
 

Natur- og Kulturcaféen på Gjøl Havn 
Foredrag, musik og andre aktiviteter i 2019 

Medlemskab 2019 eller bare støtte: Køb et personligt medlemskab i Natur – 

og Kulturcaféen ved at indbetale 100 kr. på konto i Nordjyske Bank: 7454 – 1074600. Som medlem 

støtter du bl.a. vedligeholdelsen af bygningen på havnen, aktiviteter for både børn og voksne samt trykning 
af turistfoldere for gæster på Gjøl. Det er alt sammen arbejde, der udføres gratis af frivillige. Som tak for 
støtten får medlemmerne en lidt lavere pris ved deltagelse i arrangementer. Vi håber, at vi rammer din smag 
og dine interesser med den musik, de foredrag og de andre arrangementer, vi har valgt i 2019. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

REGAN VEST – Danmarks dybeste 
hemmelighed 

Foredragsholder: Hans Aage Simonsen 

Onsdag d. 23 januar 2019 kl 19.00 

 
 

Fugle, fisk, fjordliv og miljø i en 
tid med klimaforandringer 
Foredragsholder: Jan Skiver 

Torsdag d. 14. november kl. 19.00 på Gjøl Kro 

 

 

  

Strik for syv sytten  

Foredragsholder: Bente Geil 

Mandag d. 11. februar 2019 kl. 19.00 

 
 



Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 19.00 

REGAN VEST – Danmarks dybeste hemmelighed  
 

Mandag d. 11. februar 2019 kl. 19.00 

Strik for syv sytten 
Strikdesigner Bente Geil er uddannet på Skals Håndarbejdsseminarium og driver i dag sin 
egen virksomhed, Geilsk, som sælger garn, opskrifter, designs, bøger og meget mere. 
Navnet på hendes virksomhed antyder, at Bente går op i endelsen ”sk”. Hun værdsætter 
klassisk dansk design, men vil alligevel gerne videreudvikle den typisk danske 
strikkeopdragelse på en både humoristisk og atypisk måde. ”Jeg vil gerne opfinde nyt, og jeg 
ved godt, at det ikke kan lade sig gøre. I bund og grund er masken enten ret eller vrang, men 
det er alt det, der sker omkring den, som kan nytænkes,” siger Bente Geil. 

Det bliver en inspirerende og lærerig aften for strikkeglade folk. 

Pris: 125 kr. For medlemmer af Natur- og Kulturcaféen: 100 kr. Prisen er inkl. kaffe, the og 
kage. Øl og vand kan købes. 

 

 

Skjult for offentligheden og landets fjender opførte de danske myndigheder i 1960’erne en 
atombunker, som skulle rumme regering og kongehus under en 3. verdenskrig. 

Anlægget, kaldet REGAN VEST, er en underjordisk by med plads til 350 personer med bl.a. 
hospital og 232 rum - dybt begravet 500 meter inde i en bakke og 60 meter under 
jordoverfladen. 

Det er ikke agent 007, der kommer og fortæller om forholdene i bunkeren, men fhv. major 
Hans Aage Simonsen, der var daglig leder af anlægget i en del år. Han fortæller levende om 
indretningen, om planerne i tilfælde af krig og viser billeder derfra. 

Hans Aage Simonsen var anlæggets sidste kommandant, og havde, indtil den faste 
bemanding blev indstillet, tilsynsfunktion med anlægget. Gennem mange år kørte han fra sit 
hjem i Aabybro til Nørre Uttrup Kaserne, men han drejede kun sjældent af mod kasernen. I 
stedet fortsatte han – i hemmelighed for sin familie, venner og kolleger – mod syd og ankom 
ad forskellige veje til anlægget ved Rold Skov, hvor han gjorde tjeneste. Var der biler bag 
ham, når han nærmede sig anlægget, skulle han køre en omvej, indtil bilen var ”rystet af”. 

Velkommen - Det bliver en vildt spændende aften  
med en dygtig fortæller.  

Pris: 125 kr. For medlemmer af Natur- og  
Kulturcaféen: 100 kr. Prisen er inkl. kaffe, the og  
kage. Øl og vand kan købes. 

 

 



Lørdag d. 15. juni 2019 

Da Gjøl og Øland voksede sammen 
I 1919 blev dæmningen mellem Øland og Gjøl færdigbygget. De lokalhistoriske foreninger på 
de to siamesiske tvilling-øer står bag markeringen af 100-året for sammenvoksningen. Natur- 
og Kulturcaféen deltager i arrangementet. Det endelige program for fejringen kommer 
senere. 

