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Bestyrelsen: 
 
Formand:        Kent Alexander                                                                      
        Humlebæk Strandvej 133                                          
        3050 Humlebæk.                                           
        Tlf. 4015 17883 Mail: kent.alexander.dk@gmail.com 
Næstform.:      Henning Hedegaard Larsen 
        Teglgårdsvej 323B, 2.th.    
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Kasserer:        Ole Nielsen 
        Roret 61 
        3070 Snekkersten                                     
        Tlf. 4913 5585 Mail: olesnielsen@webspeed.dk 

Bestyrelses       Per Sass Jensen 
medlem:        Humlebæk Strandvej 135 
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4919 4605 Mail: persassjensen@gmail.com  

Bestyrelses       Susanne Hakmann 
medlem:        Oscar Brunsvej 4A, st.th. 
        3050 Humlebæk.     

       Tlf. 5090 3628 

Bestyrelses       Kaj Kanstrup 
medlem:        Teglgårdsvej 325A, 1.tv.    
        3050 Humlebæk. 
        Tlf.2245 1519 Mail: Kajkan@live.dk 

Bestyrelses       Jørgen Schønnemann    
medlem:        Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
                          3050 Humlebæk    
        Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com 

      

Suppleant:       Elo Nielsen 
       Teglgårdsvej 325B, 1.th.    

        3050 Humlebæk.     
        Tlf. 4037 0036 Mail: elo.nielsen@live.dk  

Suppleant:       Poul Mølvang Nielsen    
        Teglgårdsvej 321B, st.tv. 
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 2862 2807 Mail: molvang@webspeed.dk 

Suppleant:       Svend Erik Wittenkamp    
        Teglgårdsvej 539, st.tv. 
        3050 Humlebæk 
        Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 
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Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: 
 

Kontakt: Kent Alexander                                                                    
 Humlebæk Strandvej 133                                          
 3050 Humlebæk.                                           
 Tlf. 7020 2783 

 kent.alexander.dk@gmail.com 

 

Janus: Elo Nielsen  
Havture: Teglgårdsvej 325B, 1.th 
 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4037 0036 
 Mail: elo.nielsen@live.dk  

 

Banko: Susanne Hakmann 
Jule- Oscar Brunsvej 4a, st.th. 
Frokost: 3050 Humlebæk. 

Tlf. 5090 3628 
 

Medl.liste: Per Sass Jensen 
 Humlebæk Strandvej 135 
 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4919 4605 
 Mail: persassjensen@gmail.com   

Sekretær: Jørgen Schønnemann 
Skovtur: Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
Blad- 3050 Humlebæk. 
udvalg: Tlf. 2071 1001 
 Mail: js20711001@hotmail.com  
 
 

Blad- Henning H. Larsen 
udvalg: Teglgårdsvej 323B, 2.th. 
Hjemme- 3050 Humlebæk. 
side: Tlf. 2029 6557 
 Mail: hhlarsen@webspeed.dk 

 

Blad- Peter Sørensen 
udvalg: Langebjergvej 308A 
 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4919 2576 

 
 
Morgenmad: Svend Erik Wittenkamp 
Øl- Teglgårdsvej 539, st.tv. 
automat: 3050 Humlebæk 
 Tlf. 2081 8055 
  Mail: wittenkamp@gmail.com       
 
 

Småbåds- Claus Hummel 
ture: Tlf. 4169 6562 
 Gl.Stransvej 93 
 3050 Humlebæk. 
 Mail: claus.hummel@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail: pet.sor@webspeed.dk 
 
Havture: Kaj Kanstrup 
Janus: Teglgårdsvej 325A, 1.tv. 
                  3050 Humlebæk. 
                  Tlf. 2245 1519 

Mail: Kajkan@live.dk  
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Formanden har ordet 
Af Kent Alexander 

kent.alexander.dk@gmail.com 
 
Kære medlemmer, 
 
Mens den danske sommer er over os med sit omskiftelige vejr og de fleste af os 
er på ferie, skal på ferie eller har været, sidder jeg og gør status over 1.ste halvårs 
aktiviteter i Sletten Fritidsfiskerlaug.      
Generalforsamlingen blev afholdt onsdag d. 15.02 i Sletten Bådeklub hvor Susanne 
Hackmann, Jørgen Schønnemann og undertegnede alle blev genvalgt. Kontingent 
blev fastsat til kr. 200,- for 2012 – altså uændret ! Flemming Lunn blev valgt til 
ny revisor. 
 
