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Formanden har ordet :

Aktivitetskalender 2011

Kære Astrup Vigere

Arrangementer i 2011
Ang. årets Generalforsamling den
21.maj. Vi vil gerne opfordre jer til at
møde op, og tage del i aftenen, hvor
meninger og holdninger er til debat. Der er meget profesionel underholdning og godt musik. Det medbragte mad spises, når selve Gf er overstået, drikkevarer kan købes til rene Købmands priser, (næsten), men må også
medbringes.

Nu her hvor dagene bliver længere, og
vi nærmer os marts md, så er det tiden,
hvor årets første Astrup Vig Nyt skal i
trykken. Vinteren har igen været meget
hårdt med meget kolde nætter. Det betyder at dyrene og fuglene lider, og vi
ser Rådyrene meget tamme. En anden
ting som der lige skal nævnes, er de
frosne vandrør. Ser ud til at langt de
fleste har "lært" det fra sidste vinter,
hvor der virkelig var mange frost
sprængninger.

I kan se i aktivites kalenderen, hvilke
aktiviteter som der er i årets løb, og
Vejene har været meget is-belagt i pe- bestyrelsen vil meget gerne have manrioder, men vi har i bestyrelsen beslut- ge tilmeldinger til det. Det betyder
tet, at der ikke bliver gruset på vejene. sammenhold, men så sandelig også et
Det betyder så, at gående skal være
pænt og veltrimmet område, hvilket
meget opmærksom på det, og bilisterne kun kan højne værdierne i Astrup Vig.
klarer det jo fint. Vi må jo kun køre 30
km i timen. Der har desværre været
Jeg byder alle nye grundejere og husnogle få fald-ulykker og vi kan kun
ejere velkommen i Astrup Vig og håopfordre til at gå forsigtig. Vi arbejder ber I vil nyde området, og få dejlige
videre med afløbet langs stamvejen,
afslappende ophold.
hvor der stadig er vådt foran bommen.
Det forventer vi er afsluttet til sommer, Til slut vil bestyrelsen ønske alle et
så vi undgår alt det is dernede.
rigtigt godt forår og sommer i Astrup
Vig.
De mægtige is-skruninger har desværre
ødelagt/taget ca. 1 m af kysten, til ven- Nb.: Vi påtænker at hæve kontingentet
stre hvor bådene ligger. Bestyrelsen vil til grundejerforeningen, så mød op,
MEGET opfordre til, at bådene flyttes hvis du/I vil have indflydelse på det.
længere tilbage, og det ser vi som et
arbejde hver enkelt bådejer skal sørge På bestyrelsen vegne for. Og er der både, som ikke BENYT- tak for denne gang
TES mere, så få dem fjernet! Måske
skal stien rykkes længere tilbage til
hilsen Jens Peder Hedevang
sommer, og derfor skal pladsen, hvor
både ligger nu, bruges til ny sti.
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09 - 04 - Grenklipning
16 - 04 - Flisning og bestyrelsesmøde
30 - 04 - Broudsætning kl. 8
21 - 05 - Generalforsamling -- Husk sangbog
28 - 05 - Træfældning kl. 8
18 - 06 - Oprydning kl. 8 og grill om aftenen
25 - 06 - Sankt Hans kl. 21 ved stranden -- Husk sangbog
17 - 09 - Broindtag kl. 9
18 - 09 - Bestyrelsesmøde

HJÆLP med gøre bladet mere spændende, send artikler til bladet : skriv eller ring til Mary (124) eller Bent (102). Meget gerne
som mail : bn88@os.dk

Medlemsrubrikken !
Meddelelser og små annoncer fra ejere optages gratis i denne rubrik ved fremsendelse af kort tekst til :
Mary Jensen ( redaktør af Astrup Vig Nyt )
Astrup Vig 124 - 7870 Roslev
Tlf. 97 58 58 45 mob. 20 64 68 45
Grundejerforeningens partytelt kan nu lånes,
men naturligvis kun i Astrup Vig
Henvendelse til Åge Knudsen - Astrup Vig nr.65
Tlf. 97 54 26 25 eller 23 41 62 03
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Købmanden med de kundevenlige åbningstider :

Hele ugen Kl. 8 - 19

Hermed indkaldes til

Generalforsamling
i

Astrup Vig Grundejerforening
Lørdag den 21 - 05 kl. 18.30
i Grønning Forsamlingshus
Dagsorden til generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
VESTERGADE 21 — JEBJERG — TLF. 97 57 43 76

4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontigent.
6. Valg ifølge §5
A: Valg af bestyrelses medl.
På valg er : Jens Peder Hedevang
Svend Rye Jensen
Niels Kristian Kristensen
B: Valg af suppleant til bestyrelsen
C: Valg af en revisor og revisorsuppleant
7. Evt.
Forslag fra medlemmerne eller sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.
Venlig Hilsen bestyrelsen
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Til orientering :
Til alle grundejere i Astrup Vig :
De opstillede containere er kun til

HUSHOLDNINGSAFFALD !
Alt øvrigt affald skal køres til genbrugspladsen i
Kåstrup som har følgende åbningstider :
Mandag - fredag = 12..30 - 18
Lørdag - søndag = 10 - 17
Pladsen er beliggende kun 8 km fra Astrup Vig ! Det kan du også klare, ikke !

