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Få en enestående maritim oplevelse på en 
galease ladet med muligheder:

•  FIRMATURE
•  UDFLUGTER
•  JUBILÆER
•  MØDER
•  SELSKABER
•  TEAMBUILDING
•  ASKESPREDNING

- eller kontakt os med jeres ønsker, og lad os 
sammen finde den perfekte løsning for jeres 
dag til søs.

Martin Dencker - Skipper
Telefon: 51 67 24 18
E-mail: info@hjalm.dk
www.concura.dk
Facebook: Galeasen Hjalm
Instagram: Galeasen_Hjalm

Galeasen Hjalm

Hjalm blev bygget i 1901 som fragtskib og har siden levet en om-
skiftelig tilværelse under flere ejere og flere navne. I 1978 købte 
Holbæk Kommune skibet, gendøbte hende Hjalm, som hun hed 
i 1924, og riggede hende til som en tomasters galease med kaj-
plads i Holbæk Gl. Havn. 
Da Holbæk Kommune senere valgte at sælge Hjalm, lykkedes det 
private kræfter at bevare skibet i byen. 

Hjalm forpagtes i dag af Fonden ConCura, der benytter hende 
som skoleskib for STU-elever. STU står for Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse og er et tilbud til elever, der ikke kan gen-
nemføre en normal ungdomsuddannelse. 
Eleverne trives med den direkte oplæring fra skibets mandskab, 
og det praktiske arbejde hjælper dem til nye færdigheder, der 
kan bane vej for gode fremtidsudsigter, da Hjalms skipper efter 
endt forløb kan indstille eleverne til optagelse på en søfartsskole 
eller et skoleskib. 

Fonden ConCura takker alle, der booker Hjalm, for at støtte en 
lokal læreplads, der hjælper de unge godt videre i livet. 

HJALM
med kurs mod 
maritime minder



Skoler, foreninger og virksomheder
Hjalm har mange års erfaring med at lave temadage og ture, hvor alle kommer 
hjem med ny viden og maritime minder for livet. Uanset om I er på udkig efter 
teambuilding, lejrskole eller foreningsudflugt kan vi sammensætte et spændende 
enkeltdags- eller turprogram til jer. 

Et træskib som Hjalm er det perfekte sted at lære livets lektier om samarbejde 
og sammenhold. Prøv f.eks. at sætte sejl, kvejle reb eller overnatte i en skibskøje.
Vores mandskab fortæller gerne egne historier fra livet til søs.

Askespredning
Tag en sidste afsked til søs, hvor fjorden og naturen danner en stemningsfuld 
ramme om det sidste farvel og giver de pårørende et smukt minde. 
Der kan være mange anledninger til at vælge en begravelse til søs, og vi hjælper 
med at finde den rette form for netop jeres afsked. 
Efter askespredningen er der mulighed for gravøl med eller uden bespisning 
ombord.

Hjalm kan bookes af alle, lige fra private til skoler, 
virksomheder og foreninger. 
Vi tilbyder en lang række forskellige arrangementer og står klar til at tilpasse en tur 
efter dine ønsker. Desuden udbyder vi forskellige sejlture henover sommeren, som 
man kan købe billet til, uanset om man er én eller flere.

Fødselsdag eller store livsbegivenheder
Gør jeres fest til en oplevelse, som jeres gæster vil mindes med glæde. Kombiner den 
hyggelige fællesspisning, som kendetegner de klassiske familiefester, med en udflugt, 
hvor gæster i alle aldre kan hygge sig sammen, slappe af, bade, lære om sejlads, nyde 
naturen og tage en masse fantastiske fotos til familiealbummet. Book os f.eks. til 
fødselsdage, barnedåb, bryllup, fornyelse af ægteskabsløfter eller jubilæum.

Sejlture og togter
Hjalm har tradition for at deltage i flere af landets store togter, ligesom vi også 
arrangerer en lang række ture i lokale farvande. Hver sommer udbyder vi et bredt 
program, der blandt andet omfatter aftensejladser, weekendture, Limfjorden Rundt, 
Fyn Rundt eller Skt. Hans-sejltur, hvor vi ser bålet i Strandparken fra søsiden.
Se det aktuelle turprogram på www.concura.dk 

Galeasen Hjalm - praktisk information 

Adresse: Midtermolen på Holbæk Gl. Havn, 
4300 Holbæk

Maks. antal ombord: 36 personer ekskl. 
besætning.

Bespisning: Vi kan stå for både mad og drikkeva-
rer og tager gerne i mod ønsker, men I er også selv 
velkomne til at arrangere catering. Skibets besætning 
og elever varetager serveringen. 
Vi anbefaler spisning på dækket, hvor sejloplevelsen 
er i fokus. Ved spisebordet i ”banjen” er der plads til 
30, hvis man sidder tæt. 

Badning: Badning er på eget ansvar og kun efter 
forudgående aftale med skipper.

Yderligere informationer findes på 
www.concura.dk

”Selv de mindst søstærke 
kan være med”

”Et gammelt træskib er en 
helt særlig sejloplevelse”


