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Halvors Klumme         

Af Halvor Holm 

Halifaxhalvor@hotmail.com 

 

Alt får en ende ! 

Krigen var slut, de tyske soldater var draget af.                                                           
Jeg husker den efterfølgende tid med en masse komsammen og så snart der var en 
eller anden anledning til at feste benyttede man sig af det.  

Blandt andet St. Hans aften nede ved Båring skov, masser af mennesker var mødt op 
til det store bål.  

Høstfesten på Jensbjerg gård var et helt kapitel for sig selv, alle der på en eller anden 
måde havde givet en hånd ved bjærgningen af høsten, var naturligvis med. 

 En politibetjent der under krigen måtte gå under jorden og havde arbejdet som karl 
på gården var med sammen med konen.  

Gårdejeren Jacob Olsen havde hjulpet og gemt flere, der var eftersøgt af tyskerne. 
Dengang vidste man det jo ikke noget, og de der vidste lidt holdt deres mund.  

Når der i kortere perioder var fremmede mennesker på gården hed det sig at det var 
familier der var på besøg.   

Gårdejere parret selv havde ingen børn, når min bror og jeg var der nede på gården 
blev vi godt forkælede med saftevand og marmelademader, det var naturligvis 
hjemmelavet saft og marmelade. 

Nu er al den jord der hørte under Jensbjerg udstykket til sommerhus områder.  

Jeg tror udstykningen startede allerede i slutningen af halvtredserne. Efterhånden er 
hele Båringvig strækningen spækket med sommerhuse, denne kyststrækning er meget 
eftertragtet, det er blandt andet en familievenlig strækning med et dejligt badevand. 
Dette var blot  lille sidebemærkning.                                                            

Besættelsen/krigen var slut, det var som om alle nu skulle være sammen og feste, fest 
kunne være mange ting, blandt andet kunne man samles til gymnastik stævnet i 
Båringsskov.  

I skoven var der ryddet en plads og her var der lavet et slags arena. Jeg tror nok den 
var lavet noget før krigen. Her var der ud over gymnastik opvisninger også optræden 
af folkedansere.  
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Mine forældre passede cykelstalden der lå lige bag afholdshotellet, der var også en 
slags garderobe som de passede, længst inde var der et mindre rum, og her var der 
dejligt køligt selv på varme sommerdage, her blev folks medbragte madkurve sat ind. 

 Hvad mine forældre tjente på det ved jeg slet ikke, men lidt har der nok været efter 
sådan en dag/aften. 

 Jeg kan især huske, at i forbindelse med gymnastikken var der mange cykler, så 
måtte vi inddrage noget af skoven.  

Det foregik ved at vi simpelthen hegnede et stykke ind ved at trække reb mellem 
nogle af træerne og de træer der stod inden for indhegningen blev brugt til at stille 
cyklerne op af. Det var nødvendigt at gå rundt en gang imellem for at holde øje med 
cyklerne også den gang var der unge ballademagere, det gav jo lidt drikkepenge når 
vi gik en vagt runde, en del af drikkepengene blev med det samme omsat i iskiosken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Her var engang god landbrugsjord og græssende røde danske malkekøer. 
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Formanden har ordet 
Af Kent Alexander 

kent.alexander.dk@gmail.com 

 
Kære medlemmer  
 
Efter en dejlig og varm forsommer står den nu på vådt og blæsende almindeligt dansk 
sommervejr. 
Det skal nu ikke tage optimismen fra os – for nogle trodser vejret og klæder sig på 
derefter- og andre tager sydpå til mere sol og varme i ferietiden. 
 

Forsommeren har budt på flere dejlige småbådsture med god fangst – og i maj afholdt 
klubben en Kjøbenhavnertur, arrangeret af Jørgen Schønnemann, også med godt vejr 
og stor succes’s.  
 

Vores klubbåd JANUS sejler stadig fint og bruges jævnligt af vore medlemmer. 
 

Skovturen i år, lørdag d. 20.august, går til Dyrehavsbakken hvor der vil blive afholdt 
en sjov konkurrence med præmier og derefter serveres en stor dejlig buffet i 
Bondestuen. 
 

