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TABTE SIDSTE KAMP
■ Fynslund B – Billund IF 1-0 (1-0)

En god Billundindsats i sæsonens sidste
kamp gav ikke den ønskede sejr. Billund leverede ellers en god kamp i mod rækkens
nummer to fra Fynslund, der virkede til at
være taget mentalt på sommerferie inden
kampen. Gæsterne derimod viste indstilling
og vilje. Billund skabte kampen igennem en
del chancer, men holdet formåede ikke at udnytte mulighederne. Det skal dog siges, at
hjemmeholdet havde bolden mest i kampen,
men gæsterne brugte bolden bedre.
Billund træner Jens Schønnemand siger:
– Jeg er meget tilfreds med en godkendt
indsats i dag, hvor vi viser god moral.
Efter kampen kåredes årets spiller. Denne
hæder tilfaldt Patrick Calludan. Billund endte
på en sjetteplads ud af otte hold.
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Vindmåleren på taget.
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Sådan måler
du vejret
PRÆCISION: Det
er svært at måle
nedbør og temperatur nøjagtigt.
Af Mads Sandemann
Tlf. 7211 4301, mas@jv.dk

Regnmåleren på garagen.

Foto: Joan Karlsen

Torben Mørk er tilmeldt DMIs borgervejr og sender data om vejret
på Tranebærvej i Grindsted til
www.dmi.dk hvert tiende minut
døgnet rundt.
Foto: Joan Karlsen

Vejrstationen, der viser alle data.

19.00-20.00: Café Jydepotten, Grindsted: Anonyme
Alkoholikere: Møde.
19.15: Sdr. Omme Kro:
Sportens Venner: Banko.

BIOGRAFEN
19.00: Rosa Morena

GRINDSTED TIRSDAG
09.00-11.30: Billedkunstlokalet, Vestre Skole, Grindsted: Sommerbilledskole
for 1.-5. klasse.

10.00: Grindsted Bibliotek:
Læs og anmeld bøger, for
de syv til 14-årige.
10.00: Krogen, Egebjerg
Landevej, Krogager: Overnatning i det fri – kun for
drenge 3.-5. klasse.
10.00-13.00: Grindsted Rideklub, Hedemarken,
Grindsted: Ridning for de
fem til 14-årige.
11.00-16.00: Grindsted Museum: Modeltog udstilling.
11.00-16.00: Museumsgår-

den Karensminde: Billund
Museum og Tour de Pedal:
Cykelringridning og cykelorienteringsløb.
12.00-18.00: Grindsted
Svømmehal: Gratis svømning for de otte til 18-årige.
13.30-16.00: Mødestedet,
Grindsted: »Den Røde
Tråd«: Strikkecafé.
14.30: Sydtoftens Plejecenter, Grindsted: Sommerbankospil
17.30-20.00: Ved sejlklub-

bens klubhus, Grindsted:
Sejlads i optimistjoller for
de otte til 15-årige.
19.00: Grindsted Rådhus:
Byrådsmøde.
19.00: Grindsted Kirke: Stille hverdagsgudstjeneste.
19.30: Urup Forsamlingshus: Banko.

BILLUND MANDAG
09.00-11.30: Billedkunstlokalet, Søndermarkskolen,
Billund: Sommerbilledskole

Nogle bruger flere tusinde
kroner på at købe avancerede vejrstationer, der via
trådløse forbindelser kan
gøre det muligt at følge det
lokale vejr minut for minut.
Men man kan også måle
temperatur og nedbør uden
at skulle bruge en mindre
formue. Uanset hvilket udstyr man køber, skal der investeres en god portion omtanke i, hvordan man måler
vejret.
– Det er svært at måle temperatur og nedbør, siger Eigil Kaas, professor i meteorologi.
Man skal undgå at placere
et termometer i både direkte og indirekte lys.
– Folk kommer som regel
til at måle temperaturen for
højt. Termometret skal væ-

for 1.-5. klasse.
09.00-13.00: Billund Idrætscenter: Billund Rollespilsforening: Rollespil.
10.00-11.00: Ved Billund
Centret: »Rickshaw«, teater.

BILLUND TIRSDAG
09.00-11.30: Billedkunstlokalet, Søndermarkskolen,
Billund: Sommerbilledskole
for 1.-5. klasse.
19.00: Fælleshuset, Grøn-

re afskærmet fra stråling, så
man skal undgå at have det i
nærheden af vinduer. Desuden skal termometret placeres et sted med god luftcirkulation, og det skal placeres i cirka to meters højde, forklarer Eigil Kaas.
Når man måler nedbør, er
det vigtigste at undgå steder, hvor der kan springe
ekstra regn ned fra træer eller huse.
– Selve måleren skal også
være indrettet sådan, at
nedbøren ikke kan springe
ud igen, siger Eigil Kaas.

FAKTA ■ ■ ■
DAMS
■ Dansk Meteorologisk
Selskab har blandt sine
450 medlemmer både
eksperter og amatører, der
interesserer sig for vejr og
klima. Foreningen udgiver
hvert kvartal medlemsbladet Vejret. Læs mere på
www.dams.dk

ningen 47, Billund: Banko.

VAGTER
Lægevagten: Ved akut
sygdom uden for egen
læges konsultationstid kan
lægevagten kontaktes på
tlf. 7011 0707. Alle hverdage 16.00-08.00 og døgnet
rundt lørdage, søndage og
helligdage. Vagtkonsultation: Grindsted Sygehus.
Kun efter tlf. aftale.

