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Her kan du bl.a. læse om :
- hvad der er sket i Vigen i sommerens løb, og
- lidt af det der sker i nærheden resten af året...
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Nyt fra bestyrelsen:
Så går sommeren på hæld, det bliver koldere i vejret. En af de sikre
tegn på, at sommeren er forbi, er at broen bliver taget ind. Der er
ikke længere så mange aktiviteter i området, og flere og flere
sommerhuse bliver lukket af for vinteren.
Vi er i sommerens løb blevet invaderet af dræbersnegle i et
omfang, vi ikke har set tidligere, men det har også været en meget
våd sommer.
Tak til alle der har deltaget i årets arrangementer, broudsætning,
træfældning, græsslåning, oprydning og nu til sidst indtagning af
broen for vinteren. Uden jeres uvurderlige hjælp, vil det blive
meget dyrere at holde området pænt og farbart.
Der er stadig altid brug for flere hænder, så selv om du ikke
tidligere har været med, er du meget velkommen til at deltage i de
mange forskellige aktiviteter. Specielt håber jeg på et rigtigt stort
fremmøde til næste års generalforsamling, der bliver holdt i maj.
Mange sensommer hilsner
på bestyrelsens vegne
Bent Arlund, formand
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Købmanden med de kundevenlige åbningstider:

Åben alle dage 7.30 – 20.00

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76
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Nyt fra medlemmerne:

Syndflod - Skybrud eller ”Overflod” 14. juli
Om eftermiddagen, ca. kl.15 ovennævnte dato, blev regnen til skybrud
og velsignede os med 20 mm vand på en halv times tid.
På plænen var der en flod på ca. 3 meters brede og med tilhørende
biflod på ca. 1 meter i bredden.

Vi havde besøg af børn/børnebørn, og pludselig er der én der spørger
Birgit om, hvad det er for en bule der er i græsplænen.
Der er da ingen bule, siger hun, men går dog hen til vinduet og må
konstatere, at der faktisk er en bule, som oven i købet hastigt vokser.
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Den når op i en højde af ca. 50-60 cm.
mens længde og bredde efterhånden er
nået op på ca. 2 x 1 meter.
Det er fascinerende, hvornår revner
(vand)ballonen? Det er tydeligt et
drænrør der ikke kan følge med, så det
er spændende. Jeg hopper i et par
støvler og går ned og mærker lidt på
bulen med en fod. Det føles og ser ud
som en vandseng uden dæmpning.
Med en pind prøver jeg at prikke et
lille hul, og det resulterer i en stråle af vand, men græstørven holder
mærkeligt nok. Da regnen stilner af, synker vandet ganske langsom, det
samme gør bulen, og et par dage efter var alt som før! (Bent 102)

Oprydningsdagen den 16. juni

Der var stort fremmøde til oprydningsdagen den 16. juni.
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Dagen startede kl. 8:00 med i
fællesskab at lægge slagplan og
beslutte hvem der gjorde hvad, inden
alle, i små grupper, gik i gang med
hver deres projekt. Det lille hold her
kører efter grus til at reparere vejen
ned til vandet med. Andre hold
ryddede op og klippede fri på alle
stierne rundt i området.
Kl. 10:00 mødtes hele arbejdsholdet til kaffe og rundstykker hos Mary

og Harry i nr. 124, inden alle igen gik til diverse gøremål. Et af
projekterne var at sætte en ny bro op i området ved vandet. Broen har
grundejerforeningen fået af en
beboer fra Breum. Der var
godt nok ikke nogen royale til
at klippe snoren, men saksen
var da stor nok.
Om aftenen blev grillen tændt,
og alle hjælpere mødtes for
sammen at grille medbragt
mad og hygge sig med de
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andre grundejere.
Har du fået lyst til at være med til næste oprydningsdag, så sæt kryds i
kalenderen den 15. juni 2013. Vel mødt.

(tekst og foto red.)

