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Kontingentindbetaling.
Omkring 85% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via pengeinstituternes 
betalingsservice (PBS).
Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automatisk til 
grundejerforeningen på  sidste betalingsdato. Herved undgås for sent indbetaling, der medfører 
ekstra arbejde for kassereren, og i nogle tilfælde inkassosager.
Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend dig til undertegnede eller dit pengeinstitut.
Kurt Hansted

Ansvarsområde 3.
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15.
Tlf.: 86 29 32 91

Ansvarsområde 2.
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591
Tlf.: 86 29 17 37 

Ansvarsområde 1.
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf.: 86 29 36 20

Bestyrelsen 
Efter den ekstraordinære generalforsamlingen den 23. marts  1999 har bestyrelsen konstitue-
ret sig således:

Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

Formand:
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf.: 86 29 64 80

Bestyrelsen            og dens opgaver:
Formand, varetager foreningens interesser udadtil,samt koordinerer 
de øvrige arbejdsgruppers arbejde.

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

Sekretær, fører foreningens protokol.

Ansvarsområde 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og 
fællesarealer, der er tilskødet grundejerforeningen.

Ansvarsområde 1 - NÆSTFORMAND, der samtidig giver vejled-
ning, hvad der angår forholdet mellem den enkelte grundejer og 
myndighederne.

Ansvarsområde 3 - forestår foreningens miljøarbejde, tilrettelægger 
festarrangementer og andre arrangementer af underholdende art.

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

Sekretær:
Marianne Depenau 
Skovgårdsvænget 212
Tlf.: 86 72 03 37

Ansvarsområde 4.
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf.: 86 29 09 71 2. Suppleant:

Carsten Brøgger Larsen
Skovgårdsvænget 538 
Tlf.: 86 29 52 06

1. Suppleant:
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67
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Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl. 06.00 til 02.00

R E G N S K A BR E G N S K A B :
Den 16.08.1999 så foreningens status således udDen 16.08.1999 så foreningens status således ud:

Kassebeholdning : kr. 0,00 
Girokonto : kr. 33.007,00
Bankbøger : kr. 162.942,00 
Checkkonto : kr. 17.873,00
Tilgodehavender : kr. 894,00

Ialt : kr. 214.716,00

               V E J F O N DV E J F O N D

 
Bankaktier : kr. 28.900,00
Bankbøger : kr. 288.457,00
Aftaleindskud : kr. 55.015,00
Girokonto : kr. 8.764,00

Ialt : kr. 381.136,00

Udgifter vedr. hærværk år til dato kr.  5.600,00Kurt Hansted
Kasserer
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                                      &  Ejerlauget Jegstrup By's

Sct. Hans Fest 1999.
Årets Sct. Hansfest startede med gråvejr og 
skyer men ca. kl. 19 brød solen igennem, og 
var med til at give os en uforglemmelig Sct. 
Hans aften.
Det gode vejr holdt resten af aftenen, så de 
mange mennesker der var mødt frem for 
dels at høre musikken og dels nyde bålet fi k 
en god aften, for med til at give os en god 
og uforglemmelig aften var bestemt også 
Charlie Dee og The Twisters, som stod for 
aftenens musikalske hovedindslag.

Charlie Dee og The Twisters 
havde en af deres helt store 
aftener og var måske på 
grund af det gode vejr i et helt 
fantastisk spillehumør, og de 
forstod virkeligt at få publikum 
med sig i de mere end de 2 
timer som de var på scenen.

Også i teltet var der stor 
stemning her skabt af Jim & Jeff, som det efterhånden er tradition for er vort 
husorkester i teltet under Sct. Hansfesten.

Vi havde i år valgt at Sct. Hans talen ikke skulle være umiddelbart før 
afbrændingen af bålet, men i stedet havde vi fået sognepræst Ellen Aagaard 
Petersen til at holde en Sct. Hans tale i pausen imellem Charlie Dee og The 
Twisters to optrædener.

