Café & Steakhouse

Café Rendezvous

Algade 57, 9700 Brønderslev
Telefon 98 88 78 80

www.caferendezvous.dk

Nr. 4 · 17. årgang

·

Limfjordsnyt
Læs avis ONLINE

www.limfjordsnyt.dk

avisen

Tirsdag 7. maj 2019

soeren@limfjordsnyt.dk

ASAA OMRÅDET

TILBUD

- på alle Siesta modeller!
gælder til 31.maj. 2019

Tlf. 29 47 56 17

ALGE- OG
MOSBEHANDLING
af tag
tiltil
250200
kvmkvm.
af
tagop
op

spar

20%

Siesta

Classic skammel
Normalpris 1.250,-

Nu kun 599,incl. moms og kørsel. Max 4 meter til tagrenden.

vodskov
bolighus

Plovhusene 1
DK - 9310 Vodskov
Tlf. 98293188

NY AKTIVITETSPLAN
FOR ØSTKYSTEN

w w w. v o d s k o v b o l i g h u s . d k

Side 23

Vi udfører algebehandling af alle slags tage og kører i hele Jylland.
Behandlingen foregår fra jorden, så vi skal ikke op og gå på dit tag!
Vi anvender udelukkende miljøvenlige tagrensningsmidler, der er
biologisk nedbrydelige.

Se mere på Rencombiservice.dk
- bestil via hjemmesiden eller ring på 51 29 79 45

Nordjyske valgtemaer · Side 19 og side 24

NYHED!

✂

✂

PRISGARANTI, vi har laveste pris
Glarmester i Nørresundby

l Få udskiftet dine termoruder
l Få helt nye vinduer og døre
Vi tilskære drivhusglas og meget mere.

HandySten
Telefon 23 49 39 55
sten@handysten.dk

Kører i Aalborg, Nørresundby
og hele nordjylland

Vi udfører alt arbejde indenfor: Tømrerarbejde, Ejendomsservice, Glarmesterarbejde
www.handysten.dk
✂
✂
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BANKO









GANDRUP
- ÅBENT HUS 26. MAJ
- KL. 10.00-16.00



Mejerivej 1 · Rørholt




HVER ONSDAG KL. 19.00

1-3
Banko
med 20 spil





Rørholt I.F.





BANKOSPIL

Hver torsdag kl. 19.00
i Hjallerup Kulturhus







Dørene åbnes
kl. 17.00



Arrangør: 
Støtteforening til Børnefonde


Vel mødt! Bestyrelsen













Gandrup Sundheds- og
Foreningshus er meget mere end læger og
hjemmesygeplejersker.

 Mange aktiviteter er i


gang i hele huset. Det
sætter foreningerne og
Sundhedscenteret fokus
på, når der holdes åbent

hus den 26. maj, kl. 10
16.

Formålet med arrangementet er dels at gøre
Gandrup Sundhedshus holder åbent hus 26. maj.
opmærksom på foreningernes aktiviteter og dels
at vise de muligheder,
Sommerhus sælges
som især foreningsdelen
Beliggende:
Nørkærsvej 34, Hou, 9370
Hals.


af Gandrup Sundheds
97
m2, 3 værelser, 2 badeværelser,
og Foreningshus tilbyder
1 m/spa, stue/køkken.
foreninger og borgere i
Pris kr 680.000,Gandrup og omegn.
Kontakt
40 32 17 05
Hals Arkiv, Østvendsyssel

Lars Peter Andreasen

Vævekreds, De kreative i









Døre & vinduer, også staldvinduer

BILLIGE
TRÆPILLER!
Flauenskjold Korn

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

i træ / ALU, træ, plastik. Incl. montering
Få et uforbindende tilbud! Mindre tilbygninger laves.

Termoglas og
lavenergiglas

HOU / HALS

på din lovpligtige skorstensfejning

Både træ og plastik

REDAKTION

ApS

Borgergade 7, 9362 Gandrup · Tlf. 29 47 56 17
Mail: soeren@limfjordsnyt.dk
(se udgivelsesdatoer på hjemmesiden).
www.limfjordsnyt.dk
Oplag: 22.000 · Tryk: Skive Folkeblad
Ansvarshavende udgiver: Søren Roesdahl
soeren@limfjordsnyt.dk
SØNDENFJORDS

40%

Reparation af
døre og vinduer

Udgiver af aviserne

VESTER
HASSING

Har du lyst til at spare
penge på din
skorstensfejning?
Du kan spare op imod

Sælges efter mål

Vi står
inde for
kvaliteten

Limfjordsnyt

Gandrup, Hals Sangkor,
Sundhed i bevægelse
(Kræftens Bekæmpelse),
Hals Lokal TV og
Aalborg Sundhedscenter
vil være til stede og præsentere deres aktiviteter.
Hals Sangkor øver og
synger 13-15, der er udstilling af vævede ting fra
Østvendsyssel Vævekreds
og åbne vævestuer, De
kreative i Gandrup viser
deres aktiviteter, der er
udstilling og billedshow
i Hals Arkiv, man kan
besøge Sundhedscenteret
10 - 14 og der er kaffe på
kanden hele dagen.
En god mulighed for at
møde foreninger, frivillige og se mødelokalerne.

Fortæl butikkerne
at du så deres
annonce her i avisen

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

Der er frit valg af skorstensfejer
i hele Danmark.
Så du bestemmer selv, hvem du vil benytte
som din skorstensfejer.

Din pris for skorstensfejning,
hvis du benytter mig

275,- incl. moms.

Gratis ved mig er følgende:
Tilmelding. Påtegning af prøvningsattest.
Godkendelse af nyinstallationer.
Råd og vejledning i forhold til skorstene
og ildsteder.
Din pris er udregnet efter, at der er 1 skorsten
på ejendommen. Har du mere end 1 skorsten,
er prisen på de efterfølgende skorstene 150,- pr. stk.
Alle priser her oplyst, er incl. moms. Ingen skjulte gebyrer.

Ring idag på 20 52 89 99

HALS
Udfører alt arbejde
indenfor:

Tømrerarbejde
Ejendomsservice
Glarmesterarbejde

Find os på Facebook: Skorstensfejermester Idon Brødbæk
Voergårdsvej 24, 9330 Dronninglund

Aalborg Fragt & Kurér Service ApS
Fragt · Flytning · Pakke kørsel · Rydning af dødsboer

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

Telefon 98 34 23 00

sten@handysten.dk
www.handysten.dk
Kører i Aalborg og hele nordjylland

SLV godkendt

– vi tager læsset

Tirsdag 7. maj 2019

SEJLSPORT / KYSTBYERNE

Af Bruno Larsen
1. maj stod den gennemrenoverede servicekaj ved
lystbådehavnen i Egense
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klar til årets første søsætninger – og indvielse, der
blev foretaget af byrådsmedlem Lars P. Frisk fra
Storvorde.

Båden ”Nina” indgik i søsætningspremieren fra den nyrenoverede servicekaj ved lystbådehavnen i Egense. Foto: Bettina
Jane Nielsen.

Efter rosende omtale og
en hyldest til ildsjælene i
Egense Sejlklub, samt snoreklip, forestod transportvirksomheden Avas årets
sæsøtningspremiere ved at
sænke den knap fem ton
tunge ”Nina” i havnebassinet. Omkring 80 søsætninger er fordelt over tre dage.
Den tungeste båd vejer 16
ton og skal tilbage i vand
lørdag 11. maj.
Renoveringen er ikke udført af storhed. Egense
Sejlklub har drevet lystbådehavnen siden 1972, men
flere dele er i dag så nedslidte, at småreparationer
og lapperier ikke længere er
løsningen
I flere år har specielt servicekajen været til bekymring. Med årene var opstået
meterstore huller i den
spuns, der skal holde bagvedliggende materiale på
plads. Tidens tand og brugen af tungt materiel har
også medført undermineringer, hvorfor der ofte er
efterfyldt med grus.
Med opgraderingen af servicekajen er sejlklubben
blevet et problem, men
også en stor sum penge fattigere. Renoveringen har
kostet 1,4 mio. kr. Dog har
Aalborg Kommune ydet
600.000 i projektet.

Brorsonsvej 3 · Hjallerup · Tlf. 61 70 47 42

Husk Mors Dag
Søndag den 12. maj
r Mors Dag
Åbningstide
4
11. maj 9-1
Lørdag den
4
12. maj 8-1
Søndag den
tid...
Bestil i god

Husk vi leverer i byen for 25 kr., opland 50 kr. resten af Danmark 70 kr.
Ved Køb for over 250 kr. Leverer vi gratis. Levering til begravelser er altid gratis.
Hver onsdag er der rig mulighed for at overraske med ”lillekone” buketter til kun 100 kr.

Alle 10 liters træbeskyttelse
Øster Ringgade 4 · 9330 Dronninglund · 24 94 45 95

Tilbuddet
gælder i
uge 19 og 20

Få et tilbud på malerarbejde!
Kom ind i vores butik og se udvalget af maling

÷40%
Kvalitetsmaling

efter vejl. udsalgspris
Åbent: Mandag-torsdag: 16.00-17.30. Fredag: 13.30-17.30. Lørdag: 9.00-12.00

www.dronninglundmalerforretning.dk
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VODSKOV CYKLER
VODSKOVVEJ 51 · 9310 VODSKOV · TELEFON 98 29 44 77

FORÅRSTILBUD
VI ER KLAR TIL EN GOD CYKELHANDEL MED DIG!

EL-cykler

Kæmpe udvalg i MTB

Raleigh, Winther, Falter,
Morrison, Moveeasy, BH

FRA

Hardtail & fullsuspension
Scott, BH, Principia, Morrison

Priser
fra

9.999,Stort udvalg i
solbriller
med 3 udskiftelige glas
Klar - Gul - Mørk

Priser
fra

2.799,Stort udvalg i racere
Pinarello,
Scott,
Principia,
BH

299,Cykeltøj
Kom ind
og se det
store udvalg

CYKELHJELME

Kæmpe udvalg
Fra

349,-

Puky

løbecykler
Stort udvalg!

Fra

349,-

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 7. maj 2019
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GASOLIN›  Danmarks
største rockband  hylde
de igennem 70’erne livet
og kvinderne. Nu hylder
kvinderne GASOLIN’.


I Anlægget vil publikum
kunne købe fadøl og so
davand, men også bur
gere, pomfritter og pølser.
Hjallerup Kulturhus vil
sørge for levering af kaffe
og vin.






”Vi håber. rigtig mange
 
 

 

vil bakke op om
som






merkoncerten, som
er
et 





fælles arrangement
mel








lem
Musikforeningen

og
Borgerforeningen.
Endvidere satser vi på, at
vejret bliver godt.
Billetter kan købes i
Hjallerup Musikforening
Hjallerup Musikforening og Hjallerup Borgerforening
og hos Bøger og Papir
byder på en sommerkoncert med nostalgiske minder
i Hjallerup,” fortæl
fra 70’erne og 80’erne. Vi byder på musik fra to af
ler Arne Bruun
fra
de største navne på
musikscenen i Danmark i den







periode,
Gasolin
og ABBA.
Borgerforeningen,
og
han







kommer lige med et
hjer








tesuk fra Borgerforeningen,







der mangler frivillige
Spillested: SparNord
Scenen i Anlægget i Hjallerup
Annonce-




sponsor:
til at stå i Tombolaen i
Billetpris kr. 199,- • Dørene åbner kl. 17.00

Markedsdagene 
den
30.
Billetsalg: www.hjallerup-musikforening.dk og
maj – 2. juni. 
Man kan
fin


Bog&Idé i Hjallerup
de oplysninger om tilmel 

vil være
D
 er

ding på Borgerforeningens
r

mulighed fo

hjemmeside.

køb af mad og

Gasoline & ABBA
i Anlægget 21. juni

HJALLERUP - DEN 21. JUNI









Der er ifølge arrangørerne
lagt op til afholdelse af en
stor og nostalgisk koncert,
når GASOLINE & ABBA
giver koncert på Spar Nord
scenen i Hjallerups Anlæg
den 21. juni.
Publikum vil opleve en hyl
dest til de største rockbands
GASOLIN & ABBA fra pe
rioden 70´erne og 80´erne.
GASOLINE vil blandt an
det fejre GASOLIN›s 50
års jubilæum.













Nu er Hjallerup Borger
forening og Hjallerup
Musikforening klar med
årets første sommerkoncert
i Anlægget. Det bliver med
GASOLINE & ABBA. De
vil spille GASOLIN’s og
ABBA’s kendte og nostalgi
ske musiknumre fra 70´er
ne og 80’erne. Billetter kan
købes gennem Hjallerup
Musikforening og Bøger
og Papir i Hjallerup.





Havefest i Anlægget




Fredag d. 21. juni 2019 kl. 19.00
















drikkevarer.
r.
Fadøl kun 30 k










ikke tilladt

Det er



medbringe
selv at


rer!


mad og drikkeva













®

- Musik for enhver smag





Forårs- og
sommersmart
Lene Gregersen i butikken Esmeralda på Hals Havn

Kom ind og se den nye

FORÅRS- og
SOMMERMODE

HALS - 10. MAJ JUBILÆUM

Af Bjarne Høj
Som tiden dog går…. Den
1. september er det 40 år
siden (i 1979), Lene Beer
Gregersen kom i lære hos
herreekviperingshandler
Frode Melgaard Nielsen,
der var indehaver at butik
ken “Tøj til Far og Søn” i
Midtergade 2 i Hals. Den
forrige lærling var stop
pet før tid og der blev igen
annonceret efter en ung
mand. Da Lene var inte
resseret i lærepladsen, tog
hun frisk bussen til Hals og
forelagde Frode sit ærinde:
Lene fortæller, at Frode
blev overrasket og trak lidt
på det, men synes dog, at
det kunne vi da godt prøve.

Frode havde netop overta
get butikken efter Vagn G.
Jensen.
Lene fik efterhånden et
nært forhold til både Frode
og hans kone, Lilly, nær
mest helt familiemæssigt,
og mindes tiden med var
me.
Lene overtog Damemaga
sinet på Lilletorvet d. 1.
november 1987, og havde
den til d. 1. september
2006. Butikken er nu ned
lagt og indrettet med lejlig
heder. Derefter gik turen til
Byens Kiosk på Aalborgvej
18, hvor hun var ansat fra
2007 til 2010.
Siden 2011 har Lene Gre
gersen været ansat i dame
tøj og brugskunstbutikken

Husk
Mors
dag!

Esmeralda på Havnen i
Hals og har nu travlt med
at servicere kunder fra nær
og fjern. Lene har de sene
ste år arrangeret de populæ
re modeshows i den gamle
Hals Kommune samt 3 ste
der i Aalborg.
Lokalet er fyldt godt op
med et stort udvalg af tøj
til kvinder og suppleret
med smukke ting og sager
til hjemmet. Butikken lig
ger tæt op til havnebassinet
og lige midt på Hals Havn.
Ud over gode tilbud på
udvalgte varer, vil jubilæet
blive markeret fredag d. 10.
maj med kaffe med tilbe
hør til fremmødte gratu
lanterne.

som byder på flotte
mønstre og dejlige farver

Tøj fra str 36-56

Esmeralda har smart tøj
i høj kvalitet, god pasform
og til gode priser.
Åbningstider
Mandag lukket. Tirs- ons- tors- fredag: 10.00-17.30
Lørdag: 10.00-14.00. Fra juli åben alle ugens 7 dage.
Velkommen i en butik med personlig betjening.

