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Kære nabo, genbo og bagbo. 

Vi nærmere os endnu et nytår, og vi kan se tilbage på et år med 

masser af sommervarme dage. Det er ikke meget vi har hørt 

græsslåmaskinerne hen over sommeren. Tilgengæld kunne vi så  

slå græsset helt ind i november. Det er på mange måder en 

mærkelig tid, for vi kan plukke hindbær her den 3. dec. � 

Hvad har vi så nået i år siden sidste nyhedsbrev:  

Vi har fået fornyet vores legeplads til glæde for børn og barnlige 

sjæle. En lille flok af frivillige var mødte op og udførte et stort og 

flot stykke arbejde og de fik grillet lidt pølser bagefter og havde en 

hyggelig dag. Tusind tak til jer, som gad hjælpe med dette.   

Den meget varme og regnfattige forsommer gik ud over vores 

Sankt Hansbål. Og ikke kun her, men over det meste af landet, da 

der var afbrændingsforbud de fleste steder.  Godt nok kom der to 

dråber vand i dagene op til Sankt Hans og flere steder blev 

forbuddet afblæst. Vi valgte at tænde den store nye grill, så der 

kunne grilles, men vi ville ikke tage ansvar for at brænde Sankt 

Hansbålet af. Så den flotte heks fik lov til at overleve denne gang. 

Vi var omkring 30 der spiste og hyggede os sammen og ved ”bål 

tid” holdt Jesper i nr. 156 en sjov og god båltale.  

Jubilæumsfest:  

I august blev der afholdt jubilæumsfest i Åstrup Forsamlingshus og 

her måtte vi ændre på menuen pga. af tørken. Så den helstegte 

pattegris blev skrift ud med andet kød, som der ikke skulle på grill 

og åben ild.  

Sikke en dejlig fest vi havde, det var ærgerligt at så mange af jer 

ikke havde mulighed for at deltage. Vi fik god mad og vine, der var 

taler, sang og underholdning og en god musiker, så der blev danset 
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Bade og både broer ud. 

Teltet op.  

Datoer kommer senere. 

 

 



til sent. (der vil blive lagt lidt stemningsbilleder ind på vores 

hjemmeside fra festen) 

Vi har fået en ny sang omkring vores dejlige Strandgårdsparken og 

den er også vedhæfte, så I alle kan hygge jer med at synge den.  

Digteren er Ole Dahl, som også er blevet vores nye web Master og 

det er et samarbejde vi glæder os til i bestyrelsen. Ole har været 

det før, så han ved hvad han går ind til. � 

Stranden: 

Den gode sommer lagde op til at stranden skulle bruges og det blev 

den virkelig, for der var liv og leben fra morgen til aften. Der blev 

badet og sejlet som aldrig før. 

Desværre var der også nogen der påsejlede vores badebro, det 

gjorde at vi blev nød til at tage den ydereste platform ind før tid, af 

sikkerhedsmæssige grunde. Den var skubbet fra hinanden, så der 

var risiko for at man kunne få en fod i klemme. 

Med varmen fulgte der også rigtig meget tang og ålegræs, så i 

slutningen af august, var der ved at blive fyldt godt op på vores 

strand og i vandet. Samme tang og ålegræs giver os udfordringer 

omkring brugen af stranden, for der er virkelig meget af det.   

Teltet kom ned først i september, så vi var sikker på at det ikke blev 

beskadiget af september stormene.  

Badebroen kom op sidst i september og det var som det plejer, lidt 

tungt og besværligt. Heldigvis var der en del til at hjælpe, så tusind 

tak til alle jer der brugte en mandag eftermiddag på dette.  

Bådebroen blev ude til sidst i oktober, så dem der gerne ville ud og 

fiske fra deres joller havde mulighed for det. Det var dog ikke uden 

udfordringer pga. alt det megen tang og ålegræs. Men naturen kan 

vi jo ikke ændre på.  

Området:  

Den sidste uge i november havde vi, som altid, græskarhoveder 

oppe ved hvert vænge med små lys i. � 

Havemanden Anders har igen i år vedligeholdt vores store område, 

som vi kunne ønske os. Her er altid så fint over det hele, hvor 



Anders har ansvaret. Og heldigvis har Anders takket ja til at 

forsætte også i 2019, hvilket vi i Bestyrelsen er yderes tilfreds med.  

 

Og nu er det blevet december og som i tidligere år er juletræerne 

sat op og står nu flot og lyser så hyggeligt og fredfyldt i 

aftenmørket. Vi gemmer os i vores huse, flere steder dufter der af 

julebag og der er pyntet op både ude og inde.  

For mange af os er det samtidig en travl tid med julekomsammen 

hos familie og venner. Der er gaver der skal købes og pakkes ind. 

Julekortene skal sendes og det helst her i  den først uge af 

december, hvis de skal nå frem inden den 24. �  

Vi I bestyrelsen vil takke af for I år og håber at julefreden vil 

indfinde sig i alle de små hjem og over vores gamle 

Strandgårdsparken.  

Vi ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et lyst og 

lykkebringende nytår.  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen.  

 

 