Vi mener det var en succes, fordi det gav publikum mere ro til at lytte til talen, som 
vi bringer til sidst i denne omtale af årets Sct. Hans fest.

Uddelingen af snobrød var en stor success, og rigtig mange børn og deres 
forældre havde en hyggelig aften hvor de sammen bagte deres snobrød.
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Kvickly-bageren havde foræret os 25 kg. snobrødsdej, så derfor en stor tak til 
Kvickly Tranbjerg, som på denne måde var med til at de mange børn også fi k en 
god oplevelse på denne Sct. Hansaften som dermed ikke bare var for de voksne.

Var underholdningen en stor succes, må vi nok tilstå, at det leverede materiale 
til bålet var af lidt ringe kvalitet, som forårsagede nogle kraftige røgskyer, så 
man næsten ikke kunne se den fl otte heks, som traditionen tro var lavet af 
Fritidshjemmet Grønløkke Alle.

Alt i alt var det en herlig Sct. Hans aften, hvor vi gætter på at der har været 
mellem 3.000 og 4.000 mennesker til stede. Vi havde lige øl og vand nok til at 
alle kunne få slukket den værste tørst. Folk kunne også lidt af spise hos de hårdt 
arbejdende ved den travle grill tipi.

Michael Knudsen & Knud Dreier
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Festpladsen kl. 18.21

Sognepræst Ellen Aagaard Petersen's - Skt. Hans tale den  23. juni 1999

Der er magi i luften i aften. I aften på årets længste dag og lyseste nat er luften tæt 
af fortryllelse. Det har man vidst fra gammel tid. Det vil enhver, der holder ud længe 
nok i den lyse sommernat, få at mærke. Det vrimler med elverfolk og alfer. Usynlige 
naturligvis. Men den, der ved midnatstid stiller sig under en blomstrende hyld, skal 
kunne se Elverkongen med sine elverpiger vandre forbi. Sankt Hans natten er altid 
blevet forbundet med både fest og mystik. I gammel tid havde man virkelig sans 
for valfartede til hellige kilder, som i denne fortryllede nat ville gøre deres virkning 
mod alskens dårligdomme. Både dem man led af og dem, man måtte have til gode. 
Midsommerens mange blomster og urter suger nattens helbredende kræfter til 
sig. Plukkede man af dem, før duggen forsvandt næste morgen, skulle de kunne 
de værne mod alt fra yverbetændelse hos køerne til lynnedslag i lo og lade. Det 
var dårlige tider for forsikringsfolk. Sankthansurten besad en særlig kraft. Af den 
kunne man tage varsel. 
Unge forelskede piger 
plukkede to lange 
stængler af urten 
og bandt dem op i 
lo f tsb jælken over 
deres seng. Er de 
næste morgen vokset 
mod hinanden, er der 
håb for kærligheden i 
de lyse sommernætter, 
Fo r  også  Amors 
fortryllende kræfter er 
på spil netop i nat.
Trods  a l le  d isse 
f o r t r y l l e n d e 
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kl. 22.24 nogen vender ryggen til røgen