EsmeraldA

Havnen 5 - 9370 Hals - 98 25 10 02
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BRØNDERSLEV
Butik Uniq i Brønderslev
lukker til sommer.
Indehaver Susanne Jepsen
har besluttet sig for at stoppe, og det har ikke været
nogen nem beslutning at
nå frem til, for hun har haft
sin tøjbutik i 16 år og er
rigtig glad for sit fag.
- Det har fyldt meget i ens
liv. Men de seneste halvandet år har jeg døjet meget
med min ryg. Jeg skal til
at tænke lidt mere på mig
selv.
Beslutningen hænger også
sammen med at Susanne
er blevet ældre og nu er
folkepensionist. Derfor har
jeg valgt at stoppe, fortæller Susanne Jepsen, der har
rundet de 66 år.
Der skal yngre kræfter til,
det med hele tiden at forny

Legat
- viden til at gro

Følgende legat, der administreres af DLS, kan ansøges inden den 27. maj 2019.
Falsters Landboforenings Jubilæumslegat uddeles én gang om året til støtte for unge,
der skal være i gang med en videregående teoretisk uddannelse inden for landbrugserhvervet.
Kun ansøgere, der har nær familiemæssig tilknytning eller stammer fra Flauenskjold eller Tillitse sogne samt Falsters Landboforenings oprindelige virkeområde, vil kunne komme i betragtning til legatet.
Ansøgningsblanket skal rekvireres hos VKST på mail: rij@vkst.dk og ansøgning skal sendes
inden den 27. maj 2019 til: VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F., eller på mail til rij@vkst.dk
Agrovej 1 • Ø. Toreby • 4800 Nykøbing F. • 5484 0999 • www.vkst.dk • info@vkst.dk

PARK

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!

Susanne Jepsen
sig og det hele med it, og
administration har jeg ikke
kræfter til længere. Jeg har
nogle søde børnebørn, jeg
godt vil have mere tid til,
smiler Susanne Jepsen, der
er heldig at have sine to
børnebørn boende i nærheden af sit hjem i Vadum.
Måske kan nogen overtage
Nu skal Susanne Jepsen
have afhændet butikken,
og så er det tid til at træde
ind i en ny livsfase.
- Det kan da godt blive
svært, for butikken har været hele ens tilværelse. Jeg
har før lavet kreative ting,
det kan være, jeg skal til det
igen. Jeg elsker også haven,
så det kan være, jeg skal
til at gøre noget ved den,
fortæller Susanne.
Jeg håber, at nogen kan
være interesseret i at køre

butikken videre, når de hører, at den skal lukke, siger
Susanne.
Susanne Jepsen er uddannet teknisk assistent men
har altid haft lidt handel
hjemme i garagen, hvor
hun havde en lille butik,
og hun har også haft home
parties med børnetøj.
I 2003 fik hun så sin egen
butik inde i Brønderslev
midtby.
Butik Uniq har mange
stamkunder, og har specialiseret sig i tøj til den
modne årgang.
Butikken begynder ophørsudsalget i maj og lukker
midt i juli. Susanne Jepsen
skal være ude af lejemålet i
bygningen 1. august.
Hun minder om, at gavekort og tilgodebeviser skal
indløses inden lukningen.

SKROT & SKROTBILER
“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

Forårstilbud på
brændeovne og
pilleovne!
Gør havearbejdet
let med
kvalitetsudstyr

Mail: jens@skrot.org

NYT - NYT

Der er nu
modtagelse af skrot
på Hjulmagervej 1
9320 Hjallerup

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

348,-

Ring

for ti
lbud!
www.skrot.org

Du
finder
hos Park
og Pejs:

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,
www.parkogpejs.dk
l Salg af gas
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!

Tryksager
Foldere, visitkort, plakater, bannere m.m.
Få et tilbud på din næste tryksag!

MEDIEHUSET LIMFJORDEN
Venlig hilsen Søren Roesdahl · Telefon 29 47 56 17
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Nordic
Cleaning
ApS
Nordic Cleaning ApS
Privat
og
erhvervsrengøring
Privat og erhvervsrengøring

Nordic Cleaning er et nordjysk firma
Nordic Cleaning står klar til at hjælpe,
Nordic
Cleaning
er et nordjysk
firma
NordicduCleaning
til at hjælp
hjælpe,
med
benene
på jorden.
Og selvom
der er
skulle
have brugstår
for klar
visiteret
til
med benene
jorden.
Og selvom
skulle
du have
brug forVivisiteret
hjælp
mange
planer,påændre
dette
ikke på der
at vier
de
praktiske
opgaver.
elsker at
gøretilrent
Vi har
mange
ikke på at hvor
vi
de praktiske
gøre
rent
altid
vil planer,
være tilændre
stede idette
Dronninglund,
og
har hjertetopgaver.
med, nårVivielsker
er udeathos
dig.
stor kompetence
Vi
er
et
team
Vi
skaber
tryghed
altid
vil være
til stede i Dronninglund, hvor
og
harsikre
hjertet
med,
når vi er ude
Dette
dig
at resultatet
altidhos
er dig.
af
det hele
startede.
og
erfaring
indenfor
i dit hjem/kontor –
af dygtige
med
Dette
sikre dig
at resultatet
altid service
er af
det hele startede.
den
højeste
kvalitet,
og at vores
rengøring – både til
udgangspunkt
den
højeste kvalitet,
og dig,
at vores
og
menneskelighed
som service
kunde
Vi besidder mange årssom
erfaring
indenfor
arbejdere,
medfor
private og erhvervs
altid
den
samme
ogi menneskelighed
for dig, som kunde
Vi besidder mange
års ierfaring
indenfor
er
top.
privatrengøring
og har
tidens løb
tagetmed
REN
straffeattest
kunder. Vi klare alle
arbejder
der
kommer.
er iNordic
top. Cleaning er en nordjysk virksomhed,
privatrengøring
og har
i tidens
løb
taget
hånd
om både større
såvel
som
mindre
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udfordringer
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som
og
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på
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kunder
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om både større
såvel som
mindre
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at vide mere
hvordan
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hos private.
Derfor
er vi
vil
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lille
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til
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at vide
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private.
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kan
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kan
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kvalitet.

Vi
er
en
tilknyttet
du have plan
brug forog
visiteret
hjælp til
med benene på jorden.
Og selvom) der er
højde.
kankontakt
hjælpeos
digi dag
med
”Praktisk
hjælp”,
sikre
i vores
viændre
siger,dette
at ikke
vi kan
så
på
tlf. 98
10på
20.
hjælpe
dig. sag,
virksomhed
som
har
hjertet
retteVisted,
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praktiske
opgaver.
elsker
at gøre
rent
mangenår
planer,
på at vi
og
har
hjertet
med,
når
vi
er
ude
hos
dig.
altid
vil
være
til
stede
i
Dronninglund,
hvor
så kontakt
osgøre
i dag rent
på tlf.og
98vi86
elsker at
vil10
“gå20.
langt“ hjælpe dig. det hele startede.
Dette sikre dig at resultatet altid er af
den højeste
kvalitet, og at vores service
for at imødekomme dine
ønsker.
N

1

2

3

Vi klarer ALLE former
Nordic Cleaning
for rengøringsopgaver

ApS

Privat og erhvervsrengøring

og menneskelighed for dig, som kunde
er i top.

Vi hjælper dig gerne med, at få visiteret
Ønsker du, at vide mere om hvordan vi
hjælp til de praktiske opgaver
kan hjælpe digbåde
med ”Praktisk hjælp”,
så
kontakt
os
i
dag
på tlf. 98 86 10 20.
ude og inde.
Vi har mange års erfaring inden for
rengøring til både private og erhvervs
virksomheder og

SÅ HOLDER VI HVAD VI LOVER.

Specialer:
Total rengøring
og vedligeholdelse
ORD
Vi besidder mange års erfaring
indenfor
IC
af sommerhuse
N
privatrengøring
og
har
i
tidens
løb
taget
O
C
R
L
D
EAsomNmindre
INCG
hånd om både større såvel
I
C
Lprivate.
arbejdsopgaver
hos
er vi
KL
og ferieboliger
NIkan
AE
RA
N
EDerfor
R
sikre i vores sag, når vi siger,
at viD
ENG
hjælpe dig.

Grøn
service:

KPLRAARKETR
ISDKEEN
RPERNAGKØTR
ISIN
KG
E
OR
RENGN
D
IC
NIG
CLØERAIN

Have, hæk
og græs
m.m.

NG

KLARER
DE
PRAKTIS N
K
RENGØR E
ING

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak,
omkring dine behov indenfor rengøring.

NYHED! STALDVASK

Vi gør rent både privat og erhverv - lige fra kontor til produktionshaller
Ring og bestil. Vi klarer alle former for rengøring, også i store haller og lignende steder med højt til loftet.

Kvalitetsrengøring
Kvalitetsrengøring
med tilfredshedsgaranti
med tilfredshedsgaranti

Tlf. 98 86 10 20
Nørregade 16, 9700 Brønderslev
Tlf. 98 86 10 20
www.nordiccleaning.dk
www.nordiccleaning.dk
Stationsvej 18, 9330 Dronninglund

VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

Stationsvej
18, 9700
9330
Dronninglund
Ivar Huitfeldtsgade
18,
1 sal - 8200 Aarhus N
Nørregade
16,
Brønderslev
Ivar Huitfeldtsgade 18, 1 sal - 8200 Aarhus N
VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

Find os på facebook
Find
osmere
på facebook
eller
læs
om os på
eller
læs mere om os på
www.nordiccleaning.dk
www.nordiccleaning.dk
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Dronninglund

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

Går du i byggetanker?

Vester Hassing Viseklub i stærkeste opstilling var en del af programmet ved den 23.
Seniorfestival i Hou Borger- og Aktivitetshus.

HOU

Nu udbydes eksklusive sydvest-vendte byggegrunde til salg
l

l
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

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

på aktuelle spørgsmål, - Det er en stor glæde,
der trænger sig på.
at det traditionsrige arrangement stadigvæk er
Hovedtaleren ved dette et samarbejde mellem
års festival var aktivitets- alle, der er tilknyttet frileder Louise Thomsen. villigt socialt arbejde i
Festivalen arrangeres af den tidligere Hals Komområdets centerråd og mune, fortæller Arne
frivillige foreninger. Ar- Jacobsen, der er mangeårig tovholder i SeniorLørdag, fra om formid- rangementet stables på festivalen.
dagen til hen på efter- benene udelukkende af
JPC
middagen for kort tid frivillig arbejdskraft.
siden, blev årets 23.
Seniorfestival afholdt i
Hou Borger- og Aktivitetshus.
Når der var gratis mad,
så var der også gratis
adgang til festivalen, ligesom der var mulighed
for at få gratis transport
til og fra arrangementet.

Rosenhaven

l

Sølunden l

l Skole

Der var et bredt program af underholdning
fra visesang, harmonikamusik, korsang til
danseopvisning. Ikke
mindst også gratis middagsmad med fokus på
frikadeller og kartoffelsalat.

Søtoften l

Seniorfestivalen rummer også et stort antal boder fra de sociale
foreninger som blandt
andet Ældre Sagen,
Kræftens Bekæmpelse,
Seniorråd, Lokalråd og
mange andre. Her kan
festdeltagere hente råd
og vejledning og få svar

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

Med
på nye
briller
STYrKe
i hele
august
Glæder ved køb af komplet
brille, kan ikke kombineres
med andre tilbud.

enkeltstyrke
Fra 1298,Flerstyrke
Fra
ERI
LL2298,A

G
OT
MED FL T
KUNSskiVftier

ba t t
e ri
u re i

flotte
nye butik Vodskovvej 40 E
de SeJeSTe SolBriller i BYen

Din bolig
fortjener en
god byggegrund
SOLGT

SolBriller
25%
RABAT

Bestil tid til synsprøve
- Kom
så er der
tid til dig!
oggod
besøg
vores

SOLGT

SOLGT

VI ER
FLYTTET...

Service og
perSonlig rådgivning

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

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

ÅBNINGSFEST

Få Mere glæde aF Solen
– Med eT par SeJe SolBriller Fra
Lørdag
15.loKale
aug. klopTiKer.
10.00-12.00
din

Morgenkaffe og rundstykker til alle!
Åben: Tirsd.- torsd. 9.30 -17.30 · Fred. 9.30 -18.00 · Lørd. 9.30 -12.30
Vodskovvej 40 E · 9310 Vodskov
Telefon 98 29 40 00 · www.baekgaardoptik.dk
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Fantastiske priser fra
Åben hver dag
fra kl. 10.00

Herre sandal
Str. 41-46
m/ stødabsorberende såler

FØR 600,- NU KUN

250,Børne sko
Str. 22-35
FØR 300,- NU KUN

100,-

også lørdag
og søndag!

SPORTS
shoppen
Havnen 16

Færgevej 4, Hals
HALS
Tlf.
TLF.98
9825
25 80
80 20
20

Herre polo
Str. S - 3 XL
FØR 200,- NU KUN

50,-

Pige/Dame Pige/Dame
shorts
T-shirts
Str. S - XXL
FØR 400,- NU KUN

Str. S - XXL
FØR 150,- NU KUN

Smarte veste

Børne sandaler

Herre shorts

Str. S-M-L
FØR 500,- NU KUN

m/ lys. Str. 25-34
FØR 400,- NU KUN

Str. S - 3 XL
FØR 400,- NU KUN

100,-

50,-

100,- 200,- 100,-
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Tirsdag 7. maj 2019

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

SE FOTOS OG FILM PÅ
XL-BYG.DK/HAVEMOEBLER

Kom ind og se vores
FØLG OS PÅ store udvalg i havemøbler
INSTAGRAM
@XLBYGDK
hos
XL-Byg i Hals
HORNBÆK COPENHAGEN HAVEMØBELSÆT
Bestående af Hornbæk bord 90×205 cm i akacietræ og
superstone bordplade i cementlook. Hertil 6 Copenhagen
spisestole i børstet akacietræ betrukket med antracit
farvet tovflet. Kan bruges både inden- og udendørs.
Ekskl. Hynde. Hynde kan tilkøbes.

UDELIV
HORNBÆK
BORD
+ 6 STOLE

SKAB 12.000
STEMNINGEN
HAVEMØBLER
TIL BÅDE
SE UDVALGET
PÅ XL-BYG.DK

SIDNEY
GYNGE
STOL

1.000

STEL AF
ALUMINIUM

UDELIV
UDE & INDE

FØLG OS PÅ
INSTAGRAM
@XLBYGDK

STIL

HORNBÆK
BORD
+ 6 STOLE

Design gyngestol i 6 mm halvrund kubo
grey PE-flet. Meder i børstet akacietræ.
Aluminiumsstel. Bestillingsvare.

5.500

TOSCANA COLMAR HAVEMØBELSÆT

Bestående af Toscana bord 90×205 cm i sort nonwood og aluminiumsstel.
Hertil 6 Colmar stole i formstøbt sort plast og powdercoated stålstel. Ekskl. hynder.

HAVEMØBLER TIL BÅDE
CANNES
BORD
+ FØLG
6 STOLE
OS PÅ
INSTAGRAM
4.000
@XLBYGDK

2 SE MERE PÅ XL-BYG.DK

Eksklusiv design stol
skammel i børstet aka
cietræ og antracit tovfl
Kan bruges både inde
og udendørs. Hynde k
tilkøbes.

SYDNEY GYNGESTOL

UDELIV
NHAGEN
UDE & INDE
8 SE MERE PÅ XL-BYG.DK

COPENHAGEN STO
OG SKAMMEL

FØLG OS PÅ
INSTAGRAM
@XLBYGDK

CANNES LIVORNO HAVEMØBELSÆT

Bestående af Cannes havebord 90×215 cm med keramisk bordplade i
cementlook og sorte pulverlakerede aluben. Hertil 6 Livorno stabelstole i
kubo farvet PE-flet.

HORNBÆK LIVORNO HAVEMØBELSÆ

Bestående af Hornbæk bord 90×205 cm i akacietræ og superstone
bordplade i cementlook. Hertil 6 Livorno stabelstole i kubo farvet PE-flet.

FØLG OS PÅ
INSTAGRAM
@XLBYGDK

HAR DU HUSKET?

COPENHAGEN GYNGESTOL

TRIP TRAP
MØBELOLIE
EKSKLUSIV

Eksklusiv design gyngestol i børstet akacietræ betrukket med
antracit farvet tovflet. Kan bruges både inden- og udendørs.
Ekskl. hynde. Hynde kan tilkøbes.

COPENHAGEN
0,75 LTR.

