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Doky jazz´er på Gimsinghoved
STRUER:  Chris Minh Doky, der tilhører den absolutte 
verdenselite i jazz, giver tirsdag den 27. marts koncert på 
Gimsinghoved. 
Ved koncerten på Gimsinghoved spiller Chris Minh sam-
men med pianisten Jacob Christoffersen. Billetsalget til 
koncerten er gået i gang, og det koster 150 kroner at høre 
og se med. 

Personlige medlemmer af  Gimsinghoveds Venner kan 
dog slippe med 125 kroner.

Jazzbassisten Chris Minh Doky giver den 27. marts 
koncert på Gimsinghoved. Med sig har han denne 
aften pianisten Jacob Christoffersen. Arkivfoto

Af Frede Stengaard

sten@bergske.dk

HUMLUN: Temperaturen dyk-
ker i denne uge en anelse, men 
da solen i torsdags var på sit 
højeste over Humlum Havn 
fik både gæster og havnens 
fritidsfiskere en forsmag på 
foråret.

»Det er bare skønt,« lød det 
fra Henning Larsen og Flem-
ming Andersen, som havde 
taget plads i havnens lille pa-
villon.

»Vi fik den for et par år si-
den,« fortæller de.

Campingpladsens nye eje-
re, Rikke og Lasse Lützen-
Laursen, betalte regningen, 
og egentlig var det menin-
gen, at en tømrer skulle have 
sat den op.

»Men han fik nu ikke lavet 
så meget. Han kom bare og 
pakkede det hele ud, så træet 
blev gennemblødt af  regnen. 
Så vi måtte jo bare tage ske-
en i den ene hånd og en ham-
mer i den anden,« konstaterer 
Henning Laursen.

Pind for pind fik de selv den 
nye pavillon sat op, og en for-
årsdag som i torsdags kunne 
de så nyde deres medbragte 
madpakker og i det hele taget 
bare nyde tilværelsen inde i 
læ for den stadigvæk lidt kø-
lige vind fra øst. 

De skal jo ikke leve af  fiske-
riet og kan tage det helt roligt.

»Der er jo heller ingen flad-
fisk i fjorden. Jeg var med til 
at fange den sidste, lige før jeg 
for snart 20 år siden fyldte 50,« 

fortæller Henning Larsen, og 
Flemming Andersen kan hu-
ske, hvordan han kunne gå 
sin rute som post om formid-
dagen og så tage på fjorden og 
fange 400 pund skrubber om 
eftermiddagen.

»Det var dengang, det var 

skønt at være ansat ved post-
væsenet,« konstaterer han.

Intet er altså, som det var 
engang. Men der er trods alt 
stadigvæk en par gode grunde 
til at tage på fjorden.

»Lige for tiden fisker vi ef-
ter kulsøer og stenbidere,« for-

tæller Flemming Andersen, 
der som den eneste med båd 
i Humlum Havnen har livs-
varig licens til at drive fiskeri 
som et bi-erhverv.

Desuden har Flemming 
Andersen været med til at op-
leve, hvordan det for 40 år si-

Foråret stærkt på vej - nu venter d
Havnestemning. 
Fritidsfiskerne på 
Humlum Havn er 
forlængst kommet 
i forårshumør, og 
bliver det lidt for 
koldt er der læ og 
ly i en flot pavillon, 
de selv har bygget

Forårsstemning på Humlum Havn. Foto: Tommy Kofoed.

Af Frede Stengaard

sten@bergske.dk

HUMLUM: Medlemmerne af  
bådelauget omkring Humlum 
Camping og Fiskerleje får nu 
mulighed for at følge vejrfor-
holdene, som de udvikler sig 
på det helt lokale plan lige ved 
havnen.

To driftige HTX-elever fra 
Holstebro har med støtte fra 
skolen doneret bådelauget en 
vejrstation, som de fik bygget, 
da de under det første år på 
uddannelsen skulle beskrive 
og udvikle et teknologiprojekt 
i alle detaljer.

»Vi byggede en vejrstation, 
så man kan måle nedbørs-

mængden og følge både tryk 
og temperatur, vindretning og 
vindstyrken,« fortæller Tho-
mas Kølbæk Jespersen og Kri-
stian Sloth Lauszus.

Sensorerne fik de leveret.
»Men elektronikken fik vi 

selv til at fungere,« forklarer 
de.

Desuden har de selv bygget 
kassen.

»Den er bygget efter den 
samme model som vejrstatio-
nerne fra DMI,« forklarer Kri-
stian Sloth Lauszus.

»Man skal jo kunne regne 

med temperaturmålingerne. 
Så det nytter ikke noget at sen-
sorerne sidder i direkte sol, og 
de må heller ikke være lukket 
helt inde. Så kassen er bygget 
som det, man kalder for en en-
gelsk hytte,« forklarer han.

Principperne er, at der skal 
være tilpas stor luftgennem-
strømning, og i det hele taget 
blev deres resultat så godt, at 
den nu kan være til gavn på 
havnen i Humlum.

Axel Gadegaard fra Hum-
lum er lærer og vejleder in-
de på teknisk skole, og da 

Fiskerne får en lokal v
En gave. HTX-elever fra Holstebro har 
bygget en vejstation til fritidsfiskerne 
i bådelauget på Humlum Havn.

Indbrud i sommerhus
TOFTUM: I perioden mellem den 5. januar og den 2. 
marts har der været indbrud i et sommerhus på Kildevej 
i Toftum Bjerge. Gerningsmanden er kommet ind i hu-
set ved at bryde en terrassedør op. Der er stjålet et flad-
skærms-tv, oplyser politiet i Struer.