Der har været afholdt Havture med M/S SONTE – men da ejeren desværre er død  
skal vi nu i gang med at finde på en ny løsning. Elo har lovet at hjælpe med at 
undersøge nye alternativer samt en mere økonomisk forsvarlig løsning. 
 
Småbådsturene er i fuld gang og der er datoer og plads til tilmelding på vores 
hjemmeside www.slettenfritidsfiskerlaug.dk. Svend-Erik og Claus Hummel 
står fortsat for disse ture. 
 
Skovturen lørdag den 11.08.12 går til Revymuseet hvor sanger og entertaineren 
Simon Rosenbaum optræder for os med nogle af sine numre og efterfølgende viser  
os rundt på museet. 
Derefter tager vi til Krøyers Familihave på Pilealle hvor vi spiser en dejlig frokost. 
Kystbanen og HT-bus sørger for transporten- Husk tilmelding til Jørgen Schønnemann. 
 
 
Bankoaftener afholdes under Susannes kyndige ledelse med 2 aftener hhv. torsdag 
den 25.10. og torsdag den 08.11. med start kl. 19.00 i Foreningshuset. Som noget nyt  
vil der i år også være flotte vildtpræmier at vinde – så kom og vær med!!  
 
 
Julefrokosten afholdes lørdag den 24.11. 2012 i Skeltofteparkens selskabslokaler 
hvor vi serverer en lækker julefrokost med det hele til. Drikkevarer købes til 
favorable priser og vi laver Amerikansk Lotteri om nogle flotte præmier! 
Flere oplysninger i næste udgave af Vandposten og på Hjemmesiden! 
  
 I ønskes alle en rigtig dejlig sommer.  
 
 
Knæk og bræk. 
Kent    
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Referat  
Af Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 24.04.2012 
 
 
Tilstede: Kent, Per, Jørgen, Henning, Susanne, Ole, Svend Erik 
Fraværende: Poul, Elo, Kaj. 
1. 
Kent beretter at foreningshuset er reserveret til småbådsture/morgenmad i foråret. 
2. 
Ole meddelte at der i alt på bankkonti er en beholdning på 104.000 kr. 

3. 
Iflg. Per, er vi nu 108 medlemmer. 
4. 
Vi har givet afslag til Sletten Bådeklub på tilbud om at købe deres gamle følgebåd. 
5.  
Småbådsture er på skinner og Sv.Erik og Claus Hummel er ansvarlige. 
6. 
Kent kontakter Elo mht. få klargjort Janus, dvs. bla. søventil, bundrens og anodeudskift 
7.  
Henning beretter at hjemmesiden med ’køb og salg’ af alt endnu ikke udnyttes nok. 
Vandposten udkommer en uge før 1. august og leveres til medlemmer, biblioteker og 
udskænkningssteder. 
8. 
Vore forsikringer er dækkende mht. Janus. Kent undersøger om de kan gøres billigere. 
9.  
Henning og Elo klarlægger fortsat hvem der bruger skabe og hvilke skabe der er ledige. 
10. 
Generalforsamlinger afholdes i passende tid efter den ultimative frist for indbetaling af kontingent, 
således at begrebet ’restanter’ ikke eksisterer på datoen for generalforsamlingen. 
11. 
Budget for Skovturen skal forbedres. Jørgen sørger for at finde besparelser på frokosten. Og 
sender herefter nyt budget til bestyrelsen med en egenbetaling på 250 kr. for medlemmer. 
Følgende beslutning om budget klares pr. telefon og e-mail (forhåbentligt). 
12. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den  3.7.2012 kl.19.00. 
 