GYNGE
STOL

HYNDER TIL COPENHAGEN SERIEN
I 100% mørk grå polyester.
Hynde til spisestol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hynde til gyngestol. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hynde til loungesæt . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HORNBÆK HJØRNESOFA

Hynde til solseng.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eksklusiv design 3-pers hjørnesofa i akacietræ med antracit farvet
tovflet. Kan bruges både inden- og udendørs. Inkl. kvalitetshynder
Hynde til sofa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
med ekstra god siddekomfort. Sofabord kan tilkøbes.
Indskudsborde kan tilkøbes.

2.500
DESIGNET I SKANDINAVISK
STIL
MORGENSTEMNING
HORNBÆK

COPENHAGEN

Bestående af plankebord 90×220 cm i teak. Hertil 6 Livorno stabelstole i kubo farvet PE-flet.
Bestillingsvare.

3.000

TOSCANA NAPOLI HAVEMØBELSÆT

SE MERE
PÅ XL-BYG.DK
11
Toscana bord 90×90 cm i sort
nonwood
og aluminium
Hertil 4 stabelbare stole i børstet sort PE-flet. Ekskl. hy

SYROS
BORD
+ 4 STOLE

SOFA

TRIP TRAP
MØBELOLIE
EKSKLUSIV

3.500

COPENHAGEN

BORD

60 x 110 cm

1.500

Bestående af Hornbæk bord 90×205 cm i akacietræ og superstone
bordplade i cementlook. Hertil 6 Livorno stabelstole i kubo farvet PE-flet.

HAR DU HUSKET?

SE MERE PÅ XL-BYG.DK 5

Eksklusivt design i børstet akacietræ betrukket med antracit farvet
tovflet. Bord også i akacietræ med superstone bordplade i cementlook. Kan bruges både inden- og udendørs. Hynder kan tilkøbes.

SOLSENG

Luksus lænestol og skammel i 6 mm halvrund kubo grey PE-flet.
Aluminiumsstel. Bestillingsvare.

COPENHAGEN

COPENHAGEN SERIEN

COPENHAGEN

SIENA LÆNESTOL MED SKAMMEL

HORNBÆK LIVORNO HAVEMØBELSÆ
12 SE MERE PÅ XL-BYG.DK

8.500

GOTLAND LIVORNO HAVEMØBELSÆT

SYROS HAVEMØBELSÆT

Bestående af Syros bord Ø 100 cm. Hertil 4 Syros klapstole. Teaktræ.
HORNBÆK
Bestillingsvare.
INDSKUDSBORDE

2 indskudsborde H42×40×48 cm
og H35×35×40 cm i akacietræ
og superstone bordplade i
cementlook. Kan bruges både
inden- og udendørs.

HJØRNE
SOFA

STEL AF
ALUMINIUM

0,75 LTR.

2.000

COPENHAGEN

LOUNGE
STOL

2.500

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

SYROS HAVEMØBELSÆT

SIE

SERVERINGSBORD
Bestående af Cannes havebord 90x215 cm med keramisk
Læs avisen
online:
www.limfjordsnyt.dk
B40×L100
cm. Sort
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bordplade i cementlook og sorte pulverlakerede aluben. Hertil
6 Bari stabelstole i sort pulverlakeret stål med sæde i texteline.

B40×L100 cm. Sort nonwood og pulverlanonwood og pulverla-keret aluminiumsstel.
keret aluminiumsstel.
2 hjul.
2 hjul.

TOSCANA
NAPOLI

E
K
S
Å
P

SARDINIEN

SOFA
SÆT

HAVEMØBELSÆT

1.800

8,-

TOSCANA LYON HAVEMØBELSÆT

5 LITER

Bestående af Toscana bord 100×255 cm i sort nonwood og
aluminiumsstel. Hertil 8 Lyon stole i børstet sort PE-flet med trinløs
indstillelig ryg. Ekskl. hynder.
U KUN

D
U
B
L
I
-T
SKAB
ET
SKAB
ET
,
0
180

Kubo grey PE-flet. Med gaspumpe
og hyndepose med lynlås.

I
BL

GH

LEAF PLANTESÆK
40 liter.

IS
PÅSKE-PR

N

70,-

AVE

DEN DANSKE
SOMMER ER
LUNEFULD...
VF
O
OR Å
S
U
Outrium havemøbelserien
er
R
S
KL A R I H
S
I
udvalgt af
vores
haveeksperter.
R

incl. hynder

NU KUN

HAR DU HUSKET?
SYDNEY HYNDEBOKS

3.000

IS
PÅSKE-PR

BORD + 6 STOLE

NU KUN

45,-

FØLG
OS PÅ TOSCANA3-1-4
LEAF DRIVHUSGØDNING
INSTAGRAM
Til anvendelse i drypvandingsCOLMAR
anlæg, kapillærkasser eller
@XLBYGDK
HAVEvanding med vandkande.

DJURSLAND
KAPILLÆRKASSE

PISA
SERVERINGSBORD

SÆTP

MØBELSÆT

SPAR 120,

3.000

50,-

B40×L100 cm. Sort
nonwood og pulverlakeret aluminiumsstel.
2 hjul.

SE FOTOS OG FILM PÅ
XL-BYG.DK/HAVEMOEBLER
Den er komfortabel, holdbar,

UDERUM
UDERUM
UDERUM
UDELIV
STEMNING
N

og
aflet.
enkan

KUN
let NatUvedligeholde
og enkel i
sit design. Du får kvalitet, der
holder i længden og møblernes
flotte design gør dem også
attraktive til indendørs brug.
Outrium fås kun i XL-BYG

NU KUN

BORD + 6 STOLE

ECOSTYLE ULTIMA
UKRUDTSBEKÆMPELSE
Bekæmper ukrudtet både
over og under jorden.
BEGRÆNSET PARTI!

GRANADA

SERVERINGSVOGN

Se hele det store udvalg på
XL-BYG.DK

1.800

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

SÆTPRIS

SKAB ET

GRANADA SERVERINGSVOGN

Praktisk serveringsvogn med to hjul og
stel i sort aluminium. Topplade i nonwood/
Bestående af Garda cafebord Ø60 cm i sort nonwood og aluminiumsstel.
granit
og skuffer
i sortEkskl.
nonwood,
hvor den
Hertil 2 stabelbare Toscana kurvestole
i børstet
sort PE-flet.
hynder.
indbyggede vinholder fuldender designet.

GARDA TOSCANA CAFESÆT

FRIT VALG

TOSCANA COLMAR HAVEMØBELSÆT

Bestående af Toscana bord 90×205 cm i sort nonwood og aluminiumsstel.
Hertil 6 Colmar stole i formstøbt sort plast og powdercoated stålstel. Ekskl. hynder.

LEAF KALK & GØDNING
NPK 11-2-4. 10 kg.
Rækker til 285 m².

80,-

SÆT DEN HYGGELIGE
HAVETOSCANA
NAPOLI

LEAF UNIVERSALGØDNING
NPK 14-3-15. 10 kg.
Rækker til 350 m².

MØBELSÆT

msstel.
hynder.

SPAR

RH

TOSCANA

Soli
Max

HAVEMØBELSÆT

BORD + 6 STOLE

BORD + 4 STOLE

2.300

1.200

MORGENSTEMNING

1204049,,--

BOSCH AKKU SÆT
ART 23-18 LI græstrimmer
+ PSR 1800 skruemaskine
Inkl. 2x1,5 batterier.

SE FOTOS OG FILM PÅ
PR. STK.
XL-BYG.DK/HAVEMOEBLER
FØLG OS PÅ
INSTAGRAM
@XLBYGDK

NU KUN

BIBIONE

Toscana bord 90×90 cm i sort nonwood og aluminiumsstel.
Hertil 4 stabelbare stole i børstet sort PE-flet. Ekskl. hynder.

100,-

PINDSTRUP PERLEKALK
Med magnesium for bedre grønvækst.
Let at sprede. 20 kg. Rækker til ca. 250 m².

TOSCANA NAPOLI HAVEMØBELSÆT
Bestående af Toscana bord 90×150 cm i sort nonwood og aluminiumsstel.
Hertil 4 Napoli stabelbare stole i børstet sort PE-flet. Ekskl. hynder.

Bes
non
Her

1.700

6 Toscana stabelbare kurvestole i børstet sort PE-flet. Ekskl. hynder.

12 SE MERE PÅ XL-BYG.DK

FØLG OS PÅ
INSTAGRAM
@XLBYGDKK.
SE MERE PÅ XL-BYG.DK 3
3 ST
NU KUN

TOR

HAVEMØBEL
SÆT
Toscana bord, 90×205 cm i sort nonwood og aluminiumsstel.
Hertil
TOSCANA HAVEMØBELSÆT

TOSCANA NAPOLI HAVEMØBELSÆT

incl. hynder

5 STK.

2,5 LITER

TOSCANA

BORD NU KUN
+ 4 STOLE

1.25040,-

FRIT VALG

HAR DU HUSKET?

BORUP
KONCENTRERET
AFRENSER
Rengør og
desinficerer.

100,LEAF JORD 40 LTR
Vælg mellem plantejord, blomstermuld
eller rhododendronjord.

TRIP TRAP
POLYRATTAN
PROTECT

BIBIONE HAVEMØBELSÆT
Bestående af bord Ø50 cm i sort børstet PE-flet samt hærdet
glasplade og 2 stole i sort børstet PE-flet. Kan stables som et tårn,
så det fylder minimalt ved opbevaring. Inkl. hynder.

STEL AF
ALUMINIUM

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
Aulum
·
Industrivej
Nord
1616
· Telefon
9797
4747
3232
2222
· www.tmg.dk
Aulum
·
Industrivej
Nord
· Telefon
· www.tmg.dk
XL-BYG TØMMERGAARDEN HALS // Strandvejen 2 // 9370 Hals // Tlf. 98 25 24 44

ENA LÆNESTOL MED SKAMMEL

TMG.DK

OL

FIND OS PÅ
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MOU GOKART

Nye karts 2019
Fart, sjov og spænding for alle - Kom og prøv!
Grand Prix - Familiefest - Polterabend - Børnefødselsdag
Le Mans - Minutkørsel - Firmaturnering

STOR GRILLMENU

27 € 189 kr.
Minut priser:

(min. 10 pers.) pr. person

15 minutter..... 28 € 200 kr.
30 minutter..... 48 € 350 kr.
60 minutter..... 84 € 600 kr.

1
1
2
2
3

Grand Prix:

time (max. 10 pers.) ....... 484 € 3.500
1/2 time (max. 15 pers.) .. 726 € 5.250
timer (max. 20 pers.) ...... 968 € 7.000
1/2 time (max. 25 pers.) . 1210 € 8.750
timer (max. 30 pers.) ................
1452 € 10.500

Le Mans:

105 € 750 kr. pr. kart pr. time
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ekstra kart 580 kr. pr. time
Medaljer/pokaler/champagne fra 21€ 150 kr.

Åbent alle dage kl. 9-21

Min. 2 timer, 6 karts - max. 14 karts

Formel 1:
30 minutter..... 55 € 375 kr.
15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter den store finale!

40 minutter..... 65 € 475 kr.
15 min. opvarmning/tidstagning.
10 min. præfinale, rest tid finale!

60 minutter..... 85 € 625 kr.
Til dem der ikke kan få nok race
15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter 3 løb

For booking:

Gokart Jylland, Mou
Hedevej 6, 9280 Storvorde
Se fotos fra dagen på

Gokart Jylland Mou

- måske kan du finde dig selv?

+45 21 25 28 49
mail@gokartjylland.dk
www.gokartjylland.dk

Tirsdag 7. maj 2019
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ULSTED

De »ældre ben« kan endnu og bolden bliver motioneret
på grønsværen.

ULSTED

Så er græsset blevet grønt
og U 55 holdet i Ulsted har
fundet fodboldstøvlerne
frem fra gemmerne igen.
For flere er det 15 til 20 år
siden, de sidst var i brug.
De gamle drenge er fra 55
og opefter, ældste mand er
72. Det kunne tydeligt ses
at der skulle bankes lidt
rust af, men der blev gået
til sagen, benene kunne
ikke altid følge med signalerne fra hovedet. Men
det betyder ingenting, det
vigtigste er at få motion, at
bruge kroppen, mærke ømheden overalt næste dag, så

man ikke i tvivl om at man
lever.
At det så foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære, med lidt li’r og god humor, er kun skønt og tredje
halvleg ikke at forglemme,
vi skal jo lige drøfte kampens fornemme detaljer eller Kjeld der faldt over en
troldheks, mens vi får en
lille øl.
Måske der sidder nogen og
tænker, det vil jeg gerne
være med til, så find støvlerne frem, kom og vær
med. Der trænes hver mandag kl.19.00 i Ulsted

Det er kun gået én vej
for Henrik Klitgaard, indehaver af Klitgaard Digital
med adresse i Ulsted.
Henrik slog sig op med
salg og service af computere
og printere samt tilbehør
i form af papir og toner
til printerne, hvilket han
stadig har. Derudover er
forretningen udvidet med
tilbud om storformatprint
og indramning, hvilket er
blevet taget godt imod af
kunderne.
Mange kommer ind og
får lavet print på flot fotopapir, som efterfølgende
bliver indrammet og givet
som gave, eller blot til eget
brug. Det kan være familiebilleder, men også skønne
landskabsbilleder som folk
bruger penge på at få lavet.
Som noget forholdsvis nyt,
så tilbyder Henrik også at
overspille gamle VHS bånd
og smalfilm til elektronisk
brug, en niche der virkelig

Henrik Klitgaard på kontoret i Ulsted
er kommet gang i. Folk har
typisk en stor stak af film
liggende med egne optagelser, som de nu gerne
vil have over på DVD, så
de kan bruges på computeren og deles med andre i
familien.
Igennem årene har forretningen udviklet sig, og
andelen af private kunder

og erhvervskunder begynder at ligne hinanden, dog
er erhvervsdelen stadig
den største. Mange virksomheder har haft glæde af
Henriks ekspertise indenfor storformatprint, hvor
virksomheden har købt en
storformatprinter og efterfølgende fået service i form
af installation og indkøring.

PRIN
Computer problemer er
også én af Henrik’s stærke
sider, og styresystemer eller
harddiske der driller har
han lavet mange af igennem årene der er gået.
Klitgaard Digital fejre fødselsdagen med ekstragode
tilbud, som du kan finde i
annoncen herunder.

9 års
FOTOFORSTØRRELSER
13 x 18 cm.
18 x 24 cm.
20 x 30 cm.
30 x 40 cm.

Standard
8,25,25,50,-

Luksus
15,35,35,70,-

Kopiering
fra VHS til DVD

Kr.

95,-

Vi tilbyder:

EDB support
Salg af computere og printere
Salg af blæk & tonerpatroner

LÆRREDSPRINT TILBUD
20x20 cm komplet monteret på blindramme ....... 150,18x24 cm komplet monteret på blindramme ....... 150,50x60 cm komplet monteret på blindramme ....... 350,60x80 cm komplet monteret på blindramme ....... 550,70x100 cm komplet monteret på blindramme ..... 750,-

EDB

BLÆK

Vi er altid til at træffe på telefonen, og du kan aftale
besøgstid i Ulsted på alle ugens hverdage. Ring blot!
Åben efter aftale og hver Torsdag fra kl. 13.00 til 17.00

Lucernehaven 50, Ulsted, 9370 Hals, tlf. 30 27 48 58
Mail: henrik@klitgaard-digital.dk www.klitgaard-digital.dk

Tilbuddene gælder så længe lager haves i maj måned.
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XL-Byg i Hals er klar
med ny haveafdeling

Hos XL-Byg i Hals fortsætter man med at optimere udstillingerne, så
de bliver flotte og kundevenlige.
Turen er nu kommet til
havemøbelafdelingen,
hvor man nu kan se det
store udvalg i havemøbler i udpakket og opstillet stand og derved
meget bedre danne sig et

Den nye havemøbelafdeling

Trælasten har fået omorganiseret varerne, så man nu
endnu nemmere kan køre lige hen til dem og laste.
indtryk af, hvad man får
med hjem når man har
handlet.
Gasovnene er også kommet på rad og række,
og netop rad og række er også fornyelsen i
trælasten, hvor der nu
er etableret kørevenlige
korridorer, så man nemt
kan laste det træ eller

andet man har købt på
en trailer.
XL-Byg har også mulighed for at levere varerne,
hvis man ikke selv kan
transportere dem hjem.
Lige nu kører XL-Byg
kampagne på sine havemøbler, så der er basis
for en god handel netop
i denne tid.

