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3. årgang   Nyheder, venskabelig mobning m.v. 

Der blev fanget  ca. 150 flade i 

årets fiskekonkurrence. Ordet 

flade skal forstås bogstaveligt. De 

fleste var ikke tykkere end en 

skive 

rug-

brød. 

Vi skal 

på ha-

vet 

igen 

efter 

flere. 

Og vinderne blev:  Bent og Ejvind 

som blev behørigt  fejret under 

den traditionsrige morgenkaffe 

efter fiskeriet. 

Fiskekonkurrencen 

Nedgearing 

Karl Eigil gearer ned.!! 

Efter lange overvejelser 

om en anden skrue-

størrelse smed han re-

paratøren et ankeret.. 

”Nu vil jeg ikke vente 

længere” blev sagt med 

vægt . ”Den nye gearkasse skal 

monteres og ikke stå på land 

længere!” Hvad  han gjorde an-

derledes denne gang er ukendt 

for menigmand, men det lykke-

des! Endelig kan han sige, at  hans 

motorudskiftning er tilendebragt. 

Seje sild i KBL 

Lis og Birgitte 

ved garnrenseren 

”Hyttefadet” 

”Det skal se  ordentligt 

ud” er en bemærkning 

man kan høre fra Karsten 

Husvært. Der er en mar-

kant ændring i standar-

den efter at Karsten har 

taget over. Tak til Kar-

sten. Nu mangler vi bare, at rygerne 

tømmer deres askebægre og at kaffe-

drikkerne selv vasker op efter sig 

inden de går.  

”Den fortabte søn” 

Søren Sømand er vendt 

hjem sammen med sva-

lerne, da nu vejret skal 

til at være varmere., 

men han var alvorligt  

handicappet ved ankomsten. Ar-

men var i gips til over albuen. 

Det er blevet rettet, gipsen stop-

per nu under albuen, så nu kan 

han bøje armen igen. 

Der ar altid risici ved at tage 

hænderne op af lommen! 

Opgearing 

Sander har fået fart på igen! 

På Skejby gav de ham rotte-

gift efter hans eget udsagn, 

og det fik sat blodtrykket 

op igen.  

Trykket i ”Johannes” motor 

har heller ikke været for 

godt,  men måske har den 

også fået en gang rottegift, 

for da han startede den her 

i foråret løb den løbsk og 

var ikke til at standse igen. 

”Kirstine” på flyvetur 
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Tak for god ro og orden-

Tak til Lis og Leon for 

en dejlig frokost 



Torskedumt 
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Torsken har svømmet rundt i 

havet i 120 millioner år. 

Den er gullig og kan lide at 

svømme, konstant på jagt ef-

ter nyt bytte, der sker ikke 

meget i dens liv, og en line der 

svæver ned med frisk fiskeagn 

på en krog regnes for noget af 

en nyhed, det er en sensation. 

Hvad er nu det, siger torske-

ne til hinanden, endeligt noget 

nyt, siger en og bider på uden 

videre, og så skynder de andre 

sig også at bide på , for ingen 

vil skille sig ud, fint nok at 

hænge her , siger den første 

ud gennem mundvigen, og de 

andre samtykker. Tiden går, 

derefter begynder alt at bevæ-

ge sig, de bliver trukket af 

sted, en eller anden mægtig 

kraft trækker dem op, højere 

og højere op i retning af him-

len der snart flænges, og så 

tager en anden verden over, 

fuld af underlige fisk. 

Jon Kalman Stefánsson 

Maj Måned 2015 



Fotos fra fiskekonkurrencen  - maj 2015 


