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2. ÅRGANG

Åbent brev:

Ugens Klumme:

Debatten lever:

En Lejre-borger er stærkt
bekymret over udsigten
til udvinding af skifergas i
Lejre Kommune. Han har
derfor skrevet et åbent
brev til borgmester Mette
Touborg.

Sognepræst Marianne N.
Kristensen skriver: Den
største fattigdom, vi bærer
på i dag, er den manglende
evne og mulighed for at
tage os tid til hinanden.

I Lejre Lokalavis er der
masser af debat og spændende læsning. Læs blandt
andet Leif V. Jensens
indlæg om forlængelse af
eksisterende cykelstier.
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Gordon P, Henriksen er ikke blot lystfisker på
grund af glæden ved det. Han er også professionel lystfisker og driver sit eget firma, hvor han
arbejder med tv, blade, kurser og meget andet.

Profession: Lystfisker
Lystfiskeri er da udelukkende en fritidsfornøjelse? Ikke for Gordon P. Henriksen fra Lejre. Han lever faktisk af det.
Af Palle Bruselius

Gordon er kendt af mange ikke mindst via tv. Han har
medvirket i blandt andet

DR2s serie ’Storrygeren’ og
en række udsendelser med
titlen ’Catch’ på DK4. Alle

Michael´s Autoruder
Autoriseret reparation og udskiftning af autoruder.
Vi kommer og udfører arbejdet hos dig.
Vi har forsikringsaftale med ALLE selskaber.

udsendelser har handlet om
lystfiskeri. Lejre Lokalavis
tog en snak med ham.
Gordon er 35 år og bor i
Lejre med kone og to børn.
Han voksede op i Lejre på Møllerjorden. Han har
boet en periode i USA (hans
mor er amerikaner). Efter
hjemkomsten til Danmark
boede han i København,
men er flyttet tilbage til Lejre.
- Jeg bliver her, siger han.
Gordon gennemført en
uddannelse i Human Økologi, Biologi og Kommunikati-

on på Maine. College of the
Atlantic (USA), der blandt
andet bød på en praktikplads
som fiskeguide i Florida,
produktion af fiskefilm, målgruppeanalyser af lystfiskere
samt genrestudier i lystfiskerlitteratur og formidling.
Siden næste han videre på
RUC, hvor det gjaldt miljøbiologi og kommunikation.
Fokus var her på lystfiskeri.
Interessen for lystfiskeriet
har han haft fra barnsben.
- Det hele startede, da jeg
som syvårig fangede en lille
bluegill sunfish i Lake Butler,
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Autoriseret Autorudereparatør, Michael Holt
Gershøj 7 · 4070 Kirke Hyllinge
Telefon 29 60 11 09 · vic-jet@mail.dk
www.michaels-autoruder.dk

Hovedvejen 45 · Øm · Tlf. 46 48 05 00 · svanholt@mail.dk · www.svanholtautomobiler.dk

Florida, fortæller Gordon.
Faderens kærestes søn lærte Gordon af fiske. Der kom
interessen. Min amerikanske
mormor gav en fisketur med
guide - fangede hajer og andet- fangede en tarpon - jeg
kæmpede en time med den men den knækkede til sidst
linen.
Dette bidrog til at sætte i
gang i en passion, der ikke
blot er en hobby, men er blevet en levevej.
Efter afsluttet uddannelse
arbejdede Gordon i fiskerirejseselskabet Atlantik Travel.
- I den tid oplevede jeg en
masse fantastiske fiskedestinationer. Det var fedt, fordi
jeg havde tid til de lange ture
uden selv at have råd. Jeg var
heldig med det arbejde, fortæller Gordon.
- Samtidig fik jeg gang i en
i en karriere som freelancer,
tilføjer han.
Derefter gik turen til et
job som redaktionschef på
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magasinet Fisk & Fri, hvor
han skrev og fotograferede
sideløbende med freelance
arbejde for udenlandske magasiner.
Efter seks år på bladet besluttede Gordon at starte for
sig selv.
Det blev til firmaet Megalops.
Navnet er den latinske betegnelse for en fisk, man finder ved Floridas kyster - en
tarpon. Fisken kan blive to
meter lang.
Begrundelsen for at starte
selv, kommer prompte:
- Jeg elsker at fiske og vil
leve af det. Mange siger, at
jeg ikke kan , men jeg har
mange forskellige opgaver
indenfor fiskeri og formidling af fiskeri. Jeg elsker mit
arbejde, forklarer Gordon.