Læs mere herom i bladet og på vores hjemmeside! Husk bindende tilmelding i 
kælderen eller til Kent. 
 

Vi er blevet optaget på Kulturelt Samråds Hjemmeside sammen med en masse af de 
øvrige foreninger i Kommunen- med links til vores egen hjemmeside. 
 

Istandsættelse og maling af vores klubkælder skulle blive en realitet i løbet af 
sensommeren og efteråret, idet Claus Hummel har tilbudt at være tovholder omkring 
projektet.  
Medlemmer som er parat til at give en hånd med bedes kontakte Claus. 
 

Ansvaret for afholdelse af Småbådsture er blevet overtaget af Peter Møller og Claus 
Hummel og Svend-Erik står som sædvanligt for det dejlige morgenbord med det hele 
til. 
 

Efteråret byder som sædvanligt både på Småbådsture og Havture og der vil blive 
afholdt 3 Bankoaftner i foreningshuset se datoer i bladet eller på hjemmesiden. 
 

Vort medlemstal er igen stigende dejligt at se at vore mange årlige arrangementer  
møder så positiv interesse. 
 

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer fyldt med gode oplevelser!     
 
Knæk og bræk 
 
Kent  
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Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 

dato 11.5.2011 

 

Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Hjemmesiden og 
Arkivmappen i kælderen. 
 

Tilstede: Kent, Kaj, Per, Jørgen, Henning, Svend Erik, Elo, Susanne,  
Fraværende: Poul, Ole. 
 

1.  
Kent og Henning var til infomøde i kommunen men henblik på tilskud. Kent 
fortsætter arbejdet på at få økonomisk tilskud. 
2. 
Klaus Hummel er aktivet med henblik på renovering af kælderen og samtidig 
vil Kent forsøge at få lokalet på 1.sal udstyret med bord/bænk mv. 
3. 
Økonomien ser fornuftig ud. Nyt oplag på 200 stk. giroindbetalingskort 
bestilles af Per. 
4. 
Jørgen refererede fra Kjøbenhavnertur, som var med super vejr og en stor 
succes. Nettoudgift for lauget er på 1840 kr. for 23 deltagere.. 
5. 
Elo ønsker en anden til at arrangere småbådsture. Svend Erik har arrangeret 
at han og Charlie sørger for morgenbordet og at Claus Hummel og Erik 
Møller skaffer bådene. Deltagergebyret er 100 kr. 
6. 
Tilmelding til småbådsturene kan også ske på laugets hjemmeside 
www.slettenfritidsfiskerlaug.dk,  eller på et nærmere angivet telefonnummer. 
Denne fremgangsmåde fremgår også ved et opslag i kælderen. Svend Erik 
sørger herfor. 
7.  
Janus er OK og bliver brugt. 
8. 
Kørekort til Janus koster 400 kr. Ved instruktion/prøve skal checklisten 
gennemgås og vægt lægges på sikkerhedsforholdene. 
9. 
Lørdag den 20.8 er der skovtur til Dyrehavsbakken. 
10. 
Henning referer om status og fremtid for vor hjemmeside 
www.slettenfritidsfiskerlaug.dk 
11. 
Næste møde er tirsdag den 9. august. 
 

Referent. 
Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 
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Turen til Fasterholt 2011        
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 
 
Fiskeri i Holtum Å i den smukke midtjyske natur ved Nr. Snede. 

Den stråtækte Fasterholtshytte 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, Torkild 
Jensen og Peter Sørensen mødtes i Sletten Havn kl. 
08.00, 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.    
Vi ankom glade og forventningsfulde til hytten ved 
middagstid den 5. juni og bød hinanden velkommen med et 
glas bitter dram. 
Med sol fra en skyfri himmel og svag vind nød vi 
eftermiddagen uden for hytten. Samtidig indrettede vi os 
med alt det praktiske, hvor der bla. skulle graves hul ude i 
granskoven til ”skovskidderne”. Hytten har ikke indlagt 

