Vort eget blad

A/S Lund Dal Invest
Udlejning i Hals af:
❋ Erhvervsejendomme
❋ Lejligheder
❋ Garager
❋ Depotrum
❋ 16 mtr. lift
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www.lunddalinvest.dk
Midtergade 28, 1. sal · 9370 Hals · Tlf. 9875 0079

soeren@limfjordsnyt.dk

Tlf. 29 47 56 17

Tall Ships Race Salonen
i Hals
HALS
v/ Inge-Lise Husmann · Friseur · Hairdresser

Midtergade 1A

Side 16

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

AJ Kampagne
Kampagneudgave i grafitgrå
kr. 5.495
kr. 4.995
kr. 3.695

PÅSKE
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NU KUN

70,-
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LEAF PLANTESÆK
40 liter.
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bolighus

d de

mindste · Lidt mindre e

nd

k Gas & Ene
rgi
rdjys
o
N
de

st ø
r st

Strandvejen 74, 9370 Hals
Tlf. 98 34 23 00 · www.nordjyskgas.dk

IS
PÅSKE-PR

e”

En stærk
forbindelse!

45,-

Vi lev
e

DJURSLAND
KAPILLÆRKASSE

LEAF DRIVHUSGØDNING 3-1-4
Til anvendelse i drypvandingsanlæg, kapillærkasser eller
vanding med vandkande.

ÅRSKL AR I HU

1800,-

8,-

GASMANDEN

“

n
re e
tør
ts
Lid

NU KUN

Alle priser er vejl. kampagnepriser inkl. moms

NU KUN

GASMANDEN

NU KUN

Design: Arne Jacobsen
5 LITER7. juli 2019.
Kampagneperiode: 1. juni til og med

SÆTPRIS

TILBUDSPRIS: 11 kg. GAS 179,95

Ap
s

AJ Gulv
AJ Bord
AJ Væg

r
rer gas direkte til din dø

SPAR 120,

Plovhusene 1
DK - 9310 Vodskov
Tlf. 98293188
ECOSTYLE ULTIMA
UKRUDTSBEKÆMPELSE
Bekæmper ukrudtet både
over og under jorden.
BEGRÆNSET PARTI!

NU KUN

50,-

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

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.

NU KUN

1204409,,--

ÅBNINGSTIDER
SPAR

FRIT VALG

Se vores TORVETILBUD hver uge!

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

PR. STK.

80,-

HOS XL-BYG - HALS

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

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

MANDAG-FREDAG: 7.00-17.00.
LØRDAG: 9.00-13.00.
FRIT VALG
3 STK.
R
2,5 LITE
SØN-10&0,-HELLIGDAGE:
9.00-13.00.100,,0
4 og med 25. august.
Gældende til
5 STK.

NU KUN

NU KUN

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

TMG.DK

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

BORUP
KONCENTRERET
AFRENSER
Rengør og
desinficerer.

Aulum
· Industrivej
Nord
1616
· Telefon
9797
4747
3232
2222
· www.tmg.dk
Aulum
· Industrivej
Nord
· Telefon
· www.tmg.dk

FIND OS PÅ

XL-BYG TØMMERGAARDEN HALS // Strandvejen 2 // 9370 Hals // Tlf. 98 25 24 44

Tilbuddene gælder fra onsdag den 21. marts til og med mandag den 2. april 2018. Med forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne er inkl. moms. Priserne gælder ved kontant afhentning.
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Art damesandal
FØR
749,-

NU

499,-

NO Name
dame- & herresko
FØR
350,-

NU

200,-

E
ER
FÅENDM
ER
R
ORG
E HVIDEVA
GIBESPAR
ENE

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

INSTALLATIONSPAKKE

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

ULSTED
Houvej
168, Ulsted, 9370 Hals
EL-FORRETNING

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

herresko

FØR
799,-

NU

499,-

damesandal

FØR
649,-

NU

350,-

v/ Birgit Sloth Jensen

Klik på Facebook
og “synes om” og bliv venner
med Skanse Sko og følg med.
Meld dig ind i kundeklubben.

Lille Østergade 2 · 9370 Hals · Telefon 98 25 20 00
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BANKO

HALS





Mejerivej 1 · Rørholt



HVER
ONSDAG KL. 19.00

1-3 Banko
med 20 spil
Rørholt I.F.












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




I kælderen, Midtergade 32,
har 2 Hals-piger åbnet genFor ved ikke hvilken gang brugsbutikken “Hos søstre- ca 30 - er der i år igen ne, retro og andet godt”.
stort og kræmmer- og tor- Der er åbent hver onsdag
10-15.
vemarked i
Hals, 9 ons- og weekend kl.
Torvemarkederne i Hals er i fuld gang og afvikles hver
I
én
af
de
røde
hytter
over- onsdag hen over sommeren til og med 14. august
dage hen over
sommeren,


på Midtergade, Torvet og for Aldi, Midtergade 36,
Havnegade og snor sig gen- er der fyldt op med stort
nem byen som en slange. udvalg af både brugt og nyt
Også på Hou havn og 
på legetøj for de allermindste.
Det er især dukker med
Lagunen er der startet op 
igen. Alle håber på en sol- tilbehør og noget der hed
rig sommer som forrige år, der Babyborn. Butikken er
og med den gode start i et gensyn fra forrige år og
onsdags, med sol og tørvejr holder åbent hver onsdag
hele dagen, lover det godt og når skiltet er ude.
for sommeren, ihvertfald Og igen i år har Annie
for onsdage. Næste onsdag Rasmussen, fra Købmandsforventes flere gæster på gården i Gerå, fyldt butikgaden, da skolebørne har ken på Midtergade 2 op
med nye og gamle sager,
fået sommerferie.
Genbrug er blevet det nye hvor Brunø var engang.
“sort”. Flere genbrugs- Har åbent onsdag hele dabutikker er nyligt dukket gen og fredag og lørdag fra
op i Hals. Foruden de to kl 12.
Kirkens Korshær og Røde Kræmmer- og torvemarkeKors allerede etableret i det i Hals afholdes 9 onsbyen, og som før omtalt dage i år.
“Mit Pulterkammer” på
Midtergade, nu endnu en
genbrugsbutik er åbnet i
Åben onsdag og fredag samt efter aftale på 6133 0554
den gamle hundesalon på
Lilletorvet, Midtergade
10. Her er åbnet “Helles
Lopper”, en genbrugsbutik
med både nyt og gammelt.
Er åbent onsdage og lørdag
og når skiltet er ude.
Af Bjarne Høj




Flauenskjold Korn

Vi står
inde for
kvaliteten

Døre & vinduer, også staldvinduer
i træ / ALU, træ, plastik. Incl. montering



Godkendte
11 kg.
gasflasker
købes. 50,-

Få et uforbindende tilbud! Mindre tilbygninger laves.

Termoglas og
lavenergiglas
Sælges efter mål

Reparation af
døre og vinduer

Telefon
98 34 23 00

Både træ og plastik

Udgiver af aviserne

Limfjordsnyt

REDAKTION

ApS

Borgergade 7, 9362 Gandrup · Tlf. 29 47 56 17
Mail: soeren@limfjordsnyt.dk
(se udgivelsesdatoer på hjemmesiden).
www.limfjordsnyt.dk
Oplag: 23.000 · Tryk: Skive Folkeblad
Ansvarshavende udgiver: Søren Roesdahl
soeren@limfjordsnyt.dk
SØNDENFJORDS




HOU / HALS

VESTER
HASSING

Pressemedarbejde

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

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

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

HALS
Udfører alt arbejde
indenfor:

Pressemedarbejder

Pressemedarbejder

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

20 års jubilæum

Avisen kommer ud i
22.000 postkasser
med dit budskab!