Storrygeren og de andre
Tv-arbejde fylder en del på
Gordons kalender.
- Tv er et af mine favoritmedier, siger Gordon.
- På tv kan man formidle
adskillige budskaber og
stemninger på ret kort tid,
forklarer han.
Serien ’Storrygeren’ lavede
han for DR2 sammen med
kokken Jan Gildam. Her var
der fokus på både lystfiskeri
og naturligvis rygning af fisk.
- Jeg mødte på Bornholm
en, der skulle lave det program og meldte mig interesseret, siger Gordon om årsagen til, at han blev involveret
i serien, der blev sendt sidste
år og genudsendt i år.
- Jeg er meget interesseret i
madlavning og laver også
madlavningskurser,
siger
Gordon.
Foruden ’Catch’ på DK4
har Gordon også været vært
og medtilrettelægger på to
dvd-film om lystfiskeri,
nemlig Pike Secrets I og Pike
Secrets II, hvor geddefiskeri
er omdrejningspunktet (pike
er engelsk for gedde - red.)
- Jeg holder meget af geddefiskeri, forklarer han.
Han er også fast med i P4s
’Smutvejen’, hvor han fortæller om fiskeri.
National Geographic
Det seneste tv-projekt er lavet for National Geographic
Channel.
- De kontaktede mig og
ville have med i et projekt,
hvor tre forskellige lystfiskere
fra tre forskellige lande skulle
dyste mod hinanden. Konceptet rummer en stribe udsendelser fra hele verden.
Den skandinaviske version
omfatter foruden Gordon en
nordmand og en finne.
- Vi optog det på 14 dage i
juni, og det foregik i Stavanger, på Møn og i Finland. I
Norge var det havfiskeri efter
lange (en fiskeart), i Finland
var det fluefiskeri efter ørreder og på Møn var gedder,

TV-holdet er klar til næste optagelse.

det vi skulle fange.
De tre fiskere konkurrerede mod hinanden og fik
point alt efter resultaterne.
Serien sendes i 163 lande
og vil potentielt have flere
millioner seere. Det skandinaviske afsnit sendes i Danmark den 31. oktober. Vinderen afsløres til sidst i
programmet.
- Der var pres på mig under optagelserne på Møn. Jeg
ville jo også vise det, jeg elsker på den bedst tænkelige
måde, siger Gordon der ikke
vil ud med, hvem der vandt
dysten.

Fiskeri med omtanke
I Gordons øjne skal man fiske med omtanke, blandt
andet af hensyn til lokalsamfundene. Det har en samfundsmæssig værdi. Han går
derfor også meget op i miljøindsatsen og vandløbsrestaurering.
Lystfiskeri kan samtidig
have en turistmæssig bonusside, hvis kommuner med de

rette forhold går ind i det,
mener Gordon.
- Kommuner, turistråd, virksomheder med mere kan
skabe en indtægt i kommunerne, samtidig med miljøtiltag til fordel for lokalsamfundet, forklarer han.
- Turistrådene har ikke
den forståelse der skal til for
at markedsføre lystfiskeri.
Her kan konsulenter som jeg
bidrage med noget. Der er
god økonomi i at henvende
sig til lystfiskere Lejres fjorde
er fine. Her kan man dyrke
havørredfiskeri i verdensklasse især i vintermånederne, siger Gordon
Han peger her på blandet
andet kurser, bed & breakfat, guidede ture, bådudlejning, fiskeri efter fladdisk,
aborre, hornfisk, multer med
videre.
- Vi bor lige i midten. Der
er mange dejlige søer på
Sjælland
Den sociale vinkel spiller
også en stor rolle form, herunder arrangementer for

Nordisk musik
I rækken af jubilæumsarrangementer i Lejre Kunstforening er man nået til en offentlig koncert med klassisk
lyrisk nordisk musik.
De medvirkende er Ole
Kock Hansen på flygel,
Mads Winding på bas, samt
en vokalgruppe under ledelse
af Ole Hannibal.
Programmet omfatter en
afdeling med rytmisk instrumental musik, og en afdeling
med korsatser fra de nordiske lande samt fællesnumre

med musik og sang. Der er
også indlagt sange, som publikum kan synge med på.
Koncerten finder sted søndag den 22. september kl.
16.00 i Domus Felix.
Billetter sælges ved indgangen fra kl. 15.30. I prisen
er inkluderet en let pauseservering.
En bevilling fra Else og
K.E. Jakobsens Fond har
gjort det muligt for kunstforeningen at kunne gennemføre koncerten.

