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”LILLEBJØRN” TIL FLÅDEN
Efter nedlæggelse af Orlovsværftets byggeaktiviteter på Holmen i
hovedstaden har Anders overtaget leverancerne. ”Lillebjørn” er
afgået fra Kaløvig for indskrivning i flådens tal. Anders har solgt
hende til en flådeofficer.

FISKEKONKURRENCEN

VINDEREN

Kaløvig fiskerne afholdt den årlige fiskekonkurrence lørdag den
21/5 2016.
Forventningerne var store , da 18
fiskere på i alt 9 både stævnede
til havs for at bjærge i alt 2.5 km
bundsatte garn. I alt blev der landet 113 skrubber.
Vinder blev Anders med 23
skrubber.

NYT MARKED
Bryggen er leveringsdygtig i afskårne skrubbehoveder. Der har
vist sig en overraskende interesse
for daggamle skrubbehoveder
gerne med lidt lugt ved, og mest
fra nogle bådejere fortøjret ved
”hunørkajen”. Det kan udvikle sig,
oplyser John P optimistisk.

Den største fangst fik Lillejens,
som fangede sin
egen båd ”Havkat”,
men han havde
overordentlig svært
ved at lande den, da
garnet var viklet om
skruen. En hjælpende hånd blev
ydet fra en af de øvrige både, som
fik Havkat på krogen og slæbt
under havnekranen, hvor den
blev landet.

Anders
bådrenovatør, humørspreder og
nu også førstedivisionsfisker får
nu sit navn indgraveret i Bryggens
klokke til evigt minde om de 23
skrubber, han vandt med i fiskekonkurrence 2016.
Redaktionen ønsker tillykke.

KALENDEREN
18/6 2016: Lis og Leon serverer
stegt flæsk , kartofler og persillesovs
30/7 2016: Helstegt pattegris.

Interesserede bedes henvende sig
ved skibberbordet på Bryggen. Se
efter nedenstående:

FISKERIET I VIGEN
Traditionen tro fortsattes med
morgenkaffe og afsluttedes hen
på eftermiddagen med kartoffelsalat a la Anders samt velgrillede
pølser a la Carsten Fut Formand.
Alle var langt overmindstemålet.

Elendigt ved nordenvind, lavtryk
og fuldmåne. Alt var til stede under årets fiskekonkurrence.
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Helt urimelige reaktioner
på en lille fejl i redaktionen

Hej Ejvind jeg vil godt opponere mod det foto du har
brugt af John og hans fisk !
Hvor mange gange kan man
egentlig få ros for samme
fisk ???? Det anvendte foto
og den viste fisk er fra august sidste år !!!!! Her er fotoet af John og fisk anno
2016
læg venligst
mærke til hvor meget ældre
ham ser ud og hvor meget
mindre fisken er
mvh
Birgitte

Det burde have været en torsk
Som læser af bladet Livet på Bryggen
kan jeg gerne blive lidt indigneret. Her
fremsendes billede af en ørred på kun
tre kilo som næststørste fangst i 2016,
medens der måles op mod en lidt større ørred fra 2015.
I år er der altså kun fanget en ørred,
som så fremstilles som noget særligt
med billede af fangeren og ørreden.
Det kan kun have et formål, nemlig at
promovere sig selv. Ved nærmere eftertanke burde det ikke være en ørred,
som sås på billedet, men mere en slags torsk nemlig en kæmpe tanketorsk på tre kilo, hvis en sådan kan vejes på vægten.

FISKERHUSENE
Omrokeringerne i fiskerskurene er
forbi for denne gang. Det er lykkedes at gøre alle tilfredse med deres
nye eller gamle skur. Så tak for den
imødekommenhed der har været fra
alle lejere.
Fristen for betaling af skurene er
overskredet, så skulle der være enkelte, som har smølet med betalingen skal få afregnet hurtigst muligt.
Det er forholdsvis omkostningskrævende at opkræve betaling for fiskerskurene, og det bliver ikke billiger af at skulle udsende rykkere for
manglende betaling. Så husk at betale din skurleje til tiden. Ved
manglende betaling udtaler skurformanden, at man vil blive hængt,
skudt og spist i nævnte rækkefølge.
Som tidligere nævnt er det ret omkostningskrævende at opkræve betaling for fiskeskurene og der vil
derfor næste år blive opkrævet betaling via mail. Det vil derfor også være en god ide at tjekke sin mailadresse og påse at havnen har den
rigtige mailadresse hvortil opkrævningen kan sendes.

Der vil blive opslag om betaling i
april måned 2017. Skulle der være
enkelte, som ikke har kendskab til
computer eller ikke har en mailSe på billedet af en glad mand, der har fanget en ørred på kun tre kilo. adresse, vil betaling stadig kunne
Promoverende, se hvad jeg kan fange, for derefter, når man bliver ta- foregå med menneskepenge, men
get i snyderi at give skylden for fejltagelsen til hele ”Livet på bryggens”
nu som bringegæld.
redaktionen. Som redaktionsmedlem må jeg protestere. Fejltagelsen
kan alene tillægges chefredaktøren, som har handlet på egen hånd,
ellers ville fejlen selvfølgelig ikke være forekommet.
Sander
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Fra Fotoarkivet
Havkat på krogen

I SNOR
Madpakker og hunde skal holdes i
snor! Nalle vil
ikke fotograferes efter at han
har stjålet Redaktørens leverpostejmad.
Dagen efter fik han trukket 2 tænder ud, hvilket kun kan være rimeligt. Dagen efter igen kom han og
sagde undskyld
og forhørte, om
der ikke skulle
være en lille bid
til overs. Sådan!
Han har øjensynlig forstået beskeden. Man må jo også passe på sit
tandsæt, det er jo ikke ubegrænset.

Vor egen Don Olsen skal øjensynlig også holdes i
snor. Han havde
30 gæster til morgenkaffe i.f.m.
fiskekonkurrencen, men glemte
helt at tage morgenbrød med fra
bageren. Gad vide hvor han havde sine tanker og
hvor mange tænder det bør koste?
2014

Knæk og bræk