fænomener, er der vel ikke noget, der tryllebinder som lyset. Selv om man ikke har 
tiltro til de gamles forestillinger om naturkræfterne i midsommernatten, så kan man 
vel mærke magi’en i sommernattens lys og i lyset fra Sankt Hans bålet. I lyset, solen 
og ilden fi ndes en kraft, som vi alle er afhængige af. I nat, ved solhverv vender året. 
Om et halvt år til jul vender det igen. Ved begge årets vendepunkter tænder vi lys. 
Julelys og Sankt Hansbål. Begge tændes for at fejre lyset og holde os mørket fra 
livet, For over alt hvor der tændes lys, kastes der også skygger. Jo stærkere ilden 
buer, des mørkere falder dens skygger omkring os. I mørket bor det, vi frygter. Det 
fremmede. Det vi ikke kender, men gør os forestillinger om. Det vi ikke tør se i øjnene, 
men alligevel trues af. Vi forsøger at holde mørket og dens ukendte ansigter fra livet, 
Vi er ikke overtroiske, men symbolkraften i at tænde lys. Når vi står sammen om det 
lysende, varme og luende bål og mærker kulden i ryggen, så er det et ganske godt 
billede på, hvad vi også som moderne mennesker ønsker. At stå sammen om lyset 
og holde os mørket fra livet.
Ligesom de gamle har vi også to måder at brænde Sankt Hans bål på. To måder at 
forsøge at holde os mørket fra livet. Vi kan gøre som i en fjern tid. En tid vi betragter 
som primitiv og brutal. En tid, da menneskene blev enige om at udpege syndebukke. 
Hekse og trolde. Med fuldstændig urimelige beskyldninger og begrundelser blev de, 
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der var anderledes, dem, man var misundelige på, de blev dømt til at brændes på 
bålet. Det var noget, der kunne give sammenhold. Sådan mente man at stå sammen 
om lyset og de gode kræfter. Sådan troede man at kunne bekæmpe mørket.
Sådan kan vi moderne mennesker også slå os sammen i heksejagt. Ikke bogstaveligt 
talt. Men selv i dag kan man se, hvordan misundelse fører til forfølgelse, Også i dag 
kan vi fi nde sammenhold 
ved at vende os mod dem, 
der er anderledes.
Men der findes også 
en anden slags Sankt 
Hans bål. Det er den 
Drachmann skriver om 
i sin Midsommervise, 
‘Vi elsker vort land’. Han 
bruger også hekse og 
trolde som billede på de 
skyggesider og mørke 
kræfter, som bor hos os 
og i os selv. Men han 
anbefaler ikke heksejagt 
og menneskebrænding. 
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Hans midsommerbål er ikke en ødelæggende, hadefuld ild. Drachmanns Sankt Hans 
bål er et glædesblus. Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde. Dem vil vi fra 
livet med glædesblus holde. Midsommervisens Sankt Hans bål er fuld af varme. Den 
tændes for fred her til lands. Fred i vor by. Glæde i hvert sogn. Fred mellem venner 
og familie. Glæde hos hvert menneske i vor by. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, 
Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.
Så når vi mærker den lyse sommernats fortryllende kræfter. Når vi vi om lidt tænder 
bålet, mærker dets lys og varme og kulden bag vore rygge. Så lad os 
Sankt Hans bål som et glædesblus. Et glædesblus der fordriver hekse og troldekræfter 

i os selv. Et glædesblus, der fejrer lyset og giver Fred her til lands. God Sankt 
Hans aften. Og pas på elverpigerne ved midnat!

Ellen Aagaard Petersen
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK  

TRANBJERG
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J
Tlf. 86 29 07 11

Vidste du

at 30 % af vores kunder fi nder deres nye bolig i udstillingen i Center 
Syd.

at 10 % af vores kunder fi nder deres nye bolig på TeVefonen eller på 
Internet.

at vi ofte sælger boligen via vores køberkartotek - dvs. uden 
annoncering og med færre omkostninger for sælger.

Spørg home når du skal sælge din 
bolig.
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Orientering fra “det grønne”

Efter gennemgang på stisystemet, i det grønne område, af formand + 
næstformand + under tegnede, vil der i år blive omlagt Ca. 157 kvm, fl iser 
til en pris af kr. 24.500.

Endvidere vil alle legepladser blive malet + olieret for ca. kr. 22,000, og 
bænkene vil blive renoveret for kr. 6.000.

Der opsættes 2 nye skraldespande, en ved hvert hundetoilet, (benyt dem 
venligst). Arbejdet forventes færdiggjort i starten af september.

I det kommende efterår, vil alle berberisplanter ved legepladser blive 
fjernet, da der ikke må fi ndes berberis på offentligt tilgængelige 
legepladser.

