Egense Sejlklub
Børneklubbens egen bog

Forord.
Kære Børne klub og andre interesseret.
Det er med stor fornøjelse, jeg som Formand for Egense Sejlklub, kan
skrive i denne bog.
Egense Sejlklubs forening holder i år 50-års jubilæum.
Det vil sige at dengang i 1972, hvor gæve sejler og fiskere tog sig mod
til sig til at bygge vores havn. Det er derfor vi kan fejre foreningen.
Igennem Børneklubbens møder og Maritime aktiviteter glædes jeg
over at se den gode aktivitet og mange sjove, gode og interessante ting
I laver, når i mødes og får sjove timer og læring sammen.
Jeg kan som Formand også kun rose den store opbakning, der er fra
Tovholder og frivillige. Dem vil jeg på Bestyrelsens vegne gerne takke.
En børnebog?
Ja det kan jo kun ske, fordi vi er så heldige at have medlemmer, der
kan skrive og tegne. Så tak til Jeanette T.T. Lauritsen for de mange
flotte skønne tegninger & Jonathan Skovhjerte børnebogsforfatter
for den herlige tekst og opstart til fri fantasi til at digte videre
på de gode historier.
Håber I får stor og god fornøjelse med denne bog.
Egense Sejlklub 15. juni 2022
Formand Jan L. Larsen

Hvad er mere magisk end en rumraket?
Luk øjnene.
Er de lukket nu?
Godt, så forestil dig, at du sidder i en rumraket, som svæver langt
over jorden.
Der er ikke så meget, der sker deroppe.
Ja faktisk ingenting, for der er ikke nogen atmosfære, og når der ikke
er det, så er der ingen lyd.
For lyd har brug for luft, ellers kan det ikke høres.
Det vil sige, at du vil kunne skrige så højt at dine forældres øre ville
springe. (Lad være med at gøre det nu her til nattetid!)
Men heroppe i den rumraket, ja, der er ingen som kan høre det.
Du kan heller ikke sidde stille.
Faktisk kan intet som ikke er boltet fast til væggene eller gulvet sidde
stille, for heroppe er alt vægtløs, også dig.
Lige nu, ligger du måske i din seng, men heroppe i rummet ville det
hele føles som om du var under vandet og du ville kunne bevæge dig.
Op, ned, til venstre og til højre.
Så du kan flyve, men ikke råbe.
Men, du kan se.
Ja, for nu må du gerne åbne dine øjne, hvis du ikke allerede har gjort
det. (Og noget siger mig, at du har det, men du skal altid høre efter
hvad dine forældre siger, og ikke mindst hvad en børnebogsforfatter
siger! For hvis du er uartig, så skriver han dig ind i en bog, som en
orm eller måske en rotte, og så skal du leve resten af dit navn som
sådan en.)
Gider du måske det?
Nej?
Godt, så kan vi blive enige om at du fra nu af hører efter?

Og så se ned på Danmark.
Har dine forældre fundet et kort?
Godt, så kan vi forsætte.
Hvis vi ser på Danmark oppefra, kan vi se, at vi er omgivet af vand.
Vandet er overalt, og det ser måske lidt kedeligt og blåt ud, men det er
det ikke.
En stor fjord (faktisk er det ikke nogen fjord, men et stræde, men det
er en historie til en anden gang) som skiller Nordjylland væk fra
Jylland.
Hvis dine forældre så peger mod øst, lige ved indgangen til denne
magiske fjord så ser vi på sydsiden en lille havn.
Men, små ting kan også rumme store ting, og det er det, som vores
fortælling handler om.
For nu!
Og hold godt fast!
Nu peger næsen på din rumraket nedad.
Og den styrter i hæsblæsende fart ned mod jorden, og BUM!
(Her kan dine forældre ryste lidt i din seng,
hvis de ellers har muskler til det).
Du rammer vandoverfladen!
Og nu er du lige her, eller der, eller du er et sted.
Og nu vil jeg (som skriver det her)
fortælle dig om alt det magiske, som er under overfladen,
på strandkanten eller i havet,
og ikke mindst om nogle af de havdyr, som findes her,
og hvad de får tiden til at gå med.
Lad os starte med Affaldskongen Simon.

