A/S Lund Dal Invest
Udlejning i Hals af:
❋ Erhvervsejendomme
❋ Lejligheder
❋ Garager
❋ Depotrum
❋ 16 mtr. lift

www.lunddalinvest.dk
Midtergade 28, 1. sal · 9370 Hals · Tlf. 9875 0079

Vort eget blad
Tirsdag · 5. mars 2019 · 5. årgang · Nr. 2

soeren@limfjordsnyt.dk

Tlf. 29 47 56 17

Salonen
v/ Inge-Lise Husmann · Friseur · Hairdresser

Midtergade 1A

HALS

Tlf. 98 25 27 00
Åbningstider:
Alle hverdage: 9-17.30
Lørdag & tirdag LUKKET

H åndlavet og hånddyppet påskeæg
Lavet med Odense Marcipan

Læs avisen ONLINE www.limfjordsnyt.dk

Center- og fotofestival
Se side 8

TILBUDSPRIS: 11 kg. GAS 179,95
GASMANDEN
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Strandvejen 74, 9370 Hals
Tlf. 98 34 23 00 · www.nordjyskgas.dk
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En stærk
forbindelse!

Vi lev
erer gas direkte til din dør

25%

Østergade 35 • 9370 Hals
Tlf. 98 25 22 55
www.mejdahlsbageri.dk

Nyheder
hos Skanse Sko
Danish design by Peter J. Lassen

Kom ind og se
de mange
gode tilbud!

Ny supersmarte
modeller

Spar 25% på Montana system
Opdag de uendelige muligheder med Montana.
Vælg mellem 36 moduler, 4 dybder og 42 farver.
KAMPAGNEPERIODE: 15. FEBRUAR - 15. MARTS

vodskov
vodskov
bolighus
bolighus
SE NYHEDERNE PÅ
– KLIK IND OG
”SYNES GODT OM”

LI LLE Ø S TE R GA D E 2

9 3 70 H A L S

T LF. 9 8 2 5 2 0 0 0

Plovhusene 1 1
Plovhusene
DK - 9310 Vodskov
DK
9310 Vodskov
Tlf.-98293188
w w98293188
w. v o d s k o v b o l i g h u s . d k
Tlf.

w w w. v o d s k o v b o l i g h u s . d k
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Vi har
fodtøj til
børn og
voksne...

ENE

Mindst 200 HVIDEVARER på lager.
REPARATION af hvidevarer udføres af
ERFAREN hvidevareoperatør.

INSTALLATIONSPAKKE

SE NYHEDERNE PÅ
– KLIK IND OG
”SYNES GODT OM”

• Fragt af hvidevarer til din adresse.
• Installation af dine nye hvidevarer.
• Funktionstest af dit HPFI relæ.
• Fjerne dine gamle hvidevarer.
SÅ SKAL DU IKKE RØRE EN FINGER
BARE NYDE DINE NYE PRODUKTER.
PRIS AFTALES VED KØB.

LI LLE Ø S TE R GA D E 2

9 3 70 H A L S

T LF. 9 8 2 5 2 0 0 0

ULSTED
Houvej
168, Ulsted, 9370 Hals
EL-FORRETNING

v/ Aage
Hjelm
Christensen
Tlf
98
25
41 21 www.ulstedel.dk
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BANKO










Mejerivej 1 · Rørholt







HVER ONSDAG KL. 19.00

1-3
Banko
med 20 spil


Ulla Jensen og een af de ansatte igennem 12 år Heidi
Bertelsen.




Rørholt I.F.





BANKOSPIL

Hver torsdag kl. 19.00
i Hjallerup Kulturhus










Dørene åbnes
kl. 17.00



Arrangør: 
Støtteforening til Børnefonde


Vel mødt! Bestyrelsen





HJALLERUP








Tak











BILLIGE
TRÆPILLER!
Flauenskjold Korn

Allan Christensen - Tlf. 9886 1022
Mail: christensenkorn@gmail.dk

Vi står
inde for
kvaliteten


Tøjbutikken
Bodil O i


Hals
og helt fra

Hjertelig tak for den store
og varme deltagelse ved min kærlige
og altid trofaste mand

ninglund,
Hjallerup Centret, fejrer i Frederikshavn og Sæby.
Lars Rasmussens
disse dage 40 års jubilæum. Den dag avisen var på
Indehaver Ulla Jensen har besøg, stod der to nydebisættelse.
selv haft butikken i 17 
år, lige damer i butikken, som
kom fra Tårs, og de fortalte
men startede som 14 årig 
Tak for det flotte fremmøde i kirken
at det ikke var første gang
skolepige som
medhjælp,

og tak for de mange kranse, blomster
og kom senere i lære som de var på besøg hos Bodil
og hilsner.
salgsassistent hos Bodil O. O i Hjallerup.
Butikken har altid ligget, Ulla Jensen har igennem
Carina Rasmussen
hvor den gør idag, og be- årene udfaset afdelingen
skæftiger ialt 5 ansatte, som med strikkegarn og pladbørn og svigerbørn
for alles vedkommende har sen bliver nu brugt udelukværet der i en meget lang kende på udstilling af tøj til
både børn og voksne.
årrække.
Butikken er kendt ud over
Støtteforening til Børnefonde afholder
byskiltet i Hjallerup, og Jubilæet bliver fejret med
kunderne kommer således gode tilbud i disse dage, så
fra både Aalborg/Nørre- man er velkommen til at
sundby, Vodskov, Dron- kigge indenfor.
Søndag den 31/3-2019 kl. 14.30



Generalforsamling
i Hjallerup Kulturhus
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Limfjordsnyt

REDAKTION

ApS
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Fortæl annoncøren
at du så annoncen
her i avisen!

HandySten
23 49 39 55
Søren Roesdahl
Tlf. 29 47 56 17
Åbent fra
kl. 09.00-21.00

Dagsorden ifølge vedtægter.
Der kan ved tilmelding bestilles brød/kaffe/the, der kan
desuden købes øl & vand.
Tilmeldinger kan ske til formand Joakim Mersholm på
mobil: 28 29 93 20 eller næstformand Laila Kristensen
mobil: 24 26 04 32.
Indkomne forslag sendes på mail til:
stb.banko@gmail.com
Tilmeldinger og indkomne forslag skal være Joakim
eller Laila i hænde senest søndag den 17/3 2018.
Vi håber på stort fremmøde.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Næste udgave af avisener udkommer 9/4.
Her udsendes der også avis en avis i Brønderslev By.

HALS
Udfører alt arbejde
indenfor:

Ring og bestil din annonce på tlf. 29 47 56 17
Venlig hilsen Søren Roesdahl, Gandrup

Tømrer &
Ejendomsservice

Få passet din hund
i trygge og gode omgivelser

Ring og bestil tid på

Pressemedarbejder

Pressemedarbejde

Bruno Larsen
Tlf. 61 45 63 50
brula@sol.dk

Lindy Hangstrup
Tlf. 30 28 14 94
hangstrup@privat.dk

Pressemedarbejder

Pressemedarbejder

Bjarne Høj
Jens Peter Christensen
Tlf. 41 40 29 20
Tlf. 61 30 54 26
jpcmedia@mail.dk bjarnejeruphoj@gmail.com

sten@handysten.dk
www.handysten.dk
(kig og se hvad jeg kan tilbyde)

TELEFON
98 85 43 60

www.mariannes-hundepension.dk

Tirsdag 5. marts 2019
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40 års
FØDSELSDAG

BUTIKKEN FEJRER

HELE UGE 10

÷25%

TIRSDAG &
ONSDAG FRA
KL. 14.00:

Gratis kaffe &
kagemand fra
Hjallerup
Bageri

PÅ ALT I BUTIKKEN

Et

40%

– dog ikke lingeri og tilbudsvarer

HJALLERUP CENTRET 6 ·

HJALLERUP CENTRET 6
TELEFON 98 28 14 71
TELEFON
98 28 14
9320 HJALLERUP

HVER DAG
PÅ

tilbud

71

Ung mode • Damemode • Lingeri • Baby- & børnemode

t

- Ikke alle pengeinstitutter er ens...
...der er dem, hvor du skal passe i en kasse.
...og så er der os, hvor du får individuelle
løsninger, der passer til dine økonomiske
ønsker og behov.
Iben Aaen
tlf. 96 47 17 14
iaa@dronspar.dk

Hos os kan du forvente:
...at du er nummer
og
ikke bare et nummer i rækken.

Peter Lund Nielsen
tlf. 96 47 17 23
pln@dronspar.dk

Kontakt os og få et seriøst tilbud til
den rigtige pris første gang.

Dronninglund Sparekasse
Slotsgade 42 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 17 22

w w w. d r o n s p a r. d k
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VODSKOV CYKLER
VODSKOVVEJ 51 · 9310 VODSKOV · TELEFON 98 29 44 77

UDSALG · UDSALG · UDSALG
Stort udvalg i MTB, racercykler, City Bikes og børnecykler!

Raleig Darlington EL

MTB Morrison Kiowa
27,5 hjul, 43 cm. stel, 22 XT gear
Luftforgaffel
Lockout på styr.
FØR 9.499,- NU

Standard batteri, rækkevidde 30-50 km.
Større batteri str.
kan tilkøbes

9.999,Morrison EL

11 Shimano XT.
400 watt batteri. Shimano Steps motor
Elektronisk
MTB
gearskifte
FØR 29.999,- NU

Kun

1 st
k.

Kun

1 st
k.

MTB Morrison Karok
48 cm., 21 Shimano gear
m/ fælg bremse
FØR 3.399,- NU

2.799,-

19.999,-

Morrison E 6,0 EL

m/ god Bosch
motor. Perfekt pendlercykel til og fra arbejde

Puky børnecykler

Herrecykel
FØR 19.999,- NU

17.999,CYKELHJELME

Kæmpe udvalg
Fra

7.999,-

299,-

Stort udvalg!
Kom ind og
se dem
i butikken.

Er cyklen klar
til sæsonen?
Kom ind og få klargjort og
serviceret din cykel.
Vores værksted klarer
alle cykelmærker!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Reparation af alle cykelmærker. Salg og Service.

Tirsdag 5. marts 2019
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VI ER
FLYTTET...

Service og
perSonlig rådgivning

25% RABAT
RABAT
25%
på
på nye
nye briller
briller
ii hele
hele august
august

HOU - 29. MARTS KL. 18.00

Glæder ved
ved køb
køb af
af komplet
komplet
Glæder
Glæder ved køb af komplet
brille, kan
kan ikke
ikke kombineres
kombineres
brille,
brille, kan ikke kombineres
med andre
andre tilbud.
tilbud.
med
med andre tilbud.

Menighedsrådet i Mou henter igen Anette Rask ind som
præstevikar. Privatfoto.

KIRKENYT / KYSTBYERNE

I august 2018 mistede vi
Benny Andersen, som ofte
kaldes Danmarks nationalskjald.
Hans produktion af digte
er enorm, og han har skrevet børnebøger, rejsebeskrivelser og ikke mindst viser.
Vi kender og elsker alle
”Svantes lykkelige dag”,
”Barndommens land” og
”Bjørnen vågner”.
Dem – og mange andre vil musiker Flemming Både
spille med, og for, publikum sideløbende med, at

han læser nogle af Benny
Andersens sjoveste digte
op. Det hele kædes sammen af en fortælling om
mere end 60 år som aktiv
poet, et spændende samarbejde med Povl Dissing,
et spændende liv, samt tre
ægteskaber.
Flemming Både vil efterfølgende underholde med
musik, hvor der er mulighed for at tage en svingom.
Aftenen inkluderer spisning.

Af Bruno Larsen
Præsten i Mou Sogn (læs:
vildmosekirkerne i Mou og
Dokkedal), Michelle Holst
Andersen (33) er gået på
barsel for anden gang siden
sin ansættelse for fire år
siden. Og igen har menighedsrådet valgt, at indsætte
Anette Rask Sørensen fra
Binderup ved Nibe som
vikar.
46-årige Anette Rask
indledte sin midlertidi-
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ge ansættelse 20. januar.
Michelle Holst gik på barsel ved årsskiftet og vender
tilbage til embedet i begyndelsen af 2020.
I 2017 nedkom hun med
en pige, Ida, som 19. januar fyldte to år. Ida kan
vente en lillesøster, for i
seneste udgave af ”Mou
sognehilsen” skriver hendes
mor bl.a.: - Jeg glæder mig
til at vise jer vores lille nye
pige til næste år.

Kom
Kom og
og besøg
besøg vores
vores flotte
flotte
nye
butik
Vodskovvej
40 EE
nye butik Vodskovvej 40

ÅBNINGSFEST
Lørdag 15. aug. kl 10.00-12.00

Lørdag
Lørdag 15.
15. aug.
aug. kl
kl 10.00-12.00
10.00-12.00
Morgenkaffe
og
rundstykker
Bestil tid til synsprøve,
så er der god tid tiltil
Morgenkaffe
og rundstykker
tildig!alle!
alle!
Åben: Tirsd.Tirsd.-torsd.
torsd. 9.30
9.30-17.30
-17.30 ·· Fred.
Fred. 9.30
9.30-18.00
-18.00 ·· Lørd.
Lørd. 9.30
9.30-12.30
-12.30
Åben:
Åben: Tirsd.- torsd. 9.30 -17.30 · Fred. 9.30 -18.00 · Lørd. 9.30 -12.30
Vodskovvej 40
40 EE ·· 9310
9310 Vodskov
Vodskov
Vodskovvej
Vodskovvej 40 E · 9310 Vodskov
Telefon 98
98 29
29 40
40 00
00 ·· www.baekgaardoptik.dk
www.baekgaardoptik.dk
Telefon
Telefon 98 29 40 00 · www.baekgaardoptik.dk

FROKOSTJAZZ
Bliv
prøvemedlem i

Hals Golf Klub
KUN kr. 750.Løbende opstart af hold
april og maj

GOLFENS DAG
søndag 28. april
fra kl. 10

- Se program på halsgolf.dk

Som nybegynder i Hals Golf Klub kan du
spille ubegrænset på par 3 banen. Desuden
har du fri adgang til klubbens træningsfaciliteter og klubhus.
Par 3 banen er en af Nordjyllands flotteste
og med 9 huller.
Et prøvemedlemskab gælder i tre måneder
og omfatter:
• Undervisning i golfregler
2 lektioner samt regelprøve
• Undervisning af klubbens pro
6 lektioner i små hold
• Begynderturnering på par 3 banen med
faddere en gang om ugen med præmier
• Gratis udlån af golfudstyr
DER AFHOLDES INFORMATIONSMØDE
MANDAG 1. APRIL OG MANDAG 29. APRIL
BEGGE DAGE KL. 18.30, HVOR DU FÅR
MERE AT VIDE OM BEGYNDERLØBET.