vand, så derfor måtte vi ordne nødtørften uden for i 
skoven. 
Nogle lænestole blev repareret. Børge påsatte nye 
lærredssæder. 
Lidt nede ad skrænten mod åen har hytten sin egen 
grundvandsbrønd med håndpumpe, hvorfra vi ofte 
hentede vand i store dunke. Tungt slæb op ad skrænten 
til huset. 
Med til turen hørte naturligvis god mad og drikke, 

både til frokost og middag. Vi fordelte opgaverne og hyggede os i kammeratligt 
samvær. 
Middagen søndag var en gryderet, som Thorkild havde medbragt.   
Næste dag 6. juni var indkøbsdag. Først kørte vi hen til det store dambrug for at møde 
Torben og bestilte 2 ørreder til afhentning torsdag. I dambruget svømmede tusinder af 
opdrættede ørreder. Dernæst videre til slagter Kalle, hvor vi bestilte hakket oksekød 
og 1 lammekølle til afhentning. Så ind til Nr. Snede 
Superbrugs, hvor der blev indkøbt diverse drikkevarer og 
stearinlys.  
På hjemvejen til hytten kørte vi forbi den lokale 
gårdhandler og købte kartofler og æg. 
Børge og Peter indledte fiskeriet i åen. Solskin i ådalen og 
varme. Der var meget strøm i åen og vi prøvede fiskeri 
nogle forskellige steder.   
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Først ved Børges favoritsted. På krogen med en livlig regnorm og så blot lade krog 
og orm drive lidt ned ad åen. 
Hvor er her smukt, tænkte jeg, mens jeg for mig selv nynnede ”I Danmark er jeg født, 
der har jeg hjemme --- ”. Under fiskeriet var der fuglesang fra flere slags fugle og på 
åens modsatte brink gik kvæg og græssede. Præcis her sang Poul Reichardt for 
mange år siden sangen ”Er du dus med himlens fugle --- ”.   
Efter nogle timers fiskeri fangede Børge en lille bækørred, der blev renset og tørret. 
Middagsmaden var grillet marineret vildsvin, som var 
medbragt af Per og grillet af Børge. 
Tirsdag den 7. juni var det letskyet og varmt. Forfriskende 
at sidde på brinken ved åen og nyde sol og den svalende 
vind under fiskeriet. 
 Børge så en lakseørred hoppe af vandet i spiral efter en 
flue. Flere ørreder nippede ormemaddingen af Børges 
krog. 
Per fik fangst på en lille ørred, som under indhaling hoppede af krogen. 
Om eftermiddagen tog vi på ekskursion i skovplantage og hede. Vi gik til en  
forfalden bondegård, hvor der ikke var ryddet op. Alt stod som om ejeren pludselig 

havde forladt gården, såvel i stuehus som lader. 
Et fugleudsigtstårn med en højde som trætoppene skulle 
bestiges. Selvfølgelig skulle Peter som ny på Fasterholt 
bestå manddomsprøven, som Erik kaldte den, og kravle 
helt til tops i tårnet. 
Vi passerede Harild hede og gik langs med åen tilbage 
til hytten. Gøgen kukkede og vi så igen springende 
ørreder i åen. 

Om aftenen lagde vi ormekroge på line ud på bunden af åen. Der er også ål i åen og 
dem håbede vi så ville bide på i løbet af natten til onsdag. 
Om morgenen røgtede vi den udlagte åleline. 1 skalle havde bidt på. Alle orme var 
fjernet fra krogene.      
Vi fiskede ihærdigt resten af dagen, men uden fangst af 
betydning. Per fangede en skalle. 
Om aftenen kom der et kraftigt regnvejr. Derfor måtte 
Børge grille lammekøllen ude på terrassen under hyttens 
halvtag. En rigtig god kølle og vi hyggede os med god vin 
m.v. i stearinlysenes skær. 
Torsdag den 9. juni drog vi til Fanø via Esbjerg. Som 
kulturelt indslag besøgte vi Pers sommerhus ved Sønderho. 
Inden afgang fra hytten blev der gjort grundigt rent, ryddet op og pakket biler. 
Vi sagde farvel til Fasterholthytten med et fælles skriv i gæstebogen. Tak for et 
vidunderligt ophold og vi ses igen til næste år. 
Ved middagstid ankom vi til Pers sommerhus. Vor kulturrundfart begyndte ved Fanø 
bryghus, der til vor store skuffelse var lukket. I stedet gav Per os en guidede rundtur i 
Nordby. 
Vi var også på restaurantbesøg i Sønderho, hvor vi spiste gode friskstegte rødspætter. 
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Turen til Fasterholt 2011, forsat       
 

Fanø opholdet sluttede med en strandtur til Vesterhavet, hvor vi så den flotte 
solnedgang. 
 