Tømrerarbejde
Ejendomsservice
Glarmesterarbejde

Pressemedarbejder

Midtergade 4 · Hals

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

Fredag den 28. juni har jeg været
selvstændig i 20 år.
I den forbindelse vil jeg gerne se
venner og forretningsforbindelse.
Der vil være en lille pølse og øl og vand
fra kl 13.00 på firmaadressen.
Med venlig hilsen
Tømrermester Kim Axelsen, Hals

Sommerhus sælges

Beliggende: Nørkærsvej 34, Hou, 9370 Hals.
97 m2, 3 værelser, 2 badeværelser,
1 m/spa, stue/køkken.
Pris kr 680.000,Kontakt 40 32 17 05
Lars Peter Andreasen
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HALS

Af Bjarne Høj
Byens største galleri “Atelier
the Artist”, Midtergade
19, viser i juni, juli og
august kunstudstillingen
“Kærlighed til Kunst 2019”
med 32 kunstnere og afholdt i den anledning fernisering forrige lørdag Taler
var Karin Dahl Assing,
overlæge på AUH, og kursist på Kung Hansens maleskole i Nørresundby - og

Torsdag d.
Fredag d.
Lørdag d.
Søndag d.
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18.07
19.07
20.07
21.07

er selv med i udstillingen:
- “Jeg blev meget glad for
at kunne holde denne åbningstale, for jeg er meget
inspireret af Kungs undervisning og hendes malerier.
Det er aldrig kedeligt. Se
Jer omkring i udstillingen
og lad Jer inspirere”.
Der vises især acrylmalerier, men også keramik,
glaskunst og figurer. De ca.
60 fremmødte udstillere og
gæster kunne efterfølgende

Arrows
Before Danceband
Bongoes
Step In

se en meget interessant og
flot udstilling til et par af
Lones delikate kunstkager,
fremstillet i dagens anledning. Det var 8. gang siden 2012 atelieet afholder
denne udvidede udstilling,
arrangeret af Atelier the
Artists Venner.
Som
noget
nyt
i
Midtergade 36, åbner 5
kunstnere “butik” i tre
af Turistforeningens fire
røde hytter, på den tomme matrikel overfor Aldi,
med stort udvalg af deres
egen kunst og kunsthåndværk. De 5 er: Annie O:
Sølvsmykker i kombination med porcelænsperler og
moseeg. Annie Gamborg:
Malerier, kort og plakater.
Er journalist. Rikke Vinter:
Figurer af kreativ genbrug
og indretning. Tove Larsen:
Finurlig keramik. Birthe
Simonsen: Malerier. Alle
5 kvinder udstiller deres
værker fra d. 19. juni til og
med d. 7. august i hytterne,
fortrinsvis på onsdage, når
det store kræmmer- og torvedage sommeren igennem
løber af stablen, og når skiltet er ude.
Eva Andresen har åbnet
butik Midtergade 4B og
viser her sit store udvalg af
strik, håndmalede tekstiler,
tekstile brugsting, glasper-

Torsdag d. 25.07
Fredag d. 26.07
Lørdag d. 27.07
Søndag d. 28.07

Roll the Sixties
Ladies & Gentlemen
Les Manes
The Bull´s Eye

Landsbymusikanterne
Spiller op til fællessang i teltet
kl. 19-21.00

Hver mandag fra d. 24.06.19 til mandag
d. 05.08.19 (undtaget mandag d. 22.07.19)

MUSIK på scenen
Hver onsdag fra d. 26.06.19 til
onsdag d. 07.08.19
kl. 13.00-….

HOVEDSPONSOR

Restaurant & Grillbar Carl Frederik

Annoncesponsor: Vort eget blad / Limfjordsnyt

ler og malerier. Eva har
selv fremstillet alle produkter i butikken. Eva holder
butikken åben nogle dage
om ugen, foreløbig hver
onsdag og fredag, samt når
flaget er ude. Eva har tidligere udstillet sine glasperler
i »Atelier the Artist«, men
åbner nu med en stor egen-

produktion af kunsthåndværk i den lille hyggelige
butik, hvor der tidligere var
glaskunst og Fotorix.
I nabohuset, Midtergade
nr 6, har den polskfødte
kunstner, Gusia Berk, i
nogle år efterhånden, haft
eget galleri med et stort
udvalg af egenproduktion

af flotte tegninger og malerier. Du kan desuden får
lakeret dine negle som et
lille kunstværk.
Midtergade har etableret
sig byens handels - og galleristræde.

Skansefesten Hals 2019
11. - 14. juli

Sussi & Leo samt Peter & De Andre Kopier
Igen i å r danner Skansefesten rammen for nogle
fantastiske teltkoncerter.
Der spilles op fredag og lørdag fra kl. 21:30.

KRÆMMERE PÅ SKANSEN!
Stadig få kræmmerpladser til alle 4 dage. også
endagskræmmerpladser i forskellige størrelser.
Kontakt kræmmerchef Gert Thomsen på
tlf. 42231240 eller email bg@thomsen.mail.dk

BLIV FRIVILLIG PÅ SKANSEN!
Kan du undvære et par timer i den gode sags tjeneste?
Book dig til at ta' en vagt eller to på Skansen. Der er
noget for alle aldre. Se mere på Skansefesten.dk

Følg os på facebook.com/skansefesten
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VODSKOV CYKLER
VODSKOVVEJ 51 · 9310 VODSKOV · TELEFON 98 29 44 77

Er du TOUR-klar?
Vi har masser af racercykler
fra 4500,- til 70.000,-

NYHED! - CENTURION

EL-LØBEHJUL

Foldbart. Med skivebremser, lys for og bag, 2 gear.
Op til 20 km i timen. Vægt 12,5 kg. - Batteri 36 volt / 5,2 amp.

3.999,-

BH Lynx Race MTB
Fullsuspension Carbon

SPA

R1
3.0
00

FØR 27.999,TILBUD - NU

SPA

R4
.00
0

23.799,-

EL-cykler
Raleigh, Winther, Falter,
Morrison, Moveeasy, BH,
Bosch og Yamaha

FRA

9.999,-

Pinarello Gan Disk

Hydr. skivebremser. Str. 53 og 56
Mekanisk Ultegra. Kun 1 stk. af hver

FØR 37.999,- TILBUD NU KUN

24.999,-

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

Tirsdag 25. juni 2019

VODSKOV:

Tørklæder fra Létol er fremstillet i Frankrig, hvor de
væves på en fabrik. Stedet
har 2 vævere, som varetager
det praktiske ved maskinerne
samt 5 kvinder ansat, hvoraf
den ene er designer som laver
udkast til designs samt farver.
De øvrige er sparringspartnere, syersker, kontakt med
kunder samt pakker ordrer.
”Jeg har efterhånden opbygget
en relation til chefdesigneren
Sophie og Fabienne, som står
for kontakt med kunderne.
Dette er sket via mailkontakt
samt besøg på fabrikken, så
jeg ved selvsyn fik præsenteret
hele processen – fra idé til det
færdige tørklæde”, forklarer
Birgitte Nordentoft fra Berthe
Aux Grands Pieds i Vodskov.
Tørklæderne væves, hvilket er
meget anderledes i forhold til
mange andre tørklæder på det
danske marked, da disse har
et påtrykt motiv. Materialet
er garanteret min. 96% økologisk bomuld. Nogle tørklæder
kan have effekttråde i andet

materiale, hvilket er årsagen
til, at der ikke står 100% økologisk bomuld. Desuden afsætter tørklæderne kun 1/3del
klimaaftryk i forhold til tørklæder produceret i Østen.
Det skyldes fokus på indfarvning og typer af farvestoffer,
anvendelse af vand, brug af
grøn energi mv. Tørklæderne

har en række miljøcertifikater
som GOTS og Albertex.
Tørklæderne bærer forskellige navne, som alle har en
reference til f.eks. en fransk
person som Coco (med efternavnet Chanel), en fiktiv
person fra en roman mv. Der
er tørklæder til kvinder og
mænd.
”Jeg tager mellem 3-6 ind af
hvert design til det danske
marked og fordeler disse mellem mine forhandlere. Det
vil sige, man har tørklædet
for sig selv. Desuden får jeg
specialproduceret nogle dobbelttørklæder, som er unika.
Det er den enkelte syerske,
som bestemmer, hvordan tør-

VI ER
FLYTTET...

SERVIcE oG
pERSonLIG RåDGIVnInG
Birgitte Nordentoft på indkøb hos fransk leverandør.
klæderne skal sammensættes
og ikke to er ens. En stor del
ved tørklædet er, at det kan
vaske ves 40 grader og tørre i
løbet af en times tid”, slutter
Birgitte Nordentoft fra Berthe
Aux Grands Pieds i Vodskov.

>ĞŶŽǀŽD/E/W
WƌŽĨ͘>ĞŶŽǀŽƌĞĨƵƌď

ŵ͘ŝŶƚĞůŝϱƉƵΘ^^ϴ'ZD
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6 modeller

300,-

Ipanema
Tå-sandal
1 par 199,-

300,-

ÅBNINGSFEST

UDSALG – UDSALG – UDSALG
UDSALG
– UDSALG
– UDSALG
ƌĞĨƵƌď
Lørdag 15.
aug. kl 10.00-12.00

ŝWĂĚŝƌ
ϭϱϬϬ͘Ͳ
ĨƌĂ

Tilbud gælder
til og
med 13. juli 2019
Morgenkaffe
og
rundstykker
til alle!
*Gælder kun ved samtidig køb af brilleglas.

