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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________   
oktober  2015 nr. 3 
   

. 
 

Her kan du bl.a. læse om :  

Renovering af Petanquebanen 

Træfældningsdag, Sankt Hans og Bro-indtagning 

Kæmperovbiller og Gærdesmutter 

Indstik: Opdateret Grundejerliste med tlf.nr.  
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Formandens indlæg: 

Nu falmer skoven trindt om land, og badebroen ere indtagen. Det har været en broget 

sommer med hovedvægt på regn. Dog må man sige at solen har fået et gevaldigt 

come-back på det allerseneste. 

Det luner een i sjælen, siden sidste Astrup Vig Nyt, at være vidne til den livlige handel 

med sommerhuse, samt til-, om- og nybyggeri i området. Mange af tiltagene bliver 

livligt drøftet mellem mange af medlemmerne. Vi har et aktivt område, hvor man 

omgås hinanden mere end mange andre steder.   

De fælles aktiviteter, som træfældning, oprydningsdag og bro-indtag, trækker stadig 

frivillig arbejdskraft. Til træfældning og oprydning kunne fremmødet dog bedres, og 

bestyrelsen fin-tænker derfor forskellige muligheder for andre løsninger på den 

nødvendige udtynding af fællesarealerne. Til gengæld var der stor tilslutning til bro-

indtagningen. 

Den mangeårige tov-holder på "skov og vej"-området, Niels Kristian Kristensen (nr 55) 

er blevet afløst af det nye bestyrelsesmedlem Erik Andersen (nr 66). Mange tak til 

Niels Kristian som altid gik foran med en herkulisk arbejdsindsats (som vi andre ikke 

kan leve op til). 

Frivilligt arbejde er fundamentet under alt arbejde i foreningen, som vi ikke køber 

hjælp til udefra, det være sig bro-indtag og -udsætning, træfældning og oprydning, 

Sankt Hans bål og bestyrelsesarbejdet. Der er en del koordination forbundet med alle 

aktiviteterne, og der er, især omkring bade-broen, en hel del praktisk arbejde i den 

periode hvor broen er på land. Grundejerforeningen opfordrer hermed alle 

medlemmer til at overveje hvordan de kan bidrage til aktiviteterne. De medlemmer 

som ligger inde med kompetencer til anvendelse i bestyrelsesarbejde, bedes især om 

at ransage deres sjæls inderste inden næste generalforsamling.  

En lille sidste ord: Hastighedsgrænsen på vores interne vej-net er 30 km/t, som gælder 

i begge sider af vejen, i begge retninger. Bestyrelsen vil rette en formanende 

henvendelse til renovation og post, men disse er desværre ikke de eneste som - ofte - 

lader hånt om hastighedsgrænsen. De høje hastigheder vi er vidne til, vil resultere i 

ulykker på et tidspunkt - og i øvrigt støver det noget så forbandet. 

 Ha' en rigtig hyggelig vinter i Vigen 

Anders Nissen, Formand 
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Petanquebanen renoveret ! 

I uge 28 gik undertegnede (Bent 102) i gang med at skrælle det øverste lag af den 

stærkt forfaldne petanquebane. En hel dags arbejde, hvor det gamle lag blev 

brugt til reparation af stien mod nord, langs vandet. 

Et par dage efter starten blev der leveret 5 (skriver fem) ton stenmel! Næste 

morgen mødte Jørgen (110) og jeg med skovle og trillebør m.m.  

Der blev knoglet, for stenmel er tungt, til sveden drev og vore spinkle 

drengekroppe blev ømme ;-) 

Først blev det kørt ud i små bunker og spredt. Derefter på knæ og vatter ud ved 

hjælp af en 5,5 meter lang bjælke. Det blev op og 

ned nogle gange i løbet af dagen, men det 

mærkede vi ikke før dagen efter ;-)  ( Bent 102) 

Tak til søndags petanque-holdet for det store slid 

de har taget med at gøre banen fin igen.  

Ud over at petanquebanen har fået ny belægning, 

så har Britta Bjerre fra nr.  134 tilbudt at lave en 

ny point tavle, og som man kan se på billedet, er den blevet rigtigt flot.  

Tusind tak for den fine tavle Britta.  Petanquebanen bruges nu igen flittigt. (red.) 
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Flishugger 

v/Jens Christensen 

 Udlejning af lift , minigraver  

og minidumper. 

 Udførelse af træfældning 

og top-skæring af træer 

 Flis til havebrug sælges        Tlf:  22 18 84 23 
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Træfældning og oprydningsdag 

Selv om det har været en 

regnfuld sommer, var vi 

forholdsvis heldig ved 

vejret til oprydningsdagen.  

8 personer var mødt op 

13. juni,  klar til at tynde 

ud i de på forhånd 

afmærkede træer. 

 

 

 

 

 

 

Astrup Vig Nyt - nu også på mail.... 