 
 
Referent Jørgen Schønnemann. 
tlf. 20 71 10 01 
 
 
 
 
 
 
 
Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i kælderen  
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Referat  
Af Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  3.07.2012 
 
Tilstede: Kent, Per, Jørgen, Henning, Susanne, Ole, Svend Erik 
Fraværende: Poul, Elo, Kaj. 
 
1. 
Kent beretter at foreningshuset 1. sal er lejet/lånt af kommunen indtil 30.5. 2014. Aftale om leje/lån 
af kælderlokale er under behandling. 
2. 
Ole meddelte at der i alt på bankkonti er en beholdning på 99.000 kr. 
3. 
Iflg. Per, er vi nu 107 medlemmer. Hertil kommer en sponsor tilmelding fra Rohdes Fiskeshop på 5 
medarbejdere. Jørgen sørger for at aflevere 10 stk. Vandpost 1.8. 
4. 
Kaj er indisponibel indtil uge 46 pgr. af eksamensaktivitet 
5.  
2 stk. Småbådsture er gennemført med god tilslutning og herligt morgenbord. Den seneste tur blev 
aflyst idet kun 3 deltagere var tilmeldt. Årsag er måske ferietiden. 
6. 
Organisering af vinterens havture overlades til Elo, som finder en partner, evt. Claus Hummel. 
7. Henning beretter at hjemmesiden med ’køb og salg’ stadig ikke udnyttes nok og han forsøger at 
få mere aktivitet i den. 
Vandposten udkommer en uge før 1. august og leveres som sædvanligt til medlemmer, biblioteker 
og udskænkningssteder. 
8. 
Jørgen beretter om planlægning af skovturen. Alt OK og betaling finger sted på stationen før 
togafgang. 
9. 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 18. sept. 2012 kl.19.00. 
 
 
 
Referent Jørgen Schønnemann. 
tlf. 20 71 10 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i kælderen  
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Småbådstur 
6. maj 2012 
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 

 
Der var svag vind, nogen sol og skyer, da jeg cyklede ned Til Sletten Havn med 
mit grej i cykelanhængeren. 
Så ind i foreningshuset til Svend Eriks gode morgenbord. Lune rundstykker, 
kaffe og en dram – herligt. 
Jeg sejlede sammen med Jørgen Sch. og Anker i Janus. Vi lagde kursen over 
mod Hven og begyndte fiskeriet ud for øens østkyst. Her fangede jeg en torsk, 
der var over målet. 
Dernæst sejlede vi sydpå ned til øens sydkyst, hvor vi prøvede fiskeri med pirke 
flere steder. Men uden fangst. 
Det begyndte at blæse op, så vi sejlede rundt om Hven over til øens nordkyst. 
Her forsøgte vi igen flere steder, men stadig uden fangst. 
Da vi havde brugt en del tid på at sejle, så måtte vi begynde hjemturen tilbage. 
Undervejs dørvede Anker med sin hornfiskepirk og fangede på denne måde 3 
hornfisk. 
På hjemturen havde vi bølger og vind lige imod os. Den tog ca.1,5 time, hvilket 
medførte, at vi kom 10 minutter for sent ind i havnen. Vi var blevet 
diskvalificeret og kunne derfor ikke deltage i indvejningen. 
 
Indvejningen viste følgende: 
 

1. Kaj Kanstrup Torsk 3,4 kg Samlet vægt 23 kg 

2. Morten Torsk 1,6 kg Samlet vægt 4,3 kg 

3. Elo  Torsk 1,5 kg Samlet vægt 6,2 kg 

 

De 3 vindere sejlede i samme båd og havde fanget fisken på Laugs Flak ud for 
Eremitagen, Skodsborg. 
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Småbådstur 
3. juni 2012 
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 
 
