
K a l ø v i g f i s k e r n e s  n y h e d s b r e v ,  v e n s k a b e l i g  m o b n i n g  m . v .  

D e c e mb e r  2 0 1 5  

 

 

Å r g a ng  3  n u m m er  1 3  

Livet på bryggen 

Udkigsmanden 

Kaløvigfiskerne er heldige at have 

deres egen udkigsmand. Det er 

Kim, som fra sin ”kragerede” oppe 

i en af de høje kulkraner på hav-

nen  kan se næsten til verdens 

ende. 

Må-

ske  

kan 

man 

blive 

lang-

synet 

af at 

skue ud over verden, men ikke 

Kim. 

Ud over det store overblik over 

Kalø Vig har Kim også godt styr 

på, hvad der sker lige under ham. 

Han ved hvor mange sæler, der er 

inde, og han kan også engang 

imellem udpege en sildestime for 

en søgende fisker. 

Men det kniber med det helt næ-

re syn. Vandlinjen var  væk på 

hans damjolle, da han på et hint 

fra en forundret og  bekymret fi-

sker måtte konstatere, at regn-

vand ikke løber automatisk ud af 

hans jolle. Det skal pumpes ud, 

Kim, med håndkraft—ellers må 

du sørge for at der er strøm på 

batteriet. 

 

Helsekost Skræmte sild 

De seneste par år har der på den-

ne årstid været mange sild i Kalø-

vig. Således har det desværre ikke 

været i år. En lille stime har  som-

me tider været på fiskepladsen, 

men for det meste af tiden har 

den søgt andre steder hen, uden 

at vi ved hvor. 

Et utal af gange har fiskerne sejlet  

til fiskepladsen uden at møde de 

eftertragtede havstrygere. I time-

vis er der fisket på spredte signa-

ler på ekkoloddet med meget be-

skedne resultater. 

Karl Ejgil har 

imidlertid 

”sildetække”,  

men han fi-

sker også med 

hund. ”Milo” 

er altid med 

ham og stirrer sildene lige ind i 

øjnene. De kan lige prøve på at 

bevæge sig, når de kommer på 

dækket, så kommer Milo efter 

dem. Og så ligger de helt stille, 

som man kan se på hosstående 

Velfærdstjenesten gjorde det 

igen, igen. Brunkål, som kun vor 

mor lavede dem, kan trække fi-

skerne på havnen.  

Leon og Lis trakterede den 14. 

novem-

ber om-

kring 30 

fiskere og 

fiskerko-

ner med 

den skønneste hjemmelavede 

brunkål og tilhørende flæsk. Er-

indringen om, hvordan det var 

engang hjemme hos mor, var 

hos 

nogle så 

stor, at 

de lige 

måtte 

tørre 

øjnene. 

Vinden 

var hel-

digvis i 

vest, da selskabet forlod havnen, 

så der blev ikke logget klager fra 

de lokale beboere. 

Tak til Leon og Lis med hjælpere 

for en god eftermiddag i venners 

lag. 
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En rigtig glædelig jul til  

jer fra os i redaktionen 

Side 2 

Generalforsamling 

Dommeren: - "Unge dame, De fast-

holder, at den anklagede mand røve-

de 500 kr., som De havde gemt i De-

res brystholder?" - "Ja."  -Dommeren: 

"Tør man spørge hvorfor, De ikke 

råbte om hjælp, der var jo mange 

mennesker i parken?" - "Jeg kunne 

da ikke vide, at det var pengene han 

var ude efter."   

Alle os i redaktionen ønsker 

hermed alle på bryggen en rig-

tig glædelig jul samt et lykke-

bringende godt nytår med rig 

fiskeri til alle i den kommende 

sæson. 

Nu her hvor fiskeriet ligger lidt 

stille er der tid til at udvikle  

alternative fiskerimetoder, men 

pas på ikke alle metoder er lige 

velegnede.  

Det skal ikke afholde folk fra at 

forsøge at udvikle alternative 

metoder. 

For eksempel har gartnerlauget 

været i gang  med at udvikle en 

alternativ krog, som skulle være 

velegnet til at fange  Mult. 

Mult er jo som bekendt veganer 

og især søagurker vil den gerne 

spise. Ja, nu får vi se, om  pro-

jektet vil lykkedes for gartner-

lauget. 

Når dette blad går i trykken har vi 

passeret døgnet  den 21. december , 

hvor det atter går mod de lyse tider. 

Her i julen kan der måske også blive 

tid til at mindes de  dejlige dage vi 

havde  i sommeren og hvor vi støn-

nede af varme. 

Fra vores  højt agtede og ærede 

formand skal redaktionen videre-

bringe  ønsket om en glædelig jul 

og et lykkebringende godt nytår til 

alle. 

Samtidig meddeler formanden, at 

der er mødepligt til den kommen-

de  generalforsamling den 16. janu-

ar for samtlige medlemmer af  

bryggen med ledsagende hustruer. 

Kun de af formanden akcepterede 

afbud vil blive tolereret. 

Tilmelding sker på vanlig vis, idet 

Kresten har påtaget sig den store 

opgave at indsamle de kr. 50  pr 

person, som det koster,. Ud over 

dette brud på traditionen vil resten 

være kostløs. 

Da der er tradition for at general-

forsamlingen kan blive langvarig, 

vil det være en god ide  at formidle 

taxakørsel etc i god tid forinden 

generalforsamlingen. 

Instrukser og informationer vil bli-

ve uddelt på selve generalforsam-

lingen. 