Sankt Hans Aften den 23. juni
I år var der 2 store hekse der gjorde klar til
den lange tur til Bloksbjerg.
Der var også et rigtigt flot fremmøde, selv
om vejret ikke viste sig fra sin pæneste side.
Alle havde rustet sig med
regntøj og/eller paraplyer, og
bålet brændte flot og tilpas
længe til at der blev tid til
både at nyde bålet og synge et
par af vort fædrelands smukke
sange.
(tekst og foto red.)
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Træskibssejlads kom forbi Vigen 15. september
Hvert år først i september måned er der træskibssejlads på Limfjorden.
Det starter fra Løgstør, og
går omkring Thisted,
Struer, Fur og slutter i
Skive. Mange
interesserede kommer og
ser de meget smukke
træskibe. Fra vores
strand, kunne vi i år se de
flotte træskibe, da de den
15. september skulle sejle
fra Fur til Skive.
Fra ca. kl. 11 dukkede bådene op i horisonten og kom så nærmere og
blev mere synlige, men det var helt klart dem med kikkerter der havde
de bedste 'pladser'.
Vejret var dejligt, og nogle havde taget frokosten med til stranden for at
nyde hele skuet af hvide sejl mod den september blå himmel.
Vi var kun kort tid ved vandet, pigerne legede med en hund og en bold,
og da bolden
røg i vandet,
drev den
hurtigere ud
end vi havde
regnet med.
Der var ikke
meget der var
tørt efter en
svømmetur i
vinterjakke.
(tekst og foto red.)
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Selv om sommeren er forbi, sker der stadig mange
spændende ting i vores skønne område. Her er et par eksempler på hvad
man kan hygge sig med i den nærmeste
periode.

Halloween på Højriis Slot
Kom og oplev et ekstra uhyggeligt slot, når der bydes indenfor til masser af
halloween-uhygge i efterårsferien for hele familien.
Græskar, lodne edderkopper, hugtænder og meget mere sætter stemningen hele
ugen. Slottet er gjort mørkere og mere uhyggeligt, så det kræver mod at løse årets
mordgåde.
Skuespillere indtager atter slottet og giver liv til slottets personale og beboere.
Men de ser da noget underlige ud og opfører sig højst besynderligt...

Hjerl Hede
Jul i den gamle landsby
Dato: 1.- 2. december,
8.- 9. december og
15. - 16. december
Frilandsmuseet er åbent fra
kl. 10-17 og levendegjort fra kl. 10-17 alle nævnte dage.
Der slagtes grise, plukkes ænder, bages julekager, brændes brændevin og meget
mere, når Frilandsmuseet Hjerl Hede levendegøres af frivillige børn og voksne i
december.
Gå en tur i landsbyen og kig ind i de hyggelige, lune værksteder og huse, hvor
juleforberedelserne er i fuld gang. På høloftet i Nissebo er nisserne på spil i
menneskenes verden. De kravler rundt i store møbler og laver nisse-sjov. Besøg
nisserne og oplev på egen krop, hvordan det er at være en lille nisse i den store
verden.
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Da Winti - Gammeldaws julemarked 15. dec. kl. 11 - 17
Da Winti, Furvej 14 i
Selde genoptager en
gammel tradition!
I en årrække var
julemarkedet på Da
Winti det store
tilløbsstykke for hele
omegnen. Vores hus
er som bygget til at
holde julemarked, og det vil dufte af jul både ude og inde. Der tilbydes
julelækkerier af mange forskellige slags, og man vil kunne finde den særlige
julegave her i de mange boder med kunsthåndværk og kulinariske specialiteter.
Vi glæder os til at åbne dørene for julen, når den er bedst - og I skal være
forberedte på overraskelser!
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De opstillede Containere er KUN til husholdningsaffald !
Alt øvrigt affald skal afleveres på genbrugspladsen i Kåstrup
Genbrugspladsen i Kåstrup
har åbent :
mandag - fredag kl. 13:30 - 18:00
lørdag - søndag kl. 10:00 - 17:00
Pladsen ligger kun 8 km. fra Astrup Vig. Det kan vi alle klare....
Husk at sortere affaldet og at det skal afleveres i klare plasticsække.
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HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

HUSK at hunde skal føres i snor,
der er så meget vildt i området som vi
gerne vil værne om.

Astrup Vig Nyt - nu også på mail....
Astrup Vig Nyt udkommer 3 gange om året,
sidst i marts, til Sankt Hans og til uge 42.
Bladet leveres indpakket i plastic direkte i din postkasse
i Vigen, med mindre andet er aftalt.
Du kan også modtage bladet elektronisk - i din mailboks.
Send en mail og oplys om du ønsker både mail og fysisk blad
eller kun mail til: bibi.arlund@teliamail.dk

De opstillede affalds containere er KUN til

husholdningsaffald.
ALT andet skal afleveres på genbrugspladsen.
____________________________________________________

Sæt X i kalenderen:
næste års generalforsamling bliver
lørdag den 25. maj 2013 kl. 18:30
13

Frisk, billig og lige i nærheden
Aakjærsvej 1 - Breum - 7870 Roslev
Telefon 97 57 62 22 - Fax 97 57 62 36

OK Benzin fra døgntank
Frisk kød
Tips - Lotto
Åbningstider:
mandag - lørdag 8:30 - 19:00
søndag 10:00 - 19:00
___________________________________________________________________________________________
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Beplantning på egen grund
Som grundejer skal du sørge for at holde beplantning på egen grund,
men det er også vigtigt at holde øje med om beplantningen vokser ud
over grunden, og så få det slået ned så der er pænt og ryddeligt.