Der har været meget hærværk på fodhegn i området, der er i alt indtil 
september 1999 brugt Ca. kr. 8.000 til reparation efter disse hærværk.

Til slut skal nævnes, at der vil blive asfalteret 2 vendepladser i efteråret, 
hvor der står vand efter regn. Det er ved stikvej 110-120 og 122-132.

Gert Gammelgaard
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REVY  FEST
Grundejerforeningen Vængerne og Ejerlauget Jegstrup 
By genoptager en tradition med afholdelse af revyaften for 
foreningernes medlemmer.

Vi har derfor købt årets revy forestilling med 
Revykompagniet, lørdag den 30. oktober.

Som noget nyt vil aftenen blive på Tranbjerg Lokalcenter.

Løbeseddel med nærmere oplysninger vil blive omdelt 
uge 39 med billetsalg  fra den mandag den 4. oktober 
1999 til torsdag den 14. oktober 1999.

Prisen for denne revyaften startende med fællesspisning 
og efterfølgende dans til Jim & Jeff vil blive kr. 110,00 pr. 
person.
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Privat adresse:
Eigil Madsen
Jegstrupvænget 363

Tlf. 86 29 15 24

Kontor:
Elverdalsvej 44a
Værksted:
Oddervej 55
Tlf. 86 27 36 23

ME GLAS ApS
Madsen & Eriksen

ALT 
GLARMESTER-
ARBEJDE UDFØRES

Det bliver jo jul igen
så derfor vil vi allerede nu gøre opmærksom på at årets Julearrangement i 
Grønløk-keskolens B-fl øj, bliver den søndag den 5. december kl. 14.00.

Nærmere oplysninger vil blive omdelt i november måned.

Michael Knudsen
Ansvarsområde 3
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Forstoppelse ?

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af VÆN-
GERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og afl øb på parcellen.

Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til:

Lene Møller
Jegstrupvænget 383

Hvor udstyret også skal afl everes efter endt brug.

detet

Nærgenbrugspladsen på  Birkegårdsvej  4. i Hasselager 
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:

Hverdage kl.  11.00 - 18.00
Lørdage -  10.00 - 14.30
Søndage -  10.00 - 14.30

Fra 1. oktober til 1. april holdes lukket om søndagen. Endvidere er 
der lukket på alle helligdage, samt jule- og nytårsaftensdag.
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Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 23. marts 1999 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Tlf. 86 29 39 37

Formand
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf. 86 29 64 80

Ansvarsområde 4
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf. 86 29 09 71

Ansvarsområde 2
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591

Tlf. 86 29 17 37 

Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15

Tlf. 86 29 32 91

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Tlf. 86 29 36 20

2. Suppleant
Carsten Brøgger Larsen
Skovgårdsvænget 538 
Tlf.: 86 29 52 06

1.   Suppleant
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86  72 03 37
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Udlejning / Udlån.
Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.
Depositum for borde og stole  150.00 kr.
Depositum for Grill  150.00 -
Leje af borde og stole    50.00 -
Leje af telt u. borde og stole             350.00 -
Leje af telt m. borde og stole       400.00 -

Lejen samt depositum betales ved udlevering. 

Depositum tilbagebetales ved afl evering af lånte effekter i RENGJORT stand. Modtageren 
(grundejerforeningen) - af de udlånte effekter afgør alene om tingene er i  orden. Der vil 
dog altid være mulighed for at låneren selv bringer tingene i orden, hvis vedkommende selv 
ønsker dette.
Henvendelse bedst mellem kl. 17.00 - 19.00 Bedes venligst respekteret.  til:

Lene Møller
Jegstrupvænget 383 
Tlf.: 86 29 36 20

NB! Udlån/leje af borde-stole og telt er kun for medlemmer af Grundejerforeningen "VÆN-
GERNE", og kun til brug i foreningens område.