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

Vagabond
sko med lille hæl

Relax
Tøffel

Gul, Leopard, Print
FØR 499,-

NU
299,÷50%

Caprice sandal RESTMARKED

2 par

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

på udvalgte solbriller

DŽďŝů͗ϯϬϮϲϵϱϬϱ

NU 199,NU

UDVALGTE
på
nye briller
i hele august
BRILLESTEL

50

Skills & Sprox sandal

FØR 599,-

UDSALG
UDSALG
UDSALG
UDSALG
UDSALG
UDSALG

25% RABAT

Kom og besøg vores flotte
% rabat
nye butik Vodskovvej 40 E

FRA ONSDAG
KL. 09.30

FØR 399,-

5
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UDENFOR
Damesko / sandaler

÷50%

Sko & sko
Vodskovvej 25D
9310 Vodskov

Herre ECCO
sko / sandaler
Udgåede modeller. FØR op til 999,-

NU 499,-

Børne ECCO
sko / sandaler
Udgåede modeller. NU 499,-

og 399,-

6
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SOMMERTILBUD
Husk vi har masser af parkering i Tværgade
Vi giver lige nu

Demidekk
Classic

20% rabat
på alt fra.....

GARDINMAND
Lars Pedersen

Til alt
udendørs
træværk

Jeg kommer gerne ud
og måler op, og giver
dig et uforpligtende
tilbud på gardiner
og persienner.
Et frisk tæppetilbud er vi
også altid klar med.
Lars: Tlf. 27 89 62 35

Tilbud NU

5 ltr. KUN
10 ltr KUN

599,899,-

Lady Supreme
2,7 liter

SPAR 500,-

Lady 10
vægmaling

10 ltr. Butinox Futura

Vejl. 769,-

Til træ og metal
Normalpris 849,- NU

SPA
250, R
-

489,Vejl. 1299,799,-

Langtidsholdbar træbeskyttelse
TILBUD - KUN

599,-

5 liter

998,-

10 liter

STORT UDVALG I TÆPPER OG GULVE
Kæmpe udvalg i tæpper,
vinyl, træ- og laminatgulve

TRÆGULV
14 mm - 3 stav, Hvid matlak.

EG og ASK - NORMALPRIS 299,-

Pr. kvm.

NU KUN

249,-

VINYL GULVE
Pr. kvm.

FRA

59,-

Kan tones i alle farver

Jotun plast
vægmaling

Kig ind. Vi har altid 200 ruller vinyl
og tæpper på lager til omg. levering.

Glans 5

Tæpper

Kom og se vores
store udstilling af

TRÆGULVE
Vi har dem i alle
kvaliteter

100% Cantana fibre. 4 gode farver
4 og 5 mtr. bredde. Normalpris 211,-

Pr. kvm.

KUN

179,-

Pr. kvm.

KUN

79,-

EGE Quadro

EGE

CANTANA LOOP

BERBER

100% polypropen. 5 gode farver

Kig ind og se vores
store udvalg i
afpassede tæpper

100% Ren ny uld
5 gode farver. 4 og 5 mtr. bredde

NORMALPRIS 466,Pr. kvm.

NU KUN

369,-

3 liter

Glans 5
10 liter

279,399,-

Jotun mur - 9 liter
Olieforstærket facademaling.
Anvendes på facader af mur,
puds og beton.

Normalpris 1029-

799,SPA
230, R
-

Nørregade 3-5 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 42 00
eaogsoen@gmail.com · www.erikandersenogsøn.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00

HELE DAGEN
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Regionschef for Nordjylland, Michael Deleuran,
fremhæver butikkens generelt meget høje standard og
kundeservice som to vigtige
faktorer, der har betydning
for kåringen.
”Hele teamet i butikken
har et fælles mål om at give
kunderne den bedste indkøbsoplevelse og har altid
tid til et smil eller en snak
Købmand Søren Nedergaard Christensen flankeret af salgs- med kunderne. Butikken
direktør Mads Nysted (tv) og regionschef Michael Deleuran. har også stort fokus på at
være oplandets lokale butik, hvor der bliver lagt
HJALLERUP
stor vægt på aktiviteter
for byens borgere, specielt
børnene”, siger Michael
Deleuran, der også fremhæver Købmand Søren
REMA 1000 på Skovglimt af kædens 13 regioner. En Nedergaard Christensen:
2 i Hjallerup er netop ble- prestigefyldt pris, der vid- ”Søren fremstår blandt
vet kåret til Nordjyllands ner om høj standard, glade kolleger som en dygtig og
kunder og en inspirerende respekteret købmand, der
bedste butik.
Købmand
Søren indkøbsoplevelse.
altid har tid til at hjælNedergaard Christensen REMA har i dag 333 bu- pe andre,” siger Michael
flankeret af salgsdirektør tikker i Danmark – og flere Deleuran.
Mads Nysted (tv) og regi- åbninger er på vej. Med Den
34-årige
købonschef Michael Deleuran. så mange butikker er kå- mand, Søren Nedergaard
Hele
8.400
REMA ringen af regionens bedste Christensen, har dog også
1000-ansatte fejrede i søn- butik en pris, der har stor svært ved at få armene ned
dags 25-års jubilæet for betydning for butikken, efter weekendens kåring.
discountkæden i Danmark. der vinder.
”Jeg vil gerne takke mit perDet skete til en stor fest i I Nordjylland blev REMA sonale og ikke mindst min
Boxen i Herning, hvor an- 1000 i Hjallerup kåret som souschef Dennis Andersen
satte fra hele landet fejrede regionens bedste butik, for at dette er lykkes – og så
hvor butikkens ansatte blev vil jeg også gerne takke min
begivenheden.
Et af aftenens helt store fejret i Boxen foran tusind- kone og børn for deres støtUNDERTØJ
UNDTAGET
FRATRÆKKES VARENS NORMALPRIS VED KASSEN
af kolleger.OG BASIC VARERte,”
indslag var kåringen af vis
siger Søren//Nedergaard
den bedste butik i hver
Christensen.
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TØJEKSPERTEN HJALLERUP

STARTER
I MORGEN

SPAR25%

ONSDAG DEN 26. JUNI

PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN

Vi åbner kl. 17.00 og handler til kl. 22.00

STORT BØRNE- &
VOKSEN
KÆMPE JEANSMARKED

UDSALG
SHINE ORIGINAL JEANS

FØR 600,-

NU 200,-

%
0
÷4

ukser
B
•
e
lazerT-SHIRT
HUZAR
MORGAN SKJORTER & STRIK
B
•
weat r
r
S
e
k
•
k
k
a
i
j
e
FØR 399,- ind
rFØR 150,• V Jeans • St lange ærm
ed 2 STK
NU 2 STK•Skjor ter mNU
•

300,-

starter onsdag
den
LINDBERGH
JEANS
26. juni kl.
9.30 - 19.00
FØR 600,- NU 300,-

MORGAN GOLD SKJORTER
FØR 600,-

BISON JEANS

SPAR OPNUTIL350,-

÷ 50%
FØR 800,-

GADEVARER
SPAR OP TIL

÷ 75%

NU KUN
300,-

÷25%
150,-

HUZAR 2-PACK TIGHTS

• SkjoFØR 199,rt
• T-Sh er med kor
te
ir ts •
2 PAKKER
Polo • ærmer
Shor ts
150,-

Vi har lukket i dag tirsdag
– Ses i morgen!

Følg os på Facebook:
Tojeksperten
Thomas Hjallerup

Vi giver- LØRDAG
IKKE rabatI på
TILBUDDENE GÆLDER KUN TORSDAG - FREDAG
UGE 11.

nyheder, basisvarer og tilbehør!

PÅ ALLE UDSALGSVARER

· LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE I +110 BUTIKKER - 365 DAGE OM ÅRET
· HOS TØJEKSPERTEN HAR VI PRISMATCH, SÅ DU KAN STOLE PÅ PRISEN
· BLIV MEDLEM AF KLUB TØJEKSPERTEN OG FÅ 10% RABAT PÅ DIT FØRSTE KØB

LØRDAG ÅBEN
0
KL. 9.30 - 14.0

· DU OPSPARER 5% BONUS HVER GANG DU HANDLER

HJALLERUP CENTRET 6 · TELEFON 98 28 14 71

Ung mode • Damemode • Lingeri • Baby- & børnemode

HJALLERUP
Hjallerup Centret 1 · 9320 Hjallerup · Tlf. 98 28 11 02
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Nye varer hver uge!
Lagunen 2 · 9370 Hals

Åbningstider:
ALLE DAGE
kl. 10.00-18.00

LAGERSALG

Priser fra 50,- · 100,- · 200,- KÆMPE UDVALG

Stort udvalg i tasker

KUN 100 kr.