Affaldskongen Simon
Men hov, se! Noget at det man lægger mest mærke til, når man går
ved stranden, er alt det affald som flyder rundt.
Det er helt ufatteligt, at nogen kan være så tossedum at smide deres
affald og plastikmøg i havet.
Altså, hvis Affaldskongen Simon nogensinde tager nogen i akten, så
sladrer han til mig, som skriver det her!
Og så vil jeg sørge for, at du bliver skrevet ind i en bog om prutter og
tis.
Så er du advaret!
Affaldskongen Simon har faktisk mange gode ideer til, hvad du og din
familie kan gøre for at passe bedre på vores hav.
Når dine forældre spørger om du vil med ud at gå en tur ved vandet,
hvad svare du så?
Er du en af dem, der hopper op og ned ad glæde og siger:
“Jaaaa! Jeg elsker bare SÅ meget af gå en tur ved vandet!”
Eller er du en af dem som hellere vil sidde ved din IPad, eller se Tik
TOK på mobilen?
Jamen, hvad nu hvis jeg fortæller dig at du kan tjene penge på at
samle affald?
Uha, se nu er din nysgerrighed vakt hva’?
Dine forældre kunne tage nogle Havfaldssække med fra “Havmiljø
vogter”. Du kan også gratis blive meldt ind som Havmiljøvogter
Junior.
Hvis I ikke har nogen, så kan I kvit og frit hente dem her i Egense
Sejlklub.
Og så kan I tage dem med når I går tur på stranden.
For hver eneste sæk du fylder, kan du måske aftale med
dine forældre at tjene lommepenge! 5, 10 eller 20 kr.?
Puha, det er mange penge!
Så kan du både tjene lidt lommepenge, og samtidig
faktisk virkelig gøre en forskel.
Det er da pissesejt!
På den måde kan noget træls gå hen og blive noget megagodt.

Affaldskongen Simon

https://xn--havmiljvogter-hnb.dk/bliv-junior-havmiljoevogter/

Josefine Ravkrabbe
I gamle, gamle dage, altså i den tid som var her før den tid, som er her
nu, var rav meget dyrebart.
Det var faktisk mere dyrebart end skumfiduser på en kanotur!
Og det er dyre sager kan jeg love dig for!
For mere end 4000 år siden, (før du må læse videre, så skal du tælle til
4000! Ej, jeg driller bare), gik vi danskere rundt og samlede rav, og så
gik vi flere tusinde af kilometer mod syd for at bytte det til alt muligt
godt.
Primært blev det byttet til fjollevand til de voksne, og det er ikke
noget, som du skal stifte bekendtskab med…
Så det er noget dyrebart noget, som du også godt kan finde.
Det kræver, at du har en ravlygte, som du jo kan tjene penge til ved at
fylde ”Havmiljø vogter poser” og så kræver det, at du ikke er bange
for mørke.
Er du det?
Godt, så kan vi forsætte.
Faktisk er Egense og Hals nogle af de bedste steder i hele verden til at
finde rav.
Og nu kommer jeg lige med en hemmelighed, men du må love mig, at
du ikke siger det til nogen, okay?
Ca. 10 km syd for Egense Sejlklub ligger der et magisk sted som
hedder Dokkedal, og når der er lavvande der, kan du tage med din
forældre ud når det er mørkt, gerne lige efter en
efterårsstorm med pålandsvind. (Tænk ikke over hvad det
betyder, dine forældre ved godt hvad pålandsvind betyder).
Så skal du gå en tur efter det er blevet mørkt og lyse
med din UV-lampe, og så vil ravet lyse op!
Og hvis du er meget heldig, kan du endda måske mødes
med Josefine Ravkrabbe.