Vi glæder os til at se dig i klubben!
MED VENLIG HILSEN

HALS GOLF KLUB
Nordmandshage 40, 9370 Hals. Tlf. 29 26 58 54
Email: info@halsgolf.dk – www.halsgolf.dk
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Annoncen er sponsoreret af

festlig frokost og lyt
til dejlige jazztoner i selskab
med East Coast Old Star Jazzband.
Tag familie, venner eller naboer med...

LØRDAG DEN 23. MARTS, 2019 KL. 12.30
Aula’en på Hals Skole, Skovsgårdsvej 1, 9370 Hals.
Frokost buffet fra Restaurant Strandvejen. Drikkevarer sælges til favorable priser.
Tilmelding: Ved indbetaling af kr. 185,- til konto 9070 0760096113
eller MobilePay tlf. 20 80 82 01 med angivelse af navn.
Kvittering for indbetaling er adgangsbillet. Sidste tilmelding er den 19. marts 2019.

ARRANGØR:

LIONS KLUB
HALS SOPHIE
HEDVIG
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Ulrik Thrane, tv, med Janne Grøntved, Anette Flyvholm og Kenneth Jacobsen fra Fysioform
i Vester Hassing.
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PARK

Med stor flid og en 24-7
arbejdsindsats de første år.
Dygtig millioninvestering i
kvalitetsmaskinpark og ditto
inventar. Det hele startede
den 26. marts 1994. Det vil

PEJS

= kvalitet og sikkerhed

Kom ind og
få en fagsnak!
Hilsen Arne

BREDGADE 167
9700 BRØNDERSLEV

TELEFON
9880 1998

Foråret nærmer sig!
Vi har alt det haveudstyr du har brug for!
Du kan eje det!
Du kan leje det!

Forårstilbud på
brændeovne og
pilleovne!
Gør havearbejdet
let med
kvalitetsudstyr

Nu er det tiden for

MOTORSAVE
SALG & BYTTE

Vi giver din sav, uanset fabrikat,
service/eftersyn. Tændrør skiftes,
kædehjul, bremse og ophæng
kontrolleres, acc. justeres, kæden slibes.

PARK OG PEJS

v/ Arne Christensen

Bredgade 167, 9700 Brønderslev
Tlf. 98 80 19 98. www.parkogpejs.dk

Du
finder
hos Park
og Pejs:

348,-

PARK OG PEJS

Salg af brændeovne
l Udlejning af udstyr:
v/ Arne Christensen
l Salg af kædesave
Håndværktøj, motorsave,
Bredgade 167 · 9700 Brønderslev
l Salg af plæneklippere
Tlf. 98 80 19 98 gravemaskiner, trailere,
l Salg af gas www.parkogpejs.dk
blandemaskiner, plade
l Nøgler i alle udgaver
vibrator, mejselhammer,
l Reparationer af alt
fliseklipper, benzin
grønt udstyr
pælebor og meget andet!
l

Husk kvalitet betaler sig!

sige, at Ulrik Thrane, som
ejer af Fysioform gennem alle
årene om kort tid kan fejre
25-års jubilæum med sin virksomhed, der beskæftiger 10
medarbejdere.
Succesfyldt
renovering
Igennem de 25 år er der foretaget flere store investeringer.
Ulrik Thrane fremhæver de
ændringer, der blev foretaget
for to år siden.
Et nyt frit adgangssystem
for medlemmer fra kl. 5-23
alle årets dage så dagens lys.
I samme forbindelse blev et
brugervenligt betalingssystem
taget i brug.
De tiltag og det faktum, at
Fysioform råder over professionelt fitnessudstyr fra Cybex
i USA, som også er førende
indenfor tilpasning af maskiner til den menneskellige anatomi, har gjort, at medlemstallet er fordoblet på to år. Én
af fordelene med fitnessudstyret hos Fysioform er også, at
alle, uanset om man er en lille
asiat, en kingsize amerikaner
eller en person derimellem, så
kan man bruge Cybex-maskinerne.
Den store søgning, der nu er
til Fysioform gør, at parkeringsforholdene vil blive forbedret i den nærmeste fremtid.
Fysioforms dynamo
- Én hovedårsag til at Vester
Hassing måske har Danmarks
bedste mini fitnesscenter er
ubetinget Fysioforms klinikdel. Uden klinikken havde det
aldrig været muligt, at investere i så meget topkvalitetsudstyr, fortæller Ulrik Thrane.
Fra starten i 1994 var visionen
og håbet, at det måtte kunne
skabe et bedre center, såfremt
to grupper af kunder – både
de ”raske” og de ”syge” kunne
gøre brug af de samme maskiner og faciliteter og få betjening af det samme personale.
Det har heldigvis holdt stik.
Udvikling i klinikken
Ulrik Thrane startede fysioterapiklinik på Hassinghave i
1989. Derefter Fysioform på

Halsvej, hvor han var den eneste fysioterapeut indtil 2000.
Samme år startede han en
5-årig uddannelse i osteopati.
I 2005 åbnede Ulrik Thrane
den første klinik for osteopati
i Region Nordjylland. Det var
også i 2000, at den første fysioterapeut blev ansat. I dag
er der fire fysioterapeuter i
klinikken.
Klinikken er bredt favnende
med mange holdtræningstilbud til mange patientkategorier. Også en aftale med Aalborg Kommune om ortopædkirurgiske genoptræningsplaner. Derudover har klinikkens
fysioterapeuter individuelle
kompetencer indenfor blandt
andet fascie- og manuel behandling, idrætsskader, osteopati, akupunktur, indlægssåler
og GLAD-trænings konceptet.
- På alle fronter har der været
stor opbakning til klinikken.
Det økonomiske bagland med
Nr. Sundby Bank, lokale- og
regionale lægehuse. Uden
denne opbakning, intet Fysioform, understreger Ulrik
Thrane.
Jubilæum
med det hele
- Jubilæet bliver fejret på behørig vis med to slags gaver til
medlemmerne. Først og fremmest til alle dem, der er medlem i jubilæumsmåneden og
en påskønnelse af den enorme
støtte, der har været fra mange
trofaste medlemmer gennem
de mange år. Ja, der er faktisk
stadigvæk et par håndfulde,
som har været medlem siden
1994. Nogen af dem endda
fra Vodskov, selv om de har
foreningsfitness.
Den anden gave er 12 avancerede kredsløbsmaskiner, som
bliver leveret i slutning af april
måned. De har en net pris af
110.000 kroner pr. styk. Så
er de også leveret med alskens
high-tech udstyr.
Sidst, men ikke mindst, så er
der kagemand og forskellige
konkurrencer på jubilæumsdagen.
JPC

Tirsdag 5. marts 2019
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FYSIOFORM har 25 års jubilæum og åbent hus
I 1994 åbnede FYSIOFORM, som det første fitnesscenter i hele sydøst Vendsyssel, og er i dag stadigvæk det eneste fitnesscenter
i lokalområdet, der drives i privat regi og ikke i ”forenings regi”.

Jubilæumsdagen den 26. marts fejres med åbent hus, nedenstående program og gode tilbud.

UNIKT JUBILÆUMS TILBUD
Køb et VIP - MEDLEMSKAB til kun 150,-/md - SIDSTE CHANCE
KUN til de første 125 nye medlemmer
Dette er et løbende medlemskab med kun 5 mdr’s binding, hvor der er en fast månedlig opkrævning på dit kreditkort.

Dette er et UNIKT tilbud, som sælges FOR SIDSTE GANG.
Normalprisen for voksne er 200 kr. pr/md d.v.s. at tilbuddet har en årlig besparelse på 600 kr. i ALLE ÅRENE fremover,
så længe du betaler dit medlemskab uafbrudt hver md., men hvis VIP-medlemskabet opsiges, kan det IKKE købes igen.

KØB GAVEKORT I MARTS -

SPAR 25%

1) Cirkeltræning - 1 time ................................... 6 gange NU 250 kr.
Super effektiv styrketræning
2) Fysiomassage - 20 min .................................. 1 gang NU 150 kr.
Effektiv og dejlig massage af fysioterapeut
3) Træningsprogram v/fysioterapeut - 20 min ... 1 gang NU 150 kr.
Få et personligt træningsprogram udarbejdet af en fysioterapeut
4) Bindevævsundersøgelse/behandling - 40 min 1 gang NU 450 kr.
Har du langvarige smerter, stivhed eller en dårlig kropsholdning?
Få en helhedsorienteret undersøgelse/behandling af bindevævet!

PRISER

FITNESS MEDLEMSKABER
LØBENDE MEDLEMSKABER

5 MDRS. BINDING + 1 MÅNEDS LØBENDE OPSIGELSE - OPKRÆVES PÅ KREDITKORT
V.I.P – JUBILÆUMSTILBUD 2019 – TIL DE FØRSTE 125

150 kr/md

VOKSEN
UNG
14-17 ÅR
BARN
12-13 ÅR (Træning kun i følge med et voksent medlem)

200 kr/md
150 kr/md
100 kr/md

OPRETTELSE + OPKRÆVNINGSGEBYR + FITNESSKORT

150 kr

KONTANTE MEDLEMSKABER
OPKRÆVES VED SKRANKEN

VOKSEN

1 UGE
1 MD
3 MD
1 KLIP - 1 dag
10 KLIP - Gyldigt i 12 mdr
20 KLIP - Gyldigt i 12 mdr

UNG 14-17 ÅR

8-12

9.00

Tirsdag

Ryghold
BARN
12-13 ÅR
Anette & Ulrik

Onsdag

Torsdag
10.00

Balancehold
(Træning kun i følge med et voksent
medlem)

1 UGE
9.00
1 MD
Maskinhold
3 MD
Kenneth
1 KLIP - 1 dag
10 KLIP - Gyldigt i 12
mdr
11.00
Gladhold
20 KLIP - Gyldigt i 12
mdr
Kenneth

13-18

Mød os
på Facebook

HOLDPLAN

1 UGE
1 MD
3 MD
1 KLIP - 1 dag
10 KLIP - Gyldigt i 12 mdr
20 KLIP - Gyldigt i 12 mdr

Mandag

200 kr
400 kr
1000 kr
100 kr
600 kr
1000 kr

Kenneth

11.00

Gladhold
Kenneth

11.00

Brikshold
Anette

OPRETTELSE + FITNESSKORT VED KONTANTE MEDLEMSKABER
13.00
13.00
14.00
NYT
FITNESSKORT
Maskinhold
Stabilitetshold
Maskinhold
TRÆNINGSPROGRAM
UDARBEJDET
AF
FYSIOTERAPEUT
Anette
Anette
Kenneth

16.00

Maskinhold

16.00 Maskin-/
Gladhold

150 kr
300 kr
750 kr
75 kr
450 kr
750 kr

Fredag

100 kr
10.00200 kr
Maskinhold
500 kr
Kenneth
50 kr
11.00 300 kr
Maskinhold
500 kr
Anette

0 kr.
50 kr.
200 kr.

PROGRAM FOR JUBILÆUMSDAGEN 26/3
Kom og få kage/kaffe/the i tidsrummet fra kl. 9-18
Tag træningstøj med og deltag i 1 / flere GRATIS aktiviteter
og konkurrencer - bare mød op.
Der er ”Konkurrencer” i romaskine, skimaskine
og ”planken” og ”pull-up” kl. 9-11 og 15-18.
Ro og/eller Ski 500 meter hurtigst muligt - Hold ”planken”
i længst tid - Tag flest ”pull-up” på 60 sek.
Der er præmier i alle konkurrencer, både til den ”bedste”
samt 1 lodtrækningspræmie i hver øvelse.
Der er ”Hold-intro og oplæg/workshop” i en ½ time ved en
fysioterapeut kl. 9-11 og 15-18
09.00-09.30 Balancehold
09.30-10.00 Stabilitetshold
10.00-10.30 Fitness Intro i maskiner
GRATIS FITNESS
INTRO OG FOLLOW-UP
10.30-11.00 Cirkeltræning
Hvis du er medlem tilbyder vi flg. tidspunkter: Mandag kl. 18.30-19.00 & Onsdag kl. 09.00-09.30
15.00-15.30 Oplæg om såler
Fitness Intro er en kort gennemgang af styrke- og kredsløbsmaskinerne.
15.30-16.00 Glad-træning
Du kan få et gratis standardprogram. Ønsker du et ”skræddersyet” program udarbejdet af en
fysioterapeut til 16.00-16.30
200 kr., bestiller du Fitness
tid i receptionen
hosi Anette,
Kenneth eller Janne.
Intro
maskiner
Cirkeltræning
Follow-Up er en16.30-17.00
mulighed for at møde
op og få repeteret/blive rettet.
Medbring træningstøj, rene sko og et håndklæde til brug på maskinerne. Vi har badefaciliteter.
17.00-17.30 Workshop om ryg
17.30-18.00
Ryghold
FYSIOTERAPI
AFDELINGEN

● ● ● ● ● TILBUD ● ● ● ● ●

MedFYSIOTERAPI
henvisning
Uden henvisning FITNESSCENTER
KLINIK FOR
MANDAG
kl. 05.00-23.00
● 1 gang FYSIO-massagekl.
20 08.00-18.00
min
200,● 1 gang FYSIO-konsultation
20 min
286,50
”danmark”
tilskud 88,TIRSDAG
kl. 08.00-18.00
kl. 05.00-23.00
● 1 gang Fyshold
189,”danmark” tilskud 59,ONSDAG
kl. 08.00-12.00116,kl. 05.00-23.00
● 1 gang Opfølgende træningsterapi
58,”danmark” tilskud 30,TORSDAG
kl. 05.00-23.00
● 1 gang OSTEOPATI 20kl.
min 08.00-18.00
286,50
FREDAG
kl. 05.00-23.00
● 1 gang OSTEOPATI 40kl.
min 08.00-12.00
573,LØRDAG
LUKKET
kl. 05.00-23.00
OBS Fyshold er en samlet betegnelse for ryghold, maskinhold, balancehold, stabilitetshold m.m.
SØNDAG
LUKKET
kl. 05.00-23.00
Klinikken har LUKKET på alle helligdage og grundlovsdag.
Fitnesscenteret harÅBNINGSTIDER
åbent på ALLE årets dage - også helligdage.
Medlemsskab til Fitness kan KUN købes i klinikkens åbningstid.

