sej le rsko l en  i  Ni b e  Sejl kl u b  h a r t i l  e f te rå re t  me d  sta rt  d en  09 . 
n o vem be r 20 05 ,  p remi e re på  vo re s n ye ti lb ud  ti l  se jl e re .  
Ya ch tski p pe re ksa m e n  a f  3 .  g ra d  so m  ud da n nel se n  h ed de r i 
d e t  n o ge t  st i ve  min i ste riel le  sp ro g b rug .  Til  d agl ig  blo t  ka ld t 
ski p p e re ksa m e n .  De n  e r en  o ve rb yg nin g  på  du eli gh e d sb e vi -
se t ,  o g  g å r no ge t  d yb e re  i  teo rie n ,  b l.a .  l ære r ma n  at  b e reg ne 
”st r øm t re ka n te r”,  m en  d e r e r fl e re  sp ænd e nd e  na vi ga ti o n sel e -
m en te r i nd b yg ge t  i  fo rh ol d ti l d uel ig he d sb e vi se t .  
M en  og så  n ye  fa g i fo rho ld  ti l  d u eli gh ed sb e vi se t  e r p å p ro -
g ra mm et ,  f .e ks.  m e teo ro lo gi , sø si kke rh e d  og  søre t .  
 
M ini ste ri e t  skri ve r o m  u dd a nn el se n ,  a t  de n  e r e t  t ri n  i  en  ko m -
p e te n cegi ven d e te o re ti sk o ve rb ygni n g på d uel ig he d sb e vi se t , 
so m  g i ve r re t  t i l  a t  føre  f ri ti d sfa rtøje r p å  op  ti l  2 5  m  i  No rde u -
ro p æi sk/  Grøn l an d sk fa rt ,  e ll e r so m  styrm an d  p å  a lle  ve rde n s-
h a ve h vi s d e r su p pl e re s me d  ”Due lig he d sb e vi s M o to rl ære ”.  
M en  m on  i kke  h o ve dp a rte n  a f  d a n ske  se j l e re  ta g e r ski p p e re k-
sa m e n  fo r u d elu kke n d e  fo r a t  d yg ti gg øre  si g  ti l  sm å ski b sse j -
l ad s i  da n ske  fa rva n de ?.  
 
Fa g : Na vi g at io n,  søre t ,  søve j sre gl e r, søsi kke rh e d , vag t tj en e -
ste  o g  m e te o rolo gi .  
Fo r a t  ku nn e g å ti l  e ksa m e n  kræve s p ra kt i sk d u el ig he d sb e vi s 
e ll e r sp e ed bå d sp røve n ,  ell e r g run d ku rsu s p å  søfa rtssko l e / 
sko l e ski b .  
 
L ære r bli ve r vo re s ru t in e red e i n st ru ktør O l e  Asp  
so m  i  ke nd e r f ra d uel ig he d ste o ri en .   
Hve r o n sd a g,  og  1.  ga n g de n  0 9 .1 1 . kl .  19 .30  
 
I  øvri g t v il  d e r ti l  e f te rå re t  o g  vin te ren  na tu rli g -
v i s o g så  bli ve  a fhol d t  d ue lig he d ste o ri .  In st ru ktør 
v il  bli ve  Mi cha el  M og en se n .  
Hve r m an da g ,  o g 1 .  g an g  d en  26 .  1 0 . kl .  19 .30   
 
Ti lme lding s a mt flere  informa tione r om ov e n-
næv nte,  sa mt de  øv rige k urse r på v ore s  hje m-
me s ide  www.nibe -sej lk lub.dk  e l le r   
tl f.  9 8 35  22 40  
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Nibe Sejlklub byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben. 
Vi håber i vil befinde jer vel, og ikke mindst at vi vil se jer til de mange 
arrangementer der bliver afholdt i løbet af året samt i ”Oles Bar”. 

Nibe Sejlklub 
 
Bernhard Herr  
Hilmar Kollerup Madsen  
Torben Haslund Andersen  
Verner Bonde  
Hugo Møller Thomsen  
Poul Sveistrup  
Flemming Troels Hansen  
 
 
 
Ungdomsafdelingen 
 
Rolf Kjærlund  
 
 
 
 
 
 

Nibe Sejlklub er medlem af: Dansk Sejlunion 
Danmarks Tursejler Forening 

Nye med-



 
 
Teori Duelighedsbevis : 
Tid / Sted: Nibe Sej lklub, Klubhuset. Hver m andag. 
Førs te dag den 26.10.05 kl . 19.30 
Ins truktør: Michael  Mogensen NS  
Prøve:  Apri l  m åned 2006 
Pris : m edlemm er Nibe Sej lklub/ Vennerne kr. 850,00 
Øvrige kr. 1350,00. Eks kl . prøvegebyr og m ateria ler 
 
 
Yachtskippereksamen af 3 . grad – Y3: 
Tid/ Sted: Nibe Sej lklub, Klubhuset. Hver ons dag. 
Førs te dag den 09.11.05 kl . 19.30 
Ins truktør: Ole As p NS 
Eks amen: Apri l  m åned 2006 
Pris : m edlemm er Nibe Sej lklub/ Vennerne kr. 950,00. 
Øvrige kr. 1650,00 
Eks kl .. eks am ens gebyr og m ateria ler. 
 
