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Dagen blev startet med 
Halfdan Rasmussens sang  
”Med store undrende øjne 
går jeg”  
nr 122 i Højskolesangbogen  
En sang som sætter fokus 
på livets mysterier.  
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Billede fra Klækkehuset hvor Kim 
er ”fadder” til tusindvis af fisk. 

 

 

Møde torsdag d. 23. januar 2020  
forlængelse heraf havde vi besøg af Kim Jørgensen fra 
Kattinge. Kim fortalte engageret om sin interesse for fiske-
pleje såvel ved opformering af ørredbestanden i Roskilde 
Fjord, samt hans arbejde med fysisk tilpasning af fiskevan-
dene i fjorden og det arbejde, som han er involveret i mere 
organisatorisk med deltagelse i Miljø- og Fødevareministe-
riets arbejde i Vandplanudvalget mfl.  
Kattinge værk blev etableret i 1800 tallet som en fabrik, der 
ved inddæmning af Kattinge Sø udnyttede vandkraften 
industrielt. 
Kim flyttede til Kattinge primo 1980’erne og her fik hans 
interesse for fiskeri for alvor fart, da han kom med i en lille 
gruppe af ligesindede som ville have gang i ørredbestanden 
i Roskilde Fjord.  
I starten af 80’erne var vandet i fjordsystemerne ved at 
briste med bundvendinger og fiske død. De startede med 
fokus på udsætning af fiskeyngel - opgaver som står på 
hver dag i fiskeåret - som går fra november til maj. 
I dag er vandet i Roskilde Fjord meget rent og fint til 
fiskearbejdet, således at fokus i dag er på indretning af 
fiskevand og fiskenes overlevelse. Fjordens vand er 
varmere end tilsvarende vande i Jylland, hvilket betyder at 
ørreder er klar til udsætning efter et år mod tilsvarende 2 år 
i Jylland.  
Det fysiske arbejde med indretning af åerne mod fjorden er 
optimeret ved oprensninger, og pt arbejdes der med 
omlægning af udløb fra Kattinge mod Sankt Hans - en lang 
strækning så fisketrappen kan nedlægges, så alle fisk selv 
kan gå op og ned i åen til og fra fjorden. Vandets fald er 
minimeret til 5cm. pr 10m. Fiskene har en overlevelse på 
90% ved naturlig formering mod kun 20% ved 
udsætninger.  
Arbejdet med at deltage i Vandplanudvalgets arbejde er 
yderst vigtigt for kommunernes indsats og arbejde. Snart 
udkommer Vandområdeplan 3 for 2021/2027. 
Kim går meget ofte igennem åerne i området for at checke 
tekniske indretninger og åernes tilstand. 
Alt i alt en meget spændende indlæg fra en passioneret 
”fiskemand”.      
                                                                     Freddy Christiansen 

Billedet viser sonar til montering 
på bøjer og scanner som kan 
aflæse sonarmålinger.  

 Næste møde torsdag d. 30. januar 2020  
Gert Petersen, der er uddannet farmaceut, vil give os en 
indførelse i den medicinske verden,  
med hovedvægt på hvilke præparater, vores køn og 
aldersklasse oftest stifter bekendtskab med.  
Selvom emnet umiddelbart kan virke lidt ”støvet” bliver det 
fremført på en saglig, let forståelig og dejlig humoristisk 
måde.  

 

Fremadrettet program: 
Torsdag d. 6. februar fejrer vi vor klubs 4 års fødselsdag. Kom med forslag (send 
en mail) til en sang /melodi – eller kom med en lille historie, der har / har haft betydning 
for dig – vi synger, og du fortæller om baggrunden – helt uformelt. 
Fredag d. 7. februar har vi ”komsammen” Alle M/K’ere er velkomne. Vi havde et 
mindre overskud fra vor Sønderjyllandstur, så medlemmer og ledsagere, der har været 
med på turen betaler kun 20.-/deltager. Andre M/K’ere betaler 165.-.   
Alle tilmeldte får senere en nærmere orientering om aftenens forløb.     Tilmeld dig nu ! 

  

Mil addresse : 
info.greve@hemingwayclub.dk      
 

Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
 

Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
 

Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 6060 – 5364441 
 

 
 

 

Ørred (Salmo trutta)  
oldnord.: aurriði, "som rider på ør 
(sten, grus)", fordi de farer frem og 
tilbage i parringstiden.  
Ørred er en fiskeart i lakseslægten 
(Salmo). Det er en populær fiskeart  
som spisefisk og blandt lystfiskere. 

Ørred har karakteristiske prikker langs 
siderne. Den kan veje mere end 20 
kilo og er en rovfisk, som også kan 
spise sine artsfæller (kannibalisme). 
Yngel og små ørreder spiser krebsdyr, 
insektlarver, bløddyr og småfisk. 

 

 
Egentlige piller forhandles ikke læn-
gere som færdigfremstillede læge-
midler, da man er gået fuldstændig 
over til tabletter og kapsler – hårde 
perorale substanser. 
En tablet er en afvejet dosis læge-
middel, der er blevet presset og er 
beregnet til at sluges og skylles ned 
med vand.  
Piller er betegnelsen for kuglerunde 
tabletter – de fremstilles næsten ikke 
længere – er erstattet af tabletter eller 
kapsler. Ingen pilletrillere – længere. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Torsdag d. 13. februar  
har vi planlagt møde i Synagogen // 
Krystalgade. 
Tilmelding: 100.- for adgang + 
spisning - på netbank inden den 31. 
januar. 
OBS.: Af sikkerhedsmæssige årsager 
er der kun adgang for de, der er 
tilmeldt. 
Vi skal alle sikkerhedstjekkes inden 
ankomst. Nærmere om program følger.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mogens //4045 2210 //  
a-mch@webspeed.dk  
Hemingway Club Greve / torsdag 

 
 
 
 
 
  