 
I alt blev der kun fanget 3 fisk, 1 makrel og 2 torsk. 
På denne tur var vi kun 8 fiskere. Så vi fordelte os i 2 både. 
Igen morgenstart kl. 07.00 i foreningshuset med Svend Eriks dejlige morgenbord. 
Der blæste en frisk vind fra vest og der var nogen sol og mange skyer. 
Med Janus sejlede vi nordpå op langs kysten og begyndte fiskeriet ud for 
Snekkersten. 
Der var god sigtbarhed, vinden blev tiltagende og der var høje bølger. 
Vi fangede mange små torsk under mindstemålet. De blev selvfølgelig sat i havet 
igen til deres videre fiskeliv. 
Jørgen Sch. fik bid af en skrubbe på sit bundgrej. Den sprang desværre af krogen 
under indhalingen. 
Pludselig fik jeg hug af en pæn stor torsk, der blev taget ind i båden med 
håndnettet. 
Med strøm og bølger imod os sejlede vi tilbage og vi var i havnen inden kl. 
14.00. 
 
Indvejningen viste følgende: 
 

1. Peter Sørensen Torsk 2,2 kg 

2. Claus Hummel  Torsk 0,8 kg 

3. Jørgen Rasmussen Makrel 0,6 kg 
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Småbådstur 
1. juli 2012 
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 

 
 
Turen blev aflyst fredag. Svend Erik ringede til mig og meddelte, at der var 
aflysning på grund af for få tilmeldte fiskere. Ærgerligt, når nu dagen var afsat til 
fisketur. 
Men heldigvis arrangerede Jørgen Schønnemann alternativt en tur med vor båd 
Janus. 
Vi sejlede nordpå op langs kysten til bådudlejningen i Snekkersten, hvor vi købte 
børsteorme til brug for fiskeri efter fladfisk. 
Der var om formiddagen flot solskin og vi begyndte fiskeriet ud for Snekkersten. 
Nogle små torsk bed på bundkrogene og de blev smidt ud igen til deres fortsatte 
torskeliv. 
Vi fangede i alt 3 skrubber med bundkroge og orme. 
Vi forsøgte også fiskeri med små pirke. Igen bed nogle små torsk under målet på 
og de blev naturligvis sat tilbage i havet. 
Om eftermiddagen blæste det kraftigere fra sydøst og vi havde høje bølger. 
Jørgen og jeg afsluttede en skøn fisketurdag med en kølig pilsner – uden 
indvejning af fangede fisk. 
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 Turen til Fasterholt 2012  
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 

 
 
Fiskeri i Holtum Å i den smukke midtjyske natur ved Nr. Snede. 
Vi fangede bækørreder og ål. 
Et dejligt gensyn med den stråtækte Fasterholthytte, der ligger fantastisk smukt oven for 
Holtum Å nær en stor granplantage, hvorfra der er en flot udsigt over ådalen. Den er omgivet 
af granskove, lyngklædte bakker, enge og hede og har ikke naboer i miles omkreds. 
Erik T. Daniel, Per Lassen, Børge Østergaard, Thorkild Jensen, Jørgen Schønnemann og 
Peter Sørensen mødtes kl. 08.00 den 10. juni 2012 i Sletten Havn, hvorfra vi kørte i 2 biler til 
Midtjylland. Undervejs gjorde vi holdt ved en rasteplads på Fyn, hvor der var drikkepause og 
fortæring af en frøsnapper. 
Vejret var vekslende. Byger, vind og regn. Uanset regnvejr, så skulle vi naturligvis ned til 
åen og fiske. Der var megen strøm i åen. Som den første fangede Børge en bækørred, som 
blev hængt til tørre under taget for senere rygning. 
Det var en dag med regntøj og gummistøvler. 
Aftensmaden var ungarsk gullasch med kartoffelmos, som Peter havde medbragt. 
Næste dag 11/6 var som sidste år en indkøbsdag. Bestilling hos slagter Kalle i Ejtrupholm, 
indkøb af æg og kartofler hos bondemanden samt et større indkøb hos Superbrugsen i Nørre 
Snede. 
Formiddagsfiskeri i åen gav igen fangst af bækørreder. De to flittige fiskere Børge og Per 
havde indtil nu fanget 6 bækørreder. De 
har nogle hemmelige steder ved åen, hvor 
de har fornemmelse af, at her er der 
ørreder. De sidst fangede ørreder blev 
forberedt til rygning i røgovnen. 
Gyvlerne blomstrede på åbrinken blandt 
lyngen og kvæget græssede på den 
modsatte åbrink. 
Der var jævn vind og sol i ådalen om 
eftermiddagen og på åens modsatte side 
var der 2 fluefiskere. 
Nu var der sol over Midtjylland, så 
klubstolen kom ud til åskrænten, hvor vi 
nød den pragtfulde natur med en kold pilsner. 
Endelig var det blevet godt vejr 12/6. Efter vor sædvanlige gode morgenbord, så skulle der 
naturligvis fiskes. 
Yderlig 2 bækørreder blev fanget af Per i hans å-hul med hans fangstteknik: ”Regnorm på 
krog, som langsomt glider ned ad åstrømmen”. 
Om eftermiddagen gav Erik et glas koldt boblende skøn champagne. Erik var blevet farfar og 
vi skålede til ham og var glade på hans vegne: ”Tillykke Erik”. 
Per satte gang i røgovnen og der blev røget bækørreder, som skal spises i morgen til frokost. 
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Aftensmaden var grillet lammekølle. 
Perfekt grillet af Børge i Weberen og den 
smagte fortræffeligt. 
Den 13/6 var planlagt kulturdag. Vi tog på 
tur til Søby brunkulsmuseum, hvor vi fik 
en guidede tur rundt i området. 
Fantastisk at se brunkulbissernes leve- og 
arbejdsvilkår samt boliger. Det var 
dengang et meget risikofyldt arbejde i 
brunkulslejerne. Der var desværre mange 
forskellige slags ulykker og især 
indånding af skadeligt støv under 
brydningen af kullene. Herfra havde 