Ulsted Haveanlæg

Vi kan servicere dig
på det det grønne område.
Vi er klar til nye opgaver. Ring for tilbud!
✍ Pasning af have.
✍ Grønne områder
ved erhverv.
✍ Nyanlæg og omlægning
af terrasse og indkørsel.
✍ Al slags fræsning udføres.
✍ Rodfræsning.
✍ Topkapning af træer.
✍ Minilæsser og rendegraver.

ULSTED HAVEANLÆG
v/ Sanne og Hans Pedersen

TELEFON 40 55 45 79

Udvalget i krukker er stort.

Der er mange varianter i grill. XL-Byg forhandler bl.a.
også mærket Weber.

Vi klarer: Nyanlæg, pleje og vedligeholdelse,
belægning, beplantning, beskæring og stubfræsning.
Vi er effektive med godt grej. Minilæsser & micrograver.

HUSK! Det er årstid lige nu for beskæring!
CARSTEN ANDREASEN, Dybvad www.ca-anlæg.dk

Tirsdag 7. maj 2019
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konfirmander står klar i
Dokkedal Kirke lørdag
18. maj.
Tirsdag 28. maj holder
Anette Rask Sørensen en
kort og familie-/spaghettigudstjeneste i Mou Kirke.
Bagefter er der spisning
i konfirmandstuen. Der
serveres børnevenlig mad
til alle - og deltagelse er
gratis.
Nordvestjysk Brass Band skal spille ved den 10. friluftsgudstjeneste i Lundby Bakker. Orkesterets repertoire spænder
vidt fra klassisk over underholdningsmusik til moderne brass
band-kompositioner. Pressefoto: Christian Roar Pedersen

VILDMOSEKIRKERNE

Af Bruno Larsen
I tiden frem til næste udkomst af avisen sker der
en del ekstra i vildmosekirkerne i Mou og Dokkedal. Dog ikke Kristi
Himmelfartsdag, da prov-

stiets kirker holder fælles gudstjeneste i Lundby
Bakker.
Først gælder det konfirmationerne i bededagsferien. 21 unge er fordelt
på to hold i Mou Kirke
St. Bededag 17. maj. Tre

Friluftsgudstjeneste
Kristi himmelfartsdag
30. maj holder kirkerne i
Aalborg Østre Provsti for
10. år i træk fælles gudstjeneste under åben himmel i Lundby Bakker ved
Gistrup. For at markere
dette jubilæum uropføres
et stykke kormusik.
Biskop Henning Toft Bro
holder årets prædiken og
Nordvestjysk Brass Band
skal spille festlig musik.
Ved friluftsgudstjenesten
medvirker børne- og ungdomskor, menigheder,
organister, kirkesangere,
præster og et til lejlig-

HUSK
MORS DAG

heden sammensat kor på
tværs af alle sogne.
Skulle det mod al forventning blive dårligt vejr,
flyttes gudstjenesten til
Skalborg Kirke.
Matiné i pinsen
Anette Rask Sørensens
gudstjeneste 2. pinsedag
10. juni i Dokkedal Kirke
følges op af en matinékoncert med et strejf af
sommer og jazzede toner.
Foruden kirkens faste musikere, sangeren Margrethe Smedegaard og pianisten Ole Sloth, medvirker jazzbassisten Kenneth
Dahl Knudsen, der er tilbage i landsdelen efter en
årrække som turnerende
musiker med koncerter
over hele kloden.
Søndag 16. juni kl. 13
holdes en særlig børnegudstjeneste i Mou Kirke.
Her vil Anette Rask Sørensen uddele ”Myldre
Biblen” til de fireårige,
der er døbt i sognets kirker i 2015.

Tagrender, fliser, ukrudt m.m.
Kniber det med lysten til at kravle op og ned af en
stige for at rense tagrender?
Trænger din flisebelægning til en opfriskning?
Vokser ukrudtet i vildskab i din indkørsel,
på terrassen eller fortov?
Har du lokaler, hvor der er så højt til loftet,
at støvet får lov at ligge?
Så er hjælpen nær.

www.jysktagrenderens.dk
har helt sikkert en løsning til en fornuftig pris.
Få et uforpligtende tilbud. Ring 22 76 12 88
Vi er her for at hjælpe dig! EFFEKTIVT · NEMT · SIKKERT

Haldager Gartneri & Planteskole
Dit have nr. 21 78 33 45

ÅBNINGSTIDER til Mors dag:
Lørdag den 11. maj kl. 8.00-16.00
Mors dag den 12. maj kl. 8.00-16.00
Følg os på facebook:
gartneriet rosenlund
Har du en ledig stund - så køb blomster i Rosenlund

“Rosenlund”
Aslundvej 53, Vester Hassing
E-mail: g-rosen@g-rosen.dk
Telefon 98 25 71 13

Aabybro

Vadum
Haldager

Stort ud
val
opstamm g i
ede
sommer
blomste
r
til krukk
er

Søndag den 12. maj

Stort udvalg i Mors dags blomster,
opstammede blomster
sommerblomster m.v.

Biersted

Endelstedvej 14 · 9440 Aabybro

KUN ÅBEN
LØRDAG OG SØNDAG
KL. 10.00-16.00
Stedmoder - blomster - Hornum Frø
Læggekartofler - Gødning - Spagnum
300 L.

Hornum
Spagnum

700
ML.
Husk

Trinol Dag
810
Mors
Insektmiddel
Søndag

Vi har flotte
Løgplanter
hængeampler
3 potter
i blomst
og stort
udvalg i sommerblomster

den 12. maj
120,00 kr. 175,00
kr. 25,00 kr.
Tilbud gælder så længe lager haves.

Vi lukker
lukker sæsonen
Vi
søndag
juni
2019,
fordette
detteforår
forår
søndagden
19. 23.
juniÅBNINGSTIDER:
2016,
for
Hverdage forhandles
kl. 10-17.30
Afskårneblomster
blomster
forhandles
ikke!
Afskårne
ikke.
Weekend og helligdage kl. 10-16
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Hjallerup
®

2019

Pizza • Mexicans
k Pizza • Kebab-sp
Salater • Pasta-ret
ecialiteter
ter • Grill-retter
• Hjemmelavede
Burgere

* Frokostpizza

• Sandwich

fra kl. 11.00-16.00

med rød NUMMER

FARVE

39,00
FARVE
49,00

med sort NUMMER
“Gælder ikke luksusp

Tlf. 98 2
8 43 00
FROKOST TILBUD
* Hver
izzaer”

dag fra kl. 11-1

6

FROKOST TILBU

D ...kr. 49,-

Fiske

FROKOST TILBU
D..kr. 94,Pebersteak

filet 2 stk med pomme
s frites,
ketchup, remoulade,
salat og dressing.

Oksefilet med pebersa
uce, kartoffelbåde,
salat og dressing.

Keba

b-special
frites, salat og hjemme kebab, pommeslavet dressing.

Whiskeysteak

Durum vælg mellem

Her finder du
Restaurant Alany
a

FROKOST MEN
U ....kr. 64,Burger menu

kylling eller kebab
med salat og dressing

FROKOST TILBU
D ...kr. 54,-

Græsk bøf

4 stk.
oksehakkebøffer med krydrede
champignonsauce,
kartoffelbåde, salat
og dressing.

Herregårdsbøf

ca.

250 gr.
med kartoffelbåde, Oksefilet med whiskeysauce, kartoffe
lbåde,
salat og dressing.
og dressing.

Skinkeschnitzel

bearnaisesauce, salat

med kartoffelbåde,
bearnai
champignon, rød peber, ssesauce, stegte
salat og dressing.

vælg Big-, Cheese eller
Chickenburger
med pommes frites
og lille sodavand.

Hjallerup Centre
t

Pita menu

NYT 2019

MENU
KORT
Kom ind og
få et med hjem

Åbningstide
r:

vælg mellem kebab
eller kylling
med pommes frites
og lille sodavand.

1. juni - 31. august
Mandag - lørdag ..............
..... kl. 11 - 22
Søndag - helligdage
.............. kl. 12 - 21
1. september - 31. maj
Mandag - torsdag ..............
Fredag - lørdag.............. ... kl. 11 - 21
........ kl. 11 - 22
Søndag - helligdage
.............. kl. 12 - 21
Plads til 100 personer,
samt terrasse.

Nuggets / Hotw
ings

8 stk. med pommes
frites, ketchup, remoula
og en lille sodavand.
de
* Tilbuddet gælder
Hjallerup Markedsugen ikke under
og Grøn Koncert

Du kan betale med

Hjallerup Centret
9·

dankort

9320 Hjallerup Ring og bestil
Facebook: alany
i god tid!
ahjallerup Mail:
alanyahjallerup
@hotmail.com
www.restaura
ntalanya.dk
· Tlf. 98 28 43
00
Også take-away!

3 retters menuer med valgfri forret
Menu 1

Menu 2
Whiskeysteak oksefilet
ca. 250 gram

Grillet oksemørbrad
ca. 250 gram

serveres med ostefyld, peberstrimler,
bearnaissesauce, pommes sautes,
salat og dressing.

serveres med whiskeysauce,
kartoffelbåde, salat og dressing.

serveres med pebersauce,
kartoffelbåde, salat og dressing.

Isdessert
eller Irish Coffee

3 retter

Pandekager med is og
flødeskum eller Irish Coffee

3 retter

3 retter

169,-

214,-

199,-

2 retters menuer med valgfri forret
Menu 4

Menu 5

Græsk bøf 4 stk krydrede
oksehakkebøffer
serveres med pommes sautes,
champignonsauce, salat og dressing

Menu 6
Husets bøf af oksefilet
ca. 250 gr.

Kyllingebryst
serveres med
kartoffelbåde,
bearnaisesauce, salat og dressing.

serveres med kartoffelbåde,
champignonsauce, salat og dressing

2 retter

2 retter

129,-

til kapacitet, økonomi, og
miljø, ville være et projekt
med et luft-vand varmepumpeanlæg. Samme konklusion er man for øvrigt
nået til hos mindst fire andre fjernvarmeselskaber i
Nordjylland.
Bestyrelsen har herefter i
samarbejde med et konsulentfirmaet igangsat nærmere undersøgelser af en
sådan løsning. Der påtænkes et anlæg med en ydelse
på 5 MW og en placering
enten ved det eksisterende

Menu 3

Tyrkisk bøf ca. 250 gram
krydret oksefars

Isdessert eller Irish Coffee

I september 2018 blev
det besluttet at stoppe
Dronninglund Fjernvarmes
planlagte varmepumpeprojekt baseret på grundvand.
Det skete med stort flertal
på fjernvarmens generalforsamling. Her blev det
også besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der
skulle undersøge alternative løsninger. Der er siden
undersøgt tolv mere eller
mindre realistiske forslag.
Resultaterne viste tydeligt,
at den løsning, der bedst
ville kunne opfylde kravene

varmeværk på Tidselbak
Allé eller i tilknytning til
det eksisterende solfangeranlæg. Her vil varmepumpen muliggøre en bedre
udnyttelse af solfangerne i
vintermånederne.
Placeringerne skal nu diskuteres nærmere med
kommunens tekniske forvaltning. Arbejdet med
forundersøgelserne skal gå
hurtigt, for hvis projektet skal opnå tilskud via
Energispareordningen, skal
det være klar til drift inden
udgangen af 2020.

STOR

ONLINE-AUKTION
MED GRANIT BETONFIGURER
og meget mere. Gå ind på:
www.halsgranitcenter.dk
og tryk på “KLIK HER”
Auktionen slutter 13. maj.
Budt 50,-

2 retter

139,-

179,-

Frokostpizza
kl. 11.00-16.00
fra
Frokostmenuer
Skinkeschnitzel
m/ pommes sautes, bearnaise
sauce, salat og dressing
Græsk bøf 4 stk.
krydrede oksehakkerbøffer
m/ champignonsauce, pommes
sautes, salat, dressing

fra kl. 11.00-16.00

Kebab-special
kebab, pommes frites, salat
og hjemmelavet dressing
Fiskefilet 2 stk
m/ pommes frites, salat,
dressing, ketchup
og remoulade

54,-

39.00

Herregårdsbøf
m/ pommes sautes,
bearnaisesauce, salat
og dressing.
Durum menu
Vælg: Kylling eller kebab
m/ salat og dressing

49,Ring og bestil
bord!

Hjallerup Centret 9

HJALLERUP

Tlf. 98 28 43 00
ÅBNINGSTIDER:

Mandag til lørdag: 11-22
Søndag 12-21

www.restaurantalanya.dk

Flagstang
med 4 flag

Tirsdag 7. maj 2019
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Jakker 300,- kr.

Nye varer hver uge!
Åbningstider:
Fredag, lørdag, søndag
samt helligdage
fra kl. 10.00-18.00

LAGERSALG
Modetøj til damer, herrer

Kun 1. sortering
Kendte mærkevarer:
2-BiZ
Minimum
One-Two
Sigensgaard
Y.A.S.
Sisters Point
Comfy Copenhagen
Coster Copenhagen
Object
Cream
Isilk
Frindtex
Caddis Fly
2B

Kjoler, bluser,
bukser, nederdele,
sko, jakker,
tasker, tørklæder m.m

Før op til 1.000 kr.

NU KUN

200,- 100,- 50,-

Lagunen 2 · 9370 Hals
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12 PROBLEMSTILLINGER

DER SKAL GØRES NOGET VED
af 3. Limfjordsforbindelse senest i 2024
1 Igangsætning
Linieføringen langs Hasseris Enge bør flyttes mod
vest, såfremt det kan minimere støjgenerne.

har et godt sundhedsvæsen
8 Vi
Men vi lever heldigvis længere og længere. Derfor
skal vi have flere sundhedshuse, flere akutbiler til
hurtig udrykning og – ikke mindst – mange flere
sygeplejersker og læger overalt i Nordjylland.

Endnu flere statslige arbejdspladser til Nordjylland

2 1000 statsjobs er fint, men ikke nok til et balanceret
Danmark.

Forsvarsarbejde – og andet statsligt arbejde

Ekspropriation til private formål

9 skal være den absolutte undtagelse. Og der skal
betales fuld erstatning til borgeren.

3 – skal ikke sendes udenlands, når det lovligt kan
udføres af danske virksomheder, herunder på
nordjyske værfter.

Et samarbejde hen over midten

10 Yderfløjenes indflydelse skal begrænses. Venstre og
Socialdemokratiet stemmer i forvejen sammen om
90% af alle forslag.

Mere politi i hele Danmark

4 Også i Nordjylland. Afskaffelsen af landbetjenten

efterlod utryghed. Vi skal have trygheden tilbage.
Fortsat dobbeltstraf til rockere og ingen

5 prøveløsladelse

Banderne skal ikke styre gaderne – heller ikke i
Nordjylland.

En ordentlig tone i debatten - uden evindelige skæn-

11 derier, mudderkastning og tilsvining af modparten.
Nordjyske værdier i Folketinget

12 Jeg bor i Nordjylland. Jeg har altid boet i Nordjylland

Hårdere straffe for grov mishandling

6 Forsøg på afklipning af et offers legemsdele skal
straffes væsentligt hårdere end fængsel i 2-3 år
(og prøveløsladelse efter 2/3 tid!)
Når staten har tabt en retssag

7 skal staten kun undtagelsesvis kunne trække borgeren igennem en lang ankesag. Staten har ubegrænsede midler til egen advokat (Kammeradvokaten).