Sidste uge med superbillige sko i teltet!
Gælder KUN indtil søndag den 30. juni

2 par for 100,- kr.

Tirsdag 25. juni 2019

9

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

HALS

gode sags tjeneste. Igen
her er der noget for alle,
lige fra vagter i det muntre køkken på et par timer, 2-3 timer i madteltet eller nattevagter eller
barvagter i det store telt
på helt op til 6-9 timer.
Alle kan hjælpe, og al
hjælp modtages med tak.
Der skal 250 personer i
sving, før en Skansefest
Skansefesten i Hals foregår i år fra 11. til 14. juli.
løber rundt. For nuværende er der godt
Årets Skansefest i Hals voli, kræmmermarked 100 ledige vagter tilløber af stablen i dagene og meget, meget mere. bage, så al hjælp modtages med kyshånd!
11. - 14. juli på området
omkring Hals Skanse. Skansefesten bestræber
sig på, at der er noget Har DU lyst til at give et
Skansefesten i Hals ar- for alle. Store som små, par timer til Skansefesten
rangerer igen i år et pro- fastboende såvel som tu- og hjælpe med at gøgram med noget for en- rister. Det endelige pro- re en forskel for Hals
hver smag. Programmet gram kan findes på face- og for HFS? Så meld
omfatter blandt andet book.com/skansefesten dig som frivillig via linbørneunderholdning, samt på skansefesten.dk. ket på skansefesten.dk.
Det tager ikke engang 5
Hals Revy, mere livemusik end nogensin- For at en Skansefest kan minutter at oprette sig.
de, gratiskoncert med blive en succes kræver Overskuddet fra årets
Sussi og Leo samt med det dog, at der er en Skansefest går i øvrigt,
Peter Og De Andre masse frivillige ildsjæle, som det plejer, til Hals
Kopier, bilboksning, ti- der gi›r et par timer i den Forenede Sportsklubber.

I forbindelse: med
Hovedsponsor

Skansefesten i Hals afvikles det traditionsrige
Skanseløbet
motionscykelløb - Skanseløbet - for 25. gang
Torsdag
Torsdag den 11. juli 2019 kl. 19.00
den 11. juli 2019
Start ved Festpladsen på Færgevej, Hals
Der er tilmelding i teltet fra kl. 18.00 Motionscykelløb
for 25. gang
der køres tre ruter på henholdsvis 52, 30 og 10 km.
Arrangør:
Torvet 1, 9370 Hals
Hals - Vester Hassing
- Ulsted
Alle er
velkomne.

Skanseløbet
Præmier

Hvis du kan li’ motion, frisk luft og hyggeligt samvær, så er Hals Cykel Motion

Hovedsponsor
: og hvis du gerne vil vide mere om denne dejlige form for motilige noget for dig,
on, er du velkommen til at kontakte en af os:

I år ud trækkes der 3 gavekort
Finn Besser
9825 7303
på 10.000 kr. til 52 km,
Michael Basse
2529 1561
5.000 kr. til 30 km og
Peter Hansen
2020 6183
1.500 kr. til 10 km.
René E. Jensen
3065 4711
Povl Erik Rasmussen 2228 9102
Der ud over udloddes
Motionscykelløb
der mange andre
præmier.
Se iøvrigt: for 25. gang
at cykle er at opleve med alle sanser !
www.halscykelmotion.dk

Torsdag
den 11. juli 2019

-

Torvet 1, 9370 Hals
Hals - Vester Hassing - Ulsted

Arrangør:

Delvis ann.sponsor: Vort eget blad

www.halscykelmotion.dk
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COUNTRY FEST &
HESTEVÆDDELØB

Arrangør:

A
A
S
A
Asaa Borgerforening

Masser af
gode tilbud

på smarte træsko
støvler- sandaler- træsko til børn og voksne.
Børnestr. fra str. 24. Dame str. fra str. 35-

ASÅ TRÆSKO & SKO
Skippergade 13 · Asaa

TELEFON 98 85 10 20

Vi klargør også gerne din bil til syn!

Nye
sommerdæk?
Klar med
de nye sommerdæk?
Størrelse

- vi fører alle kendte dækmærker

Michelin

155/65-14 Atlas
1.999,175/65-14
1.899,155/65 x 14”
2.099,1.799,1.599,195/50-15
2.299,ER
IS
LE PR x 14”
AL
165/70
2.199,1.799,1.699,.
KL
IN
K
195/65-15
2.299,DÆ
R 4 x 14”
ER FO
175/65
1.999,1.799,1.599,BEMÆR
G,
IN
ER
205/55-16
2.799,K
MONT
!
3 ÅRS U
185/65
xILE14”
2.399,2.099,2.099,D
V
ID
R,
E
NT
VE
T
205/60-16
3.399,NYE
DÆKGA
RAN *
185/60 x 15”
2.599,2.299,2.099,AFBALANCERING, FORDELSKU TI TIL
215/55-16
4.199,185/65 x 15”
2.299,- NDER
2.199,1.999,MOMS OG AFGIFTER
215/60-16XL 4.299,195/50 x 15”
2.299,1.999,1.699,215/50-17
4.799,195/65 x 15”
2.299,1.999,1.799,225/45-17
3.699,205/55 x 16”
2.499,2.299,1.999,235/45-17
3.999,Alle dæktilbud gælder
hele juni x
og juli
måned 2014,3.299,eller så længe lager haves.
205/60
16”
2.999,225/40-18 2.599,4.099,* Garantien gælder følgende dækmærker: Bridgestone, Continental, Firestone, Michelin,
Viking og Sava. 215/55
Fordelskortet kan
kombineres 4.099,med andre tilbud, kampagner og 3.599,x ikke
16”
235/40-18 3.299,5.099.rabatter. Læs alle betingelserne på www.automester.dk.

225/45 x 17”
225/40 x 18”

3.299,3.599,-

2.999,3.399,-

2.499,2.899,-

3 års udvidet
garanti på
dæk*
- når du er
Fordelskunde

Ring på
tlf. 9885 1940
for booking
af hjulskift!

Bridgestone

1.999,1.899,2.199,2.299,2.799,3.199,4.299,4.199,5.099,3.799,4.099,4.299,5.499,-

Galoptilbud!
PGO Hot 50 kampagne modellen

KUN

13.995,-

STÆRKE PRISER PÅ DÆK

Asaa Auto

Husk!
Vi tilbyder at
opbevare dine
vinterdæk
gratis.
Find os på Facebook
facebook.com/AsaaAuto

ER DIN STØRRELSE IKKE NÆVNT - SÅ RING!
Alle priser er for 4 dæk inkl. montering, nye ventiler, afbalancering, moms og afgifter.
Tillæg ved TPMS ventiler. Alle dæktilbud gælder så længe lager haves.
*Garantien gælder følgende dækmærker: Michelin, Bridgestone, Continental, og Firestone.

Havblik 3 - 9340 Asaa
Tlf. 98 85 19 40
www.asaa-auto.dk

John Rasmussen

For de hurtige!

SALG AF SCOOTERE, EL-SCOOTERE OG TILBEHØR

Asaa Auto
Mobil 4081 1940

v/ John Rasmussen
Find os på Facebook Havblik 3, 9340 Asaa
facebook.com/AsaaAutoTlf.: 9885 1940

incl. nummerplade

www.asaa-auto.dk
automester@asaa-auto.dk

Salg af scootere,
EL-scootere
og tilbehør

K
Vi reparerer også alle
former for el-køretøjer

Kontakt Kurt Nielsen
Tlf. 4081 1871

Dinitrol-Center Asaa

1
1
1
1
1
1
1
1
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ASAA

Countryfest
lørdag den 29. juni og
hestevæddeløb
søndag den 30. juni

Velkommen til Asaa
Strandfesttilbud
fra den lokale købmand

Country & Rock N Roll Lørdag den 29. juni:
GRATIS ENTRE HELE LØRDAGEN
13:00 Line-Dance træf med Kick
17:00 To fag frem. Lokal dyst mellem kendte Asaa borgere
18:00 Spisning i teltet. Menu: Bøf med løg - pr. kuvert kr.85,19:00 Bibi & Sniff samt Mr. Jack and The Daniels
23:59 Festen slutter - god nat!