 
Teori for  juniorer: 
Tid/ Sted: Nibe Sej lklub, Klubhuset. Hver ti rs dag. 
Førs te dag den 08.11.05 kl . 18.00 
Ins truktør: Michael  Møl ler NS 
Pris : Gratis  
 
Trim og V ind : 
Tid/ Sted: Nibe Sej lklub, Klubhuset. 
Ti rs dag den 25 Oktober 2006 kl . 19.00 
Ins truktør: Michael  Møl ler NS 
Pris : Gratis  
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Meteorologi : 
Tid / Sted: Nibe Sej lklub, Klubhuset.  
Ons dag den 08. februar 2006 kl . 17.00 
Ins truktør: Jens  Borre NS 
Eks amen: kun for Y3 kurs is ter s am tidig  m ed Y3 ek-
s amen apri l  m åned 2006. 
Pris : m edlemm er Nibe Sej lklub/ Vennerne gratis . Øv-
rige kr. 250,00. 
Eks kl .. eks am ens gebyr og m ateria ler. 
 
 
Søsikkerhed til søs: 
Tid / Sted: Nibe Sej lklub, Servicekaj .  
Lørdag den 18. marts  2006 kl . 12.30 
Ins truktør: Chris tian Grouleff, Viking-L i fe . Lennart 
Olss on Nibe Rednings bereds kab. RCC-FTK Flyves ta-
tion Karup og MHV. 
Eks amen: Kun for Y3 kurs is ter s am tidig  m ed Y3 ek-
s amen apri l  m åned 2006. 
Pris : kr. 60,00 inkl . varm  kakao m .m . 
 
 
 

TILM EL DI NG : 

WW W. NI BE-S EJL KL UB. DK   

ELL ER TLF. 98352240 
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Så slog han ti l igen, vores tusindekunstner og opfinder. Sammen med et enga-
geret og fagligt sjak, konstruerede de Danmarks flotteste og mest imponerende 
ramslag.  
Spørgsmålet er så- hvad hun skal hedde. Damen med de mange kræfter 
”Hvem er det der banker ….Det er...” 

 



 



I sidste nummer af sejlrenden opfor-
drede jeg til at man ryddede op efter 
sig selv på vinterpladsen.  
Det var der også mange der havde 
gjort og sikkert altid gør, MANGE 
TAK FOR DET.  
Men der var desværre også nogle 
der havde glemt det, DET VIL JEG 
IKKE TAKKE FOR - 
men opfordre til at man husker det i 
fremtiden, da jeg gerne vil have mu-
lighed for at kunne holde det pænt 
derovre hvor vores kære ste eje skal 
opholde sig ca. halvdelen af sin leve-
tid. 
 
Da vi heldigvis har solgt godt med 
pladser i år ca. 30 pladser, og der 
skal være plads til alle 30 både, vil 
det i nogen udstrækning være nød-
vendigt  at rokere lidt med de pladser 
hvor bådene er vant ti l at stå , derfor 
husk at mærke grejet så vi kan kom-
me i kontakt inden det bliver flyttet. 
 
Jeg har fået fremstillet nye RØD/
GRØN skilte som kan købes til kr. 
75-, samtidig vil jeg opfordre ti l at 
man tager sit skilt med i båden ti l ef-
teråret ved optagning , så er der hold 
i dem når de skal bruges igen til næ-
ste sæson. 
 
Endelig kunne jeg godt tænke mig at 
man ville lægge sine for-fortøjninger 
pænt på broen når man afsejler, og 
ikke som nogen har for vane bare at 

ka ste dem ind tværs over broen så 
alle kan gå og snuble i dem, eller 
sparke dem i vandet i arrigskab, de 
bliver så slimede til i kommer tilbage.  
 
Vedr. Optagning til efteråret . 
John fra SHS sejlklub som er ansvar-
lig for den store hal. Vil i løbet af Au-
gust komme med én liste, som man 
bedes skrive sig på snarest, hvis 
man ønsker at få sin båd under tag . 
Der er plads til Ca. 30 Både . 
Er der større ti lslutning, vil han prøve 
at få mere plads i hallen. 
 
Samtidig vil jeg lave liste Vedr. plad-
sen på havnen. Da der er tilkommet 
Ca. 30 nye Båd/plads-ejere, vil det 
være én stor hjælp hvis man i god tid 
kunne skrive sig på én af listerne 
hvis man er interesseret. 
Med hensyn til Havnepladsen, vil der 
sikkert være nødvendig med lidt ro-
kering for at få plads ti l flere Både , 
så derfor venligst være lidt i god tid  
med at skrive sig på listerne.  
På forhånd mange tak.   
 
Jeg vil også lige benytte lejligheden 
til at takke for alles måde at være på, 
det er dejligt at komme som ny her i 
Nibe´s lille smørhul, og på så kort tid 
at føle sig hjemme, TAK FOR DET.  
 
Jeg er godt igang med at få lidt styr 
på det grønne område , i øjeblikket  
er det hækkene/buskene jeg kæmper 

  



med , planen er at justere dem lidt i 
siderne, og så vente lidt  med toppen 
for på denne måde at kunne få én 
mere ensartet højde på dem her op-
pe ved husene når toppen bliver ta-
get af. 
 
Jeg vil slutte for denne gang. Og øn-
ske alle en god sommer/efterår. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kim Nysom/ Havnekontoret 

OBS ! 
 

Vi vil igen i år komme med en venlig opfordring   
om at tage hensyn til beboerne på Bryggen. 

 
Ved længere tids parkering  - vær da  

sød at parkere jeres biler med omtanke for  
de mennesker der har deres daglige  

gang på Bryggen. 
Det er synd at de parkeringspladser der er beregnet til  

langtids,- og weekend parkering  
kun bliver brugt af havnefogden til kvasbunker. 

 
Samtidig gør vi opmærksom på at det er forbudt  

at parkere på brandvejene mellem husene. 







 

     Email: havnekontoret@nibe-havn.TELE.DK. 

Afs: Nibe Sejl klub 
       Br yggen 67 
       9240 Nibe 
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