KLINIK FOR FYSIOTERAPI

FITNESSCENTER

MANDAG

kl. 08.00-18.00

kl. 05.00-23.00

TIRSDAG

kl. 08.00-18.00

kl. 05.00-23.00

ONSDAG

kl. 08.00-12.00

kl. 05.00-23.00

TORSDAG

kl. 08.00-18.00

kl. 05.00-23.00

FREDAG

kl. 08.00-12.00

kl. 05.00-23.00

LØRDAG

LUKKET

kl. 05.00-23.00

SØNDAG

LUKKET

kl. 05.00-23.00

Klinikken har LUKKET på alle helligdage og grundlovsdag.
Fitnesscenteret har åbent på ALLE årets dage - også helligdage.
Medlemsskab til Fitness kan KUN købes i klinikkens åbningstid.
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Aalborg Fragt & Kurér Service ApS

NATUR / LILLE VILDMOSE

Fragt · Flytning · Pakke kørsel · Rydning af dødsboer

Ugentlige afgange mellem
Aalborg, Fyn, Sjælland,
København, (Sverige & Norge)
Af Bruno Larsen

Telefon 98 34 23 00
SLV godkendt

– vi tager læsset

Direktør Bo Gregersen fortæller om Lille Vildmosecentret, der blev
åbnet 11. april 2006 af Prins Joachim. Foto: Lille Vildmosecentret.

Interesserede kan se frem
til 6. april som en begivenhedsrig dag i Lille Vildmosecentret, for lørdag 6. april
er afsat til officiel åbning af
2019-sæsonen samt fernisering på den årlige fotofestival. Der er gratis adgang
til begge begivenheder.
Foredrag i Storvorde
Engagerede kan få en forsmag torsdag 21. marts i
Storvorde Bibliotek, hvor
centerdirektør Bo Gregersen som optakt til centerets
14. sæson, og ved hjælp
af ord og billeder, vil fortælle om centerets opståen,
forarbejdet, åbningen, indholdet, udviklingen og en
række planer for fremtiden.
Gregersens foredrag bærer titlen ”Oplev et center
midt i den danske vildmark”. Deltagelse er gratis,
men tilmelding er nødvendig. Gratis billet(ter) kan
erhverves/printes via hjem-

mesiden https://aalborgbibliotekerne.dk/ og under
”Kommende aktiviteter”.
Børn skal også med
De deltagende billeder i
den 13. naturfotofestival
kan ses fra lørdag 6. april
kl. 10, hvor der åbningshøjtidelighed, og kl. 10-16
dagligt t.o.m. fredag 12.
april.
Årets fotofestival er udvidet med en femte kategori:
Børn fotograferer mosen.
Billederne skal være taget af
en fotograf på maks. 12 år
- gerne med mobiltelefon.
De fire andre kategorier:
1. Fugle. 2. Pattedyr og
krybdyr. 3. Mosens landskaber. 4. Makro og andet
småt, herunder insekter og
planter.
Der stilles enkelte krav. Fotoerne skal være taget i Lille
Vildmose-området, og skal
relatere til en af de nævnte
kategorier. Hver fotograf
kan indlevere maks. tre billeder i hver kategori.

PRIN

Fotofremkaldelse
100 stk 10 X 15 cm.

Kr.

199,-

Papir tilbud
Lærredsprint

80 gram kopi/print
500 ark

Kr.

29,-

Kopiering /
overspilning
af VHS til DVD

50 X 70 cm.

Printer tilbud
FRA

Kr.

395,-

Kr.

EDB

350,-

Komplet monteret
på blindramme

BLÆK

TILBUD - Pr. stk.

Kr.

95,-

Lucernehaven 50, Ulsted, 9370 Hals, tlf. 30 27 48 58
Mail: henrik@klitgaard-digital.dk www.klitgaard-digital.dk
Åben efter aftale og hver Torsdag fra kl. 13.00 til 17.00
Tilbuddene gælder så længe lager haves i hele marts måned.

L

M
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Her ses fra venstre Dyrlæge Jette Madsen. Rikke Mortensen og Jannie Friis Bøgh holder hver
sin hundehvalp, som lige er kommet til verden kort forinden.

Dronninglund Dyrlæger
har 25 års jubilæum
2019 er jubilæumsår for
Dronninglund Dyrlæger,
som indehaves af dyrlæge Jette Madsen og Hans
Karkov.
Jette Madsen er fungerende dyrlæge i klinikken på Stationsvej i
Dronninglund, hvor hun
har et team af veluddannede medarbejdere omkring
sig.

Rikke Mortensen, som er
én af disse medarbejdere,
har uddannelse indenfor
rehabilitering / med træning i bl.a. waterwalker
(vandløbebånd) for hunde,
rettet mod genoptræning
af ortopædiske operationer.
Også raske hunde kan have
god gavn af denne træning
og der er kommet en trend
i disse år, hvor der bruges
penge på dyrenes generelle

velfærd og ikke blot når
dyret fejler noget.
Hver tirsdag har man
besøg af dyrlæge Boel
Kongsgaard, som er specialist i hudproblemer. Boel
Kongsgaard har erfaring
med sig fra egen praksis i
Oslo igennem rigtig mange
år.

Dyrlæge med
operationsrum,
tandbehandling og
laboratorium
Jette Madsen fortæller, at
én af de ting der adskiller hendes dyrlægepraksis
i forhold til visse andre
dyrlægeklinikker er, at man
her i Dronninglund ikke
går på kompromis med
kvaliteten og sikkerhed.
Det udmønter sig i praksis ved, at man ved operationer udover apparat til
overvågning også har veterinærsygeplejerske til at
passe narkosen og hele tiden følge patienten.
En sådan praksis er naturligvis omkostningstung,
men sikrer bedst muligt at
patienten er overvåget fra
narkosen påbegyndes til
den er helt vågen.
Jette nævner også, at man
altid har efterfølgende
smertebehandling ind over,
når man laver både operationer og i andre relevante
situationer, hvor det er påkrævet.
Klinikkens laboratorium er
en hjørnesten i den kvalitetssikring man har, og
der laves rigtig mange test
og prøver i løbet af et år,
som er med til at sikre den
rigtige behandling af de dyr
der kommer ind.

Kontrol af dyrenes tænder
er utrolig vigtig, da dyrene ofte går med kroniske
tandsmerter p.g.a. løse og
dårlige tænder. Også her
er det fagpersonale som betjener klinikkens tandbehandlingsrum som er udstyret til ultralydsrensning
samt digitalt tandrøntgen.
Kvalitet
frem for pris
Hvis folk går efter billigste
pris, så finder de den ikke
her hos os, til gengæld går
vi efter at levere et fagligt
højt niveau, hvor man er
sikker på at ens dyr får
den optimale behandling,
da efter – og videreuddannelse af personale er en
naturlig del af klinikkens
målsætning.
Kejsersnit
med kort varsel
På dagen for avisens besøg,
havde man kl. 10.00 fået
en Berner Sennen hund
ind, som var gået nogle
dage over tid. Efter undersøgelse kunne Jette konstaterer at hunden var i fødsel,
men at hvalpene ikke kunne komme ud på naturlig
måde, hvilket resulterede
i et kejsersnit. Resultatet
blev to velskabte hvalpe,
efter en vellykket operation. Omkring kl. 12.30 af-

hentede ejerne således både
hvalpe og moderen igen.
Alt gik som det skulle.
De såkaldte ”fladnæsede”
eller brachycephale hunderacer, en hundetype som
Jette Madsen efterhånden
har en del erfaring i – da
en stor del af patienterne
tilhører netop denne hundetype.
Temaaftener hos dyrlægen
Som ekstra moment, så afholder man flere gange årligt forskellige temaaftener,
bl.a. i medicinhåndtering,
loppe og flåtbekæmpelse
anæstesi til brachycephale
og tandpleje. Nogle af disse
kommer til at foregå her i
marts, april og maj måned.
Følg med på klinikkens
Facebook side eller ring for
mere indfo.
Spørgsmål
til dyrlægen
Har man et problem med
sit dyr, så er man aldrig
længere væk end telefonen,
og personalet er altid klar
til at besvare spørgsmål. Et
besøg med efterfølgende
undersøgelse er tit påkrævet, så man kan finde ud
af en løsning på et dyrs
velbefindende.

Feriesæsonen står for døren
Husk at følge op på vaccinationer i sær RABIES, hvis turen går til udlandet.
Tjek evt. Fødevarestyrelsens – Rejse med kæledyr.

www.foedevarestyrelsen.dk

Udover det sædvanlige vaccinationsprogram, foretager vi også Titertest

Ellers byder foråret på spændende arrangementer

Loppe/flåt aften (dato endnu ikke fastsat)
Anæstesi for fladnæser (Brachycephale racer)
11. april 2019 18.30 – ca. 21.00
Tand-aften 6. juni 2019 18.30 – ca. 21.00
Tilmelding til ovenstående til klinikken på 98 84 10 15 (begrænsede pladser)

GRATIS tandtjek

I forbindelse med tand-aften tilbyder vi
i uge 22 og 23 ved vores veterinærsygeplejersker. Tidsbestilling nødvendigt.

Dronninglund Dyrlæger
Stationsvej 28 · 9330 Dronninglund

Konsultation efter aftale. Åbningstider hverdage 9 – 10 og 13 – 17. Torsdage tillige 18 – 19.15

Telefon 98 84 10 15

Følg os på Facebook
for info og nyheder.
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Henrik Mølgaard, Hjallerup

Pr. 1-4-19 skifter butikken
i Hjallerup Arkaden navn
til Limasport. Indehaver
Henrik Mølgaard udtaler
om baggrunden for navneskiftet.

Uforpligtende måltagning og tilbud gives gerne!
25% raisbkat
på Nord
kollektion af:
Plissé, Lamel,
Rullegardiner
og Persienner

Vi ønsker at udbygge vores
position som Nordjyllands
ski butik, og vi ønsker at
være en special butik indenfor skisport, med fokus
på stort udvalg, stærke tilbud og skiudlejning samt
skiservice.
Samtidig ønsker vi at styrke
vores position som leverandør og samarbejdspartner
for vores 50 limapartnere
indenfor Klub – Erhverv
– Skoler.
Limasport.dk er vores
webshop som er udgangspunktet for samarbejdet
med vores Limapartnere.
Vores mål er at blive endnu
mere attraktive at samarbejde med omkring spilletøj, klubbeklædning, arbejdstøj og skoletøj m.m.
For at tydeliggøre vores
koncept laver vi derfor pr.
1-4-19 nogle tilpasninger,
som vi mener er nødvendige for at kunne være
special butik for netop de
områder.
Vi vil forsat have fokus på
basis sports produkter, som
vi altid har haft i butikken.

r.
3 dage tilbage. Tors-Fre-Lø

!
n
e
k
k
i
t
u
b
i
k
s
Tøm

Sortimentet bliver ændret
lidt og målrettet mod de
sportsgrene, som vi har limapartnere indenfor.
Åbningstiderne bliver også tilpasset så vi får mere
tid til vores trykkeri, ski
service, og ikke mindst at
være tilstede ude ved vores samarbejdspartnere, for
et af vores slogans hedder,
”Limasport kommer til jer”
Der vil være åbent fra
1.april i hverdage fra kl.
12-17, lørdage kl. 1012.30. Limapartnere vil
kunne komme i hverdagene fra 9-17.
Vi vil stadig være en del af
Danmarks stærkeste indkøbs fællesskab, så vi kan
garantere vi fremover kan
være konkurrencedygtige
på udvalg og pris.
Med vores tilpasninger, så
mener vi at stå stærkt rustet til fremtiden, som skal
gøre os til Nordjyllands ski
butik, samt Limasport.dk
til den foretrukne partner
indenfor klub, erhverv,
skoler.

Giv et bud
gør en god
handel...

!
på gensyn næste ski sæson
år,
i
for
tak
er
sig
Vi
.
nu
til
Ingen Fast Pris, slå

Nordica· dalbello ·
·
tomic
a
·
Head
·
salomon

skiudlejning
1 uge

Inkl. ski, støvler og stave
Voksen
kr. 500,Børn
kr. 300,Vi sælger også ud af vores
udlejnings udstyr, giv et
bud.

Gratis Hotdogs
Torsdag - Fredag
STØVLER
FRA
Kl.15-17 til alle
499kunder.

SKI
FRA

999,-

Hjallerup
Hjallerup Arkaden • 9320 Hjallerup • Tlf: 96 46 70 00
E-mail: hjallerup@sportigan.dk • www.limasport.dk
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Er du træt af mos
eR
du tRæt AF mos
i græsplænen?
i gRæsplænen?
Lej en mosfjerner
eller vertikalskærer
(plænelufter)
FRA kR.

Ældre Sagen Sejlflod skal have ny formand. Lisbeth Ingvartsen
fratræder efter ni år på posten. Foto: Asbjørn Berg Jensen.

Ta´en
tur til
Brønderslev

ÆLDRE SAGEN / SEJLFLOD

Værktøjssalget
Værktøjssalget

Hanne Christensen og Kirsten Wiinrank foran butikken
midt i Midtergade Hals.

HALS

Aut. Jonsered forhandler

Dorthe Melina Kuhlmann
skal underholde.
Årsmødet afvikles mellem
det kulinariske og musikalske, og her skal deltagerne vælge ny formand.
Lisbeth Ingvartsen fra Nr.
Kongerslev har valgt af fratræde efter ni år på posten.
Sekretær Hjørdis Larsen,
Sejlflod, ønsker heller ikke
genvalg, Endelig skal der
vælges nye suppleanter i
stedet for Karen Jensen
og Kirsten Pedersen, henholdsvis Sejlflod og Storvorde.

Af Bruno Larsen

Af Bjarne Høj
Kirsten Wiinrank og
Hanne Christensen, der
begge driver samme type
butik i Frederikshavn, har
åbnet butik i Midtergade
i Hals med antik, retro og
lopper. De har tidligere haft
stand på sommerens store
onsdags-kræmmermarked i
Hals, men foretrækker nu
at være indendørs, da muligheden bød sig.
Varerne er delvis indsamlet fra dødsboer og opkøb

af indbo, så vareudvalget
er bredt. Deres nye motto
er “Findes det, finder du
det her, ellers finder vi det
til dig”. Du kan bl.a. finde franske lysekroner, gl.
dansk værktøj, lettisk glaskunst og grønlandsk håndarbejde.
Vores Pulterkammer starter med at have åbent 3
dage om ugen, men i højsæsoner har vi åbent hver
dag.