Program Hestevæddeløb søndag den 30. juni

11:00 Indgangen åbner (Entré 50,- børn under 12 år gratis)
12:00 Musikoptog i byen med Gerå Engvejs Gadeorkester
12:30 Løbene åbnes officielt af Margit Chemnitz Formand for fritid og
kulturudvalget i Brønderslev kommune
13:00 Første løb starter
18:00 Tak for i år på gensyn i 2020
Hele dagen - kæmpe hoppeland på bakken hvor børnene kan more
sig. Entré 60,Husk! Grillbar i det store telt
Burgere - Franske Hotdogs - moppedrenge - pommes frites
Vi ses i grillen i det store telt

Et hyggeligt sted i Asaa
Åbent hver dag fra kl. 12.00

Havkroen · Havnegade 5 · 9340 Asaa

Sæbyvej 3 · 9340 Asaa · Telefon 98 85 12 53
Åbningstider: Mandag-søndag 07.30-21.00
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PRIVATALARM
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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

Som halvstore drenge i 50’erne og 60’erne lyttede musikerne i ”Vestre Jazzværk” til datidens
kendte jazzorkestre på grammofon, i radioen og i klubber – og faldt i jazzgryden.
Pressefoto.
Kontakt din lokale
leverandør, Rasmus,
tlf. 20 37 45 25

TELEFON 70 20 35 90
info@alarmnord.dk
www.alarmnord.dk

MØBELPOLSTRER
Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen,
7’er stolen og andre arkitekttegnede møbler.

Ring og få et
uforbindende
tilbud

Vi ombetrækker
alle slags møbler

www.jt-mobler.dk

JT møbler
Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28

KYSTBYERNE / MUSIK

successhow efter det andet, og hvor de tre herrer
I dagene 2.-20. august kommer frem, tiltrækker
byder ”Dokkedal Da- de mange tilhørere.
gene – Musik langs Kysten” for syvende år i Gamle danske
træk på en række koncer- I en tid, hvor visemusikter og musikarrangemen- ken ikke har megen bevågenhed hos medierne,
ter i Kystbyerne.
I år inviteres til seks mu- har ”Halfdanskerne” såsikalske begivenheder. ledes bevist, at der stadig
De to har klassiske toner er et stort og engageret
i højsædet, og afvikles i publikum, der elsker de
Musikhuset ved Dokke- gamle danske sange.
I foråret 2019 udsendte
dal.
”Dokkedal Dagene – trioen deres femte alMusik langs Kysten” bum ”Alt hvad du længes
stævner ud fredag 2. mod”. Her har de for
august i Mou Kirke med første gang selv skrevet
en visekoncert, der frem- et par af melodierne,
føres af tre mænd med blandt andet til Halfdan
stort kendskab til den Rasmussens digt ”Noget
danske sangskat og histo- om gartneri”, som sammen med en nyfortolkrierne bag.
ning af ”Jens Vejmand”
er udsendt som single og
Tre halfdanskere
Siden Mads Westfall, musikvideo.
Lars Grand og Rasmus
Vennevold i 2008 slog Jazz i fri natur
kludene sammen og dan- Lørdag 2. august, går tunede ”Halfdanskerne” ren til frokostjazz på topfor at arrangere og fortol- pen af Mulbjergene ved
ke sange af danske digte- Dokkedal. En gruppe af
re som Halfdan Rasmus- glade mennesker, som
sen og Benny Andersen, elsker traditionel jazz,
præsenterer i år deres
er det kun gået fremad.
”Halfdanskerne” har al- niende version af dette
lerede været landet rundt tiltag, der betragtes som
flere gange med det ene grundstenen i kystbyerAf Bruno Larsen

nes samlede sensommerbegivenhed.
Årets attraktion på udescenen bliver det sønderjysk funderede ”Vestre
Jazzværk”.
Orkesteret
har op gennem årene
nydt anerkendelse som et
af de mest professionelle
og velspillende indenfor
genren.
Gruppen nyder ikke kun
anerkendelse i Danmark,
men også i en lang række
andre lande, som ”Vestre Jazzværk” har gæstet,
siden det blev ”født” i
Danmarks ældste by,
Ribe, for omkring 40 år
siden. I 1989 blev orkestret hædret som æresborgere i jazzens fødeby
New Orleans.
De næste fire
I næste udgave af avisen
vil de fire andre koncerter bliver omtalt: ”De
galvaniserede
Leoparder” på havnen i Egense
9. august, ”Klezmerduo”
i Dokkedal Kirke 16.
august, og to klassiske
vildmosekoncerter 11.
og 20. august i Musikhuset, som er i gang med
sin 11. sæson.
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efter aftale med Harald for at genoprette ro og
Blåtand fangede Guldha- orden i gaderne.
rald levende og klyngede
Det er Nordjyllands Hiham op i galgen.
storiske Museum, som
Publikum får også hi- står bag de guidede bystorien om Hals Skanse, vandringer. Der afholdes
som strækker sig til- ture med start ved Hals
bage til begyndelsen af Museum tirsdag 2. juli
1600-tallet. Her fortæl- og onsdag 31. juli. Begge
les om Christian IV’s dage kl. 19.
ambitioner om at gøre
Danmark til stormagt,
hvor Hals var tiltænkt en
central rolle, om den tyske besættelse af skansen
under Kejserkrigen i slutningen af 1620’erne, om
de gentagende angreb
under svenskekrigene og
ikke mindst om Skansens
rolle under Englandskrigene i begyndelsen af
1800-tallet.

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

Mangler du en tryksag
Det laver vi også. Plakater, brochurer m.m.

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

OPHØRS UDSALG

÷50%

Alle ikke nedsatte varer

HALS

I løbet af sommeren kan
man komme med på historiske byvandringer i
de små hyggelige gader
i Hals. Byen har en lang
og dramatisk historie bag
sig, og på byvandringerne kan man høre mere
om nogle af de mange
dramatiske begivenheder
og situationer, der har
præget byen og området
gennem de sidste 1000
år.

Gælder i Aalborg Kommune

Hals er en gammel by, og
byvandringen begynder
derfor med vikingetidens
magtkampe i slutningen
af 900-tallet. Allerede
dengang var området ved
Hals et knudepunkt, og
området er derfor scene

for den dramatiske historie om Hakon Jarls
snigmord på Harald Blåtands nevø, Guldharald,
i år 970.
Harald Blåtand og Guldharald var rivaler i forhold til magten over
hele det danske område.
De indgik derfor en aftale om, at Guldharald
kunne få lov at regere
over Norge, hvis han
gjorde det af med Harald
Gråfeld. Med list fik de
lokket den intetanende
Gråfeld til Hals, hvor
han blev overfaldet og
nedkæmpet af Guldharald. Triumfen var dog
kortvarig, for snart kom
norske Håkon Jarl, som

FLASKEGAS 199,95
Levering af 1 stk. 11 kg. flaskegas lige til døren

Vi fører alle størrelser i gasflasker. Levering til
Kolonihaver · Private · Firmaer · Pizzarier · Restauranter
GASMANDEN

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

I løbet af de tolv dage udspillede der sig dramatiske begivenheder i Hals.
Det kulminerede 12.
maj 1945, hvor den tyske kommandant truede
med at bombe byen, hvis
modstandsbevægelsen i
Hals ikke straks sørgede

Incl. undertøj, strømper, bælter smykker m.m

”Spotvarer”
incl. tørklæder

50,-

Futter

100,Uanset førpris

Uanset før pris

Basisvarer er ikke med på udsalg
Algade 36 . 9700 Brønderslev . Tlf. 98 82 41 94 . salg@butik-uniq.dk . www.butik-uniq.dk

NYHED!

✂

✂

PRISGARANTI, vi har laveste pris
Glarmester i Nørresundby

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

HandySten
Telefon 23 49 39 55
sten@handysten.dk

GASMANDEN & “Bette Skrot”
En stærk
forbindelse!

På turen rundt i Hals
kommer man også ind
på besættelsen 1940-45.
Danmark blev befriet 5.
maj 1945, men i Hals gik
det anderledes. Her nægtede den tyske kommandant og de omkring 600
tyske soldater, der var
stationeret i Hals og omegn, at overgive sig. Derfor forblev tyskerne under stor dramatik i Hals
frem til 17. maj, hvor en
britisk søofficer ankom
til byen og modtog den
tyske kommandants officielle overgivelse.

GASMANDEN

Kører i Aalborg, Nørresundby
og hele nordjylland

Vi udfører alt arbejde indenfor: Tømrerarbejde, Ejendomsservice, Glarmesterarbejde
www.handysten.dk
✂
✂
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ler, som er blevet omlagt til
naturområder, hvor fokus
har været, at her skal naturen gå sin gang uden ret
meget pasning.
Ud over store naturområder giver det også store besparelse på driftsbudgettet,
fortæller graver Leif Christensen.