Kommunalvalg 2013

Stem på Kim Lærkesen

Mere musik dans sport
i vores skoler
- det giver innovation

børn, herunder også arrangementer for børn og udsat-
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te unge. - Det ville godt at
arbejde lokalt og gøre en
indsats for børn og unge.
Gordon er via Roskilde
Kommuneblevet tilknyttet
Fishing Zealand som projektleder og kommunikationsansvarlig. Fishing Zealand
skal
fremme
lystfisketurismen, men skal
også pleje miljøet og hjælpe
de lokale lystfiskere
Gordons firma Megalops
er en konsulent- formidlingsvirksomhed. Han er tilknyttet DRs bookingbureau
og laver blandt andet storryger-oplevelser for firmaer,
vennegrupper og så videre.
Ud over tv-arbejdet skriver
han også artikler til sin egen
blog og til forskellige blade.
Målgruppen er ganske
stor, gør han opmærksom
på: - Der omsættes for 2,9

Miljøgodkendt

Gordon er tilknyttet
Fishing Zeeland projektet,
der skal fremme lystfiskerturismen.

milliarder kroner i lystfiskerverdenen i Danmark. 16
procent af danskere mellem
16 til 65 kan lide at fiske det er cirka en halv million,

forklarer Gordon.
- Jeg fisker ikke i konkurrencer, men tager mit fiskeri
alvorligt. Fritid og arbejde
går lidt i ét, slutter Gordon.
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Tag dit tag seriøst - det betaler sig
Få det renset og malet og forlæng dit
tags levetid med 10-15 år
PR Tag- og facaderens blev etableret i 1997,
og har en solid erfaring indenfor rensning,
maling og vedligeholdelse af tage og facader. For indehaver Peter Ringstrøm er arbejdet med tagrensning en tillidssag. Han holder meget af kundekontakten, og finder stor
arbejdsglæde ved at færdes i folks haver,
hvor han gør deres hjem indbydende med
et rent og nymalet tag.
”Jeg stortrives med mit job og sætter en ære
i, at kunderne kan regne hundrede procent
med mit firma, det er trods alt vores levevej.
Inden vi starter tagrenoveringen, gennemgås hele taget, så det står klart for kunden,
hvorledes arbejdet udføres og i hvilket prisleje vi ligger i.
Før vi så begynder afrensningen af taget,
dækker vi loftet grundigt af med plastik,”
forklarer Peter Ringstrøm.
Renseanlægget er miljøcertificeret højtryksrenseudstyr der genanvender op til 80 % af
vandet, hvilket både tilgodeser miljøet og
det samlede vandforbrug. Rensevandet bliver suget op fra tagrenden og føres direkte
p Der
, vil
udg tilg filtersystemet ip rensevognen.
fange være
det vand
skulle komme
dog
endersmule
snavsetind.vand, som blijeg prioriterer
sikker afdækning
og oprydning
mever”Attrykket
ind gennem
overlægget
på plaget højtog
skyldes,
at der
er noget værre
for folk,
end
derne
ender
på ikke
loftrummet.
Derfor
dækat komme hjem til et rent tag, hvor der så er sivet vand
ker
PR
Tagog
facaderens
altid
af
på
lofterind. Imens min kollega vasker taget er det min faste opne
forrensemaskine,
at fange det
vandmed
derat
gavemed
at styreplastik,
den mobile
samtidig
skulle komme ind.
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”At jeg prioriterer sikker afdækning og
oprydning meget højt skyldes, at der ikke er
noget værre for folk, end at komme hjem til
et rent tag, hvor der så er sivet vand ind.
Imens min kollega vasker taget er det min
faste opgave at styre den mobile rensemaskine, samtidig med at jeg hele tiden går på
loftet og sikrer plastikafdækningen, ” siger
Peter Ringstrøm.

og i værste tilfælde selve tagkonstruktionen,
må udskiftes.
”Med en god vedligeholdelse bliver taget
styrket, så levetiden forlænges 10-15 år.
Dermed bliver det væsentligt billigere for
husejeren, end det vil være at købe et nyt
tag.
Uanset opgavens omfang er det for os et
godt resultat og tilfredse kunder der tæller,”
siger Peter Ringstrøm.
Efter endt arbejde er det naturligt for PR
Tag- og facaderens at efterlade arbejdspladsen i nydeligt opryddet og rengjort stand.
Derfor bliver alle vindskeder, sternbrædder,
vinduer, vægflader med mere spulet grundigt ned.
Kontakt os for et professionelt og uforpligtende tilbud

Tilfredse kunder er i centrum
Taget er det mest udsatte sted på dit hus.
Hver dag året rundt skærmer det for vind
og vejr, angribes af mos og alger og udsættes dermed for frostsprængninger. Alt sammen slider på taget og gør det mere sårbart.
Trænger fugten gennem taget, udsættes
spær og træværk for råd og svampedannelse. Skaderne kan blive så alvorlige at taget,
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