Med omkring 1420 medlemmer er Ældre Sagens
lokalafdeling i tidligere
Sejlflod Kommune lidt af
en foreningsmastodant.
Traditionelt deltager 100120 i årsmøderne, som går
på skift mellem byer med
faciliteter til både mødeafvikling, spisning og underholdning.
2019-årsmødet holdes på
Sejlflod Hotel tirsdag 12.
marts. På spisesedlen er der
stegt flæsk med persillesovs,
Sangeren og musikeren

GANDRUP HOLTET GYMNASTIK
Vi byder velkommen til vores lokalopvisning
LØRDAG DEN 23. MARTS 2019 KL. 13.00 - 16.00

Facebook & Web
Få Mediehuset til at promovere dig
professionelt på Facebook / web.

Mangler du en tryksag

G

GASMANDEN
GASMANDEN

Levering af flaskegas lige til døren!

TORSDAG DEN 4. APRIL 2019 KL. 19.00
med besøg af
Halvorsminde Efterskole
Onsild Efterskole
desuden kommer masser af andre gode hold
Spring-rytme 0-3 kl., Lille juniorhold, Rytme 18+,
DGI Nordjyllands Aspirant hold og
Juniorholdet Nordøst

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
TIL EN HYGGELIG AFTEN

Sommergymnastik 2019
SOMMERYOGA
Start mandag den 1. april kl. 18.00 - 19.00,
Gymnastiksalen (10 gange)
SOMMERSPRING fra 2. klasse
Start tirsdag den 2. april kl. 16.30 - 18.00,
Gandrup Hallen (8 gange)
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Strandvejen 74, 9370 Hals
Tlf. 98 34 23 00 · www.nordjyskgas.dk
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GRATIS AFHENTNING
af gammelt jern og skrot

Rør, radiatorer, cykler, bildele, maskiner, motorer, batterier,
staldinventar, industrijern / anlæg, potter, pander, kedler og olietanke.

Så hvorfor hente selv? Vi fører alle størrelser. Ring og bestil
Kolonihaver · Private · Firmaer · Pizzarier · Restauranter

199,95

Byder velkommen til gymnastikopvisning

Vi afhenter også brugt fritureolie
GASMANDEN & “Bette Skrot”
En stærk
forbindelse!

En stærk
forbindelse!

Vi lev
erer gas direkte til din dør

Telefon 98 34 23 00

I Aalborg kommune

FLASKEGAS
id
“L

GANDRUP HOLTET GYMNASTIK

Gymnastik Udvalget

Kan også afhentes i Midtergade 22, 9370 Hals. Pris kr. 179,95

11 kg. fl.

www.98 801990.dk

Gymnastik Udvalget

MEDIEHUSET LIMFJORDEN

nd
re e
tør
ts

www.98 801990.dk
Eventyrvej 30 ∙ 9700 Brønderslev ∙ Telefon 98 80 19 90

SOMMER PULS & POWER fra 21 år
Start torsdag den 4. april kl. 19.00 - 20.00,
Tegllunden (10 gange)

Venlig hilsen Søren Roesdahl · Telefon 29 47 56 17
www.limfjordsnyt.dk

Gælder indtil
1/4 2019

Eventyrvej 26 ∙ 9700 Brønderslev ∙ Telefon 98 80 19 90
Aut. Jonsered forhandler

KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG DAG
med leg, dans, rytme, spring, god musik
og en masse energifyldte børn/voksne,
som vil vise Jer det bedste de har lært.

Det laver vi også. Plakater, brochurer m.m.

FORÅRSTILBUD!
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Hals Rideklub byder indenfor til deres åbent hus arrangement.

HALS · ÅBENT HUS DEN 24. MARTS

Og med forår starter også
en ny sæson med masser af
aktivitet i Hals Rideklub.
Klubben har netop afholdt
generalforsamling og fortsætter med en stor bestyrelse på hele 7 personer. Også
klubbens udvalg er godt
besat, selvom man – som i
alle andre foreninger – altid kan bruge flere frivillige
hænder.
2018 blev et godt år for
klubben, der bl.a. runde-

de året af med indkøb af
endnu en elevhest. Denne
– samt naturligvis klubbens
øvrige heste og ponyer –
bliver en del af årets første
store begivenhed i klubben;
Åbent Hus, der løber af
stablen søndag d. 24. marts
på adressen Aalborgvej
138. Her er der mulighed
for at se opvisning i dressur på forskellige niveauer
forestået af klubbens faste
undervisere, ligesom man

Kendt fra DR´s “Rigtige mænd” Foredraget varer ca. 2 timer.
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afholder foredrag med

Lindy Aldahl
Tittel: “Lindy Aldahl før og nu”

Tirsdag den 5. marts kl. 18.30
på Kaperen, Midtergade 22, Hals
Billetpris: 200,- pr. person. Der er max. 100 billetter.
Spisebillet med 2 stk. smørrebrød
+ 1 øl eller vand kan tilkøbes for kun 25,-.
Tilmelding og betaling på Smedekroen
Midtergade 22, 970 Hals.

kan være med i stalden
forud for opvisningen. Her
vil de dygtige ryttere vise
hvordan man gør heste og
ponyer klar til undervisning. Afslutningsvis vil det
være muligt at få en tur på
hesteryg. Klubbens cafeteria holder åbent denne dag
og der er endvidere mulighed for at vinde en flot
gevinst – eller flere – i det
amerikanske lotteri.
Klubbens breddeudvalg har
allerede skruet et godt program sammen hvad angår
aktiviteter i 2019, og der vil
henover året bliver budt på
såvel stævner, islændertur
samt naturligvis ridelejr i
sommerferien. Sidstnævnte
var i 2018 en stor succes
– og en succes er værd at
gentage.
De forskellige hold i klubben er godt besat, men
der er altid plads til flere.
Klubben tilbyder undervisning til ryttere i alle aldre.
Man kan starte, når man
er 3 år og indplaceres her
på klubbens miniput-hold,
der træner om søndagen.
Klubben råder over ponyer
og heste i forskellige højder,
så det vil altid være muligt
at finde det rette match
mellem hest og rytter.
Dygtige og erfarne undervisere er naturligvis altid i
højsædet, ligesom sikkerheden naturligvis vægtes højt.
Påkrævet sikkerhedsudstyr
(hjelm og vest) kan lånes i
klubben i forbindelse med
undervisningen.
I forbindelse med Åbent
Hus d. 24. marts starter
dagen med Åben Stald fra
kl. 10.00.
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Nyt forår for Hals gl. Præstegård

Af Bjarne Høj
Menighedsrådene i Hals og
Hou sogne har nu sat den
gamle præstegård i Hals fra
1887 til salg, som varslet i Årsskrift 2018. Huset
har stået tomt siden Sophie
Nordentoft med familie
fraflyttede i sommers til nyt
embede i Aalborg.
Formand
for
Hals
Menighedsråd Ellen Jensen
udtaler: “Der er ikke længere et akut behov for
en præstegård i Hals, da
den nye kirkebogsførende sognepræst, Christian
Roar Pedersen, er bosat
på Lindholm Præstegård,
hvorfra hans kone også virker. Spørgsmålet om en ny
præstegård i Hals vil blive
taget op senere, når det
engang i fremtiden bliver
aktuelt med en herboende
præst”.
Menighedsrådet har, efter knap 2 år ventetid,
endnu ikke fået svar fra
Planklagenævnet på deres klage over Aalborg
Kommunes
pludselige
og overraskende beslut-

ning om at ophøje præstegårdens status til værende bevaringsværdig.
Menighedsrådet havde netop søgt om nedrivningstilladelse til præstegården, fordi
Provstiudvalget i Aalborg
Nordre Provsti ikke længere fandt det formålstjenligt, at bruge flere penge på
den gamle og utidssvarende
bygning, da man siden år
2000 har foretaget omfattende restaureringer for
godt et par millioner og
sluttelig anbefalede en ny
præstegård opført i stedet
for. Aalborg Stift forlanger
skærpede krav mht. indretning af præstekontor i

eget hjem og på sognehuset
Ladegården.
Planklagenævnet
blev
pr. 1/1 2017 flyttet fra
København til Viborg og
deres sagsbehandlingstid i
2018 var gennemsnitligt
7,8 måneder.

Limfjordsnyt
avisen
Gå ind og giv os et
“LIKE” på facebook

Se alle 2019 datoerne
på facebook eller
www.limfjordsnyt.dk

Tryksager
Foldere, visitkort, plakater, bannere,
kataloger eller en profilavis om din butik
Få et tilbud på din næste tryksag!
Mangler du hjælp til Facebook/SEO, det kan vi også.

MEDIEHUSET LIMFJORDEN
Venlig hilsen Søren Roesdahl · Telefon 29 47 56 17

bedste smørrebrød

Smørrebrød

Midtergade 22 · 9370 Hals · Tlf. 98 25 25 00

Vi sparer ik’ på pålægget
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penge udefra. Der er brugt
mange timer på kontoen
”frivillig arbejdskraft”. - Så
bestyrelse og udvalg er i
stor taknemmelighedsgæld
til mange af vore medlemmer, tilføjer hun.

Bettina Jane Nielsen er en central figur i Egense Sejlklub,
og er af Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden kåret som
”Årets SejlSikkert-Ildsjæl 2018”.

SEJLSPORT / EGENSE

Hæder til
sekretæren
Sekretæren og fundraiseren er også SejlSikkertambassadør i Egense, så
hun har fingrene med i det
meste. Det er bemærket af
Søsportens Sikkerhedsråd
og TrygFonden, der står
bag SejlSikkert-indsatsen,
så de har tildelt Bettina
Jane Nielsen titlen som
”Årets SejlSikkert-Ildsjæl
2018”.
Argumenterne for, at det
skulle være lige netop hen-

de; at hun altid er klar med
en hjælpende hånd i forhold til sikkerhed. Hun har
et særligt fokus på børn og
unge, og udnytter enhver
mulighed for at tale om
sikkerhed til søs.
Påskønnelsen motiverer
nok til fortsættelse. I hvert
fald kan der ventes mere fra
Bettina, for hun har vundet
plads på et fundraisingkursus, som proces- og udviklingsfirmaet PrimusMotor
Hals Skanse, der er den første og største rest fra renæssancens
holder i Middelfart torsdag
7. marts. Prisen er ellers store købstadsdrøm, som brast, bevares for vore efterkommere
3250 kr. Her vil Egense- med naturpleje og kan være en turistperle in spe.
sekretæren blive fodret
med den nyeste viden om
HALS
fonde og aktuelle puljer,
herunder hvilke, der støtter
bæredygtige initiativer.

HALS
Af Bruno Larsen
Egense Sejlklub rider på en
bølge af succes. Antallet af
medlemmer er rekordstort,
360, hvilket har udløst venteliste. I løbet af det seneste
par år er der hentet mere
end én mio. kr. i tilskud og
fondsdonationer.
Klubben har siden 1972
varetaget driften af lystbådehavnen, hvis servicekaj
snart vil være renoveret og
opgraderet for 1,3 mio. kr.
Og i fjor blev Egense af
Danske Tursejlere tilkendt
rang som ”Årets Havn” for
ypperlig service og mange
aktiviteter.
Nyt tiltag: Wellness
Den fine hæder virker
åbenbart som en saltvandsindsprøjtning, for sejlklubbens bestyrelse er indstillet
på at hæve niveauet yderligere ved at etablere et wellness-område til gavn for
medlemmer, gæstesejlere,
sommerhus- og campinggæster samt indbyggerne
i byen og lokalområdet.
Prisen for herlighederne er
anslået til omkring en halv
million.
Projektet har fået en slags
startstøtte på 50.000 kr. fra
Friluftsrådet, der synes, at
endnu flere danskere skal
have mulighed for at bruge
naturen og få nye, gode
oplevelser ude i det fri.
Nu er ”wellness” mange
ting”, og der findes ikke
en fast definition af ordet, men i sejlfolkenes
optik skal havnewellness i
Egense omfatte faciliteter
til naturfitness, afskylning
og omklædning. Der skal
indkøbes en saunatønde til

vinterbadere. Desuden skal
ophænges hængekøjer og
opføres fire sheltere.
Det skal bemærkes, at
Friluftsrådets bidrag på
50.000 kan dække udgiften til to sheltere, så der er
langt til enden.
Samarbejde vil
styrke
- Vi har indgået samarbejde med Egense
Borgerforening i håb om
at få projektet fuldført i
enten 2020 eller 2021. Der
skal søges om endnu flere
fonds- og puljemidler, og
samarbejder på tværs tillægges stor betydning i den
sammenhæng, siger Bettina
Jane Nielsen, der har plads
i bestyrelsen som sekretær
og pr-ansvarlig.
Og hun ved, hvad hun taler om, for siden oktober
2016 har hun ogs¨haft ansættelse fire timer ugentligt
som fundraiser i Egense
Sejlklub.
En lind pengestrøm
I løbet af sidste halvdel af
2018 sørgede hun i samarbejde med bestyrelsen for
en lind strøm af kroner
til klubben – de fleste fra
Aalborg Kommune.
I flæng kan nævnes 50.000
til nyt tag på masteskuret, 600.000 til renovering
af den nedslidte servicekaj, 4500 kr. til musikalsk
indslag ved markeringen af
”Årets Havn”. Med titlen
fulgte 5000 kr. Desuden er
udsigtsplatformen Nokken
gjort handicapvenlig for
37.000.
Bettina Jane Nielsen påpeger, at de mange ting
ikke kun er virkeliggjort for

Af Bjarne Høj

Under denne overskrift søger Folkekirkens Nødhjælp
blandt meget andet at kaste næstekærligheden på
klimaet.
Det sker i forbindelse med
den årlige sogneindsamling, der løber af stablen
søndag 10. marts 2019.
”Som indsamler kan du
hjælpe med til at klæde verden på til klimaforandringerne – du kan melde dig
som indsamler på www.
blivindsamler.dk eller ved
at ringe/SMS til den lokale indsamlingsleder Erik
Ravn-Jensen 29828725.
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer
os alle sammen. Men som
rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er
man ikke nær så godt klædt
på til det nye klima, som vi
er i Danmark:
”Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser.
Man mangler broer, der
kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når
tørken tømmer depoterne.
Mangler mad, når ressourcerne slipper op.”
Klimaforandringer er en af
hovedårsagerne til, at 821
millioner mennesker – sva-

rende til hver niende verdensborger – sulter. Og at
tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender
dem. Og vi har brug for
indsamlere:
”Som indsamler er du med
til at samle ind til broer,
diger og flugtveje, der kan
udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til
at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan
overleve tørken. Du er med
til at klæde verden på til
klimaforandringerne. Og
du er ikke alene. Du er én
ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om
verdens nok vigtigste sag.
Tilmeld dig som indsamler
på Blivindsamler.dk
Hals er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen 10. marts 2019. Vi
håber at se mange frivillige til en givende, hyggelig
indsamlingsdag.
”Vi har et fælles ansvar for
at værne om vores klima
både for os selv og for
fremtidige generationer.
Derfor håber vi, at mange
vil melde sig som indsamlere og give en håndsrækning
til dem, der behøver det
mest,” slutter Erik RavnJensen, Hals.
LUP, Hals

Der er nu tegn i sol og
måne på, at et nyt frivilligt plejelaug på Hals
Skanse bliver en realitet.
Undertegnede har indkaldt til et formøde for
interesserede i Tøjhuset/
Hals Museum på skansen
i dag, tirsdag, kl. 16-17.
Naturvejleder
Tommy
Jensen fra Nordjyllands
Historiske Museum har
lovet at komme og fortæller om naturplejen på Hals
Skanse.
Plejelaugets opgaver udføres i samarbejde med
Aalborg Kommune, Park
og By afd. og forventes
at gå i gang snarest. Det
bliver typisk lettere naturpleje på skanseområdet og
helt generelt om at bidrage
til en forskønnelse af vores
gamle og nationalt unikke
fortidsminde fra 1654 og
fredet i 1918. Du kan tilmelde dig opgaver efter evne, lyst og tid. Samarbejde
og godt humør er en selvfølge. På facebook-siden
“HalsSkansePlejeLaug”
kan du tage kontakt til
gruppen og se dens aktiviteter.