Poul fra nr.45 foreslår
med et smil på læben:
Sådan kan affald fra
fjorden også genanvendes! Eventuelt også andre med kun et indflyvningshul til redebyggeri

Politikeren:
- Ærlighed er det mest værdifulde,
vi har. Så lad os spare på den…..

Husk at sortere metaldåser og plastikflasker/beholdere
og levere dem på genbrugspladsen
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En hilsen fra Isbjørnegrotten København Zoo
d. 16. februar 2011:

På

Kære Arne!
Så fik vi det igen. Sne, sne, sne, hvor
dejligt.
Nu har vi haft sne i snart 3 måneder,
hvor er det skønt, og temperaturen
har været rigtig langt nede. Nogle
steder minus 18. grader. Det er et
rigtig isbjørnevejr.

Det er noget andet, når solen skinner
og man måler 20. - 25 grader, så kan
du tro, at jeg har det varmt, for jeg
kan jo ikke trække af min pels.
Heldigvis er vore dyrepassere flinke
til at komme med hele isbjerge til os,
og vi kan da også tage et lille bad i
vandet i grotten, men det er nu ikke
helt det samme, som når der er rigtig
godt med kulde. Vi nyder det, kan du
tro.
Forleden dag stod der en mand og
hans kone, tror jeg nok, og hun
sagde, at hun nu var glad for den

minkpels, som han havde foræret
hende.
”Ja, det håber jeg”, sagde han, ”for
den har kostet næsten 40.000
kroner”.
Hvad mener du, Arne? 40.000
kroner. Det er da godt, at man kan
holde sig selv med pels
Jeg forstår altså heller ikke, at der er
mennesker, der køber dyre rejser til
Marokko, Libyen og Egypten, for
slet ikke at tale om Sydafrika. Det er
da himmelråbende dumt, når der er
så dejligt i Danmark. Nyd da kulden
mens den varer. Men nu bliver det
nok snart forår, og det er nu også
godt på en måde, for så kommer der
mange flere mennesker her ud for at
se på os isbjørne, og så bliver der råd
til lidt mere sælspæk og andet godt.
Ja, kære Arne, det var bare for at lade
dig vide, at jeg synes, at det er skønt
med sådan et par kolde vintre, som i
år og sidste år.
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Isbjørnefar.

Bedeguargalhveps
I eftersommeren var min kone og
jeg på Gotland for at se os omkring, og der opdagede vi endnu en
mos-galle, oven i købet lige til at
plukke. Vi fotograferede den, skar
den igennem og tog endnu et billede, som vi bragte hjem til tvivlerne.
Hvepsen, der står for rosenknoppens forandring, hedder en
Bedeguargalhveps. Den lægger
omkring 30 æg i den ikke udsprungne rosenknops yderste bladceller og indsprøjter samtidig et

en dejlig sommerdag i
2010, hvor vi var samlede om hyggesnak og grillmad i Lenes og
Hennings sommerhus, var vi med
værten som guide en tur rundt i
den prægtige natur for at finde sære ting og samle appetit. En enkelt
hugorm, der ellers lå og nød stilheden, fandt det tilrådeligt at lade sig
dumpe ud over kanten på skråningen og forsvinde, før alle tililende
fik set kræet.
Omtrent samme sted, hvor de vilde
roser har bemægtiget sig overherredømmet, opdagede vi en underlig ”blomst”, en mærkelig tottet
udvækst, der nok kunne have
pyntet op i en blomsterdekoration. Den lyste op i rødt og gulliggrønt et stykke nede på skrænten
og var desværre ikke til at få fat
på. Men hvad var det for en
svend?
Jeg kender den godt og fortalte de
omkringstående, at det ikke var
en blomst, men en såkaldt mosgalle, en forvansket rosenknop,
hvor i en galhveps havde sine æg
liggende.
Jeg havde ikke succes med min
forklaring. Man hørte på i tvivlende tavshed, hvorpå vi gik videre.
Den forklaring var virkelig for
langt ude.

stof, der får plantecellerne til at
dele sig abnormt. Efter 3-4 uger
klækkes æggene. Larverne, der
smart nok er anbragt midt i spisekammeret, æder sig en pukkel til,
(Fortsættes på side 6)

Videre-sendt fra Arne i nr 51
5

Flisning lørdag den 16 - 04 start kl 8.00.
Der skal ske tilmeldning hvis man ønsker flisning. Alle grene skal vende
med top samme vej, man skal selv hjælpe med flisning ellers kører de forbi.
Den gratis flisning gælder kun mindre portioner.
Tilmelding til Svend Rye Jensen

Bedeguargalhveps fortsat
(Fortsat fra side 5)

overvintrer, og forpupper sig i februar. Senere forvandles de til nye
galhvepse, der flyver ud for at sikre
slægtens beståen og få vi andre til
at stoppe op og glæde os over naturens mangfoldighed.
Skulle en og anden undre sig over
det noget udanske navn, kan jeg

fortælle, at ordet ”bedeguar” vistnok kommer af det persiske ord
”badawar”, der påstås at betyde
”bragt af viden”.