Preben Beck,
Tredie udstilling
på Galleri Hou
Uddannet kunsthåndværker.
15. juni
til 12.tiljuli
2019
Inspirationen
billederne
hentes i naturen
og fra oplevelser i hverdagen.
Udstillerne denne er
gang
er
Udtryksformen
abstrakt
- naturalisme
Preben
Beck
med
malerier
og kendetegnes af stærke farver
og Palle Mørk med stenskulpturer
og mange små billedpartier.
.
Han maler med akryl på lærred og
spartler hovedsagligt billederne op.
Preben Beck,

Graver Leif Christensen ved Vester Hassing Kirkegård ved
bistadet i naturområdet på kirkegården.

Uddannet kunsthåndværker.
Inspirationen til billederne hentes i naturen
og fra oplevelser i hverdagen.
Udtryksformen er abstrakt - naturalisme
og kendetegnes af stærke farver
Palle
Mørk
, billedhugger
og mange
små
billedpartier. / stenhugger.
.
Han
har
skabt
en
langpårække
Han maler med akryl
lærredstenskulpturer
og
spartler
hovedsagligt
billederne
i en naturalistisk stil, hvor han op.
bruger

VESTER HASSING

stenens egenart og form
som en del af værkernes udtryk.

Velkommen til

Palle Mørk, billedhugger / stenhugger.
Han har skabt en lang række stenskulpturer
i en naturalistisk stil, hvor han bruger
stenens egenart og form
fernisering
lørdag den 15. juni kl. 14.00
som en del af værkernes udtryk.

Galleri Hou, dansk kunsthåndværk og kulturhus, Nørregade 19, Hou
www.gallerihou.dk - facebook

Fokus på biodiversitet
på Vester Hassing
Kirkegård
I flere år har der været fokus
på grøn kirke og biodiversitet på Vester Hassing Kirkegård, hvor der gennem
årene er sket store ændring
med naturen i fokus i et
samspil med de traditioner,
som der skal være omkring
begravelsespladserne.

Velkommen til fernisering lørdag den 15. juni kl. 14.00

- Vi har tilpasset kirkegården efter de ændring, der
sker i nuværende- og kommende begravelsestraditioner.
Urnenedsættelser kræver
selvsagt ikke ret meget
plads. Det giver større area-

Naturområderne har tiltrukket rigtig mange insekter og fugle. I øjeblikket er
der opsat en bistade med
cirka 200.000 bier, der
fredeligt flyver rundt til de
mange blomster på kirkegården. Insekthoteller og
fuglekasser er også på vej på
kirkegården.
Ved grøn kirke er der fokus på at spare på knappe
resurser – vand, varme og
el. Ikke mindst også affaldshåndtering og grønne
indkøb.
Man kan ved at besøge kirkegården nyde roen og naturen, der hersker på stedet.
En FN rapport fra i år slår
fast, at op imod én mio.
dyr- og plantearter trues
med udryddelse.
JPC

Galleri Hou, dansk kunsthåndværk og kulturhus, Nørregade 19, Hou
www.gallerihou.dk - facebook

Gratis
afhentning og udbringning

GRATIS

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

GASMANDEN
&
“Bette Skrot”
Telefon 98 34 23 00
En stærk
forbindelse!

Nyhedsbrev: www.halsgranitcenter.dk

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

afhentning
af gammelt jern
og skrot

GASMANDEN & “Bette Skrot”

Tirsdag 25. juni 2019
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Fantastiske priser fra

Ny sending

Åben hver dag
fra kl. 10.00

Herre sandal
Str. 41-46
m/ stødabsorberende såler

FØR 600,- NU KUN

250,-

også lørdag
og søndag!

SPORTS
shoppen
Havnen 16

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

Den berømte alpina sko

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

50,-

Nu også i sort/sort, Str. 36-48
FØR 1200,- NU KUN

600,-

Pige/Dame
T-shirts
Str. S - XXL
FØR 150,- NU KUN

50,Jogging /
Børne
træningsbukser Træningsdragt
Str. M-3xL . 4 farver
FØR 250,- NU KUN

Str. 4 år til 16 år
FØR 450,- NU KUN

Skjorter
m/ kort ærme
Str. M - 6 XL
FØR 500,- NU KUN

150,- 200,- 200,-
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Hals Fiskeriforening har
telt på Hals havn til Tall
Ships Race fra 3/7 - 6/7,
hvor vi sælger forskellige fiskespecialiteter
lavet af friske råvarer, samt drikkevarer.
Torsdag, fredag og lørdag vil der om aftenen være live musik.
Torsdag kl. 17 synger
Hals marinekor i teltet.
Der vil være udstilling af
gamle skibs motorer, som
også kan høres i gang.
Åbningstider i teltet:
Onsdag og torsdag kl 1024.
Fredag og lørdag kl. 10-01.
Vel mødt til nogle festlige dage på Hals havn.
Hilsen
Hals fiskeriforening

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

l Rydning af lejligheder/huse
og dødsboer.
l Flytteservice.
HALS · 3. JULI TIL 6. JULI

l Kurér- / pakkekørsel.
Aalborg Fragt & Kurér Service ApS

Kontakt os på tlf. 98 34 23 00

FRI
ENTRÈ

JOHNNY PÅ
HALS HAVN
TIRSDAG 23. JULI · KL. 15.00
Koncertsponsorer:
Sportsshoppen · Ice & Fun · Ny Form
Hals Erhvervsforening
Annoncesponsor: Vort eget blad & Limfjordsnyt avisen

Ryan Sam vil stå og spille på terrassen ved Torvekroen i Hals,
torsdag den 18. juli fra kl. 17.00.

HALS

Torsdag den 18. juli holdes
der »sommerhygge« i Hals
By.
På Torvet i Hals, vil man
sidst på eftermiddagen
kunne opleve den amerikanske musiker Ryan Sam,
som spiller et repetoire
fra 60érne og op til idag.
Musikken er en cocktail
af soulpræget pop/rock
evergreens og nogle af de
største »ballader« igennem
historien.
Ryan Sam kan i år fejre 40
års jubilæum som musiker.

Torsdag den 25. juli vil der
igen være sommerhygge i
Hals, og på begge disse
torsdage vll butikkerne have ekstra aftenåbent.
Der vil også være opvisning
af sambadansere og linedansere, som vil bevæge sig
ned igennem Midtergade,
over Torvet i Hals for at
ende på Hals Havn.
Folkene fra BilligLeg i Hals
har også arrangeret, at der
bliver kørt med fjernstyrede biler på Torvet i Hals,
dette sker først på aftenen.

Tirsdag 25. juni 2019
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KYSTBYERNE / KIRKENYT

Formandsskifte
efter 15 år
Af Bruno Larsen
Siden overgangen til 2019
har menighedsrådet for
Mou Sogn indkaldt to af
de tre suppleanter, der blev
valgt i efteråret 2016 – og
desuden fået ny formand.
Udskiftningerne betyder,
at rådet for vildmosekirkerne i Mou og Dokkedal
nu er sammensat af syv
kvinder.
Ved indgangen til april
udtrådte Kay-Ole Larsen,
Mou, af menighedsrådet
grundet sygdom. Han har
siddet i rådet siden 2004
og har i alle årene været
formand. Senest har menighedsrådet konstitueret
sig med Pia Køhler Ryom,
Dokkedal, på posten, og
samtidig ophøjet suppleanten Lena Nørgaard, Mou,
til medlem.
Pia i to roller
Ved årsskiftet blev også
suppleanten Birte Østergaard Thorup, Skellet, indlemmet i bestyrelsen, fordi
Hans Buus, Mou, efter seks

år i rådet ønskede at sadle
om. - Man skal jo sommetider prioritere livets mange
udfordringer og tilbud, lød
hans afskedsreplik.
Den ny formand, Pia Køhler Ryom, har i forvejen
status som kontaktperson,
hvis opgave er udøvelse
menighedsrådets arbejdsgiverfunktion. I den rolle
skal Køhler Ryom bl.a.
være med til at sikre et godt
samarbejde mellem medarbejderne og menighedsrådet, mellem medarbejderne
indbyrdes, og mellem medarbejderne og præsten.
Lutter kvinder
Foruden de to nye, Birte
Østergaard Thorup og
Lena Nørgaard, samt Pia
Køhler Ryom, består menighedsrådet af fire andre
kvinder: Hanne Heilskov
Sørensen (næstformand og
kirkeværge i Mou), Karen
Marie Tonnisen (kirkeværge i Dokkedal), Lis Birgit
Guldbæk, Høstemark (kasserer) og Kate Knudsen,
Egense Hjørnet.