Naturplejen på Hals Skanse
har de seneste 2 år været
delvist overladt til en flok
får og geder, udlejet af fåreholder Ejnar Christensen,
Terndrup. Deres appetit
på de grønne vegetationer
har været meget tilfredsstillende, men deres slitage på
det fredede voldanlæg var
blevet for stort. Det forventede publikumstække var
det så som så med. Museet
og kommunen besluttede
på et møde ved juletid at
afslutte forsøget med de
4-benede naturplejere på
skansen. Der venter nu et
oprydningsarbejde med at
fjerne efterladenskaber og
opfyldning af huller. Der
må, ifølge fredningsbestemmelserne, ikke foretages indgreb i skansens
overflade uden tilladelse fra
Slots- og Kulturstyrelsen,
der er fredningsmyndighed.
Dyrene kom til skansen på
opfordring af en gruppe
hals-boere og kommunen
gik med til en forsøgsordning. Et blivende spor efter
får-geder-besøget vil være
de to flotte trælåger, opsat
ved skansens indgange.

Højeste dagspris gives
for jern og metaller

Nedskæring foretages overalt
Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT
ISO
14001

- det miljørigtige valg
Aalborgvej 55, 9240 Nibe
Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk
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Ulven som nationaldyr

Dyr før mennesker
Det er vel almindelig skolelærdom, at store dyrearter kom til
Danmark før Homo sapiens.
Den foreløbig sidste istid,
Weichel-istiden, sluttede for
cirka 15.000 år siden. Da isen
trak sig tilbage fra Danmark,
vandrede de store pattedyr
herop. Først rensdyr og senere
mange andre som bjørn, rådyr
og ulv.

mail@advokatpbj.dk

TILLID
GENNEM
30 ÅR

John K

Esben

Kirsten

Helle

Søren

John

Vi tager hånd om
dig og dine kære
Pandrup 98 24 64 66
Hjørring 98 90 15 11
Sindal
98 93 51 57

Brønderslev 98 82 57 11
Tårs
98 95 83 11
Hirtshals
98 94 43 66

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Forskerne antager, at der kun er tre-fire ulve i Danmark
lige nu (foto: Pixabay).
Efter dyrene kom de første
mennesker, hvilket var begyndelsen på jægerstenalderen
fra ca. 13.000-9500 år før vor
tidsregning.
Et efterstræbt dyr
Næsten lige siden har især ulven (Canis lupus) været efterstræbt som følge af konflikter
mellem mennesker og ulv. Intens jagt i flere århundreder er
årsag til, at den har været helt
væk fra store dele af Europa.
I dag er ulven fredet i EU, fordi
den har været på randen af udryddelse, og bestanden fortsat
har det skidt.
I 2012 blev der for første gang
i 199 år set en vild ulv i Danmark. Siden har rovdyret fra
hundefamilien næret overophedede debatter.
Aktuelt findes de største europæiske ulvebestande i Nordspanien, Italien, på Balkan
samt i Polen og Rusland.
Ulv som nationaldyr
Hejslet
Med estonianworld.com
som
kilde, oplyser naturguide.dk, at
Estland netop har valgt ulven
som nationaldyr. Bag valget er
der bl.a. lagt vægt på, ”at ulven
er et af de mest populære dyr i
estiske folkeeventyr, og har lagt
navn til flere end 500 navne og
fortællinger”.
Det fortælles, at der lever omkring 200 ulve i Estland, der
har et landområde en anelse
mindre end Danmark.
Ser man udelukkende på
mængden af føde, vil der være
nok til omtrent 100 ulve i
Danmark. Men så mange ulve
vil der aldrig kunne komme til
at leve i Danmark, fordi vi har
for få store og sammenhængende naturområder.

Kun få danske ulve
Det vakte opsigt, da et ulvepar i foråret 2017 slog sig ned
i Vestjylland og fik et kuld på
otte hvalpe. To år senere tyder
det på, at alle hvalpene enten
er udvandret til Tyskland eller
døde.
Forskerne antager, at der er tre,
måske fire ulve i Danmark: Én
han i Nordjylland og mindst
én han og én hun i Vestjylland.
- Men der kommer helt sikkert
andre ulveindivider sydfra, ligesom vi har oplevet i mindst
syv tilfælde tidligere. Vi har
ikke set de sidste ynglende ulve
i Danmark, har Kent Olsen,
videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum, sagt til Ritzau.
De ”danske ulve” kommer fortrinsvis fra den bestand af ulve
(omkring 80 par), som hører til
Tyskland, hvor de i næsten 20
år har levet i et landbrugslandskab som det danske.

De invasive truer
Ulven anses for ikke at være invasiv, for den er kommet af sig
selv. Derimod er akvarieplanten vandpest og marmorkrebsen bragt hertil. De er invasive,
er ikke naturligt hjemmehørende, og kendetegner sig ved,
at de spreder sig aggressivt med
fare for den økologiske balance.
Sandsynligvis er både vandpest
og marmorkrebs havnet i danske søer og vandløb sammen
med akvarievand. Vandpest
kan dræbe det meste liv i en sø,
fordi den vokser med lynfart,
og lukker alt lys ude.

Selvbefrugtende krebs
Den flot-mønstrede marmorkrebs er også populær blandt
akvarister, men er netop fundet
i Karup Å. Og det bekymrer.
Den invasive krebs er farlig, fordi den æder alt på sin vej.
Den lever primært af plantebaseret føde, men supplerer gerne
med vandinsekter, bløddyr,
mindre fisk og yngel. Derudover
er den selvbefrugtende, så den
kan formere sig utroligt hurtigt.

Begravelsesforretning
Hegn vil begrænse
Det er første gang siden ulvens
tilbagekomst, at den er vandret
fra Danmark til Tyskland. Indtil nu har vi kun hørt om, at
ulvene kommer til Danmark.
Men udvekslingen går altså
begge veje.
Måske sættes der en stopper
(eller begrænsning) for denne
udveksling, for snart vil et 70
km langt hegn gennemskære
naturen langs den dansk-tyske
grænse.
Det omstridte hegn, der vil
koste 70-80 mio. kr., opsættes
for at hindre spredning af afrikansk svinepest. Grønne organisationer har kritiseret hegnet
for at ødelægge biodiversiteten
i grænselandet.

I hele sit liv har bladmanden
Bruno Larsen boet ved
Limfjorden. Hjemmefra kan
han følge livet i, på og ved
fjorden. I »NATURLIGVIS«
vil han hver måned sætte
fokus på natur og miljø.
Har du forslag til artikelstof, så kontakt ham på
61 45 63 50

Marmorkrebsens formeringsevne gør, at et akvarie hurtigt
vil blive ”overbefolket”. Derfor
er der risiko for - selv om det er
forbudt - at ejerne sætter deres
”overskud” ud i naturen.
Netop sådan har krebsen spredt
sig i både Tyskland, Japan Holland og ikke mindst Madagaskar, hvor marmorkrebsen har
invaderet så store områder, at
det har fået omfattende betydning for dyre- og planteliv.
På gensyn 9. april

Hejslet Begravelsesforretning
Hals- og Omegns Begravelsesforretning • www.hejslet.com

Frank Hejslet
Eksamineret
bedemand

John Hejslet
Diplomuddannet
bedemand

Jonna Helledie
Eksamineret
bedemand

Vodskov: Vodskovvej 36
Sæby: Grønnegade 12

Brian Høgh
Eksamineret
bedemand

Hals: Aalborgvej 30
Frederikshavn: Vestergade 28

ISO 9001 certificeret - Anbefalet af Forbrugerrådet TÆNK

HEJSLET
BEGRAVELSESFORRETNING

96149914

Kan
kontaktes
hele døgnet på 9614 9914
Din
sikkerhed
Dinfor
sikkerhed
for
en værdig
afsked
en værdig
afsked

VED DØDSFALD
DØDSFALD
VED
Stort udvalg i kister, urner & ligtøj
www.aalborgbedemand.dk
Stort udvalg
i kister, urner & ligtøj
www.aalborgbedemand.dk

BISÆTTELSE
Begravelse/Bisættelse
• Kiste (hvid) DANSK produceret

• Kiste
(hvid)af kiste
• Polstring
• Polstring
af kiste
• Tøj/sengelinned
• Tøj/sengelinned
• Ilægning i kiste i hjemmet
• Ilægning
i kiste
• Kistepynt,
årstidens blomster
• Kistepynt,
årstidens blomster
• En rustvogns-kørsel
• En(max.
rustvogns-kørsel
15 km. + km. takst)
(max.
15 km.
+ km. itakst)
Begravelse:
• Honorar
- samtale
hjemmet
••Honorar
- (samtale
hjemmet
•Kiste
Ingen afteneller i)weekendtillæg
hvid
••Ingen
aften- eller
Polstring
afweekendtillæg
kiste
••Udsyngning
Tøj / sengelinned

VED DØDSFALDPer Elsvold
Jytte og Per Elsvold

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

• Ilægning i kiste
• Kistepynt, årstidens blomster
Per Elsvold
• 1 Rustvogns-kørsel, ( max. 15 km + km takst )
• Honorar, samtale i hjemmet
• Avis annonce

Hanna Vigs
Begravelsesforretning

Fast pris fra

Vesterbro 121,
9000 Aalborg

7.850,7.850,7.350,

Fast pris fra
Fast pris fra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommer over alt

98 12 79 99

AALBORG

Østergade 56,
9440 Åbybro

98 24 37 72
begravelsesdanmark.dk

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Jesper
Orlien

Bente
Sølvkjær

Begravelse Danmark er ejet af to humanitære
foreninger, som arbejder for en værdig afsked med livet.

Henrik
Trenskow

Den flotte rygmønster gør marmorkrebsen populær blandt
akvarister (foto: AQUA Akvarium & Dyrepark).

www.aalborgbedemand.dk

En stor del af pattedyrarten
Homo sapiens (det tænkende
menneske, red.) vil så gerne
leve i pagt med naturen, men
har udviklet sig til at være dens
værste fjende.
Blandt andet er forurening,
mængden af skovrydninger og
øgede CO2-udledninger med
til at ødelægge økosystemer og
accelerere klimaforandringer.
Der er dog ikke den eneste
grund til, at miljøorganisationen ”Verdens Skove” har lanceret en plakat med ni store
dyr, som tidligere har været en
del af naturen på vore breddegrader.
De ni dyr, som hører hjemme
i den tempererede natur: Gåsegrib, europæisk bison, bæver,
vildhest, urokse, vildsvin, los,
elg og ulv – ni arter, som hver
især opfylder en nøglefunktion
i økosystemet.
- Hvis disse dyr bliver en del
af naturen, vil de bidrage til,
at vi igen kan få en spændende natur, som er rig på dyr og
planter, lyder det fra ”Verdens
Skove”, der kæmper for et vildere Danmark.

naTurLIGVIs
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Tlf. 98 19 13 14
DØGNVAGT

“Min sidste vilje” sendes vederlagsfrit overalt
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Dronninglund

Nu udbydes eksklusive sydvest-vendte byggegrunde til salg

l
l
l
l

Velegnet til 0-energi hus, således at du får meget mere hus for det, du ellers bruger på
el og varme.
Attraktivt beliggende grunde i forlængelse af veletableret boligkvarter.
Grunde i alle størrelser fra 1.000 kvm til 2.000 kvm til fornuftige priser.
- det er GRATIS at skifte til os
Gratis boligberegning til alle - kunder, som ikke kunder - gennem Dronninglund Sparekasse.
Attraktiv finansiering af byggeriet gennem Dronninglund Sparekasse.
Vi giver også gerne tilbud på dit nye lavenergihus hos A-bolig.dk.

Find vej og kontakt os:
l

l
l

På bagsiden finder du kort over de naturskønne byggegrunde - der er indkørsel fra Geråvej
og stisystem til Rævdalstoften.
Kontakt A-Bolig.dk for yderligere oplysninger på tlf. 21 21 25 76.
Kontakt Dronninglund Sparekasse for oplysninger omkring finansiering.