Efter grundig rengøring af sommerhuset lørdag den 11. juni pakkede vi igen bilerne 
og så var der hjemkørsel tilbage til den skønne hjemegn. 
Det havde været en hyggelig, fornøjelig og kammeratlig tur med masser af 
ferskvandsfiskeri og naturoplevelser. 
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Laksetur 
Af Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 
 
En herlig forårsmorgen i begyndelsen af maj kravlede vi ombord på speedbåden i 

Simrishamn. 
 

Det var en af de sidste dage i Laksetrolling 
sæsonen, så vi var spændte på udfaldet, men 
vor bornholmske skipper Per Sjöström havde 
gjort sine overvejelser og vi susedes med 30-
35 knob mod syd, ned til laksen - drevet frem 
af de 2 styk 240 HK motorer. 
 

Efter en lille time sejlads i den kraftige sol og 
med næsten fladt vand, riggede vi i alt 14 
stænger til og med sideflaps og 2 
downriggere sejlede vi 2-3 knob med de 14 
pirke bag os, idet vi dækkede et areal svarede 
til en fodboldbane.  
 

Efter kort tid bøjede en stang og vi fik vor 
første laks om bord, 6 kg.  
Imponerende så hurtigt et hug. 
Og det fortsatte.  

 

Ikke alt gik dog godt – vi mistede 2 laks på omkring 10 kilo under ’netningen’ ved 
rælingen.  
 

Efter 6 timers trolling nord for Bornholm havde vi alligevel 9 flotte laks på dæk og vi 
stævnede mod nord til Simrishamn hvor vi rensede de 44 kg laks ved havnens fine 
rensefaciliteter. 
 

En herlig dag 
med gode 
fiskevenner Erik 
Bek og Jens 
Vibskov sluttede 
med en hyggelig 
aften på vort 
dejlige hotel 
SVEA, - på kajkanten.  
 

Blev du interesseret i selv at lave en tur, så ring til mig, Telefon nr. 2071 1001 
 jeg har kontakter og økonomioversigt. 
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Småbådstur  
19. juni 2011 
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 

 
25 kg torsk og ingen sild 
Det var den store torskefangstdag på sundet. 13 deltagere. 
Som sædvanlig startede vi med dejligt morgenbord i foreningshuset. Denne gang 
arrangeret af Svend Wittenkamp. 
 

Jeg sejlede ud med det gode skib ”Lady Gerda” med skipper Per Lassen. Vi lagde 
straks kurs mod Hven og begyndte fiskeriet ud for øens nordkyst. Her fangede jeg en 
mellemstor torsk. 
 

Vejret var temmelig ustadigt. Det skiftede fra dejligt solskin til kraftige regnbyger, så 
det var hele tiden på og af med regntøjet. Det haglede endog kraftigt under 
indsejlingen til havnen. 
 

Vi sejlede rundt ud for Nordborg på Hven og prøvede fiskeri forskellige steder på ca. 
25 m dybde. Vi kunne se på ekkoloddet, at der var masser af fisk dernede i dybet. 
Indtil middagstid fangede intet her. 
 

Så pludselig havde Per hug på en stor torsk, der blev indhalet omhyggeligt. Så siger 
jeg til Per: ”Ud med pirken igen, nu er de dernede”, hvorefter han 30 s. senere igen 
fik hug på en stor torsk. Samtidig fangede jeg en mellemstor torsk. Mens jeg hjalp 
Per med at få torsk nr. 2 op i skibet, så havde igen en torsk bidt på mit forfang. 
Beruset af vor succes fortsatte vi naturligvis på dette sted, men så vi fangede intet 
yderligere. 
 

På hjemturen var der høje bølger og søgang. 
 