Danmark under 2. verdenskrig en stor energileverandør. 
I dag er lejerne fyldt op med grundvand og er udlagt til 
naturreservater på den jyske hede. 
Aftensmaden var skønne oksehakkebøffer. 
Den 14/6 var vi formiddagsfiskere. Per og jeg tog ned til 
”hullerne”. Nogle meget små ørreder blev fanget og de 
blev selvfølgelig sat ud igen til deres videre ørredliv i 
åen. Vi skiftede plads nogle gange langs åbrinken og 
endelig lykkedes det for Per at fange en stor bækørred – 
den største indtil nu. 
Om eftermiddagen tog vi på ekskursion ud til et 
udsigtspunkt på Harrild hede. Herfra havde vi en 
fantastisk flot udsigt ud over hele hedeområdet med dets 
smukke og varierede bevoksning. I kikkerten så Erik 2 
tjukfugle midt på heden. Vi sluttede af med en kold 
pilsner på hedehøjen. 
Aftensmaden var en lakseørred fra det nærliggende 

dambrug. Den blev grillet i Weberen og tilberedt af Børge. Perfekt smagende og lækker. 
Irish Coffe oven på en dejlig aftensmad og 
den sædvanlige hygge i dagligstuen med 
ild i brændeovnen. 
 
Det er næstsidste dag 15/6. De sidste 
indkøb i Ejstrupholm hos slagter Kalle og 
i Dagli-brugsen skulle gøres. 
Vi gik på vandretur ud på heden omkring 
granskoven. Undervejs så vi kongeørne og 
Børge tirrede en væsende hugorm. 
Eftermiddagsfiskeriet i åen gav igen 
fangst af bækørreder. Børge fangede 2 
ørreder og havde en stor ørred på krogen, 
som desværre hoppede af under 
indhalingen. 
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Turen til Fasterholt 2012 forsat: 
 

Aftensmaden var en dejlig grillet oksesteg. 
16/6, så er det hjemrejsedag. Grundig oprydning og rengøring i fiskehytten. Vi gjorde et 
fælles skriv i hyttens gæstebog. Atter tak for et vidunderligt ophold og vi ses igen til næste 
år: ”Vi glæder os allerede”. 
I år 2012 har vi 6 fra denne tur i Fastertholtklubben oprettet en logbog i A4-format, 

indbunden. Den er dedikeret til nuværende og fremtidige klubdeltagere, som har 

sommerophold i Fasterholt fiskehytten. I denne bog kan der skrives om deltagernes 

forskellige fiske- og naturoplevelser eller andet interessant. Det skriftlige ord i denne bog er 

frit, men gerne sobert. 
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Halvors klumme 
halifaxhalvor@hotmail.com 

 
En barndom på landet.  
 