 

 Lørdag d. 28. september 2019 kl. 10 – 14.00 

Æblepresning på havnen 
Kom og få dine overskudsæbler presset til skøn 
æblemost. Medbring selv emballage til de sunde dråber. 
Du får mindst ½ liter most pr. kilo æbler. 

Pris: 100 kr. (et års medlemsskab). For medlemmer af 
Natur- og Kulturcafeen er æblepresningen naturligvis 
helt gratis. 

 

 

 

 

    Onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 19.30 

Koncert med Petra Westra and Her Handsome Guys 

Trioen, som også spillede i Natur- og Kulturcaféen i 2016, består af Petra Westra: Sang og 
guitar. Petra har en meget karakteristisk, varm og betagende stemme og udstråler stor 
musikglæde og overskud. Jens Hostrup er multimusiker og behersker bl.a. guitar, saxofon og 
fløjte. Jesper B. Pedersen er fantastisk på kontrabas.  

Trioen spiller musik i flere genrer, f.eks. country, singer/songwriter med jazzede undertoner. 
Der bydes nok på numre af Dolly Parton,  
Norah Jones, Elton John, men måske også  
svenske viser og danske sange af den  
hollandsk fødte Petra og hendes dygtige  
Handsome Guys. Glæd dig til en skøn og  
hyggelig musikaften.  

Pris 125 kr. For medlemmer af Natur- og  
Kulturcaféen er prisen 100 kr. Prisen er inkl. 
 kaffe, the og kage. Øl og vand kan købes.  

 



Torsdag d. 14. november 2019 kl. 19.00 på Gjøl Kro 

Fugle, fisk, fjordliv og miljø i en tid med 
klimaforandringer 

 

Søndag d. 24. november 2019 kl. 10 – 16.00 

Julemarked på Gjøl Kro og i Natur- og Kulturcaféen 
Programmet må I vente med, men vi byder på nyheder. 

 

Jan Skriver har beriget os med artikler, fortællinger, fotos  
og TV-udsendelser i mange år. Naturen og miljøet er omdrejningspunkter i hans arbejde. 
Nogle husker ham som journalist på Nordjyske, andre mindes TV2 Nords naturudsendelse ”I 
naturen”, som Jan Skriver tilrettelagde i mange år. I 2018 var han redaktør af fritidsfiskernes 
blad, ”Danske Fritidsfiskere” og nu er han nordjysk lokalredaktør for ”Jæger”, som er 
medlemsblad i Danmarks Jægerforbund.  

For nogle år siden skrev han bogen Limfjorden, hvor han med let pen og egne fotos fortæller 
om fjordens miljø og kampen for det rene vand. Kom og nyd en aften i selskab med en af 
Danmarks bedste naturformidlere. Foredraget arrangeres i fællesskab af Gjøl Fisker- og 
Bådelaug, Gjøl Ro- og Kajakklub, Gjøl Sejlklub og Natur- og Kulturcaféen på Gjøl Havn. 

Pris 150 kr. For medlemmer af de arrangerende foreninger er prisen 125 kr. Beløbet, hvoraf 
55 kr. går til kaffe og kage på kroen, betales ved indgangen.  

 

 
Tilmelding til arrangementer med betalt entré: Sigurd på 61726286 eller 

limfjord@bbnpost.dk, Eva på 20709199 eller hos Gjøl Marine Center i  åbningstiden. Billetter 
kan desuden købes i Gjøl Brugs, 14 dage før arrangement start. 

Foreningsmedlemmer og erhvervsmedlemmer: kontingent 500 kr.  
Forenings- og Erhvervsmedlemmer kan frit låne mødelokalet til arrangementer. Henvendelse 
vedr. lån el. leje: Formand Sigurd Christensen.  

Netværk og interessegrupper i Natur- og Kulturcaféen 

Hver tirsdag aften er der strikkecafé og torsdag eftermiddag holder ”ungdomsklubben” 
møde i lokalerne på havnen. Indtil videre består ”ungdomsklubben” af mænd mellem 60 år 
og 90 år og strikkecaféens medlemmer er alle kvinder.  

Bestyrelsens medlemmer understreger naturligvis, at ingen bliver udelukket fra bestemte 
aktiviteter på grund af køn. Vi blander os faktisk mindst muligt, fordi grupperne i meget høj 
grad er selvstyrende og alle brugerne bidrager til husets drift med det årlige 
kontingentbidrag, som kun er 100 kr. pr. person. 

Hvis du vil starte en interessegruppe op sammen med andre, er I også velkomne til at bruge 
Natur- og Kulturcaféens lokaler.   

 