PREBEN BANG
HENRIKSEN
STEM LIGT
PERSON

- og jeg har faktisk ikke tænkt mig at flytte!
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POLITIK

Af :
Preben Bang Henriksen
MF - Venstre
Selvfølgelig er de generelle politiske emner
som pension, skat, miljø mv. vigtige for nordjyderne.
Men der er dog en række emner, som specielt
nordjyderne bør stille
til deres folketingskandidater - uanset parti.
Vigtigst af alt er etableringen af den 3.
Limfjords for bin delse Inden forbindelsen
i 2031-2032 måtte stå
færdig, vil der desværre
være kø fra Støvring
til Grindsted. Kan vi
derfor være sikre på, at
dit parti stemmer for

en igangsætning senest pr. tradition henlagt til
København, hvor huslei 2024?
je, sygdom og omkostNår spørgsmålet er vig- ninger er langt højere
tigt, er det specielt fordi end hos os.
regeringsdannelsen efter
valget kan blive afhæn- Endelig er et effekgig fra støtte fra min- tivt politi vigtigt for
dre partier, der ikke just Nordjylland. Efter at
elsker privatbilismen, der via hjemmeværn
men hellere vil bruge og politikadetter nu er
pengene på en tog-bro faldet ro om grænsebetil 5 mia. over Vejle vogtningen, er det lykFjord for at spare 5 mi- kedes at få vore betjente
hjem til Nordjylland.
nutters tog-tid.
Det har medført, at
Herudover kunne man politiets udrykningstid
passende spørge, om er faldet overalt. Det
kandidaten (uanset par- er godt, men ikke godt
ti) vil fortsætte udflyt- nok.
ningen af statslige arbejdspladser – og stats- Derfor er det relevant at
ligt arbejde i det hele spørge, om flere polititaget – til Nordjylland. biler står på programAlt for mange styrel- met, eller om der skal
ser og statsarbejde er satses på lokale politi-

bygninger. Der er efter
min opfattelse ingen
tvivl om, at den hurtige og effektive indsats
bedst fås via biler, der
i forvejen patruljerer i
lokal-området, og som
hurtigt kan dirigeres
frem.

Det er trods alt begrænset, hvilken indflydelse
den lokale folketingsmand (m/k) har på de
store landspolitiske emner. Men vigtigt er det,
at vedkommende har
lokale nordjyske problemer for øje.

Vi har i forvejen et glimrende samarbejde mellem de nordjysk valgte
folketingsmedlemmer.
Det skal fortsætte med
fuld fokus på de nordjyske forhold.

PRIVATALARM
VILLAPAKKE

Hold øje med
dit hjem via din
smartphone...

195,KUN

Pr. måned

Multisikring – Villapakke

1 stk. komplet alarmsystem
med 4 stk. valgfrie, alarmkomponenter, som rumfølere, åbningskontakter og røgfølere.

· Installation 0 kr. 195 kr.
pr. md. i 60 mdr. Efterfølgende abonnement 69 kr.
pr. md.

En professionel løsning fra dit lokale sikringsfirma
Iso certificeret AIA Installatør F og P registreret nr. 212 - 246

Kontakt din lokale
leverandør, Rasmus,
tlf. 20 37 45 25

TELEFON 70 20 35 90
info@alarmnord.dk
www.alarmnord.dk
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GULDREGN OVER TECHCOLLEGE
Vi er stolte over vores dygtige elever, som igen i år har gjort TECHCOLLEGE til skolen
med flest Danmarksmestre ved DM i Skills 2019. Hele syv guldmedaljer blev det til!
Kæmpestort tillykke til vores elever og deres mestre:
Jesper N. Lundborg, automatiktekniker-elev hos Danish Crane Building
Samuel Birk Axelsen, flisemurer hos Nibe Entreprenør & Transport A/S
Nanna Lundsgaard, gourmetslagter-elev hos Slagteren Hasseris
Mathias Møller Jørgensen, grafisk tekniker-elev hos Nordcolor
Asta Frederikke Strange Andersen, kosmetiker-elev hos TECHCOLLEGE Praktikcenter
Thera Kartz Johansen, repectionist-elev hos Comwell Kellers Park
Stine Brøndum Pedersen, smørrebrød og catering-elev hos Cobham SATCOM
Ud over de syv guldmedaljer fik vi tre 2. pladser og tre 3. pladser.

Hvad vil du gerne være god til? Find din uddannelse på TECHCOLLEGE.dk

Kom med på vinderholdet. Start den 12. august.
TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · 7250 1000 · techcollege.dk

Tirsdag 7. maj 2019
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- det er der da ikke noget der hedder?
Nej ikke endnu, men man
er i gang med forberedelserne og det forventes at
der står et friplejehjem til
24 beboere klar i Ulsted i
begyndelsen af 2021.
I august 2017 begyndte en initiativgruppe
bestående af medlemmer fra pårørendegruppen og centerrådet ved
Ulstedparken, at undersøge mulighederne for
at opføre et friplejehjem.
Der blev dannet en bestyrelse der tog kontakt
til Danske Diakonhjem
og Mariehjemmene,
men ingen af dem følte
sig på det tidspunkt i
stand til at løfte opgaven.
Bestyrelsen arbejdede
ufortrødent videre på
egen hånd, og med
hjælp og gode råd fra eksisterende friplejehjem,
lykkedes det at opstille
et anlægs- og driftsbudget, men med de betingelser man arbejdede ud
fra, gjorde det desværre
umuligt at få økonomien til at hænge sammen,
og i oktober 2018 så

man sig nødsaget til at hjem. Han så tv klippet
standse arbejdet og op- med Svend Kristensen,
og kontaktede ham og
løse bestyrelsen.
tilbød sin hjælp med at
Journalist
Casper etablere et friplejehjem
Lykkegaard Pedersen i Ulsted.
fra DR TV-afdeling i
Århus, (foto: Rasmus Den oprindelige initiaKrieger)havde fulgt for- tivgruppe blev hurtig
løbet og vil skabe debat samlet og suppleret med
om den politik mange 2 nye medlemmer og
kommuner fører med der blev afholdt møder
at nedlægge små kom- med Jon Pugholm. Med
munale plejehjem og hans erfaringer og mateflytte beboerne til store
plejehjem. Således er
nogle beboere fra plejehjemmet Ulstedparken
flyttet til Hassinghave i
V. Hassing og andre til
Fjordparken i Hals.
Kasper L. Pedersen`
program blev bragt d.
27. december 2018 i
et TV-klip med Svend
Kristensen hvor han fortalte om det nu lukkede
Ulstedparken og derefter besøgte hans mor,
Kirsten der nu bor på
Fjordparken.
Jon
Pugholm
fra
Klejtrup ved Hobro, er
en mand med passion
for friplejehjem, og har
de seneste 10 år være
fødselshjælper for lige
så mange små fripleje-

GASMANDEN
Telefon 98 34 23 00
En stærk
forbindelse!

Nyhedsbrev: www.halsgranitcenter.dk

Ved borgermødet blev
der også dannet en støtteforening hvor der
blev tegnet 49 husstandsmedlemskaber
og 9 personlige medlemmer. Bestyrelsen for

støtteforeningen består
af nogle af de oprindelige ildsjæle fra pårørendegruppen og centerrådet
og 3 nye medlemmer,
Karl Åge Kristensen,
Svend
Kristensen,
Lisbeth Bukh, Henning
B. Christensen og John
Pedersen.
Der arbejdes nu på at
erhverve en egnet byggegrund til Ulsted
Friplejehjem.

25% raisbkat
på Nord
kollektion af:
Plissé, Lamel,
Rullegardiner
og Persienner

GASMANDEN & “Bette Skrot”

GAS
til private og erhverv
Vi har alle størrelser af gasflasker!

Levering til private
og i kolonihaver
hver lørdag
og lige til din dør.

GASMANDEN
GASMANDEN

Pris for ombytning

KUN 199,95

98 34 23 00

BRUGT

Fritureolie
afhentes gratis

hos f.eks. kroer,
hoteller, pizzariaer,
storkøkkener, grillbarer
En stærk
forbindelse!

GASMANDEN & “Bette Skrot”

Telefon 98 34 23 00

I Aalborg kommune

I Aalborg kommune

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

&
“Bette Skrot”

Johannes
Elsnab,
Karin Nielsen, Mette
Martinsen og Margit og
Jørn Vægter. Den konstituerer sig ved første
møde den 8. maj 2019.

Uforpligtende måltagning og tilbud gives gerne!

GRATIS
afhentning
af gammelt jern
og skrot

riale fra etableringen af
de tidligere friplejehjem,
blev der d.23. april afholdt borgermøde i
Ulsted forsamlingshus,
hvor planerne for det
nye Ulsted Friplejehjem
blev præsenteret. Der
var 100 fremmødte borgere til mødet.
Der er dannet en ny
bestyrelse bestående af:
Henning Mortensen,
Jesper,
Langgaard,

22

Tirsdag 7. maj 2019

naTurLIGVIs

Himlens hersker i svæv
Det er tradition for publikumsafstemning ved de årlige naturfotofestivaler i Vildmosegaard
nær Dokkedal. Ved den 13.
festival i perioden 6.-22. april
erklærede ferniseringsgæsterne
sig for andet år i træk uenige
med dommerne Henrik Haaning, Vesløs, og Niels Fabæk,
Gravlev,
Og Frans Ritter fra Dokkedal
gentog kunststykket fra i fjor.
I 2018 faldt åbningsgæsterne
for en silkehale. Ritter havde
fanget den farverige fugl i færd
med at spise bær. I år vandt
Ritter publikums gunst med
billedet ”Himlens hersker”, der
fremstiller en havørn i silhuet.

mail@advokatpbj.dk

Præmieslugeren
Men også i år kan vi skrive, at
Keld Ejsing-Duun fra Klarup

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

Hanna Vigs
Begravelsesforretning

Vesterbro 121,
9000 Aalborg

98 12 79 99
Østergade 56,
9440 Åbybro

98 24 37 72
Jesper
Orlien

Bente
Sølvkjær

- en del af Begravelse Danmark
begravelsedanmark.dk/bedemand-aalborg

Henrik
Trenskow

Her er Frans Ritters publikumstræffer: ”Himlens hersker” - en havørn, der er fanget i det
helt rigtige øjeblik fra den helt rigtige vinkel, hvor den mægtige rovfugl med et vingefang på
240 cm glider ind over månefladen på den blå himmelbaggrund.
Ingen gift i haver
Hovedformålet med »Giftfri
Have« er, at at motivere haveejere til at undlade gift i deres

tog godt for sig af dommernes
hæder. Som i fjor opnåede han
fire præmieplaceringer, heriblandt en kategorivinder.
Således har 66-årige EjsingDuun imponeret ved de seneste fire naturfotofestivaler i
Lille Vildmose, for siden 2016,
hvor han deltog for første gang,
er hele 18 af hans billeder blevet præmieret, og det er 40
procent af det samlede antal
præmier i årene 2016-2019.
Hertil skal lægges titlen ”årets
foto” i både 2017 og 2018.

dets kraft og vandets betydning
for dansk natur og særligt højmoser.
Det nye formidlingsområde
placeres hvor p-pladsen ligger. Det nye parkeringsområde
placeres hvor naturlegepladsen
ligger.
Så de forestående planer omfatter ikke kun nyt formidlingsområde, ny p-plads, ny
legeplads, men også en helt
ny indgang til centeret og dets
permanente udstillinger.

Kategorivinderne
Makro og insekter: ”Aurora
- morgenrødens gudinde” af
Dorte Sørensen, Mou. Aurora
Hejslet
er en sommerfugl i hvidvingefamilien.
Landskaber: ”Solopgang ved
Rovfugletårnet” af Flemming
Bornholdt. Billedet blev også
kåret som ”årets foto”.
Fugle: ”Borgmesteren” af Keld
Ejsing-Duun, der havde knipset et portræt af en musvåge.
Titlen skyldes fuglens hvide
brystfjer, der danner en (borgmester)kæde.
Patte- og krybdyr: ”Andejagt”
af Mette Berg Hansen, Aalborg. Vinderfotoet er det andet
billede i en serie på tre, der viser en rævs jagt efter en and.

Giftfrie Aalborg
Næsten hele 32 mio. kvm eller
3200 ha er nu officielt blevet
giftfrie. For Aalborg KommuBegravelsesforretning
ne har netop tilmeldt alle deres offentlige arealer til »Giftfri
Have«, der er et fælles initiativ
fra Danmarks Naturfredningsforenings og Landsforeningen
Praktisk Økologi.
Initiativet skal være med til at
fremme vild natur og biodiversitet i de danske haver og
samtidig beskytte grundvandet
mod rester af sprøjtegift.
Aalborg træder i Furesø Kommunes fodspor, der har tilmeldt otte mio. kvm (800 ha).

Fornyelser i center
Vi bliver i Lille Vildmose. Siden Prins Joachim indviede
Lille Vildmosecentret i 2006,
har bestyrelse og medarbejderstab formået at udvikle og
forny oplevelses- og formidlingscenteret med faciliteter og
attraktioner.
Udeområdet ”Det Vilde” med
”Dødens Tårn” kom til for et
år siden. Her kan opleves, hvad
der sker med de store dyr, når
de dør, og lære om, hvordan
død kan give liv til andre dyr
og planter.
Stort vandprojekt
Lige nu er et stort formidlingsprojekt med titlen ”Vandets
Kraft” på tegnebrættet. Det vil
komme til at handle om van-

Drikkevandsværn
For Aalborg Kommune er
hensynet til grundvandet en af
hovedårsagerne til, at arealerne
skal holdes giftfrie:
- Kommunens offentlige arealer er giftfrie for at beskytte
borgernes drikkevand. Her i
Nordjylland har vi jordlag,
der gør, at sprøjtegift hurtigt
kan trænge ned og spores i vor
grundvand. Derfor føler vi et
ekstra stort ansvar for at holde
vore områder giftfrie, siger
Kirsten Lund Andersen, der er
stadsgartner for Park & Natur
i Aalborg Kommune.
Faktisk har Aalborg ikke brugt
sprøjtegift siden slutningen
af 90’erne. Tilmeldingen til
»Giftfri Have« skal gøre det
mere synligt både for omverdenen og borgerne, at kommunens arealer er giftfrie.

haver. Det »Giftfri Have«fællesskab har rundet 15.700
medlemmer, der dækker alt fra
parcelhushaver og kolonihaver
til haver på landet og ved sommerhuse.
Derudover har flere vandforsyninger, virksomheder og nu
også kommunerne Furesø og
Aalborg registreret deres arealer
som giftfrie. Tilsammen dækker »Giftfri Have« et areal på
lidt over 8000 hektar.
Du kan tilmelde din have på
www.giftfri-have.dk.
På gensyn 25. juni

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
afteneller
weekendtillæg
Polstring af 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

Fast pris fra

7.850,7.850,7.350,

Fast pris fra
Fast pris fra

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

Kommer over alt

AALBORG

www.aalborgbedemand.dk

To x Double Up
Den 13. naturfotofestival
havde deltagelse af 15 jyske
fotografer, der havde indsendt
92 billeder fordelt i fire kategorier. Der var præmier til de tre
bedst bedømte i hver kategori.
Desuden skulle dommerduoen
finde frem til ”årets foto”, som
blev ”Solopgang ved Rovfugletårnet” fra Flemming Bornholdt. Avisen bragte vinderbilledet i udgaven 9. april. I kategorien ”Landskaber” opnåede
Bornholdt også tredjepræmie.
Ny blandt præmietagere i Vildmosegaard var aalborgenseren
Linda Hougaard Bentsen. Hun
præsterede to andenpladser i
henholdsvis ”Fugle” og ”Patteog krybdyr”.

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

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14
DØGNVAGT

“Min sidste vilje” sendes vederlagsfrit overalt
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ASAA

Afslutningsvis vil Samrådet
også støtte bestræbelserne på
en fortsat bevarelse af et godt
og stabilt børnemiljø i Asaa.
Alle initiativerne skal bidrage
til, at Asaa og Østkysten bliver et endnu mere attraktivt
område at bosætte sig i og
være turist i – et område med
et stærkt fællesskab og samarbejde på tværs om løsninger,
udtaler Per Hylander.