Josefine Ravkrabbe

Ravklub.dk

Flemming Flamme
Hvad vil gøre, hvis der pludselig gik ild i jeres skib, eller hus?
Hvad!
Ved du ikke det?
Så er det på tide du møder min lille ven Flemming Flamme for
Flemming Flamme (som onde tunger vil sige, er en jomfruhummer,
men han synes selv han er en rigtig hummer), kommer kravlende med
en vandslange, og hurtigt får han ilden slukket.
Du skal ikke tænke for meget på, hvordan en jomfruhummer kan
holde en brandslange.
Det er logisk tænkning, og det er noget pjat som voksne bruger alt for
meget tid på.
Du må love mig, at du holder dig laaangt væk fra at være logisk.
Du må huske dette: At fantasi også er en slags magi. Flemming
Flamme går meget op i brandsikkerhed.
Ved du hvad du skal gøre, hvis du opdager en brand i huset eller på
skibet, når du er alene?
Nej, ikke?
Så er det jo oplagt du lige kigger på mor eller far (eller hvem der nu
læser det her for dig) og se så lidt sur ud.
Kan du det?
Godt, og så spørg dem hvorfor vi aldrig har talt om det.
Men lær en god regel er at lære denne:
Én mund,
Én næse
To Øjne
112 – alarmnummeret når der er sket en ulykke

Flemming Flamme

https://xn--brneulykkesfonden-00b.dk/fhib/gode-raad/

Magnetmanden Jan
Se min ven, nu er det ikke kun plastik, som ligger og flyder rundt i
vores hav og fjorde.
Der ligger også en masse andet skrammel på bunden af havet.
Se, det kan være en som har tabt en rigsdaler, sine briller, eller måske
en som har forlagt deres cykel på havets bund.
Ja, jeg forstår heller ikke, hvordan man kan foreligge sin cykel, men
måske efter lidt for meget fjollevand er alt jo muligt.
Men, måske kunne du tjene op til at købe sådan en kraftig magnet, og
så tage med dine forældre, bedsteforældre eller en god ven ud til
vandet.
Bare ikke en usynlig ven, den går ikke her, fordi man altid skal være
to når man er i nærheden af vand.
Gentag efter mig: Ingen usynlige venner når man er i nærheden af
vand!
Så kaster man bare magneten ned i vandet, og vupti!
Så kan man fiske alt muligt magisk op af vandet.

Patrick Skildpadde
NU skal I møde min gode ven Patrick Skildpadde.
Han er ikke verdensmester i at løbe hurtigt, men til gengæld er han
mere end god til at finde gratis mad.
Og det kan altså også noget.
Ja ja, jeg ved godt, at du bare tror mad er gratis, og det er da bare
noget som far eller mor kommer med, men det kan jeg love dig for, at
det ikke er.
I gamle dage gik man ud og skød en pil i en hjort, og samlede svampe.
Det gør de fleste ikke mere.
Nej, nu gør de noget så voksent og kedeligt som at “arbejde”, og de
fleste synes ikke engang det er særligt sjovt.
Men alt det gør de for at du kan spise dig mæt hver dag.
Men, Patrick Skildpadde arbejder ikke for at skaffe sig mad,
nej, han sanker.
Se, det er et ord du ikke kendte, hva’?
Det betyder egentlig bare, at man går
ud i skoven eller på stranden og
samler mad.
Hvorfor arbejde for mad, når man
bare kan gå en tur og samle mad?!
Lige vest for Egense sejlklub er
der f.eks. et af de bedste steder at
samle Stillehavsøsters, når der er
lavvande.
Vidste du det?

Patrick Skildpadde – tager på naturskattejagt rundt på havnen for at
lære børnene om spiselige urter, tang, skaldyr og fisk

Enden af min fortælling...
Se, vandet er ikke så kedeligt igen, hva’?
Man kan lave en masse sjove ting.
Man kan samle gratis mad med Patrick Skildpadde eller man kan
fiske cykler, mønter eller måske endda en sørøverskat op fra havets
bund med Magnetmanden Jan.
Eller når mørket falder på, kan man tage ud med sin UV-lygte og
finde rav med Josefine Ravkrabbe.
Mangler man penge til en UV-lampe?
Jamen, det er intet problem for da kan man tjene lommepenge ved at
samle skrald op fra stranden ligesom Affaldskongen Simon gør det.
Så se min ven, livet ved vandet er magisk, og der er mere at lave end
man tror.
Kun folk uden fantasi keder sig, og husk fantasi er også en slags magi.
Nu, har jeg digtet lidt og brugt min fantasi, men sagen er den, at der
er endnu flere små vandvæsner, der gemmer sig lige under overfalden,
og de har også magiske fortællinger at fortælle, men de taler ikke
vores sprog, og kan ej heller stave.
Så nu kommer der lidt billeder af de andre havdyr.
Kan du hjælpe med at sætte ord på, hvad de laver?
Måske kan du sidde sammen med far, mor, eller hvem som nu gider
bruge tid sammen med en øgleyngel som dig, og så digt!
Digt, fortæl, og lad dit sind blive fyldt op med fantasien!
Alt det bedste fra din børnebogsforfatter
Jonathan Skovhjerte.