Under indvejningen i foreningshusets have fortalte Mike, at han havde fanget en 
havørred, der desværre under indhaling hoppede af krogen. 
 
 
Indvejningen viste: 

1. Anker Henriksen  5,4 kg 

2. Per Lassen  4,7 kg 

3. Jørgen Nielson  3,5 kg 

Det var en skøn frisk fisketur med masser af torskefangst. 
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Mellem Havørne og Rødfisk 
Af Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 
 
Mere end 2 timers sejlads inde i den 250 km dybe Godthåbsfjord ligger i en 
lille bifjord på vej til det gamle fåreholdersted Qooqqut, - et yndet udflugtsmål 
for en weekendtur fra Nuuk.  
 

Det er en forårsdag med lidt spredte tågebanker og en dejlig sol ved de 
sydlige klippeskrænter af den 4-6 km brede fjord. 
 

På vej til Qooqqut stopper vi båden hvor en lodret klippevæg rejser sig fra 
fjordens klare saltvand 7-800 meter op 
mod den blå himmel. 
Vi ligger inde under klippen helt tæt på den 
og med fenderne ude. 
Halvvejs oppe ser vi en havørnerede og 
med korte mellemrum kommer den store 
fugl svævende, - givetvis med føde til 
redens unger. 
Her er usædvanligt smukt - med sol - 
havblik, ingen vind og 12-15 gr. varme. 
 

Vi starter fiskeriet med håndliner, stænger, og tunge pirke, som vi kender det 
fra Øresund. 
Vi er her på et heldig tidspunkt, for med 4-5 meters tidevand og millioner af 
kubikmeter vand, der skal ud og ind af fjorden et par gange om dagen, er der 
almindeligvis voldsomme strømme og hvirvler som gør det 
umuligt at fiske fra båd.  
 

Men på denne tid af dagen er der ingen strøm og vore pirke 
suser direkte ned i mørket og på 60-80 meters dybde er der liv.  
Mange rødfisk i 1-2 kg størrelsen kommer på dæk, - alle i 
smukke rødgyldne farver og alle med øjne og tunge ’vendt på 

vrangen’ ud af hovedet. 
Der er jo en stor trykforskel som ikke kan 
udlignes på de få minutter det tager at hale 
de 80 meter line ind. 
 

Vi fortsætter til det nedlagte fåreholdersted og vandrer et 
par timer i det vanskelige terræn med stilheden og 
fornemmelsen af de store afstande, der er så svære at 
bedømme deroppe. Det er svært at rive sig løs fra dette 

sted, men vi begynder hjemturen og efter 3 timer er vi hjemme i Nuuk hvor 
menuen er ovnbagt rødfisk med alt hvad dertil hører.  
En herlig dag er slut. 
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Havsøya - Nordkap  
Af Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 
 
 
Vi var på en herlig tur, Elo, Kaj, Jørgen og Gunnar, i midten af maj – til den lille ø, 
Havøyasund, nabo til det nordligste punkt på det europæiske fastland, - Norges 
Nordkap. Se mere på, norwayguidefishing.dk.  

 

Vort fly landede i Alta og vi 
kørte i den helt lyse 
sommernat nordover i 
fjeldene med nedfalden 
klippeblok, sne og 
fritgående rensdyr, snehare 

og havørn. En usædvanlig nat. 
 

Efter 12 timers rejse fra CPH, ankom vi godt over midnat 
til det lille fiskersamfund Havøyasund, hvor vi flyttede 
ind i et nyrenoveret fiskerhus, direkte på havnekajen, med vor båd liggende lige 
nedenfor vinduerne. 
 

Efter en kort polarnattesøvn, rigger vi båd og klargør grej og flydedragter, til nu og de 
kommende dage. 
 

Og så af sted i den fantastiske svensk byggede 
aluminiums båd med 160 HK Honda og alt det 
nyeste elektroniske 
udstyr, med GPS, 
søkort, ekkolod, alt 
vist på stor skærm.  
 

En båd der intet 
mangler og som er designet til vort fiskeri i den arktiske 
fjord område med småøer og skær.  