Bestyrelsen for Samrådet
Østkysten, der omfatter 26
foreninger, institutioner m.fl.
i Asaa-området, har vedtaget
en ny aktivitetsplan, der gennemføres inden udgangen af
marts næste år.
I planen indgår, at Samrådet
håber at blive kommunal fokusby i 2019, og at der i den
sammenhæng kan blive udarbejdet en strategisk masterplan
for udviklingen af området på
både den korte og lange bane
i samarbejde med de kommunale myndigheder. Første
prioritet i en sådan masterplan
er et fælles torv som en slags
”port” til havnen med et vartegn formet som et sømærke,
toiletbygning m.m., alt sammen i bestræbelserne på at
få den meget betydelige nord
og sydgående turisttrafik til at
stoppe op i Asaa, så vi her kan
fortælle om, hvilke muligheder
der er, både mht. aktiviteter
på havnen, men også om den
østlige del af kommunens attraktioner med Dronninglund
Slot, Voergaard, Jyske Ås,
Storskoven, Dronninglund
kunstcenter m.fl., oplyser Per
Hylander, der er formand for
Samrådet.

Ring og bestil tid på

TELEFON
98 85 43 60

www.mariannes-hundepension.dk

Læs avisen ONLINE

Ønsket om masterplanen
skal ses i sammenhæng med
Brønderslev kommunes ønske
om at fremme ”det kystnære
udviklingsområde ved Asaa”,
jf. de vedtagne temaer for
planstrategi 2019:
Kystnært udviklingsområde
ved Asaa
Det sted i Brønderslev
Kommune, der traditionelt
har været mest fokus på turismeudvikling er kyststrækningen, særligt omkring Asaa.
Samtidig er kyststrækningen
et område med unikke landskabs- og naturværdier og Asaa
en by med kulturarv. Dette er
stærke elementer, som vil få
særskilt fokus i planstrategien og kommende kommuneplanrevision, således at de kan
udnyttes og udvikles optimalt.
I aktivitetsplanen indgår ligeledes et øget fokus på mulig-

heden for nedrivning af faldefærdige huse.
Andre indsatsområder i planen er gennemførelse af en
påtænkt trampesti i relation
til den eksisterende Hjertesti
samt etablering af et fugleobservationstårn i nærheden af
indsejlingen til Krebsehavet,
erhvervelse af det tidligere
jernstøberi (maskinfabrik) i
Havnegade, gennemførelse af
byforskønnelsesdagen den 4.
maj, samt en konsolidering
af samarbejdet med de kommunale myndigheder gennem
bl.a. det nye turismeprojekt
samt Landsbyrådet.
På de indre linjer bliver der
satset på styrkelse af de eksisterende aktivitetsgrupper ved
at opfordre flere borgere til
deltagelse, samt på at øge inspirationen og motivationen
til foreninger og institutioner
om samarbejde på tværs.

På samme bestyrelsesmøde
på www.limfjordsnyt.dk
blev resultatet af den hidtidige
aktivitetsplan godkendt, som Næste udgave kommer 25/6 2019
blev tiltrådt af bestyrelsen i
september sidste år. Bl.a. når
den nye flotte velkomstpakke
ud til alle tilflyttere, og der
er etableret en ny legeplads
v/ statsautoriseret fodterapeut
på Asaa havn til brug for ikke
Lisa Andersen
mindst de mange børnefamiHusk at få ordnet fødderne her til foråret
lier, der kommer til Asaa som
bådturister. I bestræbelserne
på at øge samarbejdet mellem
foreninger og institutioner er
Husk Mors Dag
der netop afholdt et spænGavekort
dende møde for alle om friviludstedes
lighed i foreningerne.
Endelig er det lykkedes at
få alle foreninger, institutioner, brugerråd m.fl. med
egen hjemmeside til at lave
links til http://9340asaa.dk,
Vær god ved dine fødder
”Østkystens Perle”, som er
- få en fodbehandling.
områdets hjemmeside, og der
er gennemført 10 Facebook
Fuss-Behandlung.
T
KEN ER LUKKER
konkurrencer, der har resulteKLINIK
Parafin behandling
i forlængelse
2. FEBRUA
ret i yderligere 500 følgere på
.  2kr.
.  2til1500,0
2
af fodbehandling
Facebooksiden 9340Asaa.
Giver bløde fødder i længere tid til de
På et møde umiddelbart efter
“tørsprækkede” sommer fødder.
bestyrelsesmødet igangsatte
Østerled 1 9370 Hals . 31 42 44 81
Samrådets
Forretningsudvalg
Aalborgvej
329 A, Gandrup, tlf. 9825 9250·
Vi ud
arbejdet www.tandlaegernegandrup.dk
med aktivitetsplanen.

UKKET
KLINIKKEN ER ELBRUAR
20.  21.  22. F

Betina

Klinik for fodterapi

D
TA
M
O

DIN MODERNE
TANDKLINIK
MED TANDLÆGER
OG TANDPLEJER

-o
OB

Vi b

- også børnetandlæge!
Vi udfører alle former for tandbehandlinger og tandpleje.
OBS:
der
er gratisBetina
tandpleje for
16-17 årige.
Lis
Sarah
Sabrina
Vi behandler også med lattergas.
Vi
udfører
former
for tandbehandlinger
OBS:
Der eralle
gratis
tandpleje
for 16-17 årige og tandpleje.
Vi
behandler
også med lattergas.
- også
børnetandlæge!

Aalborgvej 329 A, Gandrup, tlf. 9825 9250
www.tandlaegernegandrup.dk

Lis

Få passet din hund
i trygge og gode omgivelser

Sarah

Sabrina

Anni

Mette

Christina

Christian
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POLITIK

HALS

HALS

Jens Christian Nielsen ved sin traktor og campingvogn
foran Hals Skanse
af Bjarne Høj
Erik Høgh-Sørensen (DF)
Erik Høgh-Sørensen (DF)
Folketingskandidat.
Medlem af Regionsrådet
Region Nordjylland har
nedlagt over 500 stillinger
de seneste fem år. Senest
er der røget 235 stillinger
fra sygehusene. I samme
tidsrum er hospitalerne i
Dronninglund og på Mors
blevet lukket.
Denne gradvise nedbrydning af sundhedssystemet –
uanset hvem der sidder ved
magten – kalder på fælles
politisk fodslag.
Derfor har vi i Dansk
Folkeparti foreslået at
genforhandle
Region
Nordjyllands dårlige lån
med Nordea, der har betydet tab af 237 millioner
kroner i unødvendig rente
de seneste fem år.
Den såkaldte swap-rente
har været på mellem 3,3 og
5,8 procent, og det er alt
for meget.
Samtidig har jeg foreslået,
at når f.eks. sygehusbygningerne i Dronninglund
engang bliver solgt, så skal
op til 10 procent af grundsalgs-beløbet gå til lokalsamfundet som kompensation for lokalsamfundets
gener.
Ingen af delene har foreløbig fået tilslutning, og

dermed har de øvrige partier lagt op til yderligere
nedskæringer.
Det er ærgerligt, for de
tre såkaldte renteswaps
kan med sikkerhed genforhandles med fordel for
skatteyderne.
På et møde 10. april udtrykte Nordea sig nemlig
konstruktivt over for os.
Der er ingen grund til 5,8
procent i swap-rente, når
der er nul-rente på de internationale lånemarkeder.
Men da DF foreslog det
på regionsrådsmødet 30.4,
blev vi stemt ned.
Flertallet bakkede de gamle
lån op med en påstand om,
at Nordea ikke kan give
os et bedre tilbud. Jamen,
derfor er forhandling netop
vejen frem! En anden ukorrekt kritik var, at en rentebesparelse ikke kan gavne
sygehusene. En bedre rente
vil naturligvis gavne de offentlige finanser, som sygehusene er en del af.
Regionsflertallets holdning
er synd for patienterne og
for de dygtige sygehusansatte.
De har flere nedskæringer i vente, denne gang i
Thisted.
Det kan og bør vi politikere gøre bedre.

Fredag den 12. April var
alle dagplejere og børnehaver i Ulsted, Vester
Hassing, Hou og Hals
inviteret til Hals Skanse
for at male påskeæg.
Der kom 92 børn i alt
samt pædagoger, og de
havde en hyggelig formiddag med maling af
påskeæg, som efterfølgende blev hængt op på
et lille træ, der senere
blev flyttet ind på selve
museet, hvor alle besøgende kunne se dem i
hele Påsken.
Sparekassen Vendsyssel
stod for planlægningen i samarbejde med
Nordjyllands Museum og
Hals Erhvervsforening,
som stillede med et par
ekstra hænder til at hjælpe med praktiske ting.

Børnene hyggede sig
med malingen af æggene, og efterfølgende
blev der spist madpakker
og drukket juice, samt
nydt chokolade uddelt af
Sparekassen Vendsyssels
maskot.
Der var i dagens anledning opstillet små telte,
i tilfælde af regn – men
vejret viste sig fra den
bedste side, og alle nød
solen skinne fra en skyfri
himmel.
Nordjyllands Museum
havde også en repræsentant på stedet, som fortalte børnene om både
kanonerne og historien
bag Hals Skanse og museet, hvilket børnene levende deltog i med sjove
spørgsmål.

Sparekassen Vendsyssels maskott »Spiren« delte chokolade ud

Jens Christian Nielsen,
62 år, fra Sæby er en
rejselysten svend. Med
sin røde traktor, en
International 485 fra
1978, har han kørt med
campingvognen gennem
de fleste lande i Europa,
især Østeuropa, og har de
seneste 10 år kørt 38.000
km. Lige fra Nordkap
i nord, Venedig i syd,
Budapest i øst og Dublin
i vest.

“Jeg lider af kronisk udlængsel,” siger Jens.
Jens har tidligere rejst
med kun rygsæk i
Australien og cyklet gennem hele Vietnam fra
syd til nord.
Jens var egentlig kun på
en lille sviptur til Hals og
ville snart køre retur. For
ikke at overbelaste køretøjerne foregår rejserne
med en fart af 20 km/t.
Så er der også tid til at
nyde udsigten.

TYLSTRUP · 14. JUNI

Sæt allerede nu et
kryds i kalenderen ud
for 14. juni, for det er
dagen, hvor Tylstrup
Erhvervsforening afvikler
årets open by night.
Første spadestik til open
by night bliver taget allerede i aften (tirsdag,
red.), hvor byens er-

hvervsdrivende og andre
interesserede er inviteret til fyraftensmøde kl.
17.00. Har man gode
ideer eller i øvrigt ønsker at melde sig under
fanerne og påtage sig en
opgave ved arrangementet, er her chancen.

Læs avisen ONLINE på www.limfjordsnyt.dk
Næste udgave kommer 25/6 2019
Bestil annonce til sommerudgaven. Tlf. 29 47 56 17 · Mail: soeren@limfjordsnyt.dk
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på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

Sidste år skubbede
Asaa
hoTeL
&
ResTauRanT
Auto og HP-bilnostalgi.
dk i Agersted dette træf
i gang, og det blev en
stor succes. Mange flotte biler, motorcykler og
knallerter mødte op, og
mange kom og kiggede
på.

Asaa Autogenbrug

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

Skrotbiler købes

bRyLLuPPeR
& MæRkedage
Den nye sæson begyndte sidste onsdag den 1.
maj og kører indtil 1.
september.

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

FeRie & FRiTid
Fra 1/2 2019 MINIMUM 5000,-

Alle disse klassiske køretøjer er jo en rejse tilbage i tiden, hvor mekanikken var mere enkel
og til at finde ud af.
Køretøjerne giver de fleste fortryllende minder
om en tid, der aldrig
mere vender tilbage.
Velkommen hver onsdag aften kl. 18.00 hele
sommeren 2019.

for dieselbiler før årgang 2006.

kunsT & kuLTuR

Vi afhenter
gerne!
FoReningeR & bekendTgØReLseR
22 17 18 71

SALG
SCOOTERE,
EL-SCOOTERE
TILBEHØR
SALG
AFAF
SCOOTERE,
EL-SCOOTERE
OGOG
TILBEHØR

Klar med de nye sommerdæk?

Klar til vintervejene?

reparerer
også
Vi Vi
reparerer
også
allealle
former
for
el-køretøjer
former for el-køretøjer

Kontakt
Kurt
Nielsen
Kontakt
Kurt
Nielsen
4081
1871
Tlf.Tlf.
4081
1871

Dinitrol-Center
Asaa
Kig ind
til Dinitrol Center
Asaa
Få et gratis
rusttjek
af din bil og
få et tilbud på
Sådan bedste
sikrer du bilen mod
verdens
verdens værste vejr
rustbeskyttelse.
Det fugtige danske vejr gør, at biler på de danske veje er udsat for

rustangreb året rundt. Især de milde vintre med masser af fugt og
vejsalt rammer bilerne hårdt. Det går både ud over bilens undervogn
og generelle sikkerhed, hvis ikke man tager sine forholdsregler.

Asaa Auto
v/
John Rasmussen
Asaa
Auto
v/
John Rasmussen
Havblik
3
Havblik 3
9340
Asaa
9340 Asaa

155/65 x 14”
165/70 x 14”
155/65x14
175/65 x 14”
165/70x14
185/65 x 14”
175/65x14
185/60 x 15”
185/65x14
185/65 x 15”
185/60x15
195/50 x 15”
185/65x15
195/65 x 15”
195/50x15
205/55 x 16”
195/65x15
205/60 x 16”
205/55x16
215/55 x 16”
205/60x16
225/45 x 17”
215/55x16
225/40 x 18”
225/45x17
225/40x18
3 års udvidet
garanti på
dæk*
- når du er
Fordelskunde

VER DENS BEDSTE

Tlf.: 9885 1940
www.asaa-auto.dk
9885 1940
automester@asaa-auto.dk
asaa-auto.dk

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

2.099,2.199,kr. 1.999,1.999,kr. 2.099,2.399,kr. 1.999,2.599,kr. 2.299,2.299,kr. 2.199,2.299,kr. 2.199,2.299,kr. 2.499,2.499,kr. 2.099,3.299,kr. 2.899,4.099,kr. 3.199,3.299,kr. 3.799,3.599,kr. 4.299,kr. 4.799,-

1.799,kr.1.799,1.699,kr.1.799,1.899,kr.2.099,1.799,kr.2.299,1.999,kr.2.199,1.999,kr.1.999,1.999,kr.1.999,2.199,kr.2.299,1.999,kr.2.999,2.799,- 3.599,kr.2.999,3.399,kr.3.399,3.799,kr. 4.299,-

3 års udvidet
Ring på
garanti på
tlf. 9885 1940
GRATIS
Ring pådæk*
opbevaring
for booking
tlf. 9885
1940du er
- når
af dine af hjulskift!
for booking
Fordelskundesommerhjul
af hjulskift!

Atlas
Atlas
1.599,1.699,kr. 1.499,1.599,kr. 1.599,2.099,kr. 1.499,2.099,kr. 1.799,1.999,kr. 1.899,1.699,kr. 1.799,1.799,kr. 1.899,1.999,kr. 1.699,2.599,3.299,2.499,kr. 3.199,2.899,kr. 3.289,kr.Husk!
3.599,Vi tilbyder at
opbevare dine
vinterdæk
gratis.

ER DIN
DIN STØRRELSE
STØRRELSE IKKE
IKKENÆVNT
NÆVNT--SÅ
SÅRING!
RING!
ER
Alle priser
priser er
er for
for 44 dæk
dæk inkl.
inkl.montering,
montering,nye
nyeventiler,
ventiler,afbalancering,
afbalancering,moms
momsog
ogafgifter.
afgifter.
Alle
Tillæg ved
ved TPMS
TPMS ventiler.
ventiler.Alle
Alledæktilbud
dæktilbudgælder
gælderså
sålænge
længelager
lagerhaves.
haves.
Tillæg
*Garantien gælder
gælder følgende
følgendedækmærker:
dækmærker:Michelin,
Michelin,Continental,
Bridgestone,
*Garantien
ogContinental,
Firestone. og Firestone.