Toke Møldrup og Bjarke Mogensen med henholdsvis cello og
accordeon indtager scenen i Musikhuset søndag 11. august.
Pressefoto.

DOKKEDAL / MUSIK

Europæiske talenter
spiller op i Dokkedal
Af Bruno Larsen

lentfulde unge musikere fra
18 europæiske lande med
det formål at give disse lovende kunstnere mulighed
for udvikling gennem et
omfattende repertoire.

overskriften ”Musik forbinder”.
Deres tur i år bringer otte
musikere under ledelse af
dirigent og kunstnerisk leder Leonid Tritus til Dokkedal. Koncertens solist,
Cyrill Gussaroff på trompet, er opvokset og uddannet trompetist i Skt. Petersborg. For tiden er han solist
i Lower Rhine Symfoniorkestret og ved Beyreuth Festival.

Denne gang kommer 11
elever og deres undervisere.
Forfatteren Kirsten Hammann og pianisten Katrine
Gislinge afslutter sommerprogrammet 1. september.

Pause i juli
Musikhuset holder koncertpause i juli, men vender
tilbage med to august-koncerter, som begge indgår i
”Dokkedal Dagene – Musik langs Kysten”.
11. august kommer Bjarke
Mogensen (accordeon) og
cellisten Toke Møldrup.
Tirsdag 20. august får
Musikhuset for fjerde år i
træk del i Thy Masterclass.

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

Næste udgave
af avisen
udkommer 6. august
Se alle 2019 datoerne
på facebook eller
www.limfjordsnyt.dk

Søndag 30. juni når Musikhuset på Kystvej 224
Højeste dagspris gives
ved Dokkedal til sæsonens
tredje vildmosekoncert, og
for jern og metaller
den får fint besøg i form af
Nedskæring foretages overalt
”Chamber Philharmonic Musik forbinder
Europe” med trompetisten Ensemblets høje kunstneBiler modtages til skrotning
Cyrill Gussaroff som solist riske niveau har ført det
– i alt otte musikere under rundt til utallige festivaler
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ULSTED

Der er gang i den grønne
sæson hos Ulsted Haveanlæg, og Hans og Sanne Pedersen har rigtig travlt.
I år er Sanne gået igang
med at uddanne sig som
anlægsgartner, hvilket foregår på skolen Sandmosen i
Brovst.
Der er mange typer opgaver der skal klares, også selv
om det regner, og hækkeklipning er een af de ting
man kan lave, også selv om

det fugter lidt i luften.
Mange ældre mennesker
får hjælp til deres have, når
havearbejdet ikke længere
kan klares p.g.a. fysikken.
Andre er blot mere magelige, og lader et havefirma
stå for noget af deres have,
bl.a. græsslåning og hækkeklipning.
Belægningsarbejdet
har
man også gang i, og een af
de nyligt afsluttede opgaver
har været belægning hos

Hals Strand Camping, som
fik lagt ca. 1800 kvm.
Man har mange belægningsopgaver generelt, og
her fylder etablering af indkørsler og terrasser godt op
i ordrebogen.
Opgaverne spænder således vidt, og opgravning til
sokler klarer man også, når
sådan en opgave dukker op.
Haveteamet består lige nu
af 5 personer ialt hos Ulsted Haveanlæg.

Her ses Hans og Sanne Pedersen, flankeret af de øvrige medarbejdere hos Ulsted Haveanlæg

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/ Hans Pedersen

TELEFON 40 55 45 79

Hækkeklipningen er i højeste gear i disse uger.

Næste udgave af
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 6/8

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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HALS

Af Bjarne Høj
Der er en klar tendens på
landsplan, at flere vælger
bisættelse frem for kistebegravelse.
Også på Hals Kirkegård
mærker man tydeligt, at de
afdøde i stigende grad har
valgt bisættelse fremfor den
traditionelle kistebegravelse. Da urnegravsteder ikke
fylder så meget som kistegravsteder, bliver der med
det nye begravelsesmønster
plads til overs.
En anden tendens i tiden
er, at man finder nye kreative måder at bruge den
tomme plads. De nye tiltag
har fokus på planter og
insekter og arbejder godt i
tråd med de nye tanker om
Grøn Kirke.
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På de ledige pladser bliver plantet stauder, georginer, sået blomsterbed eller
græs. For at udnytte det
nye blomstervæld, har man
opsat 2 bistader, tæt ved
værkstedet, i kirkegårdens
nordøstre hjørne.
Ideen med bier, stauder og
vilde blomsterbede er kommet fra kirkegårdsfællesskabets årlige inspirationsture
på kirkegårde rundt om i
landet især Holstebro og
Silkeborg har været en stor
inspirationskilde.
- Graver Lise Jensen fortæller glad: Hals Kirke/
Kirkegård er nu blevet en
grøn kirke og lokalt er vi
det sammen med kirkegårdene i Øster Hassing,
Vester Hassing og Gåser.

Graver Lise Jensen er ikke bange for bierne: - De nye beboere
er fredelige væsner, så længe man ikke forstyrrer deres middagssøvn.
I hele Aalborg stift er vi
nu ca. 25-30 Kirker/kirkegårde, der nu kan kalde sig
“Grøn Kirke”. For at være
grøn kirke skal man fokusere på miljøet. Vi er i gang
med flere projekter deriblandt udskiftes alle lys på
matriklen, udvendigt som
indvendigt, med det nye
energibesparende LED-lys,
varmen i kirken styres digitalt, alt rengøringsmiddel
er miljøvenligt og brug af
engangsplast er udskiftet til
materiale af genbrugspap.

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

- Lise Jensen står ved bistaderne: Kirkegården har
lånt to bistader af Karsten
Kristensen fra Ålebæk og
vi har tilsået et stort bed
med blomsterblandingen
honning-bi-fest her lige tæt
ved og det står snart i fuld
flor. Indtil de blomstrer må
bierne finde nektar og bestøve andre steder, men det
bliver ikke noget problem,
for de har en flyveradius på
ca. 3 km, så de kan komme
vidt omkring.

- Lise Jensen minder os
lige om: At senere på året
vil der blive lavet en kirkegårdsvandring og her har
Karsten lovet at fortælle
om bierne og blomsternes
samarbejde.
På Hals kirkegård har man
for nylig så flot renoveret og genopbygget kirkegårdsmuren og lagt ny belægning ved kirken. Senest
har man beplantet kirkegården med nogle store spidsløn, søjlerøn, bærmispel,
sydbøg og tretorn, ca. 15

træer i alt. Mindelunden er
flyttet ud på ledige pladser
langs kirkegårdsmuren og
de nye forandringer er med
til at gøre en tur på byens
kirkegård til en mere rekreativ og interessant grøn
oplevelse. Midt på kirkegården er der flere bede
med katteurt, som tiltrækker et væld af sommerfugle,
der er med til at minde os
om livets mangfoldighed
og flygtighed.

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

Du så denne lille spaltede annonce!
Køb en annonce og få dit eget budskab ud...

Sæson
afslutning

Lørdag den 29. juni

÷50%
De sidste 3 dage har vi restsalg

Normalpris 1.250,-

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

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
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VODSKOV