 

Det er næsten havblik denne 
morgen og med Kaj som 
kyndig skipper, suser vi af sted med 32 knob, uden 
problemer og på mindre end 
en time ligger vi stille på 
positionen ”Nordspidsen” = 
71gr18’ N og pilker på 135 
meter. Det er for 
anstrengende og det gi’r 
meget lidt og det blæser op. 
Vi opgiver derfor at sejle ca. 
30 sømil mod øst til Nordkap, så vi stævner mod syd 
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ind til en klippesøjle, kendt som ”dildoen”.  Det er en hård tur dertil for vi har nu 
bølger på 1-2 meter og skipperen har svært ved at undgå 
den voldsomme banken ned i bølgerne, for båden skal jo 
op på 18 knob for at plane, så vi kan komme frem i 
rimelig tid. 
 

Herinde under klipperne er der mere fred og ro. Vi fanger 
en masse fisk, Gunnar bliver dagens torskemester, og der 
fanges helleflyndere, små men dog større end 80 cm. Vi 
får også en del havkat, kuller og brosme. Vi passerer et 
200 m højt fuglefjeld, hvor alt var ’udlejet’. På vandet og 
i luften er vi omgivet af 1000-vis af søpapegøjer/lunder 
og elegante svævere fra mågefamilien, - ja endog 
havørnen lod sig fotografere. Hjemme igen i det lille 
fiskersamfund Havøyasund, fileterede vi og nedfrøs 
dagens fangst. 
 

Sådan gik vore 6 dage, med solskin, og kun lidt regn og 
altid en venlig vind.  
 

En god oplevelse for alle 4, som hver kunne hjembringe 20 kg af den bedste polare 
fiskefilet.      
 

 
Havøyasund Norge 
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Foto Collage fra Norge - Havøyasund 
Af Kaj Kanstrup 
Kajkan@live.dk 
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Program – Skovtur 2011!     
Sletten Fritidsfiskerlaug - SKOVTUR lørdag 20.08. 2011! 

I år går turen til Dyrehavsbakken v. Klampenborg. 
  
Kl. 10.00 mødes vi med godt humør på Humlebæk Station hvor vi tager toget til 
Klampenborg. Herfra går vi igennem Dyrehaven op til Bakken.  
 

Kl. 12.00 starter vi på ”Bakkedysten ” – som er en sjov konkurrence hvor vi opdeles 
i 3 hold der skal dyste indbyrdes. Holdene skal løse forskellige opgaver rundt 
omkring på Bakken og man får point for hver opgave. Der er naturligvis præmie til 
vinderholdet når vi har talt op! 
 

Kl. 13.15 mødes vi på Restaurant ”Bondestuen ” – hvor der serveres en lækker 
dansk buffet med det hele - inkl. ost og kage til dessert! 
Egne drikkevarer betaler vi selv! 

      
Efter spisningen går vi en rundtur på Bakken, hvor dem som har lyst kan prøve nogen 
af de mange forlystelser eller bare sidde et listigt sted og få sig en is eller en kop øl! 
 

Kl. 17.15  optræder LOVE 2 Dance på Friluftsscenen med et Hollywood 
danseshow! 
 

Kl. 18.30 mødes vi ved Vandrutsjebanen hvor hjemturen starter- med forventet 
ankomst til Humlebæk kl. ca. 20.00   
  

Pris for medlemmer kr. 200,- Pris for gæster kr. 250,- 

 

Bindende tilmelding med betaling til Kent Alexander – eller lægges i postkassen i 
kælderen! 

 

NB! SIDSTE FRIST FOR TILMELDING Lørd. d. 13.08. 2011! 
 

Kent Alexander          
kent.alexander.dk@gmail.com 
Tlf.nr. 7020 27833 
formand  
Sletten Fritidsfiskerlaug 
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”Den blå bog” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af Henning Hedegaard Larsen 
hhlarsen@webspeed.dk 

 
Navn:   Peter Sørensen 
 

Kaldenavn:   Peter 
 

Alder:   66 år 
 

Erhverv:   Faglærer, PD, Kemotekniker 
 

Bolig:   Rækkehus 
 

Familie:   Gift med Inger, 2 børn og 3 børnebørn 
 

Tidligere/nuværende tillidsposter 
I Sletten Fritidsfiskerlaug Tidligere i bestyrelsen nu i bladudvalget 
 

Fiskeri, hvor længe:  Siden drengeårene 
 

Målsætning Løber på ski, spiller badminton, friluftsliv og 
motion. 