A-bolig.dk

PEJS
Kom ind og
få en fagsnak!
Hilsen Arne

TELEFON
9880 1998

Først til mølle princip:

Går du i byggetanker?
l

PARK
BREDGADE 167
9700 BRØNDERSLEV

Se filmen
om Dronninglund på
www.brondersleverhverv.dk/
byfilm/byvideo
-dronninglund/

Solrige byggegrunde beliggende i naturlig forlængelse af attraktivt
boligområde i Dronninglund.
Ideelt til bygning af 0-energi hus. Brug pengene på mere hus istedet for energi

l
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Kan din gamle brændeovn
evt. udløse et statstilskud på

2000,som skrotningspræmie?
Få vejledning hos Park og Pejs

Dronninglund Sparekasse

Slotsgade 1, 9330 Dronninglund
Telefon 21 21 25 76

Slotsgade 42 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 17 22
w w w. d r o n s p a r. d k

Søtoften . Attraktive priser fra kr. 450.000,(+ tilslutningsafgifter)

Indkøb

l

Rosenhaven

l

Sølunden l

l Skole

Søtoften l

PARK og PEJS

SOLGT

Vi hjælper dig hele vejen!

Er du klar når foråret
snart kommer?

SOLGT

SOLGT

Din bolig
fortjener en
god byggegrund
SOLGT

SOLGT
SOLGT

SOLGT

Din bolig vil få en større
værdistigning med placering
på disse store attraktive grunde.
Boligen har skønne friarealer
tæt på og kort afstand til selve
Dronninglund by med de mange
servicefaciliteter byen kan byde på.

A-bolig.dk

Slotsgade 1, 9330 Dronninglund
Telefon 21 21 25 76

Få tjekket dine havemaskiner
Mangler du nogle, så har vi nye:
Plæneklippere, hækkeklippere,
motorsave, + alt i reservedele!
Åbent mandag-fredag 10-17 og lørdag 10-12

www.parkogpejs.dk

HUSK!

Det er her, du får den
gode service!
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Bøde for at køre

auTo

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

hoTeLGEM
& ResTauRanT
GEM

MØLHOLT FORSAMLINGSHUS

M

GEM

GEM

hobby
ste år har passet og plejet
de mange planter i to store
drivhuse.

Onsdag d. 20. marts kl. 19.00
Billetter 50,- kr. incl. Kaffe
og brød.
Bindende billet bestilling på
tlf. 22990213

Og som læge er hendes syn
på krigen et ganske andet end
det, man kender fra traditionelle soldaterbøger. For Wiera
er bare en »doc«, der egentlig
slet ikke bryder sig om våben. Wiera fortæller om sit
liv – om sin hårde opvækst
i Warszawa, om kampen for
at blive læge efter familiens
flugt til Danmark og om sit
krævende arbejde i det danske forsvar – men først og

Gartner Leif Larsen mellem et hav af blomster, der er ved at
være salgsklare.

VESTER HASSING

GEM

bRyLLuPPeR & MæRkedage
- Ud over vand og gødning
er en passende lav temperatur nødvendig. Hvis der
bliver for varmt på solskinsdage i disse dage skal
der godt med udluftning
og solafskærmning til, fortæller Leif Larsen.

n - uden tidsbestilling
FeRie

Krigslæge Wiera Malama
Lorentzen ” Mamma Doc ”
er læge, hun bor i Lyngså,
men har ofte udskiftet privatadressen med mere ydmyge
lokaliteter i krigslejre rundt
om i verdens brændpunkter.

& FRiTid

på telefon 4055 7777 eller
nderslevsynshal.dk
Ud over trofaste lokale priGEM

kunsT & kuLTuR

Af Bruno Larsen
sociallovgivning, et nyt syn
n foretages på:
på kvinder og kvinders sekrailere, campingvogne (også tempo 100),
Der sættes fokus på kvinde- sualitet, ændrede relationer
skæbner i Danmark i perio- mellem mand og kvinde,
00kg
samt
toldsyn
af personbiler
og
Det er Margit
og Leif LarNår TT),
man når
til sæsonafden 1900-1970 i forbindel- og fri abort.
Gartneriet
har
planer
om
sen,
der
er
indehavere
af
slutning
lige
før
sommerfeFoReningeR
&
bekendTgØReLseR
se med årets tredje sogneaf- Foredraget indgår i det loMC.
rien har man langet 60.000 Gartneriet Rosenlund nord at åbne butikken i løbet af
JPC

GEM

GEM

GEM

GEM

GEM

GEM

GEM

GEM

marts måned.

BilSyn ulStEd

www.BilSynulStEd.dk - tlF. 4060 3112
GEM

DriveIn Bilsyn - uden tidsbestilling
GEM
GEM

åBninGStidEr:

GEM

man-ons: 8.30-16.00

Åbningstider:

Man-Tors: 8-17
Fre: 8-16
Houvej

GEM

Hou-Hals

Åbningstider:
Lige
uger:
Man-Tors: 8-17
lokAl Lør:
BilSyn
Fre: 8-16
8-12

Øvrigt:
Vinduesvisker og sprinkler
Batteri er fastspændt
Sikkerhedsseler virker
Hornet virker
Min. 1.6mm slidmønster på dæk
Side- og bakspejle er i orden
Dæktryk

Medlem af

konkurrencedygtige priser
Lige uger:

GEM

GEM

GEM

Lør: 8-12

GEM

GEM

kale menighedsråds sogne-

Reparation
Servicering
Specialist
Klargøring
Nye biler
Brugte biler
Finansiering

lReparation
Reparation og
og servicering
allealle
mærker
serviceringafaf
mærker
lSpecialist
3 års garanti
på reservedele
i alle
forsikringer og dæk
lKlargøring
Specialist i til
allesyn
forsikringer og dæk
lSeKlargøring
til syn. Se
200på:
salgsklare biler på:
200 salgsklare
biler

www.bilgaardenhostrup.dk
Vi finder gerne din ønskebil - også fabriksny
Finansiering tilbydes - også til ældre biler

n

GEM
GEM

novagraf A/S

Gandrup

GEM

Specialister i Hyundai

VI REPARERER
ALLE BILMÆRKER

GEM

dAnSk
Layout og tryk: www.rotation-media.dk

hEr Er vi!

8.30-14.00

Medlem af

Blinklys:
Blinklys front
Blinklys bag
Sideblink
Havariblink

Jyllensgade

8.30-17.30

ten i Mou Aktivitetscenter
torsdag 28. marts. Den
65-årige journalist og historiker Henning Frandsen
fra Fyn er engageret som
fortæller.
Undertitlen er ”Min farmor, de andre faldne kvinder og englemagerne”.
Frandsen beretter om de
kvinder, der i første halvdel
af 1900-tallet havnede på
samfundets bund som foragtede enlige mødre, kaldet
faldne kvinder. Nogle af
dem fødte børnene i dølgsmål, og slog dem måske
oven i købet ihjel. Atter
andre fik en englemager til
at klare paragrafferne.
Senere blev det almindeligt at få fjernet fostret hos
en kvaksalver. Også disse
kvinder kom i fængsel, hvis
ellers udåden blev opdaget.
Forholdene
ændrede
sig først et stykke ind i
1900-tallet takket være ny

aften-række ”Mad & Tro”.
Arrangementerne indledes
med spisning kl. 17.30.
Deltagelse koster 75 kr.,
inkl. mad. Uden spisning
er prisen 50 kr. Frandsens
foredrag begynder 18.30.

GEM
GEM

Bag:
tors:
Baglys
Bremselys
Tågelys
Fre.
Baklys
Nummerpladelys

GEM

GEM

Vestergade

agergade

GEM

Dronninglund

Front:
Positionslys
Nærlys
Fjernlys
Evt. tågelys

GEM
GEM

foretages
Personbil, varebil,Syn
mc,
trailer, på:
campingvogne, busser,
Personbiler,
Varebiler,
MC,
trailere,
campingvogne
(også tempo 100),
traktorer (Alle med max
3500 kg Totalvægt)
busser,
traktorer
(max.
3500kg
TT),
samt
toldsyn
af personbiler og
Toldsyn: Personbil + MC . Tempo 100 Campingsvogn
MC.
Miljømærkning (Tyskland)

GEM

..eller
bestil
tid på
4055
7777
eller
...EllEr
BEStil
tidtelefon
på tElEFon
4060
3112
www.broenderslevsynshal.dk
BESØG vorES hjEmmESidE: www.BilSynulStEd.dk

GEM
GEM

houvej 160, ulsted . 9370 hAlS

Købm

æk

GEM

for Vester Hassing, som siden september måned sid-

fremmest giver hun os sin
personlige beretning om, hvad
der sker, når danskerne drager
i krig. Hun går derfor heller
ikke af vejen for at være stærkt
kritisk over for ” Systemet ”,
når manglende vilje eller inkompetence har bragt andres
liv og sikkerhed i fare.

KIRKENYT / KYSTBYERNE

vate kunder har Gartneriet
Rosenlund også leverancer
til et stort antal kirker i det
nordjyske – også en del til
GASA.

forårs- og sommerblomster
over disken.

Wiera Malama Lorentzen
holder foredrag.

Fynboen Henning Frandsen
tager udgangspunkt i sin
farmors historie. Privatfoto.

Tirsdag 5. marts 2019
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Bøde for at køre

auTo
FOREDAG

Kuskestuen i Vendsyssel
Køreforening
Vester Hassingvej 39
9330 Dronninglund
Lørdag 9/3 kl 19 –ca 21
100 kr. pr person
Kom til inspirerende foredrag med Para-kusk Henriette Bendorff fra Team
Maxi

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

SKROT & SKROTBILER

hoTeL & ResTauRanT
ligheder og hjælpemidler,
man som handicappet kan
benytte sig af i køresporten.

Henriette deltog i sommeren 2018 som den første
danske para-kusk ved et
FEI Verdensmesterskab for
handicappede kuske.
Kom og hør Henriettes
medrivende fortælling om
hendes vej til VM i Holland
og oplevelsen ved at deltage
i et stort VM. Henriette
fortæller også om de mu-

Henriette Bendorff lider
af sygdommen Ataksi.
Køresporten og hendes elskede ponyer hjælper med
at holde Henriette i form
og sund. Henriettes team
kalder sig Team Maxi efter
hendes første pony. Køresport henvender sig til alle,
der holder af heste – også
personer, som ikke fysisk
har mulighed for at ride.

Man kan køre med heste
og ponyer i ALLE størrelser. Køresport er TEAMWORK.

hobby

Du kan læse mere om Henriette og Kato på facebook
ved at søge på ’Team Maxi’

“få ryddet op, og slip af med dit skrot”

Skrotbiler: RING FOR PRIS!

Vi kan evt. afhente/modtage aften og weekend.
Afhentning af skrot-jern, minkbure m.m.
Demontering af stålkonstruktioner, store maskiner inventar m.m.
Afhentning af dæk, batterier m.m.
Grab og hejsecontainer udlånes efter behov.

NORDJYLLANDS SKROTHANDEL
Tlf. 98 84 42 30/21 83 23 33

Tilmelding senest 1/3 til
Line på tlf. 23443222 eller
mail: vksekretaer@hotmail.
com

NYT - NYT

Der er nu
modtagelse af skrot
på Hjulmagervej 1
9320 Hjallerup

bRyLLuPPeR & MæRkedage

Biler sælges
se www.houauto.dk

Vi er klar med sommerdæk og fælge
Alt til de
HELT R I G T I G E PRISER

FeRie & FRiTid

Mail: jens@skrot.org

Ring

for ti
lbud!
www.skrot.org

kunsT & kuLTuR

Næste udgave af avisener udkommer 9/4.
Her udsendes der også
en avis i Brønderslev By.
Ring og bestil din annonce på tlf. 29 47 56 17
Venlig hilsen Søren Roesdahl, Gandrup
Læs aviserne ONLINE: www.limfjordsnyt.dk

FoReningeR & bekendTgØReLseR

HOUVEJ 38 . TLF. 98 25 39 00 · 30 98 46 39
FAX 98 25 39 84
www.houauto.dk ole@houauto.dk

Vendsyssel Køreforening - arkivfoto.

Kør til Hals og se vores udstilling af både og udstyr

Hals Bådcenter
Bygmestervej 7 · 9370 Hals · Telefon 98 75 33 33
www.halsbaadcenter.dk

Trænger du til at få

SKIFTET BILEN UD?
Hos Hals Auto hjælper vi dig
med at finde din fabriksnye bil.
Vi tilbyder bl.a.
• Køb og salg af NYE samt brugte biler

Vi kan
også levere
fabriksnye
biler!

FORÅRSKLARGØRING
af din båd / motor!

Ring og bestil tid - 98 75 33 33

Kom og få en snak med Calle Facius,
tlf. 29 39 40 08, så hjælper han dig
med at finde din nye bil.

Bygmestervej 4 • 9370 Hals
Tlf. 98 25 10 08 • info@halsauto.dk
www.halsauto.dk
AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Reparation og klargøring af
påhængsmotorer / indenbordsmotorer
Vi servicerer alle modeller og mærker!
Normale åbningstider:
Mandag-torsdag 8-17
Fredag 8-15.
Lørdag 10-12
Søndag efter aftale

Vi er autoriseret forhandler
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Bøde for at køre

auTo

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

hoTeL & ResTauRanT
De fleste danskere har travlt
og springer over i forhold til
at give en hånd med i de frivillige foreninger, som godt
kunne bruge en håndsrækning (foto: arkivfoto).

Asaa Autogenbrug

Køb og salg af brugte biler. Reservedele
hobby www.asaa-autogenbrug.dk

VODSKOV:

Skrotbiler købes

bRyLLuPPeR & MæRkedage
og gerne betaler sig fra at
skulle hjælpe. Foreningen
vil dog gerne slå et slag for
det frivillige foreningsliv,
som ifølge formanden giver
mere tilbage end den enkel
te byder ind med og med
mulighed for at udvikle sig
i et forpligtende fællesskab.
Desuden fremhæver for
manden, at foreningslivet
dagligt er med til at løfte
tusindvis af børn og unge
til bedre muligheder end
de kom med. Hans håb
er derfor, at flere vil give
en hånd med i de frivil
lige foreninger. Vodskov
Gymnastikforening mang
ler konkret instruktører til
to springhold i den kom
mende sæson.

Mindst 2300,- kr. - hvis du leverer bilen.

Fra 1/2 2019 MINIMUM 5000,FeRie & FRiTid

De fleste i dagens Danmark
har travlt, og svært ved at
afsætte tid på at give en
hånd med i de frivillige for
eninger. Det oplever man
også i Vodskov Gymnastik,
hvor det både er en udfor
dring at finde instruktører

for dieselbiler før årgang 2006.

kunsT & kuLTuR

Vi afhenter
og hjælpere til andre op
gerne!
gaver.
Ifølge
formand
Michael Hempel Jør
22 17 18 71
gen
sen
fra
Vodskov
FoReningeR
&
bekendTgØReLseR
Gymnastikforening
så
er tendensen, at man har
travlt med at forme sit liv

Sikkerhed og Service hos Asaa Auto
Har du styr på
hvornår din
tandrem og dine
bremser
sidst blev
skiftet?

