
Kasserer, formand og næstformand i Odden Sætter Sejl gik på havnen sammen med formanden 

for Odsherreds Turistforenings formand Stig Løcke. De tre stærke lokale ildsjæle er fra venstre 
Jette Rude, Rikke Eriksen og Mette Riis Schmidt. Foto: Susser Preuss 

 

En prisoverrækkelse, der var umulig at holde hemmelig 
 

Når man vil hædre et helt landsbysamfunds ildsjæle, bliver man 

nødt til at lukke katten ud af sækken - derfor havde Odsherreds 

Turistforening på forhånd afsløret årets prismodtagere i Odden 

Sætter Sejl 

 
Af Mie Sparre, journalist 

 

Formand for Odsherreds Turistforening Stig Løcke glædede sig 

over fremmødet til foreningens generalforsamling onsdag aften 

25. april. Selvom mødet var henlagt til Odsherreds yderste spids 

på restaurant Den Gyldne Hane på Odden havn en råkold 

forårsaften, strømmede det til med deltagere. De fleste kunne 

nok ikke helt fremvise medlemskort til turistforeningen, men til 

gengæld er de aktive i Odden Sætter Sejl, der på få år har 

formået at sparke nyt liv i den gamle havnebys hensygnende 

havnefest. Det er netop den bedrift, turistforeningens bestyrelse 

har besluttet at anerkende med overrækkelsen af Årets Turistpris 

2018. 

 - Jeres stærke lokalsamfund er en af forudsætningerne for, at I 

er i stand til at skabe et så gennemslagskraftigt arrangement, 

sagde Stig Løcke blandt andet i sin overrækkelsestale. 

 - I og jeres gæster kan sammen glæde jer over den kreativitet, 

kvalitet og lokale styrke, der lægges for dagen i Odden Sætter 

Sejl, tilføjede formanden.  

Han fik også nævnt, at årets Odden Sætter Sejl-fest foregår i 

weekenden 7. og 8. juli - så kunne alle få datoen noteret i 

kalenderen.  

Formand for Odden Sætter Sejl Rikke Eriksen modtog prisen 

sammen med næstformand Mette Riis Schmidt og Jette Rude, 

der er kasserer. 

Det synlige bevis på hæderstitlen var traditionen tro et stykke 

kunsthåndværk skabt lokalt. I år et gobelinvævet billedtæppe 

udført af væver Margrethe Agger. 



Det lille vægtæppe i blå og turkise farver med titlen "Sten fra 

nordvest" skal fremover hænges op i den gamle auktionshal, 

som takket være Odden Sætter Sejl er blevet istandsat. Det er 

her en del af havnefesten og andre arrangementer i Odden 

afvikles. 

- Det er simpelthen en fantastisk havn - her er ikke noget med 

stokroser, men en havn, der stadig er en arbejdsplads, og hvor 

man kan handle i fiskebutikken, lød det også fra 

turistforeningens formand undervejs.  

Efter prisoverrækkelsen og Rikke Eriksens takketale, tog en 

anden lokal Odden-ildsjæl ordet - Jørgen Revsbech, der nok 

mest er kendt som formand for Sjællands Oddes Fællesråd. 

- Det er så fortjent, at I får årets pris. I har givet Odden et 

fantastisk løft - tak for det og tillykke med prisen, sagde Jørgen 

Revsbech henvendt til den glade trio, der derpå blev hyldet med 

nok en stor klapsalve. 

- Tusind tak for alle de flotte ord, det er en dejlig anerkendelse 

at få, sagde Rikke Eriksen på vegne at de mange 

prismodtagere.   

 

 

 