Signe Maler
– lærer børnene at male på sten, glas og andre ting....

Hvad er din fortælling?

Karl Kølle
– byder ind til fastelavnsfest og sjov udklædning

Hvad er din fortælling?

Maria Knæ & Bræk + Blæksprutten Lucas
– lærer børnene om første hjælp og hjertestarter

Hvad er din fortælling?

Ulla Rokke er sejlsikkert ambassadør
- hun lærer børnene om sikkerhed på og ved vandet og brug af
redningsvest. Lærer dem de 5 sejlsikkert råd

Hvad er din fortælling?

https://www.respektforvand.dk/presse/nyheder/2016/laer-omsikkerhed-til-soes

Hobbie Nysprutte
– hjælper børnene med at undersøge havbunden med en
undervandskikkert

Hvad er din fortælling?

Hekse ålen Lola og hendes følgesvend
-

kommer til Sct. Hans 23. juni og laver heksekunster med
børnene og fortæller fortryllende historier...

Kommer du?

Børge Brandmand
– hammer og saver og bygger både til at sejle med.

Vil du hjælpe Børge Brandmand ?

Pia Knude og Gert Knob
– er gode til at knytte knob og knuder og rart at kunne ombord og på
havnen, ja alle steder....

Lær mere på:

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/knob

Krabberne på krabbevæddeløb
- På havnen kan der fanges krabber og benyttes krabbebanen til
at se hvis krabbe er hurtigst retur i havnens vand. Egense
Sejlklub havde i år besøg af Ukrainske børn, derfor er der blå og
gule bånd på krabberne. På stranden kan der bygges sandslotte.

Har du mødt en fra Ukraine?

Fie Frisk og David Grøn
-

På opgave poster rundt på havnen

Kan du også lide at løse opgaver rundt på havnen?

Preben Blowfish
– påskesjov puster og maler

Har du prøvet at puste æg ud før du maler på ægget?

Sibelius Spillemand og Gobbel Violinus
– Spiller op til havne fest når havnen holder jubilæum 😊

Kan du lide og lytte til musik?
Kender du noder?
Spiller du musik?

Fisker Frank og Kaj Krabat, Reje Frygt
– på fisketur

Vist du at Egense Sejlklub holder fiskeri dage 4 gange om året og alle
kan komme med ud at fiske? Hold øje på: www.egense-sejlklub.dk

Jakob og Katrine
- Bålhygge på havnen

Kan du lide at lave mad over bål?
Kan du lide snobrød?
Kan du lide popkorn?
Kan du lide pandekager?
I Børneklubben holder vi meget
af at være ude og hygge med bål.

Tubby og Laura
- Er på skattejagt og grave efter den stor guldskat fra den ”gamle
sørøver Kaptajns” efter ladte skattekort.

Tror du de finder den?

Rejehop og østers fest
- Børneklubben kan lide alt godt og frisk fanget
fra havet.

I børneklubben prøver vi at fange, plukke og hente
mange forskellige spiselige ting.
Og tilberede dem og spise det sammen.
Har du smagt mælkebøtter? Rejer? Østers?
Kom gerne forbi om torsdagen kl. 16.30 og vær med sammen med os.
http://www.egense-sejlklub.dk/medlemmer/kalender/

I Børneklubben
- Sammen hold og hygge, lære nye ting og nye at kende

Hvad laver du i din fritid?

TAK for inspiration og samarbejde til:
Børnebogsforfatter Jonathan Skovhjerte

Tegner og illustrator Jeanette T. T. Lauritsen

Husk at ha´ det sjovt –
LEG HYGGE
LÆRING

Håber I har haft en god underholdning og fornøjelse ved at læse
denne bog. Lært en ting eller to. Fået lyst til at være mere nysgerrig
på hvad der sker ved vandkanten og på havet.
I er alle velkommen på vores havn.

Spørgsmål? 98310057 / egense-sejlklub@live.dk
Eller følg med på: www.egense -sejlklub.dk