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 bladet kun på mail, til: bibi.arlund@teliamail.dk 
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Sankt Hans blev fejret den 20. juni 

Vejret viste sig fra sin allerbed-

ste side, og vinden var i den 

helt rigtige retning, så det blev 

igen muligt at fejre en hyggelig 

Sankt Hans aften ved Vigen. 

Rigtigt mange havde valgt at 

lægge vejen forbi.  

Karen fra nr 83 havde lavet den 

meget fine Heks, som forman-

den her behændigt får sat op på 

bålet.   

Bålet var det flotteste jeg endnu 

har oplevet, så det blev en meget hyggelig aften. 
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HØJ SOL OG VÅDE STØVLER 

Astrup Vigs badebro blev taget ind i strålende solskin. 

Der havde meldt sig så mange frivillige, at broformanden så sig 

nødsaget til at begrænse antallet af deltagere, ikke så meget til 

selve broindtaget, som til den efterfølgende frokost. Således 

indvilligede grundejerforeningsformanden i ikke at deltage i 

frokosten, selvom hans forsyning af bitterdram og øl til 

broindtaget dog blev påskønnet.  

Da broformanden drog mod stranden på sin plænetraktor blev 

han passeret bagom af Harry ud af indkørslen i en skarp 

overhaling. "Det her går galt", tænkte broformanden - "han 

rammer sgu min trailer". Så galt gik det dog ikke, idet 

broformanden havde glemt traileren hjemme i carporten. Det 

morede man sig en del over på stranden mens broformanden 

kørte hjem efter traileren med alt grejet. Morskaben forstraktes 

en kende, mens grundejerforeningsformanden kørte 

broformanden hjem efter spanden med skralde- og gaffelnøgler 

m.v., som ikke var kommet med i traileren.  

Broindtaget gik i gang, som sagt i høj sol og høj vandstand. 

Flere havde problemer med at holde havet ude af deres vaders. 
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Senere, under indtagelse af forfriskninger, var arrangementet 

udsat for et uheld, idet en flaskehals knækkede. Den 

uheldsramte hældte resolut resten af øllet om bag bænken, 

ulykkeligvis lige ned i et par gummistøvler som stod parkeret 

der. "Hvis er de gummistøvler der bliver hældt øl i", blev der 

spurgt? "Det ved a godt", brummede Niels Kristian. Jubelen ville 

ingen ende tage.  

Broformanden gennem en menneskealder, Jørgen Nielsen, 

fastholdt endnu engang at han var ved at blive for gammel til 

det ærefulde hverv, hvilket de fremmødte endnu engang 

udtrykte stor forståelse for. Jørgen havde dog denne gang 

forinden været i realitetsforhandlinger med Mogens Andersen (nr 

105), således at Mogens overtager hvervet som broformand. 

Grundejerforeningen takker hermed Jørgen mange gange for 

hans mangeårige virke, og byder samtidig Mogens velkommen 

som formand. Det er oplyst at Mogens har været med i bro-

sjakket siden han var dreng, så vi kan dårligt forestille os en 

bedre til at løfte arven efter Jørgen. Vi håber at Jørgen fortsat vil 

deltage i brosjakket og berige os med sine historier fra de syv 

have.  

Anders Nissen 

Formand 
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Frisk, billig og lige i nærheden 

  

Aakjærsvej 1 - Breum - 7870 Roslev  

   Telefon 97 57 62 22 - Fax 97 57 62 36 

  Frisk kød      OK Benzin fra døgntank      Tips - Lotto 

 

 Åbningstider   -   mandag - torsdag            7.00 - 20.00 

        fredag          6.00 - 20.00   

                                         lørdag og søndag           7.00 - 20.00 
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Stor kæmperovbille 

(Ocypus olens) 

Kendetegn:  

"Ole" (afledt af det 

latinske navn 

"olens") er 

Danmarks største 

rovbille, som i 

fuldfed udgave kan 

blive op til 3 cm 

lang. Som alle andre 

rovbiller er den 

meget kortvinget, 

og næsten hele 

bagkroppen er 

derfor fri. Hovedet er kraftigt og bredt - af nogenlunde samme 

bredde som resten af kroppen.  

Farven er matsort, bagkroppen er dog en smule mere blank.  

Ben og antenner er sorte.  

Som alle andre store rovbiller spiller "Ole" skorpion, når den 

bliver truet, idet den løfter bagkroppen og småhopper rundt. 

Biologi: Arten lever under frisk eller vissent løv og er et 

imponerende rovdyr, som spiser alt, den kan overmande.  

Levested: Stor rovbille findes næsten overalt. Den er særdeles 

almindelig i lysåbne skove og tilgroet agerland, og den træffes 

også meget hyppigt i haver.  

Udbredelse: Arten er udbredt over hele landet, men er dog 

noget fåtallig vestpå. Er lokalt set ved Astrup Vig 41, hvor 

billedet er taget 



14 

 

Sadelmager - Møbelpolstrer 

Ompolstring og reparation af møbler 

håndværk med kvalitet 

Læder - Møbelstoffer - Skumgummi. 

