
 
 
 
Endnu et vellykket virksomhedsbesøg er overstået med følgende deltagere: 
 

• Henrik Bradsted 

• Jan Gundestrup m. frue 

• Tom Svendsen m. frue 

• Albin Jørgensen m. frue 

• Peter Andersen m. faml. 

• Henrik Gregersen m. faml. 

• Ejnar Josefsen m. frue 

• Ib Nielsen m. frue 

• Arly Nielsen 

• Frede Nejsum 

• Verner Thomsen 

• Stig Kristensen 

• Edel Stegemeyer 
 
Den 28. April. 2007  mødtes vi på MARTEC, Hånbækvej 54, kl. 09.00, hvorefter vi kørte i bus til 
 

Tolne Vandværk. 
Henrik Bradsted, som har tilsynet med Frederikshavn Kommunes Vandforsyning kørte med i bussen fra Frederikshavn, 
og han gav os en grundig information om de forskellige vandboringer m.m., som vi kørte forbi på vejen, så nu ved vi 
en hel del om vandforsyningen her i Frederikshavn og opland.  
 
Da vi kom til Tolne Vandværk, fik vi sko beskyttere på – af hensyn til hygiejnen på vandværket – og så fik vi ellers en 
meget grundig gennemgang af vandværket med spuling af vandfilter m.m., det sidste viste med al tydelighed at 
vandet filtreres med succes så vi kan drikke det direkte fra hanen. 
Efter den meget grundige og interessante gennemgang fik vi lidt til at skylle halsen med – dog ikke vand – og så gik 
turen videre mod 
 

Hvims Brandskole. 
Vi var lidt tidlig på den, så vi spiste vores medbragte mad på bænke udenfor skolens undervisningslokale, og kl. 12.30 
gav Ib os et meget grundigt indblik i brandskolens historie, som går helt tilbage til 1959 og så kom nostalgien rigtig op 
i de ”gamle” maskinmestre, der både kunne huske dengang og dengang og ……. 
Efter historikken blev vi vist rundt på hele området og man må sige, at det må være ”sort arbejde” folkene laver der, 
for alle steder var der bare sodet, så man skulle passe lidt på, hvis man ikke ville have synlige minder med hjem ☺ 
De medbragte børn m.fl. fik lov til at løbe røgdykkerbanen igennem dog uden røg og udstyr, men de syntes at det var 
lidt hårdt, så det var nok ikke uden grund, at ”de gamle maskinmestre” ikke følte lyst til at tage brandskolen om. 
 
Efter et par interessante timer kørte vi videre mod Skagen, hvor vi havde håbet på at kunne få en rundvisning på 
Skagen Bryghus. Det kunne nu ikke lade sig gøre en lørdag, så vi måtte ”nøjes med” at smage på deres udmærkede 
øl, og en ting er helt sikker. Det er et utroligt flot Bryghus, der har tilstede i det gamle elværk, og bygningerne er 
virkelig restaureret så den gamle bygning beholder sin værdighed. 
 
Ved 16.30 tiden var vi så parate til at køre hjem – og jeg tror ikke, at der var nogen der syntes at turen ikke havde 
været ”en lørdag værd” 
 
Edel Stegemeir  

Referent. 

Den 1. maj 2007 
 