 

Målsætning: Respekt for andre mennesker, ærlighed og et  
 Positivt livssyn. 
 

Det værste: Aflyste aktiviteter. 
 

Det bedste: Et godt kammeratskab. 
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Af Susanne Hakmann  
 

Brodette makrel 4 pers. (Tidsforbrug ca. 50 min) 
    
4 Mellemstore tomater 
1½ dl. Vand 
1 Løg 
1 fed Hvidløg   
1 Laurbærblad 
¼  tske Merian 
1 revet citronskal 
4 Peberkorn 

2 dl Hvidvin 
4 makrel (á ca. 200 gr.) 
 

Flå og del tomaterne, hak løget og pres hvidløget. 
Kom alle ingredienserne (Undtagen fisken) i en gryde og lad det simrer under låg i ca. 10 
min. 
Makrellerne renses og fileteres (Skindet skal ikke fjernes) hver filet deles i 3 stykker. 
Makrellen dampes i suppen til den er mør (Ca. 15 min.) Makrellen skal være helt 
dækket, tilsæt eventuel lidt mere hvidvin. 
Retten smages til med salt. 
Serveres i dybe tallerkner med varmt flute  
 

 

Makrel i fad 4 pers. (Tidsforbrug ca. 45 min) 
 

4 makrel (á ca. 200 gr.) 
Salt og peber 
4 spsk. Sennep 
½ bdt. Persille 
½ bdt. Dild 
4 laurbærblade 
2½ dl. Fløde. 
 

Rens Makrellen og skyl den grundigt. 
Gnid den, både indvendigt og udvendigt, med salt og pensel dem med sennep. 
Hak Persille og Dild groft. 
Fyld makrellen med urter og laurbærblade, luk makrellen med kødnåle/tandstikker og 
læg dem i et, smurt ildfast fad. 
Hæld fløden over og stil fadet i en 200 °C varm ovn i ca. 25 min. 
Server dem i fadet med grønærter og kartofler til. 
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Fyldt makrel 4 pers. (Tidsforbrug ca. 45 min.) 
 

4 Makreller (á ca. 200 gr.) 
Saft af 1 citron 
Salt og peber 
 

Fyld: 

 

2 Løg 
1 Grøn peberfrugt   
2 Tomater 
½ bdt. Persille 
1 knsp. Sayennepeber 
1 fed Hvidløg 
2 laurbærblade 
2½ dl. Hvidvin 
50 gr. Revet Parmesanost 
Smør til fadet 
 

Rens makrellerne og skyl grundigt 
Dryp makrellen udvendigt og indvendigt med citronsaft samt drys med salt og peber  
Hak løg, rens de grønne peberfrugter og skær dem i små tern. 
Flå tomaterne, tryk kernerne ud og skær kødet i strimler 
Hak persillen og bland den i grønsagerne, sammen med sayennepeber og det pressede 
hvidløg. 
 

Fyld blandingen i makrellen sammen med et ½ laurbærblad. 
Luk fisken med kødnåle/tandstikker og læg dem i et smurt ildfast fad. 
Hæld hvidvin over og drys med det revne ost. 
Fadet sættes i en 200 °C varm ovn i ca. 15 min. 
Serveres med ris og grønt salat. 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 



 

  Vandposten August 2011 22 

Kjøbenhavnertur                      
Af Jørgen Schønnemann                          
js20711001@hotmail.com 
Foto: Kirsten Normann Bergen         
        

En herlig forårsdag i begyndelsen 
af maj med høj sol, drog mere 
end 20 laugsmedlemmer til det 
gamle Kjøbenhavn, hvor vi om 
formiddagen dukkede op fra 
’Metrodybet’ på Kgs. Nytorv. 
Gruppen drev over mod Nyhavn, 
hvor vores Bente fornøjede os 
med sjove historier og episoder 
som skyldes hendes indgåede 
lokalkendskab til denne berømte 
del af byen.  
Bentes fortællinger blev fulgt op 
af Richards beretning om 
hvorledes hans store 3-masters 
modelskib nu hænger under loftet 
i Hyttefadet.       
Et par gode timer på solsiden af 
Nyhavn. 
Så var der havnerundfart. En 
herlig klassiker til den lille 

havfrue, gennem kanalerne på 
Christianshavn og Frederiksholm, 
- smukt og afslappende.  