Vi servicerer og reparerer alle bilmærker.
SALG AF SCOOTERE, EL-SCOOTERE OG TILBEHØR

Åbent Hus
hos Dinitrol
i Asaa
Kom forbi Dinitrol Center Asaa til Åbent Hus d.
16. og 17. marts fra kl. 10-15. Her får du et GRATIS
rusttjek af din bil, samt 20% rabat på verdens
bedste rustbeskyttelse*.
Vil du gerne benytte din rabat allerede i dag?
Book tid på: dinitrol.dk/asaa

*

* Tilbuddet gælder kun i forbindelse med ÅBENT HUS og skal udføres senest 31.7.2019.
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.

20%
Klar
til
vintervejene?
rabat
DINITROL CENTER ASAA
Vi reparerer også alle
former for el-køretøjer

Kontakt Kurt Nielsen
Tlf. 4081 1871

Dinitrol-Center
Asaa
Asaa Auto Tlf.:
9885 1940
v/ John Rasmussen
Havblik 3
9340 Asaa

Web: asaa-auto.dk
Mail: asaa.auto@mail.dk

hos dit lokale
Atlas
center

Havblik 3 | 9340 Asaa | automester@asaa-auto.dk

Tlf. 98 85 19 40
155/65x14
kr. 1.999,165/70x14
kr. 2.099,175/65x14
kr. 1.999,185/65x14
kr. 2.299,185/60x15
kr. 2.199,185/65x15
kr. 2.199,195/50x15
kr. 2.499,195/65x15
kr. 2.099,Find
os på Facebook
205/55x16
kr. 2.899,facebook.com/asaaAuto
205/60x16
kr. 3.199,215/55x16
kr. 3.799,225/45x17
kr. 4.299,-

kr. 1.699,kr. 1.899,kr. 1.799,kr. 1.999,kr. 1.999,kr. 1.999,kr. 2.199,kr. 1.999,kr. 2.799,kr. 3.399,kr. 3.799,-

kr. 1.499,kr. 1.599,kr. 1.499,kr. 1.799,kr. 1.899,kr. 1.799,kr. 1.899,kr. 1.699,kr. 3.199,kr. 3.289,-
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Håndværk & Service
Find din håndværker her!

HOU-HALS VVS

Vendsyssel Tagbelægning

ApS

Anbefaler sig med alt indenfor:

Vand, Varme, Sanitet
Blikkenslager, Oliefyrservice
Kloakarbejde

Bredkærvej 21
Klokkerholm

Hans Qvist

God hurtig service!

Ring til...

Tlf. 98 28 42 40 · Mobil 20 13 62 97

Strandvejen 4, 9370 Hals, Telefon 98 25 10 49

10 års garanti · Alt i tagpap!

STUDIO

9370 Hals

Tlf.: 98 25 43 77 · Bil: 20 91 48 40
Telefax 98 25 42 67

Langholt Maskinstation’s
Aut. Kloakmesterfirma ApS
udfører alle
traditionelle
kloakmesteropgaver

FLEMMINGS
MALERFORRETNING
Stokbrovej 7

Alt vognmandskørsel
udføres,
samt kranarbejde og
containerudlejning.

“Vi laver hverken
huller i taget
eller din tegnebog!”

Telefax:
98 28 41 67

HENRIK THOMSEN

SIGMA

Vognmand

v/ Hans Jørgen Klattrup

Limfjordsnyt

Skagen

Vort eget b

&

www.kloaknord.dk

Område A og B

Tlf. 4045 2297

Område

v/ Palle Sørensen
soeren@limfjordsnyt.dk
· Tlf. 29 47 56
Horsensvej 66, 9310 Vodskov
Tlf. 98 25 64 88 · 30 96 00 64

Avisudgiver Søren Roesdahl, Borgergade 7, 9362 Gandrup . Avisoplag: 25.00

Alt malerarbejde udføres, få et tilbud!

Slip for vinduespudsning!
Tilbud: Køb 3 datoer og få stor rabat på nr
Det klarer vi - til billige penge!

Sæby

Brønderslev

Vinduespolering
Rengøring
Ejendomsservice
Altid
gode tilbud
på både maling,
gulve og
tæpper

A

Telefon 31 21 61 47

Sulsted

Nr. Halne

Vadum

Grindsted

Vodskov

Ørum

Hjallerup

LOKAL STYRKE & PERSONLIGT KENDSKAB
– VI ER ALTID KLAR

Hjørringvej 108, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 25 62 66 · fm@fm-farver.dk

Geraa
Rørholt

Langholt

Melholt

Stae

Ø. Hassing
Hou
V. Hassing
Ulsted

Aalborg

VVS RØRMONTAGE

Asaa

Dronninglund

Gandrup

Holtet

Gåser

Storvorde

FM FARVER
& TÆPPER

Ørsø

C
Få dit budskab ud!
A B C
Bouet og Nørresundby

med et stort udvalg i maling, tæpper og gulve!

Voersaa

Agersted

Vestbjerg

Gjøl

Lyngsaa

Præstbro

Dorf

Klokkerholm
Ravnstrup

Flauenskjold

Hellum

Hallund

Tylstrup

v/ Mikkel Nielsen

Info@polermester.dk
www.mn-totalservice.dk

Kom og se vores
spændende butik

B
Brønden

Ø. Brønderslev

Dybvad

Mou

Hals

Egense

Område Indryk din annonce i 3 avisområderbestilli

Gælder i Aalborg Kommune

Øster Hurup

1/4 side
600,= 180
-600,og kom ud600,i et stort område
1/2 side med
900,900,900,dit budskab
til billige
penge! = 270
1/1 side 1400,- 1400,- 1400,- = 420

FLASKEGAS
Levering af flaskegas lige til døren!

Vi fører alle størrelser i gasflasker. Levering til
Kolonihaver · Private · Firmaer · Pizzarier · Restauranter
GASMANDEN & “Bette Skrot”
GASMANDEN

En stærk
forbindelse!

Telefon 98 34 23 00
Afhentning af skrot - stort som småt!

GASMANDEN

Se www.limfjordsnyt.dk
Udgivelsesdatoer 2018

Priseksempler
pr. område:
Deadline 5/10
9/10
600,-16/11
20/111/4 side:
Deadline
VVS-installatør & kloakmester
900,-7/12
11/121/2 side:
Deadline
Telefon 70 26 11 70 · Mobil 40 34 95 20
1/1 side: 1400,Få inspiration: www.vvsroermontage.dk
excl. moms og evt. ann.opsætning
Evt. opsætning af annonce. Færdig pdf = 0,- kr. i opsætn
- når du bestiller 3 dækningsområder.
1/1 side: +900,- · 1/2 side: +450,- · 1/4 side: +250,v/ Hans Sloth

Alle priser erLIMFJORDEN
excl. moms
MEDIEHUSET

Nålemagervej 4
9000 Aalborg
Tlf: 96 30 28 00
www.fredednielsen.dk

Venlig hilsen
Søren Roesdahl, tlf. 29 47 56 17

Vi laver også tryksager
samt
Facebook og søgeoptimering
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MURER

TØMRER

ELEKTRIKER

SMØRREBRØDSJOMFRU OG CATER

KOK

TJENER

GÅ I GANG MED EN UDDANNELSE
Lær et fag, hvor der er både lærepladser og arbejde at få. Start på uddannelsen den 4. april. Om et halvt år kan du være i gang i en virksomhed.

Gå byggevejen:
// Bliv murer
// Bliv tømrer
// Bliv elektriker

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · Rørdalsvej 10 · 9000 Aalborg

Gå køkkenvejen:
// Bliv kok
// Bliv smørrebrødsjomfru og cater
// Bliv tjener

Læs mere på techcollege.dk og tilmeld dig via optagelse.dk’s grønne
knap ”Vælg ungdomsuddannelse!

Tirsdag 5. marts 2019
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Af Camilla Pehrson
Frederiksen
Kaj Thybo er internatio
nal koordinator på TECH
COLLEGE, og en af hans
fornemmeste opgaver er at få
flere udenlandske virksom
heder til at tage elever fra
Nordjylland. – Det kan man
ikke gøre fra sin computer
i Danmark, mener han, og
nu giver jeg ham ret. Jeg fik
nemlig lov til at følge ham i
to dage i Malaga.
Mens vi venter på frokosten
på en spansk restaurant uden

for Fuengirola, kort før vi
skal besøge to udstationerede
mediegrafikerelever, lukker
Kaj endnu en praktikaftale via
sin Samsung.
 Yes, det var fedt, at den en
delig gik igennem, så Patrick
kan komme til Island, siger
Kaj, da han har lagt på.
Som international koordina
tor har Kaj altid flere bolde
i luften og mange kontakter,
der skal vedligeholdes. 80%
af arbejdet er administrativt
og kan klares fra PC’en på
Øster Uttrup Vej, men resten
skal eksekveres ude af huset

Professionalisme er er en mærkesag for os og din garanti
for et godt arrangement, hvor du og dine gæster
føler sig velkommen.

Påskefrokost
Pr. couvert 159,Børn 95,-

Det traditionelle Danske kro køkken

Påskefrokost

Søndag 21. april fra kl. 12
Tag familien og venner med til hyggelig
påskefrokost på kroen. Ring og bestil bord.
Studenterfesten · brylluppet · mærkedage
julefrokosten · firmaarrangementet.
Ring for et tilbud i / ud af huset.
“Kent” for det professionelle værtsskab.

Kent’s Madhus
Sulsted Kro

Holtevej 10 · 9381 Sulsted · Telefon 23 46 02 62
kentstoltenborg@gmail.com
Venlig hilsen Kent Stoltenborg · Kent’s Madhus, Sulsted

På lige præcis ITsupporter
uddannelsen er det ekstra svært
at finde lærepladser, og lige nu
er der mere end 100 elever
i skolepraktik, fordi de ikke
kan finde en læreplads. Det
har Kaj selvfølgelig in mente,
når han leder efter nye PIU
virksomheder, men det er ikke
et decideret fokuspunkt – for
ham er det vigtigst, at hjælpe
elever på alle uddannelserne
på TECHCOLLEGE.
Flere fluer
med et smæk
Allerede efter en time i IT
afdelingen har Kaj overtalt
Jesper til at tage både Mike
og Mikkel i ulønnet praktik
i mindst tre uger, før han be
slutter, hvem af dem, han vil
ansætte som elev.
 Så kan både du og drengene
få en fornemmelse af, om det
kan fungere, lyder Kajs argu
ment.
Desuden har Kaj set en gul
postit på en ”ønskeliste”
uden for det mødelokale, vi
sidder i, med teksten ” techni
cal training”.
 Hvis I har et ønske om at
uddanne nogle af jeres an
satte, så kan vi jo lave en
aftale, så vi sender en af vores
instruktører ned til jer, og ef
teruddanner jer, foreslår Kaj,
mens han peger på en A3, der
beskriver samtlige ITkurser
på TECHCOLLEGE.
Jesper er begejstret og turen
har allerede vist sig at være
umagen værd.
Prøvepraktik før
elevkontrakt
Dagen efter sætter vi Mike
og Mikkel af på kontoret i
Malaga, hvor de skal til en
regulær jobsamtale med pro
filtest og prøvetid ved Help
Desken. Selv kører vi videre
til Fuengirola, for at møde
Theis og Kasper, der er i prak
tik i den spanskdanske mar
ketingvirksomhed, Norrbom
– og ikke mindst for at møde
deres chef ”Mugge”.
Det er på vej derover, Kaj luk
ker aftalen med den islandske
virksomhed.
 Mesteren var bekymret for,
om det var den rigtige kan
didat til stillingen som elev,
så jeg måtte lige berolige ham
og sige, at jeg bestemt synes,
Patrick virker som et godt
match for virksomheden. Og
så har vi jo altid de tre ugers
prøvepraktik i baghånden, vi
kan bruge til at overbevise
virksomheden om, at de i det
mindste kan afprøve eleven,
før de skriver endelig kon
trakt. Så nu skal Patrick til
Island – det bliver han glad
for at høre, siger Kaj.
Vi spiser færdigt og finder
Norrbom og drengene.
En gevinst for skolen
Theis og Kasper virker gla
de, og Kaj og Mugge hil
ser uformelt på hinanden og

joker lidt frem og tilbage.
Mugge har haft elever fra
TECHCOLLEGE i 8 år.
 Det er jo nemt og bekvemt,
og vi ved, at eleverne er dyg
tige, siger han.
Normalt er der kun en elev
i praktik i virksomheden
af gangen, og derfor sidder
Kasper ved en lille laptop,
mens resten af medarbejderne
har en stationær Mac.
 Det får vi lige fikset, siger Kaj
 Jeg sender en macbook pro
herned, som Kasper kan sidde
med. Så kan han tage den
med hjem igen, når de rejser
tilbage til TECHCOLLEGE.
Nu er Mugge også begejstret,
og vi siger glædeligt på gen
syn, inden vi kører tilbage ef
ter Mike og Mikkel i Malaga.

Efter halvanden effektiv dag
i Spanien pakker vi sammen
og rejser hjem. Kaj er godt
tilfreds med udbyttet.
 Man kan klare meget fra
telefonen, og det er svært at
vurdere i kroner og øre, hvor
meget det er værd, at vi rejser
ud på den her måde. Men
hvis vi får flere elever i prak
tik og desuden får en tættere
relation til virksomhederne,
så giver det både genvist for
TECHCOLLEGE og for vo
res elever i sidste ende. Det er
jeg ikke et sekund i tvivl om,
siger Kaj.

Dit livs
fest

Værtsparret får gratis overnatning.
Selskabets andre gæster
kan overnatte i db.værelse
for kun 325,- pr. person.

395,-

Fast pris fra kr.

STEGTE ÅL

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag og lørdag
fra kl. 18.00

KUN KR.
STOR KR.