Generalforsamling lørdag den 21 - 05 kl. 18.30.
Først afholdes generalforsamlingen og derefter spises medbragt mad, der
vil også blive tid til en svingom. Der kan købes øl og vand.
Husk sangbog denne aften.
Tilmelding til Jens Peder eller Birgit.

Vi ved bedre.

Træfældning lørdag den 28 - 05 kl. 8.00
Der skal ske en udtyndning af vores træer i området, og det vil vi gerne
have hjælp til.
Der er brug for motorsav og hænder til at slæbe grene.
Ingen kan alt,- men alle kan noget, så kom og hjælp.
Tilmelding til Svend.

Oprydning lørdag den 18 - 06 kl. 8.00.

Her ses en såkaldt mosgalle med indhold. Gerningsmanden er
en galhveps med det lidt sære navn Bedeguardgalhveps.
Skulle du henfalde til at tiltale den på latin, er navnet så enkelt
som Diplopis rosae.
Jørn Birkeholm

Der er altid ting som trænger til at blive ryddet op i vores område og det er
en fælles opgave, så vi vil gerne have mange til at hjælpe med det. Og det
plejer at være en hyggelig dag, hvor vi starter med en dram ved stranden,
hvor alle mødes kl 8.00, derefter fordeles opgaverne og der drikkes kaffe
Kl.ca.10.30. Om aftenen mødes vi omkring en grill og hygger med medbragt mad, drikke og får en dejlig aften med masser af snak.
Tilmelding til Svend eller Mary.

Sankt Hans lørdag den 25 - 06 kl 21.00.
Vi mødes ved stranden og der vil blive båltale og vi synger nogle sange, så
husk sangbog, derefter afbrændning af bål og heks. Der er øl og vand til
alle.
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Frisk, billig og lige i nærhcdcn
Aakjærsvej 1 - Breum - 7870 Roslev
Telefon 97 57 62 22 - Fax 97 57 62 36

OK Benzin fra døgntank
Frisk kød
Tips - Lotto
Åbningstider
Man-lør 8.30 - 19.00
Søndag 10.00 - l 9.00
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Hulveje i Astrup Vig

Vinteren 2010/11 blev et skæbne-

Sørgeligt at det ikke er muligt, legalt, at kystsikre, det burde være både

-år for stien langs stranden mod nord.
en ret og en pligt. Nogle love og forordninger er svære at forstå!
Bent 102

Ved sidste generalforsamling i 2010. havde vi Knud Erik Jacobsen fra Lokalhistorisk
Arkiv i Torum til at fortælle om Astrupvig området.
Han nævnet i korte træk de gamle hulveje ved stranden.
Jeg har siden studeret området meget nøje. Og mener nu, at jeg
har fundet ca. 5
På kortet over området har jeg indtegnet de hulveje, som jeg
mener, er i området.
Den meget dybe hulvej nord for den nordlige sti er ikke medregnet, men den er meget dyb.
Hvad der så har været på stranden, skal det her være udsagt.
Det er op til arkæologerne at finde ud af.
Jeg har selv en stenalderdolk som er fundet ved stranden, og
der er også fundet rav.

De hvide strege i det grønne er måske hulveje.
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Vinteren 2010/11 blev et skæbneSørgeligt at det ikke er muligt, legalt, at kystsikre, det burde være både

-år for stien langs stranden mod nord.
en ret og en pligt. Nogle love og forordninger er svære at forstå!
Bent 102
Vejene i det åbne land var jordveje uden nogen form for belægning. Når de var blevet slidt i stykker af vognkørsel og anden
trafik, flyttede man dem blot lidt til den ene side. Men jo tættere man kom på den lokalitet vejen førte hen til, f.eks. en landsby eller by, desto mindre mulighed var der for at foretage sådanne parallelforskydninger.
Det gjaldt også, hvor vejen førte til et vadested eller en bro. Da
vejen var uden belægning, blev den derfor slidt dybere og dybere ned i forhold til den omgivende jordoverflade, deraf betegnelsen hulveje. Et typisk sted at se hulveje er derfor i skrænter ned til vadested over åerne, men der er også hulveje, hvor
f.eks. bakkedrag har skullet passeres.

PP Astrup Vig 45
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