Find os på Facebook

Find os på Facebook
facebook.com/asaaAuto
facebook.com/AsaaAuto
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Desuden er man på
Aalborg
Efterskole,
Nordmandshage 45, godt
i gang med at opføre en
1200 m2 stor ridehal til
skolens pt. 22 rideheste.
Skolens ridelinie er meget
efterspurgt af eleverne og
man kan endda medbringe
sin egen hest. Ridehallen
indvies inden sommerferien.
På arealet, hvor Hals
Camping førhen lå i
57 år, Vejdybet 2, ved
Strandvejen, er der projekteret et nyt stort boligområde, klar til opførelse.
Arealet er på 54.000 m2
og der er projekteret 66
boligenheder, hvoraf de 22

er villagrunde. Arealet tilhører Schantz Invest Aps.
Endnu et nyt boligområde
på vej ved Nordmandshage,
på Ny Ladegårds markstykke mellem golfbanen og
Lilleholm, ejet af Kaj og Lis
Frederiksen. Kaj oplyser, at
der er søgt om udstykning
og at en interesseret køber
har vist sig. Hos Nybolig
har man allerede en venteliste med interesserede beboere til dette kommende
boligområde.

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

hoTeL & ResTauRanT
Af Bjarne Høj
Hals har forandret sig
gradvist gennem tiderne
med nye markante bygninger i bybilledet, uden at
man egentlig tænker over
det, eller det går hurtigt i
glemmebogen. Flere steder
i Hals er man nu, eller
skal snart, i gang med nye
boligbyggerier, eller afventer en bygge- eller udstykningstilladelse fra Aalborg
Kommune, og vil i mange
år fremover vil sætte sit
præg på bybilledet.
Her en kort gennemgang af
nogle af projekterne:
På Havnegade 22 har
man netop anlagt fúndament og rågulv til et etagehus med 10 lejligheder:
8 almindelige + 2 penthouse-lejligheder øverst.
Hovedentreprisen
har
Færch & Co fra Aalborg.
Huset opføres hvor den
tidligere skansebygning,
Kommandørboligen, lå.
Byggeriet forventes klar til
indflytning i foråret 2020.
Bygherre er Hals Storkøb
Holding Aps.
A/S Lund Dal Invest, Hals,
er snart klar med flere rækkehuse på Toften 4 - 6. To
rækkehuse med hhv. 3 og
6 lejeboliger har netop fået
byggetilladelse. De kommer til at variere fra de
tidligere tre opførte rækkehuse på Aalborgvej 1 201415, ved at have lyse, gule
sten, sort tag og vinduer.
De to byggerier er naboer
og forbindes med et stisystem. To ældre huse er
nedrevet for at give plads
til byggeriet. Rækkehusene

Reparation
Servicering
Specialist
Klargøring
Nye biler
Brugte biler
Finansiering

forventes færdig til februar
2020.
På Idræts Allé er boligforeningen Sundby-Hvorup
nået langt med planlægningen af et såkaldt “oldekolle” for alle, dvs. en bolig
med stor beboerservice.
Der opføres 16 lejeboliger
i 2 typer: 8 stk. på 75
m2 og 8 stk på 90 m2.
Boligerne anlægges rundt
om et fællesareal med orangeri og lignende faciliteter.
Forventes klar til indflytning inden for et år. Der er
allerede flere der er skrevet
på ventelisten.
Den nedlagte hotelfløj på
Rosenvænget er under ombygning, hvor de 14 hotelværelser og foyér omdannes
til 6 nye lejligheder med
store altaner, så den gamle
sygehusbygning kommer
til at rumme i alt 9 lejligheder. Ombygningen foretages af Hals Hotel, der
ligeledes står for 4 nye lejligheder på Aalborgvej 20,
der opføres når grund med
hus er ryddet.
Ved hjørnet Kongensgade/
Grønningen er opført et
rækkehus med 3 snart
indflytningsklare lejligheder. Et ældre hus er
fjernet fra grunden. Her
er
Installationsfirmaet
Andersen Aps ved Lars
Andersen, Hals, bygherre.
Et af de mere langvarende
byggerier er de tre fiskerhuse på Lille Fjordgade
5, men ventetiden var det
værd. Disse eksklusive huse
er hver på 126m2 og meldes
klar til udlejning til sommer og er med fjordudsigt.
Bygherre er Peter Vognsen
Nørgaard, Taarupgaard.

hobby

FORÅRSUDSALG
TILBUD - ENGROS

00 VW Caravelle 2,5 TDI 8 Personers BUS Super FIN ..... 119.800
83 Mercedes-Benz S126/500SE Sedan kun 153 t km Nys. 99.800
98 AUDI A8 2,5 TDI V6 - Økonomisk Diesel, Aut. gear Fin79.800
15 Skoda Citygo 1,0 60 HK, sortmetal, Navi,
sædev aircon ......................................................................
PÅ VEJ 69.800
14 Renault Twingo 1,2 16V kun 103 t km,
LGT
Super Velholdt...................................................................SO
44.800
98 Volvo V70 2,5T St. car, hvid
Evt. nysynet m/træk Fin................................................. 29.800
06 Skoda Fabia 1,4 TDI 5 dørs H/B 23,5 km/literen
LGT
Udstyr .............................................................................SO
29.800
04 Skoda Fabia 1,9 SDI Combi 20,5 km/literen lev. Nys. .. 24.800
02 Skoda Fabia 1,4 Combi / st. car kun 190 t km Nysynet 24.800
01 VW Polo 1,4 6N2, galvaniseret model Postkasse Rød 24.800
06 Chervrolet Matiz 1,0 5 dørs Nysynet
Kun kørt 112 t km ........................................................ 19.800
97 Toyota Carina 2,0 SLI CC mørekrødmetal , Nysynet . 14.800

bRyLLuPPeR & MæRkedage
Der bliver fremover brug
for flere boliger til kommende halsboere, og det er
blevet opfanget i byg

FeRie & FRiTid

kunsT & kuLTuR

V A R E V O G N E + MOMS :
11 Iveco 35C17V Ladvogn med Ruf og lift, Nysynet FIN139.800
03 VW LT35 AUTORANSPORTER SUPER FIN TRÆK ........ 129.800
LGT
04 Mitsubishi Pajro 3,5 V6 Aut. 4WD Kun 196 t km SortSO89.800
14 Nissan Primastar 2,0 TDCI KUN 51.000 Km, hvid FIN PÅ
. 84.800
VEJ
13 Ford Transit Costum Mørkeblå, NY Model, velholdt ..PÅ
79.800
VEJ
05 VW Toureug 3,0 TDI Aut. momsfri, fin stand fuldm.s. 69.800
10 Ford Transit 2,2 TDCI Hvid høj/lang, super velholdt ...PÅ
59.800
VEJ
01 Mercedes.Benz ML270 CDI 4x4 Aut. gear sølv, fin ..... 49.800
97 Mitsubishi Pajero 3,0 V6 Benzin, helt lille vægtafgift 49.800
07 Ford Focus C-Max 2,0 TDCI , Momsfri. Nedvejet FIN .. 39.800
07 Fiat Ducato 2,3 JTD 120 HK kun kørt 165 t km, Træk 39.800
07 Renault Traffic 2,0 DTCI 115 HK, 6 gears, velkørende 29.800
06 Iveco 29L12 DC med trælad mandskabsvogn 203 t km29.800
09 Ford Transit 2,2 TDCI HØJ kassevogn, nysynet, fin ..... 29.800
07 Citroen C4 Grand Picasso 2,0 HDI Aut. momsfri ........ 29.800
04 Toyta Avensis SportsVan 2,0 D4D Momsfri, sølvm. .... 29.800

FoReningeR & bekendTgØReLseR

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

De tre nye markante fiskerhuse tæt på Limfjorden

CAMPINGVOGNE/CAMPINGBUSSER:
09 Ford Transit 2,2 TDCI 140 HK RIGMOR tvillinghjul ... 319.800
07 BURSTNER 502 SUPER VELHOLDT m/ køjer ................ 89.800

NU OGSÅ FULDMAGTSSALG / KOMMISION
BILER, VARE BILER, VETERAN BILER, MC
SAMT BÅDE PÅ TRAILER OG TRAKTORER

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

På Toften kommer to nye rækkehuse

Vi er flyttet!
Du finder os nu på
Fåborgvej 4, 9220 Aalborg Øst

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

Lars Bonderup A/S

Fåborgvej 4 · 9220 Aalborg Ø
Telefon 9816 2533 · Fax 9816 8878
salg.larsbonderup@stofanet.dk · www.larsbonderup.dk
CVR. nr. 65 64 68 11 · Bank konto 9314-245-01-10720
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Til koncerten i Dokke- blevet en af landets mest
dal, hvor der skal spilles efterspurgte og prisvinværker af Beethoven og dende mezzosopraner.
Schubert, medbringer trioen to gæstemusikere fra
DR SymfoniOrkestret:
Stine Hasbirk Brandt
Trio med gæster
(bratch) og mexicaneren
Som eksempel kan næv- Joel Gonzáles (kontranes den internationale bas).
gruppe ”Trio con Brio”,
der søndag 19. maj be- Andrea og Thea
søger Musikhuset for Søndag 2. juni optræder
sjette gang og indleder mezzosopranen Andrea
Musikhusets 11. sæson Pellegrini sammen med
med 10-års jubilæums- Thea Vesti Pedersen, der
koncert.
er solistuddannet klassisk
guitarist, og som sådan
”Trio con Brio” blev indgår i mange sammenn Specialister i Hyundai
dannet i Wien i 1999, hænge.
VI REPARERER
og kan dermed markeALLE BILMÆRKER
re sit 20 års jubilæum. Pellegrini er uddannet fra
Trioen består af de to Det Kongelige Danske
koreanske søstre Soo-Jin Musikkonservatorium
og Soo-Kyung Hong på og Det Kgl. Operaakahenholdsvis violin og demi. Hun debuterede
cello og den danske pia- på Det Kongelige Teanist Jens Elvekjær.
ter i 2006. Siden er hun
10 år er det lille musikGEM
sted på Kystvej
224 blevet så velrenommeret,
at solister og ensembler
selv anmoder om plads i
husets programmer.

hoTeL & ResTauRanT

GEM

GEM

GEM

hobby
GEM

bRyLLuPPeR & MæRkedage

”Trio con Brio” med Jens Elvekjær og de to koreanske
søstre Soo-Jin og Soo-Kyung Hong har to gæster med,
når de markerer dobbelt-jubilæum i Dokkedal søndag
19. maj.
Pressefoto: Nikolaj Lund

på VILDMOSEKONCERTER
telefon 4055 7777 ellerFeRie & FRiTid
nderslevsynshal.dk

n - uden tidsbestilling

GEM

kunsT
n foretages på:
railere, campingvogne (også tempo 100),
Af Bruno Larsen
klassiske sommerkon00kg
TT), samt toldsyn
af personbiler og
certer i Musikhuset ved
MC.
Siden
maj 2009 har Bodil Dokkedal
– og ofte med
FoReningeR
&
GEM

GEM

GEM

GEM

GEM

GEM

GEM

GEM

GEM

bekendTgØReLseR

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

GEM
GEM

novagraf A/S

Gandrup

Trænger du til at få

SKIFTET BILEN UD?
Hos Hals Auto hjælper vi dig med
at finde din nye bil.
Vi tilbyder bl.a.
• Køb og salg af nye samt brugte biler
• Bil- og trailerudlejning
Kom og få en snak med Calle Facius, tlf. 29 39 40 08,
så hjælper han dig med at finde din nye bil.

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

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

Bach og Gert Hassing verdenskendte navne på
hvert år budt på seks plakaten. I løbet af nu

& kuLTuR

GEM

Bygmestervej 4 • 9370 Hals
Tlf. 98 25 10 08
info@halsauto.dk
www.halsauto.dk

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Limfjordsnyt
avisen
Gå ind og giv os et
“LIKE” på facebook
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Håndværk & Service
Find din håndværker her!

HOU-HALS VVS

Vendsyssel Tagbelægning

ApS

v/ Hans Jørgen Klattrup

Anbefaler sig med alt indenfor:

Vand, Varme, Sanitet
Blikkenslager, Oliefyrservice
Kloakarbejde

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

Telefax:
98 28 41 67

Ring til...

Tlf. 98 28 42 40 · Mobil 20 13 62 97

HENRIK THOMSEN
Strandvejen 4, 9370 Hals, Telefon 98 25 10 49

SIGMA

Bredkærvej 21
Klokkerholm

Stang

10 års garanti · Alt i tagpap!

9370 Hals

Industri

– Flag og vimpler
– Flagstænger i træ og ﬁber

Butikken er åben lørdag kl. 10-12 eller efter aftale.
Mandag til fredag kan vi altid træffes på telefonen.
Irisvej 23 . 9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 19 12 · 22 17 70 47

Se vores webshop: www.dronninglundflag.dk

Vognmand

STUDIO

Hans Qvist
Alt vognmandskørsel
udføres,
samt kranarbejde og
containerudlejning.

FLEMMINGS
MALERFORRETNING
Stokbrovej 7

Dronninglund Flag

Tlf.: 98 25 43 77 · Bil: 20 91 48 40

Tlf. 4045 2297

TAGMALING
Rengøring og maling af
eternittage samt bliktage
10 års garanti på eternittage
5 års garanti på bliktage

Telefax 98 25 42 67

Slip for vinduespudsning!
Det klarer vi - til billige penge!

430
0Å
åRrsS
EeRrFfa
ArRin
INgG

m af:
Medle
ringssik
For
garanti

MALING AF TAGE OG FACADER

Dybvadvej
9740Jerslev
Jerslev
Dybvadvej164
164 •· 9740
Tlf.86
4090
4113
70 •90Mobil
- 51 32
Tlf. 98
4044
4157
70 90

Vinduespolering
Rengøring
Ejendomsservice

v/ Mikkel Nielsen

Telefon 31 21 61 47
Info@polermester.dk
www.mn-totalservice.dk

Træffes bedst morgen/aften - bestil i god tid
www.tagmaler-haraldpedersen.dk

Alt malerarbejde udføres, få et tilbud!

VVS RØRMONTAGE
LOKAL STYRKE & PERSONLIGT KENDSKAB
– VI ER ALTID KLAR

Altid
gode tilbud
på både maling,
gulve og
tæpper

Kom og se vores
spændende butik
med et stort udvalg i maling, tæpper og gulve!

FM FARVER
& TÆPPER

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

v/ Hans Sloth
VVS-installatør & kloakmester
Telefon 70 26 11 70 · Mobil 40 34 95 20
Få inspiration: www.vvsroermontage.dk

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

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

www.kloaknord.dk
v/ Palle Sørensen
Horsensvej 66, 9310 Vodskov
Tlf. 98 25 64 88 · 30 96 00 64

Få dit
budskab ud!
Indryk din annonce i 3 avisområder
- og kom ud i et stort område
med dit budskab til billige penge!
Se www.limfjordsnyt.dk
Priseksempler pr. område:
1/4 side: 600,1/2 side: 900,1/1 side: 1400,excl. moms og evt. ann.opsætning
- når du bestiller 3 dækningsområder.

MEDIEHUSET LIMFJORDEN
Venlig hilsen
Søren Roesdahl, tlf. 29 47 56 17
Husk! Vi laver også tryksager, samt
Facebook og søgeoptimering

Tirsdag 7. maj 2019
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HOTEL & RESTAURANT
VODSKOV:

Maria Louise de la
Prada med spanske og
danske rødder afløser
Peter Ingvartsen som
daglig leder af Vodskov
Kro, idet sidstnævnte er

dog ikke tale om revolutionerende ændringer.
Åbningstiden bliver dog
ændret, således der hver
dag er åben for spisning
i tidsrummet kl. 12 –
21. Fremtidigt vil der
skiftet til nye udfordrin- også kunne nydes en
ger syd for Limfjorden. brunch på kroen både
Vodskov Kro ejes dog på lørdage og søndage.
uændret af Jens Rostrup.
Med den nye daglige leder ved roret bliver der

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

KUN KR.
STOR KR.