Alle nød turen og ’en lille en’. 
Efter det bragende solskin var det 
noget af en kontraoplevelse at 
dykke ned i halvmørket i den 

hyggelige gamle Hviids Vinstue. 
Enkelt og herligt friskt 
smørrebrød stod klart til os tillige 
med kølige drikkevarer. 
En god oplevelse for de fleste, - 
endda måske for alle.  
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www.slettenfritidsfiskerlaug.dk 

 

 
Så har Sletten Fritidsfiskerlaug endelig fået sin hjemmeside, en hjemmeside der gerne 
skulle blive et talerør for medlemmerne, bestyrelsen og udvalgene samt, fortælle 
eventuelle nye medlemmer hvad lauget står for. 
 

Vi har søgt om optagelse på kommunens hjemmeside samt er optaget på ”Kulturelt 
samråd” hjemmeside, dette for at udbrede kendskabet til Sletten Fritidsfiskerlaug. 
 

Vandposten udkommer som hidtil men kan også downloades fra hjemmesiden, hjælp os, 
at spare penge til porto, ved at download Vandposten, såfremt man ønsker at download, 
bedes dette oplyses til Jørgen Schønnemann på  
mail: js20711001@hotmail.com 
 

Hjemmesiden giver lauget en mulighed for, at komme hurtig ud til medlemmerne, med 
arrangementer, fisketure og nyheder. 
 

Sidens opbygning vil blive ændret i takt med at, behovet i lauget ændre sig, derfor er alle 
forslag, ideer og gode råd velkommen. 
 

Det er allerede muligt, at tilmelde sig de forskellige arrangementer og fisketure direkte 
på hjemmesiden.  
 

Fremover vil der ikke blive opsat en liste, med tilmelding i kælderen, men et 
telefonnummer samt mailadresse på arrangøren for arrangementet/ fisketure, hvor 
tilmeldingen skal foregå. 
  

Dette gøres for, at alle har lige muligheder ved deltagelse i de forskellige arrangementer/ 
fisketure, samt give arrangørerne et større overblik. 
 

Men husk at en hjemmeside er ikke bedre end de input der kommer fra medlemmerne og 
da det er første gang jeg prøver, at lave en hjemmeside er alle forslag velkomne, så 
endnu en gang kom med jeres ideer, ændringer eller ting i mener, burde være på vores 
hjemmeside. 
 

Som i nok har set på hjemmesiden, er siden med ”Gæstebog” tom, det er den fordi efter 
gennemsyn af andre hjemmesider, har jeg erfaret, at der er max 2 til 3 indlæg på siden og 
derefter er siden død, jeg mener derfor, at der må være en bedre udnyttelse af siden, jeg 
ved bare ikke hvad, så kom med jeres ideer til siden. 
 

Med venlig hilsen 
 

Henning Hedegaard Larsen 

Webmaster 
hhlarsen@webspeed.dk 
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Datoer for Aktiviteter i 2011 
 

 
 
 
 
August: 
 

Lørdag 13.  Sidste frist for tilmelding, sommerudflugt 
12.-13.-14.  Makreltur med M/S Sonte 
Søndag 14.  Småbådstur, morgenmad kl. 07.00 
Lørdag 20.  Sommerudflugt til Bakken 
 
September 

 

Søndag 18.  Småbådstur, morgenmad kl. 07.00 
 

 

Oktober 

 

Søndag 16.  Småbådstur, morgenmad kl. 7.00 
Torsdag 27  Banko kl. 19.00 
 

November 

 

Torsdag 10. Banko kl. 19.00 
Torsdag 24. Banko kl. 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Næste Vandpost udkommer 1. december 2011. deadline for stof er 1. november 2011. 