Puder og Skummadrasser efter mål. 

Professionel og personlig rådgivning.   

Inden for boligmontering og møbelpolstring.   

Laugsmester - Poul Poulsen 

Væselvej 62 - 7800 Skive 

Astrupvig 45 - Telf. 20 23 51 11 

Medl. af Dansk Håndværks Garantiordning 

 

Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 
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Gærdesmutten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gærdesmutten er en 

flittig gæst i haver og 

hegn. Den bygger sin 

rede de mest 

mærkelige steder. For 

en del år siden havde 

den bygget i en 

kasseret gasvarmeovn. 

Selv om der var 

tremmer for at 

beskytte mod berøring 

af et varmt element, 

kunne fuglen flyve ind 

ved at vende sig 45° i 

luften, ingen problemer 

med det ;-) 

Nu er det galt igen. I mit skur har jeg noget tovværk hængende på 

et søm. Det er åbenbart lige det der kunne bruges til at bygge i. 

Der er unger i reden, den opmærksomme iagttager kan godt se et 

par små næb på billedet. 

Håber at det også går godt for de små denne gang ! 

Bent (102) 

Forstørret foto 

indsat 
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Manden vågnede i sit soveværelse, og hørte lyde fra stuen i den ellers 

nattemørke vig. Under døren kunne han se lysstrejf fra en lommelygte.  

Et øjeblik senere var han igennem til 112.  

"Jeg har en indbrudstyv i huset", meddelte han.  

"Hvad er Deres navn, personnummer og adresse, og er Deres faste adresse den 

samme som gerningsstedets", ville ekspedienten vide.  

Manden opgav de ønskede oplysninger og tilføjede "der bliver godt nok rodet 

noget i møblementet inde i stuen".  

"Alle vore medarbejdere er for tiden optaget af andre opgaver", oplyste 

ekspedienten. "Vi vil sende en patruljevogn hvis der bliver en ledig". "Hav en 

fortsat god nat".  

"Han har et oversavet haglgevær", afsluttede manden, og lagde røret på.  

5 minutter senere ankom den første hundepatrulje, efterfulgt af 2-3 

patruljevogne og politiets Aktionsstyrke. Indbrudstyven blev anholdt, i øvrigt 

uden dramatik.  

Indsatslederen henvendte sig til manden i huset, og spurte forsigtigt: "Jeg mener 

at vide at De oplyste at tyven havde et oversavet haglgevær"? Manden så 

indsatslederen dybt i øjnene og sagde: "Jeg synes I sagde at I ikke havde nogen 

folk". 
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Medlemssiden  -  annonce 
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Aktivitetskalender    for   2016 : 

 

16.     jan. Bestyrelsesmøde  

12.   marts Bestyrelsesmøde 

19.  marts Astrup Vig Nyt nr. 1  

07.     maj Bro-udsætning  

21.   maj Generalforsamling  

11.    juni Træfældning 

18.  juni Oprydningsdag   

25.  juni Sankt Hans    kl. 21:00  Husk sangbog 

25. juni Astrup Vig Nyt nr. 2 

24.  sept.  Bro-indtagning kl. 8:00 

08.  okt. Bestyrelsesmøde 

15. okt. Astrup Vig Nyt nr. 3 

 

...........................  smilehullet  .............................  

 

En dame kom ind på apoteket og bad om noget arsenik. 

- Hvad skal De bruge det til? spurgte apotekeren. 

- Til at slå min mand ihjel. 

- Jeg kan ikke sælge arsenik på det grundlag, sagde apotekeren. 

Damen tog et billede op af tasken. Det viste hendes mand og apotekerens 

kone i en kompromitterende situation. Apotekeren så på billedet og udbrød: 

- Åh, undskyld. Jeg vidste ikke, De havde recept med..... 
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Bestyrelsen for Grundejerforeningen  

  

 Anders Nissen , Astrup Vig 41 (formand) 

 Spangsbjerg Have 20 

 8800 Viborg 

 Tlf.:  5195 2407 

 e-mail:  nissen55@yahoo.com 

 

 Erik Andersen (næstformand) 

 Astrup Vig 66 

 7870 Roslev 

 Tlf.: 42216910 

 e-mail: lnn39@hotmail.dk   

   

 Ole Rasbech, Astrup Vig 94 (kasserer) 

 Ålborggade 27, 2. th 

 8000 Aarhus C 

 Tlf.:  23 25 70 74 

 e-mail: korasbech@mail.tele.dk 
     

 Karen Mortensen, Astrup Vig 83 (sekretær) 

 Pilevænget 14 

 7800 Skive 

 Tlf.: 30 69 70 06 

 e-mail: karthomo@hotmail.com   

   

 Bibi  Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet) 

 Solbjerg 41,  

 7400 Herning 

 Tlf. 26 18 04 97 

 e-mail: bibi.arlund@teliamail.dk 

    