Jeg blev født i oktober 1938 i et lille daglejer hus i landsbyen roerslev, i 1940 flyttede vi 
til min farfar i Vedelshave, min farfar havde en lille landejendom og farmor var død, nu 
var han blevet alene, og der var plads nok til at vi kunne bo der.  

 

Farfar havde været vant til masser af liv omkring sig. Min far var ud af en søskende flok 
på 12 børn, de var efterhånden rejst hjemmefra alle sammen, så da farmor døde var han 
virkelig alene. 

 

Så det var på en lille landejendom jeg trådte mine barnetræsko. 

  

Vi børn der dengang voksede op på landet blev naturligvis sat til at hjælpe til med det 
daglige arbejde. Min far gik naturligvis på arbejde som arbejdsmand og daglejer hos de 
bønder der havde brug for en ekstra hånd.  

 

Ejendommen hvor vi boede, var ikke større end at farfar med lidt hjælp fra min mor 
kunne klare landbruget selv. Når farfar skulle pløje eller harve, måtte han låne heste 
nede på Jensbjerg gård, for lånet hjalp han til på gården i spids perioderne. 

 

 Det første jeg blev sat til var at hakke 
mellem frugt buskene og træerne, der 
kunne jeg nok ikke lave så meget skade. 
Senere var det mellem hindbær og jordbær 
planterne, kartoflerne skulle hyppes og 
kartofler var der mange af, der skulle jo 
være rigeligt til vinteren. Min bror og jeg 
kunne også blive sendt ud i grøftekanten 
for at plukke mælkebøtte blade, det var 
især til hønsene og ænderne, lidt af bladene 
tog vi fra og gik ind og håndfodrede 
grisene, de havde nogle dejlige bløde 
tryner. 

 

Beboelsen var i forhold til landbrugets størrelse temmelig stor, der havde næsten frem 
til 1900 været skole i den ene halvdel af stuehuset samt en stue til læreren, så der var 
god plads til os alle. I starten sov mine forældre i alkoven som stod i forbindelse med 
køkkenet, alkoven var dog lukket af med nogle store låger.  

                                       

 Det var nu meget hyggeligt at få sig en middagslur derinde. Jeg tror farmor havde født 
alle 12 børn i den alkove, ligesom de sikkert også var blevet til der inde.  
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Halvors klumme fortsat: 
 

Min skolegang startede tidligt i forhold til andre børn, det skyldtes at da der skulle 
bygges en ny skole (forskole) blev den lagt lige over på den anden side af vejen.  

 

Det var nok fordi det var ca. halvvejs for børnene der kom fra Båring kanten og så dem 
der kom fra Vedelshave strand. Lærerinden frk. Olsen kom som reglen over til min mor 
om formiddagen til en kaffetår fra madam blå, og dertil en skive hjemmebagt 
franskbrød, og derfor fik jeg lov til at gå med over til skolebørnene, jeg fik på den måde 
tidligt nogle legekammerater, selvom der var lidt langt til de nærmeste gårde og huse. 

 

Min mor fik på et tidspunkt et rengørings arbejde derover, og om vinteren skulle hun 
også tænde op i kakkelovnen i skolestuen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marie Olsen med nogle elever, det er et stykke tid efter jeg gik i skolen. 
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Skovtur til revymuseet 
Lørdag den 11. august 2012 

 
Her får du en herlig dag på det gamle Frederiksberg med gode venner. 
Skovturen i år, bliver en særlig oplevelse med blandt andet et specielt 
arrangement på det intime: 

 

’Revymuseet’ http://revymuseet.dk/ 

 
 