135,198,-

SELSKABSARRANGEMENTER

STEGTE ÅL

MENU A

RULLER

WANTAN SUPPE

Alle ruller hos Jin Shing rulles
frisk hver dag.

KYLLINGEBRYST
M/ CHAMPIGNON
OG BAMBUSSKUD

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

395,-

DRONNINGLUND
HOTEL

SVINEKØD I SUR/SØD SAUCE
OKSEKØD I KARRY
MED GRØNTSAGER OG RIS
PRIS PR. PERSON
Kr .............................. 123,Minimum 2 personer

MENU B
HØNSEKØDSSUPPE
SPECIALITET - FORÅRSRULLE
BABYMAJS MED OKSEKØD
OG RIS
CHOP SUEY MED SVINEKØD,
REJER, KYLLING, OKSEKØD,
GRØNTSAGER OG RIS
PRIS PR. PERSON
Kr ...............................123,Minimum 2 personer

MENU C
SPECIALITET - FORÅRSRULLE
SVINEKØD I KARRY
MED GRØNTSAGER
OKSEKØD MED CHAMPIGNON
OG BAMBUSSKUD
KYLLINGEBRYST I SUR/SØD
SAUCE OG ANANAS MED RIS

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

KINESISK SPECIALITET RULLE
M/ SVINEKØD, HØNSEKØD,
SKINKE, REJER, HVIDKÅL
OG BØNNESPIRER...........45,KINESISK SPECIALITET RULLE
M/ SVINEKØD, HØNSEKØD,
SKINKE, REJER, HVIDKÅL OG
BØNNESPIRER SERVERET
MED RIS
OG KARRYSAUCE ............81,OSTERULLE .....................20,OSTERULLE
M/ TO SKIVER SKINKE .....25,-

KINESISKE
HOVEDRETTER
Hos Jin Shing tilbredes alle
retter med kærlighed og stolte
traditioner.
ANDESTEG
M/ CHAMPIGNON OG
BAMBUSSKUD samt ris ...84,ANDESTEG
I KARRYSAUCE MED
GRØNTSAGER OG RIS .....84,ANDESTEG
I SUR/SØD SAUCE
OG RIS ............................84,NR. 1
STEGTE RIS
M/ SKINKE, REJER,
HØNSEKØD OG ÆG .........73-

PRIS PR. PERSON
Kr ...............................123,Minimum 2 personer

NR. 2
STEGTE NUDLER
M/ SKINKE, REJER, HØNSEKØD
OG GRØNTSAGER ...........73,-

MENU D

NR. 3
SVINEKØD I KARRY
M/ GRØNTSAGER
OG RIS ............................73,-

KARRYSUPPE
MED HØNSEKØD OG RIS
4 STK. SUSHI
EFTER KOKKENS FANTASI
KYLLING I KARRY MED
GRØNTSAGER
LYNSTEGTE RISNUDLER MED
OKSEKØD OG GRØNTSAGER
PRIS PR. PERSON
Kr ..............................140,Minimum 2 personer

SUPPER
Jin Shings supper er alle kogt i
langtidskogt hønsefond.
HØNSEKØDSSUPPE
M/ CHAMPIGNON OG
BAMBUSSKUD ................40,TOMATSUPPE
M/ SVINEKØD .................40,-

info@dronninglundhotel.dk

Vodskov Kro har fået ny daglig leder, nemlig Maria
Louise de la Prada.

Husk at bestille mad til
Mors Dag søndag den 12. maj

Dit livs
fest
Fast pris fra kr.

Maden på kroen vil også uændret være tilberedt helt fra bunden og
så vidt overhovedet muligt med ingredienser af
lokal oprindelse og hertil vine og specialøl fra
mindre bryggerier.

WANTANSUPPE ..............49,KARRYSUPPE
M/ RIS OG HØNSEKØD ....49,-

NR. 10
OKSEKØD
M/ CHAMPIGNON OG
BAMBUSSKUD OG RIS.....73,-

Så har
vi åbent
igen!

NR. 11
DYBSTEGTE STORE REJER
M/ KARRY ELLER SUR/SØD
-SAUCE OG RIS ...............91,NR. 12
OKSE, SVINE, KYLLING
OG REJER M/BAMBUSSKUD
OG RIS ............................77,-

Hjørringvej 40, 9400
Nørresundby, tlf. 98 17 38 29
Åben hele ugen: kl. 11-21.30.
Dog lukket mandag & tirsdag

JIN SHING’S
blandede SUSHI
Rolls og Nigiri efter kokkens fantasi
6 stk.
48,-

12 stk.
89,-

20 stk.
139,-

30 stk.
195,-

NR. 8
OKSEKØD I KARRY
M/ GRØNTSAGER
OG RIS ............................73,NR. 9
OKSEKØD I CHOPSUEY
M/ GRØNTSAGER
OG RIS ............................73,-

NR. 15
KYLLINGEBRYST
M/ CHAMPIGNON,
BAMBUSSKUD OG RIS.....73,NR. 16
KYLLINGEBRYST
I KARRY M/ GRØNTSAGER
OG RIS ............................73,NR. 17 SPECIALITET
CHOPSUEY M/ SVINEKØD,
KYLLINGEBRYST, REJER,
OKSEKØD OG RIS ............77,-

DANSK
GRILLMAD

Èn af de sidste grillbarer
i Aalborg - Èn af Danmarks
bedste grillbarer.
NR. 19
1/1 GRILLSTEGT KYLLING
STOR - 1200 GR. .............74,-

NR. 6
SVINEKØD I SUR/SØD
SAUCE M/ GRØNTSAGER
OG RIS ............................73,NR. 7
OKSEKØD I SUR/SØD
SAUCE M/ GRØNTSAGER
OG RIS ............................73,-

NR. 14
KYLLINGEBRYST
M/ ANANAS I SUR/SØD
SAUCE OG RIS ................73,-

NR. 18 OMELET
M/ SKINKE, HØNSEKØD, REJER
OG RIS ELLER SALAT .......77,-

NR. 4
SVINEKØD I CHOPSUEY
M/ GRØNTSAGER
OG RIS ............................73,NR. 5
SVINEKØD
M/ CHAMPIGNON,
BAMBUSSKUD OG RIS.....73,-

NR. 13
KYLLINGEBRYST
CHOPSUEY M/ GRØNTSAGER
OG RIS ............................73,-

www.jinshing.dk

NR. 20
1/2 GRILLSTEGT KYLLING
LILLE - 600 GR. ...............38,NR. 21
2 STK. HIRTSHALS
RØDSPÆTTEFILETER
M/POMMES FRITES
OG REMOULADE.............75,NR. 22
2 STK. HIRTSHALS
RØDSPÆTTEFILLETER
M/ REMOULADE .............45,NR. 23
STJERNESKUD
LAVET AF HIRTSHALS
RØDSPÆTTEFILLETER ......79,NR. 24
POMMES FRITES
L
M
31,- 36,-

S
42,-

NR. 25
BØFSANDWICH
U/ SAUCE........................23,NR. 26
BIG BURGER
ALM. BØF .......................46,BLACK ANGUS BØF ........49,NR. 27
LILLE FLÆSKESANDWICH
M/ RØDKÅL OG
AGURKESALAT ................32,NR. 28
RØD PØLSE .....................15,NR. 29
STEGT PØLSE ..................16,NR. 30
KOGT HOTDOG ...............18,NR. 31
STEGT HOTDOG ..............19,NR. 32
STEGT FRANKFURTER......22,NR. 33
KYLLINGEBURGER
M/ HJEMMELAVET
DRESSING .......................50,NR. 34
BØFSANDWICH
M/SAUCE ........................42,NR. 35
JUMBOBURGER
ALM. BØF .......................73,BLACK ANGUS BØF ........ 81,NR. 36
CHEESEBURGER
ALM. BURGER .................50,BLACK ANGUS BØF .........53,NR. 37
STOR FLÆSKEBURGER
M/ SALAT OG HJEMMELAVET
DRESSING .......................50,NR. 38
FISKEBURGER
LAVET PÅ HIRTSHALS
RØDSPÆTTEFILETER........52,NR. 39
BØFSANDWICH
M/ SAUCE OG
POMMES FRITES ..............711/2 GRILLKYLLING
M/ POMMES FRITES, KETCHUP,
REMOULADE OG
AGURKESALAT ................72,1/2 GRILLKYLLING
M/ SALAT .........................72FORÅRSRULLE
M/ SALAT ........................72,Tilbehør:
KETCHUP, REMOULADE
ELLER AGURKESALAT.
Kom ind og nyd maden her,
eller tag maden med hjem.
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HALS

Der var mødt ca. 150 borgere frem til borgermødet på
Hals Skole.

Formanden for arbejdsgruppen for Koldkær
Vandverden Kurt Tinus

Nielsen byd velkommen, At der snarest bliver
og talte kort om hvor oprettet en Selvejende
langt vi var i processen.
Institution, som fremadrettet
skal
drive
Svømmehallen.

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
Sammensæt din egen menu eller buffet fra kun 115,-

Helstegt pattegris uden tilbehør
Pr. person 110,-

Der mødte ca. 150 borgere op til mødet, der startede med en gennemgang
af projektet og ideen med
et Koldkær Vandverden.
Kim Kupetz og Leif
Andersen
fra
HI
Videncenter gennemgik
processen med byggeri,
teknik og økonomi.
Det bliver en svømmehal
til alle aldre, samt selvfølgelig til de mange turister
i området. Her vil være
25 m. bassin, børnebassin,
varmtvandsbassin, saunaer og en udebadesø.
Efter gennemgangen var
der tid til spørgsmål, og
langt hovedparten af tilhørerne var yderst tilfredse med oplægget, og så
frem til en ny Svømmehal
i Koldkær.
Dog var Hals Samråd
imod en etablering af en
Svømmehal i Koldkær, og
så helst at den kom til at
ligge i Hals By.

Hou Samråd støtter op
om projektet Koldkær
Vandverden.
Hou Samråd er af den
overbevisning at det vil
gavne vores område, både
turismen og lokalbefolkningen.
De økonomiske kalkuler
er udarbedjet af fagfolk,
der har stor erfaringer
med svømmehaller m.v.,
så det ser vi os ikke kompetente til at stille spørgsmålstegn ved udtaler Hou
Samråd.
Koldkær
Vandverden
vil koste ca. 15 mio. kr.
at genetablere og udvide, hvorimod en helt ny
Svømmehal i Hals vil koste mere end 50 mio. kr.
Byrådsmedlem Bjarne
Jensen nævnte, at det
kræver en enighed og
sammenhold, såfremt der
fra Aalborg kommune
skal være opbakning til
Svømmehallen i Koldkær.
En Svømmehal i Koldkær
vil kunne være klar inden
for 1½ år, hvorimod en
ny svømmehal i området
vil have lange udsigter på
mellem 10 og 20 år.

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

Mangler du en tryksag

Telefon 28 26 55 26

Elmevej 47 · 9700 Brønderslev · v/ Christian Schmidt

www.clpartyservice.dk

Nordjyllands

m

Hals Grill

ås

ke

&

Plakater, visitkort, reklamesedler, bannere eller
din helt egen profilbrochure KUN for din butik.

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

bedste smørrebrød

Smørrebrød

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

Vi sparer ik’ på pålægget
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HOTEL & RESTAURANT
HOU

Lige nord for Hou på Hou
Engvej 35 støder man ind i
en lille ny ”gårdbutik” ved
navn ”Landhygge”.
Det er Tove Føns og Hans
Sloth som driver den lille
butik på adressen med salg
af højlandskød, høns og æg
samt lidt specialiteter.
Gårdbutikken har kvæget
og hønsene gående lige
udenfor på store arealer,
hvor de kan boltre sig og
have det godt i det fri.
Dyrevelfærd og kvalitet

hænger sammen fortæller
Hans Sloth, og højlandskvæget giver et meget velsmagende, magert (blot ca.
4,5% fedt, som har et højt
niveau af Omega 3-fedtsyre) og proteinrigt kødprodukt, som for øvrigt er
specielt godt, hvis man har
for højt kolesteroltal, idet
kødet ikke indeholder ret
meget kolesterol.
Noget af kødet bliver forarbejdet til spegepølser,

Hou Engvej 35.

hvilket avisen fik en prøve
med hjem af. Den kan anbefales. Konsistens og smag
er i særklasse god, og her
en uge efter avisens besøg,
må redaktøren konstatere,
at spegepølsen på trods af
lang længde, alligevel er
nået til enden.
Til efteråret udvider man
med salg af honning fra
lokal producent.
Gårdbutikken er en selvbetjeningsbutik, hvor man
går i fryseren og tager det
man gerne vil købe, hvorefter man betaler med mobilpay. Der er således åbent
Hans Sloth med højlandskvæget i baggrunden.
alle ugens 7 dage.
Selvbetjeningssystemet er
en tillidssag, men folk der
indtil videre har besøgt
Landhygge, har været ærlige mennesker, som altid
har betalt for det de tog
Kokken
med. Har man lyst til at
- en god ven af huset
kigge på de store højlandskvæg, så er man velkomHAR DU GRISEN - HAR JEG PRISEN
men til det, men gå ikke
ind på det indhegnede areJeg klarer alle fester fra Bryllup
al. Højlandskvæget er ikke
sociale væsener, og der er
til Krondiamant
mange kræfter bag de store Den lille gårdbutik. Lokalet
Kokken · Tlf. 22 21 08 98 · www.123hjemmeside.dk/kokken1
dyr.
er ikke stort, men hyggeligt.

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)
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

Dessert
• Luksus isdessert med chokoladestykker og
karamelkrokant

Forret

Gravad laks

på bund af frisk salat - hertil lunt flütes

- spar op til kr. 42,-

Hovedret

Bøf af kalvemørbrad

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

Sommerbuffet og Studenterfest
Forretsbuffet

134,159,-

Kom og nyd vores månedsmenu

SE MANGE
ANDRE TILBUD OG LEVERINGSBETINGELSER PÅ
AUSTRALIAN.DK

med forårets friske grønt og pommesrisole
- hertil kalvesky
Dessert

Chokoladeskål

med vaniljeis og 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,-

70 10 70 1 7

www.australian.dk

Husk at
bestille
bord...

2 retter
3 retter

248,298,-

RESTAURANT STRANDVEJEN
Hals

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
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Tirsdag 7. maj 2019

KOM TIL ÅBENT HUS SØNDAG
DEN
KL.HUS
11-15
KOM12.
TILMAJ
ÅBENT
SØNDAG
DEN
12. LEAF
MAJ.eller
KL.QASHQAI
11-15.
Køb ny Nissan
Micra,
til åbent hus og få tilbehør til

en værdi af op til 9.000 kr.

Køb ny Nissan Leaf og få tilbehør
til en værdi af 7.000 kr.

Fra 259.900 kr.

Køb ny Nissan QASHQAI og få tilbehør
til en værdi af 9.000 kr.

Fra 239.900 kr.

KØB EN NY NISSAN QASHQAI, LEAF
ELLER
MICRA
TIL ÅBENT
HUS
SØNDAG
Tilbud
kun hos
Auto-Centralen:
Udvalgte
QASHQAI
Acenta modeller
Spar
20.000
kr. Nu
fraFÅ
kun TILBEHØR
258.990 kr.*
D. 12
MAJ
OG
TIL EN
Qashqai
Acenta harAF
f.eks. bakkamera,
klimaanlæg,
17” alu-fælge,
tågeforlygter, vejbane assistent, nødbremse,
VÆRDI
OP
TIL
9.000
KR.
skiltegenkendelse, automatisk op- og nedblænding af lys og meget mere...

*Acenta tilbud kan ikke kombineres med yderligere rabatter og tilbud. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer
Forbrug QASHQAI (bl. kørsel): 13,9 – 18,9 km/l, CO₂: 140 - 163 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Tilbuddet gælder til og med 12.05.2019.

