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I festligt lag!
Fiskerne i Kaløvig Bådelaug har en årelang
tradition for festlige sammenkomster.
Dette har desværre ikke været muligt i tiden med forsamlingsforbud p.g.a Covid –
19 smitterisikoen.
Behovet for lidt festlighed på Bryggen var
stort, da restriktionerne endelig blev lempet. Og begejstringen var da ligesom til at
få øje på, da Oldermanden foreslog, at han
ville betale for en gris, hvis der var en, som
ville stege den for ham, og da så også Jørgen Bjerregaard tilbød at betale for drikkevarerne, var der mange fra fiskerkredsen,
som støttede op om festudvalget og tilbød
deres assistance med alt det praktiske.

Oldermand Kresten

Dagen, hvor Bryggen festede, var lørdag den
3. juli, 2021, og det smukke sommervejr var
bevis på, at de to festsponsorer har opført
sig pænt det sidste år.
Festudvalgets formand Leon har anmodet
om spalteplads og bedt skriverkarlen viderebringe formandens og udvalgets tak til alle de, som hjalp med afhentning af grisen
kl. 5 om morgenen, med afhentning af grill,
stegning af dyret i 5-6 timer, med bordpynt
og -dækning, opstilling af buffet, bestilling

Jørgen Bjerregaard

af fadøl, reparation og opstilling af tappeanlæg, oprydning (fortsat side 2)
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og aflevering af grillen efter festen. Ved sådan
en fest er der utallige gøremål og formanden
takker alle fra fiskerkredsen incl. deres ægtefæller, som gjorde festen mulig og vellykket.
Som nævnt startede dagen kl. 5 om morgenen
og sluttede efter midnat, da Kim faldt i havnen
og blev fisket op igen. I parentes bemærkes, at
det er den største ”torsk” fanget i år i havnen,
hvor der ellers er fiskeriforbud.

Her er dyret

Der følger her en række fotos fra begivenheden.
Samtidig skal der lyde en stor tak til de 2 gavmilde værter:

MANGE TAK FOR EN DEJLIG FEST!

Mens vi venter
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En dejlig dag på Bryggen