Den folkekære Simon Rosenbaum underholder os her med musik og sjove 
historier fra et langt liv i Showbusiness og han vil derefter lede os gennem det 
lille museum, med de mange godbidder fra den danske revyverden med alle de 
berømte navne. 
Efter ca. halvanden times uforglemmelig oplevelse, spadserer vi 10-15 minutter 
til et af hovedstadens kendte historiske spisesteder: 

 
 

’Krøgers Familiehave’ http://www.kroegershave.dk/default.asp?pid=71 

 
 
 

Her venter os et par gode timer i træernes skygge, med en herlig frokost 
bestående af et bredt udvalg af lækkerier fra det klassiske danske 
smørrebrødskøkken i høj kvalitet. Her slutter arrangementet og du er ’fri’. 
Med et særligt stort bidrag fra Fiskelaugets kasse kan du som medlem deltage i 
dette ekstraordinære arrangement for kun: 
 

 kr. 150,00 – alt inklusive, dog som sædvanlig med undtagelse af 
drikkevarer. 
 

Gæster er velkomne for kr. 250,00 - bliv medlem af lauget for kr. 200,00 
 

Vi mødes på Humlebæk Station kl. 09.15, hvor du betaler for deltagelsen. 
Hvis du/I vil med, skal du tilmelde dig pr. telefon snarest muligt og absolut 
senest 3. august til Jørgen Schønnemann. Ring: 2071 1001 
 
 
 
  

God fornøjelse hilsen bestyrelsen 
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Af Susanne Hakmann  
 

Brodetto Makrel 

   
4 mellemstore tomater    
1½ dl. vand    
1 løg     
1 fed hvidløg    
1 laurbærblad   
  
¼ tsk. Revet citrinskal   

   
4 peberkorn    
2 dl. hvidvin 
4 makrel (portions størrelse) 
 
Flå og halver tomaterne, hak løget og pres hvidløget. 
Kom alle engredienserne i en gryde, undtagen fisken, og lad det snurre under låg i ca. 10 
min. 
Makrellerne renses og fileteres, skindet skal ikke fjernes, hver filet deles i 3 stk. 
Makrelstykkerne skal nu dampes i suppen til den er mør, ca. 15 min. Om nødvendig 
tilsættes lidt mere vand og vin, fiskene skal være dækket. 
Retten smages til med salt og serveres med flutes. 
 
 

Makrel i eddike 

 

3 rødløg 
2½ dl. eddike 
1½ spsk. Sukker  
Salt 
20 peberkorn 
2 laurbærblade 
1 bdt. Dild 
4 makrel 
 

Skær løgene i tynde ringe, giv eddike, sukker, salt, peberkorn, laurbærblade et opkog. 
Rens makrellerne, tør fisken grundigt af og læg den i lag, i et glas eller en stenkrukke 
med løgringe imellem. 
Hæld den afkølet lage over og lad det trække til næste dag. 
Dejlig til frokosten 
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Af Susanne Hakmann  

 

Svensk makrel 

4 makrel ( 250 gram hver.) 
 Saft af 1 citron 
 

Sauce 
 
2 spsk. smør 
3 spsk. mel 
5 dl. bouillon 
salt 
peber 
1 knsp. cayennepeber  
1 tsk. citronsaft 
1 æggeblomme 
3 spsk. fløde  
 
Tilbehør 
 
200 g. ærter 
200 g. kartofler 
150 g. asparges 
2 spsk. smør 
½ bdt. persille 
 
Gør makrellen i stand. 
Læg fisken i kogende, let saltet vand, bring atter vandet i kog, lad fisken trække i ca. 10 
min. til de er møre, hold fisken varm. (Gem fiskevandet) 
Bag smør og mel op med bouillonen og smag til med salt, peber, cayennepeber og 
citronsaft. 
Pisk æggeblomme og fløde sammen og leger saucen. 
Rens de nye grøntsager og lad dem dampe i knapt 1 dl. af fiskevandet. 
Fjern ben og skind fra fisken, læg fileterne på et varmt stort fad og hæld saucen over. 
Grøntsagerne anrettes udenom, drys med persille. 
Serveres med flutes. 
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Hjemmesiden 
Af Henning Hedegaard Larsen                        
hhlarsen@webspeed.dk                                               
 
Som nogle måske ved har, vi på vores hjemmeside oprettet en markedsplads, hvor alt 
kan sælges. 

