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Fiskekalas
Truende skyer hang hen over havnen lørdag formiddag da fiskerne
havde valgt at afvikle deres sædvanlige fiskekalas. Regnen holdt
sig dog i baggrunden, mens fiskefileterne blev udleveret til de i kø
ventende folk som var ankommet
til kalasen på trods af vejret. Reporteren kan oplyse, at årets
fiskekalas går ind i kalenderen
som rimeligt jævnt besøgt, og atter en succes for fiskerne.
Det var de sædvanlige hjælpere
som stod for afholdelsen af seancen, og der skal lyde en stor tak til
hele mandskabet, for at bære dette arrangement til en succes som
fiskekalasen er, selv om arbejdet
er hårdt mens det står på.
En person manglede dog ved pengekassen i år, nemlig vores altid
tilstedeværende kasser, som dog
havde meldt fravær på grund af
ophold på Slesvisk højskole. Onde
tunger påstår at han forsøgte at
indhente den forsømte lærdom i
grundskolen, men reporteren kan
oplyse noget helt andet, nemlig at
kursusopholdet handlede om noget ganske andet. Især Hansastædernes handel med fisk havde stor
interesse for vores kasserer, så
måske er der helt nye ideer på vej
til fiskernes årlige fiskekalas. Og
hvem ved om der kan oprettes
nye kontrakter af samme slags
som i 1200-1400 tallet med Hansastæderne om leverancer af sild.

Medens regnen silede ned var
der også gang i den under halvtager til skipperbordet og det i
folkemunde omtalte alternative
universitet. Her festedes der videre trods den utrøstelige silende regn.
Fiskernes savbladsvirituos Kim
havde lokket vores altid tilstedeværende Cresten til at medtage orgelet og sammen udgjorde
de nu fiskernes nye påfund
”Fiskerdueoen Kim og Cresten”.
Glade toner kunne nu høres ud
under halvtaget med blandt andet melodierne ”Flickerne från
Småland” og mange andre udsat
for orgel og savblad. Hertil Bo’s
helt unikke sopranstemme som
præcist hele tiden ledte orkesteret ind på nye melodier.

Heldigvis havde Kim taget
saven med de fine tænder
med, så tonerne var sprøde og
vellydende og på grund af det
kølige sommevejr sitrede benene i forvejen af kulde, hvilket kun gjorde yderligere, at
savklingen fik en ekstra fin
vibrato.
Musikalsk en oplevelse og på
et niveau som sjældent kan
opleves i et musikhus.Helt
igennem en fin seance som er
under udvikling til det bedre
og vi glæder os til at høre duoen fremover når de får øvet
sig lidt mere.
Sidst på eftermiddagen var
selskabet mæt af dagens oplevelser og mens solen forsøgte
gennembrud i skyerne opløstes selskabet efter en dejlig
dag, på trods af regnvejret.
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X-faktor

Som det fremgår af forsideartiklen overraskede
Bo med sin fine sopranstemme.
På billedet herover ses Bo
under udførelsen af sin
kunst.
Livet på Bryggens redaktion tænker på om Bo har
potentiale til at vinde Xfaktor konkurrencen
2017/18? Hvis det skal
komme på tale, så skal tilmeldingen finde sted nu,
også fordi næste gangs Xfaktor er sidste gang i DR.
Fiskerne vil glæde sig til at
være opstøttende publikum under udsendelserne,
hvor de kan holde både
garn og ruser op foran kameraet, når dommerne
skal påvirkes. Han skal dog
lige først lære at stå med
ansigtet til sit publikum,
som under fiskekalasen
også sad i det tilstødende
lokale..
Vi glæder os til at følge udviklingen både med Bo og
hans sangtalent og ligeledes med Fiskerduoen. Måske har vi en Fiskertrio i
støbeskeen, man ved jo
aldrig. X factor? Uden
tvivl!

Brev til redaktionen
Hej Ejvind Hvordan gik
det med fiskekalas i lørdags?,Her havde vi fint
vejr og solskin 30 gr. så
der var lige en gris som
måtte lade livet og på
grillen -dertil en masse
bajere og lidt mærkelig
i hovedet næste dag.
Her går det sgu langsomt. Først langsom fart
herned, så 7 dage med
at ligge og drive rundt
på kysten af Haiti. Nu
har vi så været langs
kaj i 8 dage og er kun
halvt færdig med at
losse. Det er ved at være
træls men kokken bakke
jo op hver dag og øllene
er kolde så vi klarer
os.Hils alle sutterne.Vh.Søren

Landing d. 23/6 2017 af
”Kirstine”
Fangstområde: Kalø Vig

Livet på bryggen

August 2017

Side 3
Kaløvigfiskernes nyhedsbrev

Flådebevægelser
Afgået:
”Johanne” til
Thyborøn

Velfærdstjenesten

Tilgået: Fjordkutter
Ejer: Jørgen Bjerregård

Leon inviterer til:
21/10 Brunkål

Redaktionens mening
I løbet af de sidste 15 år har Danmark haft 8 forskellige fiskeriministre. Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening har forsøgt at have en dialog med den til enhver tid residerende fiskeriminister, hvilket ikke altid er let.
Fritidsfiskerne fylder ikke meget i ministeriets hverdag. Dan
Jørgensen strakte en hånd frem til os og bad de rekreative
fiskeorganisationer om at gå sammen om at lave en vision
for det rekreative fiskeri. Visionen blev venligt modtaget af
Dan Jørgensen, hvis virkelige agenda var at skabe plads til
især tyske fisketurister igennem yderligere begrænsninger af
vore ældgamle rettigheder. Vores vision for det rekreative
fiskeri havde ingen betydning for ham..Hans mål var at skaffe flere turistindtægter til landet. Han røg af taburetten ved
valget og Eva Kjær Hansen , som fulgte ham, holdt kun et år,
før hendes taburet væltede og tilsvarende for Esben Lunde
Larsen. Vi når lige indenfor døren, får afleveret vor besked
inklusiv forslag til bl.a. til at skaffe flere turistindtægter til
landet, så kommer der en ny person på ministerposten, og vi
kan begynde forfra. Det er mildest talt frustrerende eller på
godt jysk: TRÆLS. TAG OS NU ALVORLIG!

Hold øje med opslagstavlen i
”Hyttefadet” for eventuelle ændringer i planerne.
13/9 Lis Hyldborg inviterer fiskerne til Åbent Hus hjemme
kl. 13 til 16
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Fra fotoalbummet

