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Hygum Sogneforening
Badebro på Ryletorre – bygges/renoveres - fra kl. 9 - en af dagene fra fredag d.
2/7 til og med næste uge (søndag dog undtaget).

Hygum, tirsdag den 29/6 2021.

Kære Hygumfolk.
’Generalforsamlingen har talt’: Badebroen skal op!
Sommeren er over os, uanset om vi synes, det har kunnet mærkes. Folk, der har badet
i fjorden beretter, at vandet er lunt! Og det vil det være i 2-3 måneder endnu!
Som I måske husker, havde den forgangne vinter en snært af ’isvinter’ i sig. Den frøs
Limfjorden til is, og da isen brød op, rev den så godt som alle bropælene i vores fine
badebro op, tog dem med tværs over fjorden og kvasede dem i en større isskruning
mod kysten i Thy.
Det vil sige, at det stort set er en ny bro, vi skal bygge! Det stiller selvfølgelig ekstra
krav til økonomien.
Som deltagere i generalforsamlingen (der blev holdt Skt. Hans aften hos Erik
Offersen), vil vide, gav Leif Johansen - på egne og Grethes vegne - udtryk for, at de
holder meget af at tage ned til badebroen, og de finder, at den pynter i landskabet, og
at den har stor værdi for sognet som sådan og for sognets beboere og feriegæster, - og
at den bør renoveres.
Leif erklærede videre - på parrets vegne -, at de ville sponsere samtlige materialer og
stille nødvendige maskiner til rådighed til renovationen!
Der syntes at være gehør i forsamlingen for, at man renoverer badebroen, sådan som
der har været tradition for det i en årrække.
Bestyrelsen tolkede dette som en vedtagelse af forslaget og har derefter anmodet
undertegnede badebrosudvalg om at realisere dette i samarbejde med sponsoren - dvs.
at reparere/genrejse badebroen.
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Vi har herefter målt op og bestilt materialer med mere, og så snart vi har alt på lager og når vi er rimeligt sikre på, at vi har godt vejr til byggeriet - beslutter vi os for,
hvilken dag det skal være. Og det sender vi så besked om på nettet - dvs. direkte på email og på Sogneforeningens hjemmeside Hygumliv.dk og på Facebookgruppen
Hygum Folk.
Og derfor ’inviterer’ vi herved alle arbejdsduelige mænd såvel som kvinder til at
deltage i dette herlige, underholdende og smådrilske byggeri. Folk med håndelag,
fantasi og overbærenhed passer godt til opgaven.
Vi håber selvfølgelig på deltagelse af erfarne brobyggere fra tidligere år - og af alle
andre, der blot har lyst til at deltage! Vi gør opmærksom på, at der overhovedet ikke
kræves særlige forkundskaber for at være med. Vi har brug for mange hænder, og alle
er velkomne.
De, som har en kraftig bore-skruemaskine, bedes medbringe den og bit nr. 20 og
nr. 30 til Torx-skruer. Vi medbringer ekstra Bit nr. 30.
Læg batterierne til skruemaskinen til opladning nu - og husk Waders. Vi har
nogle ekstra waders, som udlånes til folk, der gerne vil arbejde i vandet.
Vi vil gerne have en tilbagemelding fra jer på en af nedenstående telefoner eller email, om I vil deltage, uanset om det er lidt eller meget. Og skulle I glemme det, så
kom alligevel.
Det er jo en offentlig strand, så alle der blot vil ’se på’ og give gode råd fra sikker
position i klitrækken, er naturligvis også velkomne!

Venlig hilsen - på vegne af bestyrelsen for Hygum Sogneforening:
Erik Offersen
24 98 56 26

Paul Højen
23 30 11 39

Jørgen Jellesmark
61 76 27 08

Bent Madsen
27 52 59 16
mbm@hygum-lemvig.dk

Jørn Trillingsgaard
30 24 61 34

Ole Trillingsgaard
20 19 36 31
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