 

Desværre benyttes siden ikke optimalt, der har bla. været en printer og pc-fladskærm til 
gratis afhentning, uden at det gav respons. 

 

Siden har kun et formål, hvis den benyttes, derfor kære medlemmer fat pennen, telefonen 
eller pc’eren. 

Hvis i har noget til salg, er jeg gerne behjælpelig med at tage billeder og eventuel hjælpe 
med salgsteksten. 
Kik ind på hjemmesiden, der masser af grej til salg 

 
 

Nedenfor et eksempel på opbygningen af Markedspladsen: 
 

På denne side kan du sætte dit overskudsgrej til salg eller andet du 
gerne vil af med, send en mail til mig, med oplysning om hvad du vil 
sælge, mængde og pris, eventuel med billeder, eller kontakt mig på mail 
eller mobil nr. 2029 6557. 

Mail her  

Beskrivelse: 
Sweepfire 25500 
fastspolehjul 
 
 

 

Sælger: 
Preben Schacht 
Teglgårdsvej 643 2.th. 
Tlf.: 2982 0923 
 
Prisen snakker vi om 

Tilbage til toppen Stort billede  

Beskrivelse: 
Abu Cardinal 556 
fastspolehjul 
 
 
 

 

Sælger: 
Preben Schacht 
Teglgårdsvej 643 2.th. 
Tlf.: 2982 0923 
 
Prisen snakker vi om 

 
Så gå alle jeres gemmer igennem, husk! Ens skrammel kan være en andens guld. 
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S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G  
F o r e n i n g s h u s e t  ◦  S l e t t e n  H a v n  ◦  3 0 5 0  H u m l e b æ k  

 

 
Point system ved fiskekonkurencer 
Pointer er pr. ½ kg. Der rundes op til nærmeste 1 kg. 

 
 

� Laks – Ørred    20 point 
 

� Havkat    20 point 
 

� Ål     14 point 
 

� Lange    10 point 
 

� Grå sej    10 point 
 

� Makrel      9 point 
 

� Fladfisk      8 point 
 

� Hornfisk      7 point 
 

� Torsk (Hvilling)      5 point 
 

� Sild       1 point 
 

� Der gives point ved deltagelse  10 point 
 
 

Regler ved indvejning til fiskekonkurrencerne: 
 

Ved indvejning skal man på forlangende kunne fremvise gyldigt fisketegn. 
 

Alle fisk skal være renset for indvolde, dog kan rogn og lever medvejes. 
 
Fisk der er udenfor disse regler, er fladfisk, hornfisk, makrel, sild og ål. 
 
Husk: Laugets mindstemål for torsk er 45 cm. 
 
Ingen deltager kan vinde mere end én præmie pr. konkurrence. 
 
”Morgenkællingen” er at betragte som deltager, ved småbådsturene. 
 
Ved småbådsturene starter konkurrencen kl. 8.00 og slutter kl. 14.00 og da skal alle 
Både havde rundet havneindløbet. 
Kl. 14.15 starter indvejningen og umiddelbart derefter præmieoverrækkelsen. 
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Datoer for Aktiviteter 
 
 
 
Christianshavnsturen er udskudt til senere på året. 
 
 

August 

 

Søndag den 05. Småbådstur, morgenmad kl. 7.00 
 

Lørdag den 11. Skovtur, afgang Humlebæk station kl. 9.15 
 
 
 

September 

 

Søndag den 23. Småbådstur, morgenmad kl. 7.00 
 
 
 

Oktober 

 

Torsdag den 25. Banko, foreningshuset kl. 19.00 

 
 
 

November 
 

Torsdag 08. Banko, foreningshuset kl.19.00 
 

Lørdag den 24. Julefrokost, nærmere oplyses senere 
 
 
 
Dato for havturene, opsættes i kælderen og på vores hjemmeside, så snart de foreligger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste Vandpost udkommer 1. december 2012. deadline for stof er 1. november 2012. 