135,198,-

SELSKABSARRANGEMENTER

Kaj Thybo i dialog

– for det er sådan, det virker,
forklarer Kaj.
 Når jeg møder virksomhe
derne face to face, kan vi
forventningsafstemme og få
en personlig relation, der gør
det meget nemmere at snakke
sammen i fremtiden. Samtidig
kan der opstå ideer til nye
former for samarbejder, og jeg
kan lettere overtale dem til at
tage flere elever, siger han.
Én – måske to – nye elever
Allerede efter få timer på
spansk grund, giver Kajs stra
tegi pote.
Vi er taget til Spanien sam
men med Mike og Mikkel,
der går på ITsupporter
uddannelsen og har søgt
praktik ved Bestsellers sup
portafdeling i Malaga. Vi er
kørt direkte fra lufthavnen til
Bestsellerkontoret.
 Dav Jesper! Tak fordi, vi
måtte komme! Hvordan går
det med Rasmus hernede,
spørger Kaj.
Jesper
er
team
lea
der, og Rasmus er den
TECHCOLLEGEelev, der
allerede er i praktik i virk
somheden, men som snart er
færdig.
 Så nu mangler vi jo snart en
ny elev, siger Jesper.
 Ja, eller to, siger Kaj og
blinker.
 Jaja, lad os nu se, siger Jesper
med et smil og hilser på de to
kandidater, vi har medbragt
fra Danmark.

DRONNINGLUND
HOTEL

Slotsgade 78 · 9330 Dronninglund
Telefon 98 84 15 33
info@dronninglundhotel.dk

www.dronninglundhotel.dk
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HOTEL & RESTAURANT
DRONNINGLUND:

Selv om det kan synes en
kende ude i fremtiden, så
er det en kendsgerning, at
Billy Cross og band den fre
dag 14. juni om aftenen gæ
ster Dronninglund og giver
koncert i Skulpturgården
på Dronninglund Kunst
center med mulighed for at

opleve en helt unik glæde
ved at spille.
Billy Cross og band evner
at bidrage med et repor
toire spændende fra beskidt
sydstatsrock til klichéfri
Rock´n Roll, når den er
bedst. I Dronninglund op
træder han og band be

STUDENTERFESTEN 2019
Reserver datoen hos os
i god tid, så du er sikker
på at vi kan levere!

CL Partyservice
Telefon
28 26 55 26

Helstegt pattegris

med tilbehør: 2 slags kartofler · Vælg mellem:
Pestomarinerede kartofler · Flødekartofler · Smørstegte pariserkartofler · Kartoffelsalat · Krydderkartofler.
Derudover serveres 4 slags frisksnittet luksus salater og grønt fra Lammefjorden. Hjemmebagt specialbrød.

Pr. person KUN 165,-

minimum 35 couverter
Ved mindre selskaber. Ring og hør nærmere!

RECEPTION · FØDSELSDAG · KONFIRMATION · FEST · JULEFROKOST
Mad nok til ca. 40 personer pr. gris. Vi laver gerne grisen hos dig! Grisen er forstegt når vi kommer.
Vi har stor kapacitet, op til 2000 personer. Rustfrie godkendte grill.

VI HAR OGSÅ ALMINDELIG MAD OG SMØRREBRØD

stående af nogle af lan
dets bedste rockmusikere.
Sammen vil de byde pub
likum på en buket af bl.a.
nye sange, klassiske rock
sange og highlights fra tid
ligere pladeudgivelser.
Koncerten med Billy
Cross, som igennem 40 år
har optrådt for danskerne,
er et samarbejde mellem
Dronninglund Kunstcenter
og Dronninglund Borger

forening. En anden kends
gerning er, at det allerede
nu er muligt at sikre sig bil
letter til koncerten foruden
bestille bespisning forud
for koncerten på arrangø
rernes hjemmesider.
Foto: Billy Cross og band
gæster Dronninglund 14.
juni. Billetsalget til koncer
ten er allerede skudt i gang.

Vi
glæder
os til
at se
dig!

Fest

til fast pris
Priser fra kun

395,incl. vin ad libitum

Sammensæt din egen menu eller buffet fra kun 115,-

Helstegt pattegris uden tilbehør
Pr. person 110,HOTEL PHØNIX BRØNDERSLEV
HOTEL PHØNIX
BRØNDERSLEV
Bredgade 17-19 · 9700 Brønderslev

Tlf. +45 9882
0100 Brønderslev
Bredgade 17-19,
9700
info@hotelphonix.dk · www.hotelphonix.dk
Telefon 98 82 01 00 · www.hotelphonix.dk

&

Telefon 28 26 55 26

Elmevej 47 · 9700 Brønderslev · v/ Christian Schmidt

www.clpartyservice.dk

Søndergade 1 · 9320 Hjallerup
Telefon 98 28 10 11 · www.hjallerupkro.dk
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Konfirmations- og Forårsbuffet
Forretsbuffet

•
•
•
•

(all inclusive)
Tigerrejer. Serveres med mild chili-hvidløgsdip
Chicken-Salad m. bacon og karrydressing
Hjemmelavet tunsalat m. majs og peberfrugt
Hertil flûtes og smør

Hovedretsbuffet

•
•
•
•
•
•
•
•

(all inclusive)
Kalvecuvette, supermørt og lækkert krydret
BBQ marineret festskinke
Marineret kyllingebrystfilet
Flødebagte kartofler, cremede og letkrydrede
Årstidens blandede salat med Ranch dressing
Broccolisalat m. rosiner, rødløg og bacon
Krydrede Tacochips
Sauce: vælg ml. Whisky, Bearnaise eller Supreme

Dessertbuffet (all inclusive)
• Luksusis med chokoladestykker og karamelkrokant samt chokoladekage med vanillecreme

Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter.
2 retter, pr. kuvert kr.........
3 retter, pr. kuvert kr. .......

(all inclusive)

• Chicken-Salad m. bacon og karrydressing
• Hjemmelavet luksus tunsalat m. majs og
peberfrugt
• Hertil flûtes m. smør

Hovedretsbuffet

(all inclusive)

Kom og nyd vores månedsmenu
Forret

134,159,-

Røget ørredfilet
på bund af frisk salat

- spar op til kr. 42,-

Hovedret
BESTIL DIN
BUFFET SOM XL OG
FÅ 50% EKSTRA KØD
FOR KUN 15 KR.
EKSTRA PR.
KUVERT

Bøf duchiss

SE MANGE
ANDRE TILBUD OG LEVERINGSBETINGELSER PÅ
AUSTRALIAN.DK

med dagens grønt og kartoffelkroketter
hertil sauce bordelaise
Dessert

Sommerbuffet og Studenterfest
Forretsbuffet
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Isfragelite
med friske bær

Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter.
1 ret, pr. kuvert kr. .....................
2 retter, pr. kuvert kr.................
3 retter, pr. kuvert kr. ...............

95,119,134,-

- spar op til kr. 43,-

Kalvecuvette, supermørt og lækkert krydret
BBQ marineret festskinke
Marineret kyllingebrystfilet
Flødebagte kartofler, letkrydrede
Supreme sauce
Årstidens blandede salat m. hjemmelavet
Ranch dressing
• Marineret pastasalat m. majs og peberfrugt
• Krydrede Taco-Chips

Husk at
reserver
bord

2 retter
3 retter

•
•
•
•
•
•

Dessert
• Luksus isdessert med chokoladestykker og
karamelkrokant

70 10 70 1 7

248,298,-

RESTAURANT STRANDVEJEN
Hals

www.australian.dk

A la carte · Selskaber · Bowling
Østerbro 35 · Aalborg
A la carte menu • Skøn mad • Plads til 120 gæster • God atmosfære • Pragtfuld beliggenhed
Skovsgaardsvej 2 · 9370 Hals · 23 92 07 18
restaurantstrandvejen@mail.dk

Du ved aldrig, hvornår du spiser godt igen

www.denlillehavfrue.eu

Stegebuffet 1

MINIMUM 6 COUVERTER
Stegt Kyllingebryst
Marineret med basilikumspesto
Glaseret herregårdsskinke
Glaseret med sennep og brun farin

Rosastegt kalvecuvette
Krydret med provencalske urter
Gratinerede kartofler
Gratineret med fløde og ost

DEN LILLE HAVFRUE
Luksus buffet

Pastasalat
Med tomat og rodfrugter

Frisk blandet salat
Med iceberg, tomat, agurk, majs, ærter,
bønner, gulerødder og hvidkål
Hjemmelavet salatdressing
Med paprika og tomat

KUN

89 KR. PR. COUVERT

SKAL BESTILLES MINDST 3 DAGE FØR

Stegebuffet 2

MINIMUM 10 COUVERTER

MINIMUM 8 COUVERTER

MINIMUM 6 COUVERTER

Lakseruller

Lakse paté
Pyntet med mayo, rejer, æg og citron
Serveres med dild dressing

Rosa stegt oksefilet
Stegt med provencalske urter

Hønsesalat
På salatblad med sprødstegt bacon, cherry
tomat og purløg

Svinekam
Stegt med vildt krydderier

Rosa stegt kalvecuvette
Krydret med provencalske urter

Stegt kyllingebryst
Sesam marineret

Røget laks rullet med flødeost, og anrettet på sprød salat

Store tigerrejer

På salat med cocktailsauce

Lufttørret skinke

Anrettet på rucula salat med soltørret tomat, frisk mozzarella,
ristede solsikkekerner og pestodressing

Rosastegt oksemørbrad
Stegt med timian

Marineret svinekam
Rødvinsmarineret

Stegt kyllingebryst
Marineret i tomat og oregano

Ovnbagte krydderkartofler
Vendt med paprika og krydderurter

Favorit buffet

www.denlillehavfrue.eu

Gratinerede kartofler

Krydder marineret svinekam
Stegt kyllingebryst
Marineret med hvidløg og persille

Ovnbagt kartoffelpuré

Gratinerede kartofler
Gratineret med fløde og ost

Pastasalat

Ovnbagte rosmarin marinerede
petit kartofler

Salatbord

Pastasalat
Med tomat pesto, bacon og ærter

Pandekage wrap
Brownie

Frisk blandet salat
Med iceberg, tomat, agurk, majs, ærter,
bønner, gulerødder og hvidkål

Vaniljemousse

Hjemmelavet blåbærtærte
Med vanille creme

Gratineret med fløde og ost
Med rodfrugter

Med nødder og kerner
Med 2 salater, 8 slags tilbehør og
2 hjemmelavede dressinger
Rullet med hvid chokoladecreme
Med valnødder
Med tørret hindbær

Kun 169 kr. pr. couvert

SKAL BESTILLES MINDST 7 DAGE FØR

KUN

139 KR. PR. COUVERT

Gratinerede kartofler
Gratineret med fløde og ost
Ovnbagte petit kartofler
Vendt med timian
Broccoli salat
Med kerner, soltørret tranebær og bacon
Waldorf salat
Med selleri, æbler, druer og valnødder

KUN

109 KR. PR. COUVERT

SKAL BESTILLES MINDST 3 DAGE FØR

SKAL BESTILLES MINDST 7 DAGE FØR

HADSUNDVEJ 14
9000 AALBORG
TLF. NR. 98 13 64 44

Vi leverer i hele Nordjylland med vores egne biler og chauffører

Buffeter og menuer fra 79 kr. pr. kuvert

SE MEGET MERE OG BESTIL ONLINE
PÅ www.denlillehavfrue.eu

Eller ring og bestil på tlf. 98 13 64 44,
ordre telefonen er åben dagligt mellem
kl. 16.00 og kl. 20.00

MAD UD AF HUSET OG DINER TRANSPORTABLE
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1800,-

TOSCANA NAPOLI
HAVEMØBELSÆT
Toscana bord, 90×205 cm i sort
nonwood og aluminiumsstel. Hertil 6
Napoli stabelbare stole i børstet sort PE- flet.
Ekskl. hynder

SÆTPRIS

1299,-

RESTSALG

RIS

P
FORÅRS-

3200,FRIT VALG

150,-

CHAR-BROIL® C-34G + CHAR-BROIL® ROTISSERI UNIVERSAL
Grillareal 61×44 cm. Rustfri. Med 3 brændere og sidebrænder, sidebord og rustfri frontpanel. Elektronisk tænding,
brødhylde samt grillriste i støbejern.
Incl. spid, spidgafler, beslag og 230V motor

TEXAS PLÆNEKLIPPER
Premium 5390 TR/W. Motor HONDA GCV160 - 161 cc, 4 gear.
Klippebredde 53 cm, bagudkast, 65 ltr. opsamler, bioklip og
sideudkast. Højdejustering i 6 positioner (28-75 mm). Store
baghjul

ASPEN ALKYLATBENZIN
5 ltr. med 2% helsyntetisk olie takt 2
5 ltr. ren alkylatbenzin takt 4

RIS

P
FORÅRS-

3000,IS

PR
FORÅRS-

RESTSALG

4.000,-

GO’ PRIS

1.500,-

MINICHEF GAS KUGLEGRILL
Grillareal Ø42 cm. Patenteret tragtsystem som forhindrer
opflamning. Kan blive 380 grader varm. Med piezotænding og hængslet låg med integreret termometer

GRILL GRILL GASGRILL B-540 LUX
Grillareal 80 x 44 cm. Udstyret med 1 turbobrænder, 1 sidebrænder og 1 bagbrænder. Rustfrit stål panel og sideborde

LANDSCAPE 600 ROBOTPLÆNEKLIPPER
Dækker op til 600 m2. Klippehøjde min-max. 30-60 mm.
Klippebredde 16 cm. Max hældning 35% (20 grader).
Random klippesystem. Pinkode sikring. Regnsensor. Inkl.
ladestation. 130 m afgrænsningskabel, 180 stk. pløkker
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P
FORÅRS-

2600,-

SPAR 50%

RIS

P
FORÅRS-

4.500,-

GRILL GRILL GASGRILL B-540 LUX
Grillareal 80 x 44 cm. Udstyret med 1 turbobrænder,
1 sidebrænder og 1 bagbrænder. Rustfrit stål panel
og sideborde

TEXAS PLÆNEKLIPPER
Razor 5150 TR/WE. Motor TG570E - 173 cc. Benzinplæneklipper med 51 cm klippebredde, bagudkast, opsamling,
bioklip og sideudkast. Opsamler med stor kapacitet (65 ltr.)

TMG.DK
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Aulum
· Industrivej
Nord
16
· Telefon
9797
47
32
22
· //www.tmg.dk
Aulum
· Industrivej
Nord
16
·//Telefon
32
22
· Tlf.
www.tmg.dk
XL-BYG
TØMMERGAARDEN
HALS
Strandvejen
2 //47
9370
Hals
98 25 24 44
Tilbuddene gælder hos XL-BYG Tømmergaarden Hals fra og med d. 5/3 til og med d. 8/4 2019. Med forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne er inkl. moms. Priserne gælder ved kontant afhentning.

FØLG OS PÅ