Vi vil alle gerne at det ser pænt ud langs vore veje.

Husk nu at der er max 30 km/t
i hele området.
Det er meget farligt med højere
hastigheder og det støver
frygteligt. Vis hensyn.

Hvis det ikke bliver
overholdt, vil
bestyrelsen se på hvad
der evt. kan laves af
fartdæmpning.
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Fokus på en annoncør:
For 3. gang går vi tæt på
en af vore annoncører.
Det er vigtigt at vi støtter vore annoncører,
de støtter os og vores arbejde, med et
ikke ubetydeligt beløb.
I dette nummer er det:
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Poul Bak startede tømrerfirma i 1986 med bare 2 personer. Det
blev mest til mindre ombygninger, men efterhånden
specialiserede han sig i opsætning af køkkener og tagrender.
Fra 1993 købte Poul eget værksted Østergade 16A i Jebjerg, og
der blev mulighed for virkelig at præge det gamle håndværk. Poul
blev valgt til at renovere Åsted Kirke. Senere også Kirkerne i
Thorum–Otting-Junget, Vridsted, Fly, Grønning, og også Åkjærs
hjem Jenle . Alle de steder hvor der er brug for en tømrer der
mestrer det gamle håndværk.
I dag er der 7 svende, 3 lærlinge, 1 arbejdsdreng, Linda på
kontoret og Poul til den daglige ledelse.
Der bliver lagt vægt på godt og solidt tømrer- og snedkerarbejde
fra eget værksted, og firmaet har gennem årene udført mange
tagudskiftninger i alt fra paptag, betontag, tegl, glasseret tegl,
Decra, eternit og skiffer, m.m.
Så har du brug for at få udvidet med ekstra værelser, skal bilen
under tag eller drømmer du om en udestue?
Så er ingen opgave for lille eller stor.
Husk at du stadig kan få tilskud til energiforbedringer i huset, og
få fradrag for arbejdslønnen.
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Forpagter
søges:
Henvendelse til
Kurt Hedegaard Hansen

tlf. 24 48 30 50
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Aktivitetskalender for 2013 :
9.

febr.

Bestyrelsesmøde

20. april

Bestyrelsesmøde

4.

Bro-udsætning kl. 8:00

maj

25. maj

Generalforsamling kl. 18:30
Husk tilmelding og sangbog

1.

juni

Træfældning kl. 8:00

Husk tilmelding

15. juni

Oprydningsdag kl. 8:00

22. juni

Sankt Hans kl. 21:00

21. sept.

Bro-indtagning kl. 9:00

22. sept.

Bestyrelsesmøde

Husk tilmelding

Husk sangbog

........................... smilehullet .............................
- Stewardesse - stewardesse !
- ja, hvad kan jeg hjælpe med ?
- Jeg er træt af at flyve med dette her selskab. Jeg får altid det
samme sæde, hvor jeg ikke kan se videofilmene, der er ingen
rullegardiner for vinduerne, og så kan jeg heller ikke sove.
- Hold nu op med det pjat, kaptajn, og koncentrer dig om at flyve.

Medlemsrubrikken !
Meddelelser og små annoncer fra ejerne optages gratis i bladet.
Send en kort tekst til: Lars Nielsen (redaktør af Astrup Vig Nyt )
Astrup Vig 62 tlf. 20 70 94 17
e-mail: kalhave@volvoveteraner.dk
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Bestyrelsen for
Grundejerforeningen Astrup Vig
Bent Arlund, Astrup Vig 43 (formand)
Solbjerg 41, 7400 Herning
tlf. 27 14 21 64
e-mail: arlund@teliamail.dk

Mary Jensen (næstformand)
Astrup Vig 124, 7870 Roslev
tlf. 97 58 58 45 mobil 20 64 68 45
e-mail: maha.jensen@hotmail.com
Lars Nielsen, Astrup Vig 62 (sekretær)
(henvendelser vedr. Astrup Vig Nyt)
Kalbækvej 1, 7171 Uldum
tlf. 20 70 94 17
e-mail: kalhave@volvoveteraner.dk

Birgit Nielsen, Astrup Vig 102 (kasserer)
Petuniavej 88, 7800 Skive
tlf. 97 52 29 83 mobil 21 78 01 04
e-mail: bn88@os.dk

Niels Kristian Kristensen, Astrup Vig 55
Milehøjen 12, Tjørring
7400 Herning
tlf. 97 26 95 14
Layout: Bibi
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