Træpille-tyv på spil
STRUER: Der er stjålet 500 kilo træpiller pakket i 25 kilos-
sække fra en adresse på Vestre Ringgade. Tyveriet er sket 
i tidsrummet mellem fredag aften klokken 20.00 og lørdag 
formiddag klokken 09.30. De 20 sække træpiller stod uden-
for., oplyser politiet i Struer. 

Indbrud i villa
STRUER: Fredag aften har der været indbrud i en villa på 
Pilevej i tidsrummet mellem klokken 18.00 og 01.26. Der 
er brudt et vindue op til et værelse, hvorfra der er stjålet 
smykker. Det oplyser politiet i Struer.

Alt var ulovligt
STRUER: Alt var faktisk galt, da politiet stoppede en 
22-årige mand fra Struer på en stor PGO knallert på 
Hjermvej søndag formiddag. Knallerten var afmeldt mo-
torregistret. Den var heller ikke forsikret og var iøvrigt 
ulovlig, altså tunet på den ene eller anden måde, og den 
22-årige havde ikke noget kørekort. Den 22-årige får nu en 
bøde for alle de ulovlige forhold, samt en regning på falck-
assistance og undersøgelse af  knallerten, konstaterer po-
litiet i Struer.

Æblet der blev væk
JEGINDØ: På Ibstedvej på Jegindø har en bilejer fået stjå-
let en bærbar Apple computer fra sin bil. Tyveriet er be-
gået i perioden mellem fredag formiddag og søndag for-
middag. Da der ikke er tale om indbrud i bilen, formoder 
politiet, at bilen stod ulåst.

Trafikuheld i kryds
STRUER: Lørdag nat klokken 01.59 kørte to biler sammen 
i krydset Holstebrovej og Torvegade. En 43-årig mand fra 
Struer kørte ad Torvegade og ud i krydset for rødt, hvor 
han ramte en 47-årige mand fra Struer, der kørte i sydlig 
retning ad Holstebrovej. Ifølge politiet i Struer opstod der 
kun materielle skader.  
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de bare på skrubberne

den blev stort set umuligt at 
fange en hummer i Limfjor-
den. 

»Nu kan man næsten ikke 
undgå det,« konstaterer han, 

Men man kan også bruge 
en forårsdag på at dase lidt i 
solen og hygge sig i pavillo-

nen, som i øvrigt står åben 
for alle.

»Der kommer mange herud 
på udflugt. For eksempel fra 
plejehjemmet oppe i Humlum, 
men også fra Struer og helt fra 
Harboøre og Thyborøn. Tidli-
gere kørte de bare ud på hav-

nen og vendte om. Nu har de 
et sted, hvor de for eksempel 
kan spise frokost eller sidde 
med en kop kaffe,« fortæller 
formanden for bådelauget, 
Jørgen Rindsborg.

Et gammelt fiskerskur er 
også blevet sat i stand, så der 

i dag også er et par handicap-
venlige toiletter.

Bådelauget har hjulpet med 
at sætte havnen i stand, så kaj-
pladserne er renoveret, og i lø-
bet af  foråret er det planen, at 
der skal lægges fliser og ban-
kes pæle ned langs kanterne, 
så adgangsforholdene bliver 
endnu bedre for blandt andet 
kørestolsbrugere.

Endelig skal sejlrenden ud-

dybes. 
»Det er noget, vi bliver nødt 

til at få gjort en gang om året, 
men vi kan klare det med en 
rendegraver. Sejlrenden behø-
ver ikke være mere end halv-
anden meter dyb. Havnen skal 
jo ikke være en lystbådehavn. 
Vi vil bevare miljøet, så der 
skal bare være vand nok un-
der kølen til, at vi kan komme 
ind og ud med de små fisker-

joller,« fortæller Jørgen Rinds-
borg.

Men de vil gerne have gæ-
ster på havnen, og de vil gerne 
være med til at gøre forholde-
ne så gode som mulige.

»Vi har et godt samarbej-
de,« siger ejerne af  camping-
pladsen, Rikke og Lasse Lüt-
zen-Laursen.

Campingpladsens ejer, Rikke Lützen-Laursen, er sammen med Jørgen Rindsborg 
(t.h.) og Peter Olsen fra bådelauget nede for at inspicere toiletbygningen, 
inden der snart skal åbnes for vandet, så den kan blive taget i brug.

Fritidsfiskerne 
og havnens 
gæster kan 
nyde frokosten 
i pavillonen.

vejrudsigt

han spurgte Thomas Kølbæk 
Jespersen og Kristian Sloth 
Lauszus om de ville være 
med til at få vejrstationen sat 
op ved Humlum Havn, var de 

med på ideen.
Det samme var deres elek-

tronik-vejleder på skolen, 
Hjalmer Andersen, og i tors-
dags var det tid til at overræk-
ke bådelauget den nye vejrsta-
tion. Den eneste anke var, at 
man skal ned på havnen for 
at aflæse, hvad der bliver re-
gistreret af  målinger.

En af  fritidsfiskerne på 
havnen ville gerne have den 
indrettet, så han kunne aflæ-
se, hvad der kom ind af  må-
linger på vejstationen hjem-
me fra sin computer, og altså 

uden at skulle bevæge sig ned 
på havnen.

»Det kan også godt lade sig 
gøre. Vi skal bare have lavet 
lidt om på elektronikken,« for-
klarede de to HTX-elever.   

Bådelauget på Humlum Havn 
fik i torsdags en vejrstation 

af HTX-eleverne Thomas 
Kølbæk Jespersen (t.h.) 

og Kristian Sloth Lauszus. 
Foto: Frede Stengaard.

»
Vi fik 
sensorerne. Men 

elektronikken fik vi 
selv til at fungere.

THOMAS KØLBÆK 
JESPERSEN, 
HTX-elev, Holstebro
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