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Indbetaling af kontingent

Vores nye kasserer er ved at finde ud af de
mange indbetalinger og selvfølgelig, hvem der
ikke har betalt. Fra uge 48 vil Kristen sende
rykkere ud til dem, som mangler at betale. Det er
desværre en del, men året har også været en
forvirret omgang.

Postkasser - nye og sprængte

Nyhedsbrev nummer otte
Nu troede vi lige, at det var på vej væk – det med
coronaen. Så eskalerede det igen og vi havde en
masse mink, som gav problemer. Pludselig kunne
man ikke komme i sit sommerhus, hvis man ikke
boede i Jammerbugt kommune. Vi havde planlagt
et bestyrelsesmøde og pludseligt kunne vi ikke
mødes alligevel.
Det har ellers været et sted, man kunne komme,
fordi vi jo ikke går op og ned ad hinanden, men
netop hver for sig. Det er god plads, frisk luft og
når jeg er der, har jeg ofte også god tid.

Vi har fået vores første sprængte postkasse.
Nytåret slår til tidligt. Det er en kedelig ting, men
vi har ikke meget, vi kan gøre. De fleste har nok
en forsikring, som dækker den slags, men bøvlet
får vi ingeting for. Nogle forsikringsselskaber vil
gerne have sagen anmeldt til politiet. Vi kan ikke
lave den anmeldelse, det skal I selv gøre. Vi vil
gerne have det at vide, og vi skal også nok sørge
for, at der bliver bestilt en ny postkasse.
Regningen sender vi så videre til jer, som
forhåbentlig har en forsikring, der dækker.
Navneskiltet hjælper vi med, så der kommer til at
stå det, der skal stå på postkassen, når den nye
kommer op.
Vi kan kun sige, at vi håber, det er en enlig svale,
men vi har lidt svært ved at love noget.

Vi er i november måned og vi har haft et par
kolde dage. Der har lige været nattefrost nogle få
dage, men det er lidt tid siden. Det bliver lidt
spændende at se vinteren. Bliver den så mild at
den næsten ikke er vinter eller får vi en rigtig
vinter med dagfrost og sne måske. Tjah, det vil
tiden vise. Vi overlever begge dele. Jeg
foretrækker faktisk lidt vinter – bare fordi, så har
der været vinter. Jeg ved godt, det koster ekstra
energi, at varme husene op, men sådan er det.
Jeg tror til gengæld, at vi har det bedre med
årstidernes skiften og dermed også en gang
vinter med knirkende sne og lidt koldt vejr. Nu vi
får se.
God fornøjelse
Kolofon: Dette nyhedsbrev udgives af grundejerforeningen Krogen. Nyhedsbrevet udkommer to gange
om året sidst på efteråret og først på foråret. Formålet er at holde kontakten til sommerhusejerne i
grundejerforeningens område og fortælle om liv i denne stille periode, som sen efteråret og vinteren er.
Nyhedsbrevet udarbejdes af sekretær Jørgen Kiel, men hvis nogen vil have noget med så er det også
muligt. Vi kigger lidt på området, bestyrelsens arbejde og hvis ellers der er ting, der skønnes at have
interesse. Og så skriver vi nyhedsbrevet og udgiver det på hjemmesiden.
Jørgen Kiel, jki@grundejer-krogen.dk
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meget forskellige.

Her i efteråret er det et flot skue, når de mange
trækfugle kommer forbi på deres vej sydpå. Flere
fugle snakker en hel masse når de flyver, så de
afslører sig selv, når de i formationer bevæger sig
mod Limfjorden eller Vejlerne lidt længere vest
på, for at finde et vådområde, de kan bruge til
fouragere. Langs kysten nordpå og her nede syd
og vest for Krogen er der mange områder fuglene
kan holde rast på. Det er derfor vi har mulighed
for, at se de mange fugle på træk.

Sommerfugle

Lige midt i dette billede sidder en sommerfugl,
som ligner de blade den sidder omkring. Den
bliver først meget synlig, når den flyver afsted
hen til en ny gren med blade, der måske ligner
den selv.

Løvgræshoppe

Jeg kan godt lide at vi har mange sommerfugle. Vi
hører meget om, at der er få sommerfugle, fordi
deres levesteder bliver færre og færre. Her i
Krogen har vi heldigvis meget forskellig natur,
med mange steder, hvor sommerfuglene kan
være. Det gør også, at vi møder rigtig mange af
dem og kan nyde deres flaksende flugt. Så sidder
de stille og viser deres vinger. Sommerfuglene er

En dag, vi sad på terrassen, dryssede noget ned
på græsset foran os. Det bevægede sig og så blev
jeg nysgerrig. En 4 - 5 cm lang græshoppe
kravlede rundt. Jeg slog den op og fandt ud af at
det var en løvgræshoppe, som ikke er ualmindelig
i Krogen. Jeg har bare ikke set den før. En lille fin
gæst den eftermiddag.
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Det var det

Det var det vi havde med i nyhedsbrevet for
denne gang.
Jeg håber I finder nyhedsbrevet læseværdigt, og
at I glæder jer over at høre fra jeres
Grundejerforening.
Vi vil også gerne høre fra jer, hvis I har noget vi
skal vide. Skriv til mail@grundejer-krogen.dk. I
kan også ringe til formanden Peter eller en af de
andre i bestyrelsen. I kan finde os på
hjemmesiden.
Vi skal ikke køre langt fra Krogen for at se
fiskerne, når de trækker både op på land. En
gammel måde at fiske på. Hele kysten har vel
ingen naturlige havne. Så er Hanstholm og
Hirtshals, som er lavet af mennesker. Fiskerne
ved Thorup og Klim gør det lidt anderledes. De
driver deres fiskeri ved at trække bådene på land,
når de har været ude og fiske. De sælger også
frisk fisk og mad fra deres fiskerestaurant. Et
dejligt sted at køre hen, når man trænger til at se
fiskerbåde og smage fisk.

Bestyrelsen og undertegnede ønsker jer og jeres
familie en

Glædelig Jul
&

Et Godt nytår
Hjemmeside , Facebook og
instagram

Aronia et meget rigt bær
Billedet herover var en overraskelse for os. En
kæmpestor Aroniabusk med modne bær. Vi
plukkede et par kilo, som skal bruges til noget
saft. Bærrene bruges også til te og vitamindrikke.
Faktisk er de temmelig dyre, men meget sunde.

 Man er altid velkommen til at skrive noget,
som kunne havne på facebook eller vores
hjemmeside.
 Blog med opdateringer. På vores hjemmeside
er der en reference på forsiden til en logbog,
som indeholder de seneste opdateringer, som
hjemmesiden har fået.

Udarbejdet af
For dette nyhedsbrev stod Jørgen Kiel
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