Nyhedsbrev
Jegum, december 2021
Hermed følger årets sidste nyhedsbrev fra bestyrelsen.
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Så sidder man her igen. Endnu et år er gået (og heldigvis gået godt), og coronaen er
ikke gået væk, men på en sær og uvirkelig måde blevet hverdag. Begrænsende og
bekymrende. Anmassende og anstrengende. Du godeste, hvor havde vi håbet, at det
var slut med mundbind, test, afstand og begrænsninger, og vi oplever igen, hvor
meget frihed betyder for os, hvor meget vi trives ved samvær med andre mennesker,
og hvor meget vi savner kontakt og nærvær, når begrænsningerne træder ind.
Men, mon ikke også mange af os oplever en voldsom trang til at få tingene til at lykkes
alligevel. Hvis restauranterne skal lukke på et bestemt tidspunkt, må vi spise inden. Hvis
større forsamlinger frarådes, må vi forsamles i mindre antal og udskyde de større til
senere. Og der bliver
ikke bare én senere
lejlighed, der bliver
mange. Det er i det
forgangne år
lykkedes at stable et
antal arrangementer
på benene, hvor det
har været en kæmpe
og livsbekræftende
oplevelse at dele
oplevelser, mad, vin,
musik og godt
selskab med gode
venner.
At rejse, er at leve, sagde H.C. Andersen, og det er vi ikke uenige i, men at dele er
også at leve, og at dele oplevelser med andre har været en stor glæde i 2021. Det vil
også blive en stor glæde i 2022, hvor meget nyt allerede er på tegnebrættet i vores
dejlige Jegum Ferieland, og hvor mange vil blive opfordret til at deltage i
arrangementer af forskellig karakter.
Vi håber, at vi i det kommende år vil møde mange af jer, dele vin og bryde brød, høre
musik, grine og fortælle historier, dele cykelture og kultur, diskutere livet og dets
genvordigheder og muligheder, drømme og planlægge nye projekter - kort sagt nyde
livet.
Og vi håber, at I alle vil få det bedst mulige ud af julen med nærhed, kærlighed og tro
på hinanden, nuet og fremtiden.
Bestyrelsen ønsker alle grundejere en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Fyrværkeri i Jegum? – Nej, tak!
Nytårsaften nærmer sig og så kan det sikkert være på sin plads endnu en gang at
påpege reglerne for fyrværkeri:
Der er nemlig helt bestemte regler for, hvor tæt du må være på bygninger, dyr og
andet, når du fyrer fyrværkeri af. De findes i ”Lov om fyrværkeri”, og det har affødt
disse forholdsregler, udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen:
Du må ikke bruge:
1. fyrværkeri nærmere end
100 meter fra bygninger
med let antændeligt tag.
I vindens retning er
afstanden 200 meter
2. fyrværkeri nærmere end
100 meter fra arealer
med nåletræer og lyng
eller anden brændbar
vegetation. I vindens
retning er afstanden 200
meter
3. fyrværkeri nærmere end
100 meter fra en
landbrugsejendom med
dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr
4. raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er
afstanden 20 meter
5. raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I
vindens retning er afstanden 400 meter
6. raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden
brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.
Det følger heraf, at der intetsteds i Jegum Ferieland er mulighed for at anvende
fyrværkeri og raketter.
Vi sender jer de bedste ønsker om en rolig nytårsaften og et godt nytår.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