Limfjordsnyt
avisen

ge års erfaring som bl.a. ”Jeg døjer rigtig meget med handling er smerterne væk
kranio sakral terapeut og min ryg og ene skulder, og armen kan igen bruges.
ergoterapeut. Hun kom- som nogle gange gør, at jeg Så jeg kan virkelig anbefale
Se alle 2019 datoerne
binerer viden og teknikker har svært ved at sove om et besøg hos Elisabeth.”
på facebook eller
fra begge terapi former og natten på grund af smerter. fortæller Niels Sørensen og
kan dermed lindre eller Det man oplever når Elisa- tilføjer ”En anden ting som
www.limfjordsnyt.dk
fjerne smerter i bl.a. musk- beth behandler er svært at man nyder godt af, er den
ler og led hos babyer, børn forklare – det skal opleves. fleksibilitet i forbindelse
og voksne. Behandlingerne Men der er ingen tvivl om, med tidsbestilling Elisabeth
tilbyder. Hun finder en tid,
foregår enten i klinik på at behandlingerne virker.”
Vodskovvej 135A, Vod- ”Jeg falder tit i søvn på når DU kan. Uanset om
briksen. Så afslappende er det er dag, aften, weekend
skov, eller i eget hjem.
v/ statsautoriseret fodterapeut
Kranio sakral terapi er en behandlingerne for krop- eller helligdag. Og det syLisa Andersen
blid og skånsom terapi pen. Nogle gange har jeg nes jeg er skønt i en presset
form, der afspænder krop- haft så store smerter når jeg hverdag, hvor både arbejde,
pen og hjælper til at frem- ankommer, at jeg knap kan frivilligt arbejde og fritidsme naturlig heling. I mange løfte armen, men efter be- interesser skal passes”.
tilfælde forbedres funktionen efter kun én eller få behandlinger. Behandlingen
kan både være et supplement eller et alternativ til
anden terapi som fysioterapi eller medicin afhængig
af skaden.
Kombinationen af kranio
sakral terapi og ergoterapi
giver mulighed for både at
behandle en konkret skade,
men også forebygge ny skade, da ergonomi og daglig
vedligehold af krop og sind
er i spil.
Denne viden og erfaring
rådgiver og behandler hun
ud fra, uanset om problematikken for eksempel er
skuldersmerter, hold i ryggen/nakken, gigtsmerter,
blodpropper, lammelser eller migræne.
En af dem der nyder godt
Giver bløde fødder i længere tid til de
af kranio sakral terapi behandling er Niels
“tørsprækkede” sommer fødder.
ET
KKSørensen,
INIKKEN ER LU
KLSkovsgaard.
Han
har
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U
BR
.  21.  22. FE
20nem
de sidste par år jævn-- også børnetandlæge!
Østerled 1 · 9370 Hals . 31 42 44 81
ligt haft brug for behand-OBS: der er gratis tandpleje for 16-17 årige.
Elisabeth
Worsøe
Aalborgvej 329 A, Gandrup, tlf. 9825 ling.
9250
Vi udfører
alle former
forJørgensen
tandbehandlinger og tandpleje.
Gå ind og giv os et
“LIKE” på facebook

Hos Bodymind-Therapy.
dk ved Vodskov er der
hjælp at hente, hvis kroppen smerter efter sygdom
eller skader. Her nyder klienterne godt ad terapeutens

kyndige hænder og store
viden om sammenhængen
mellem krop og sind i forhold til sygdom og smerter.
Behandler Elisabeth Worsøe Jørgensen har man-

Klinik for fodterapi
Husk at få ordnet fødderne!

Husk
Gavekort
udstedes

Vær god ved dine fødder
- få en fodbehandling.
Fuss-Behandlung.
Parafin behandling i forlængelse
af fodbehandling til 500,- kr.

DIN MODERNE
TANDKLINIK
MED TANDLÆGER
OG TANDPLEJER

DIN MODERNE
TANDKLINIK
MED TANDLÆGER
OG TANDPLEJER
www.tandlaegernegandrup.dk

KKET
KLINIKKEN ER LU
UAR
BR
FE
.
22

.
20.  21

Vi behandler også med lattergas.

- 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

Anni

Mette

Christina

Christian

Få passet din hund

i trygge og gode omgivelser

Ring og bestil tid på

Lis

Betina

Sarah

Sabrina

Anni

Mette

Christina

Christian

TELEFON
98 85 43 60

www.mariannes-hundepension.dk

Næste udgave af Limfjordsnyt
& Vort eget blad udkommer 6/8.
Bestil annonce på tlf. 29 47 56 17
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DOF protesterer
Derfor har Dansk Ornitologisk
Forening (DOF) fremsendt en
indsigelse med opfordringen:
- Træk planerne om vindmølleparken tilbage og find så en
anden placering, der ikke kolliderer med væsentlige fugle- og
naturinteresser.
DOF gør i sin indsigelse mod
vindmølleplanerne i Rendbæk
Øst også opmærksom på, at
møllerne vil kollidere med hensynet til Store Vildmose som et
fremtidigt naturområde af stor
national værdi.
- Det strider mod sund naturfornuft, at Jammerbugt Kommune iværksætter et stort vindmølleprojekt netop i hjertet af

mail@advokatpbj.dk

TILLID
GENNEM
30 ÅR

John K

Esben

Kirsten

Helle

Søren

John

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

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

www.baggesen.dk · Døgnvagt

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

I 1999 blev kongeørn første gang fundet ynglende her i landet. I de 20 år er ingen af den
sjældne art døde efter kollision med vindmøller. Havørnen er mere udbredt i Danmark.
I fjor blev observeret tæt på 90 ynglepar. Siden havørnens genindvandring i 1996 er der 12
dokumenterede fund af mølledræbte havørne. På billedet fremvises en kongeørn, som i 2016
blev fundet død i Store Vildmose efter kamp med en artsfælle. Nu frygter Dansk Ornitologisk
Forening (DOF), at vindmøller kan få kongeørne på samvittigheden.
Foto: Jan Skriver, DOF.
et naturområde, hvor der for
tiden er gang i flere projekter
med fokus på natur og klima,
lyder det fra Anders Horsten
fra DOF Nordjylland i et nyhedsbrev forfattet af naturskribenten Jan Skriver.
Kollisionskurs
Anders Horsten fremfører til
eksempel Aaby Mose, der ligger tæt på de planlagte vindmøller. Aaby-mosen er ved at
blive genoprettet som en våd
højmose med midler fra EU’s
LIFE-projekt, og EU’s såkaldte
Interreg CANAPÈ-projekt, der
arbejder med en helhedsløsning for Ryå og ådalen.
Meget af den ødelagte Hejslet
mosenatur skal genskabes med højere
vandstand og en større evne til
at tilbageholde CO2. Dermed
har Store Vildmose udsigt til
at få et enormt naturpotentiale
og en øget tiltrækningskraft for
fugle.
- På den baggrund kolliderer
vindmølleplanerne ekstra med
hensynet til fugle og natur, påpeger Anders Horsten.
Krav om seks km
I DOF-nyhedsbrevet oplyses,
at Miljøstyrelsen også har vurderet risikoen for fuglene i Store Vildmose med særligt fokus
på kongeørnene. Derfor har
Miljøstyrelsen i et brev til Jammerbugt Kommune indstillet,
at den nærmeste vindmølle
ikke bør stå nærmere end seks
kilometer fra kongeørnenes redelokalitet.
Miljøstyrelsen gør opmærksom
på, at kongeørnen er en såkaldt
liste 1-art på EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Det betyder, at
der skal tages særlige hensyn til
denne sjældne art. Med andre
ord er Danmark forpligtet til at
beskytte kongeørnen og dens
levesteder.
12 mølledræbte
Landets ynglebestand af kongeørne er, som nævnt, oppe
på fem par. I 1999 blev arten
for første gang fundet ynglende

her i landet (Tofte Skov i Lille
Vildmose, red.)
Alle fem par har bosat sig i eller
omkring Store og Lille Vildmose. Havørnen er mere udbredt
efter artens genindvandring
for 23 år siden, og antallet af
ynglepar ligger omkring 80-90.
I alt er der 12 dokumenterede
fund af mølledræbte havørne i
Danmark siden 1996.

- Vi forventede at finde mange
cigaretskod, men det er alligevel påfaldende, at der blev sam-

Negativ effekt
Vindmøllers effekter på fugle
bekræftes af erfaringer og flere
studier. I løbet af syv år fra
2005 krævede 68 vindmøller i
Smöla Vindpark på den norske
vestkyst 49 døde havørne.
Begravelsesforretning
Dansk Ornitologisk Forening
nævner et andet studie: I årene
2002-2017 blev dræbt 137
havørne ved sammenstød med
vindmøller i den nordøstlige
del af Tyskland, der huser en
meget stor bestand af havørne.
Konklusionen i den tyske analyse lød ikke overraskende: Jo
tættere vindmøller placeres på
gode havørnehabitater, desto
større risiko er der for kollisioner mellem ørne og møllevinger.
Skod-indsamling
Siden 2006 har Danmarks
Naturfredningsforening (DN)
organiseret landsdækkende affaldsindsamlinger. I år skete
det i slutningen af marts. Og
det var ikke så lidt, der blev
fundet – i alt 156 ton affald.
Men i år var de mange frivillige indsamlere sat på overarbejde, for der var sat fokus på
cigaretskod – og de skulle tælles. Resultatet blev 1,5 million
cigaretskod.
De henkastede cigaretskod er
ikke blot til gene for befolkningen. Filtrene udskiller giftstoffer og bliver til mikroplast, når
de havner i naturen.
Opsigtsvækkende
Trods den seneste tids snak
om hele skodproblematikken,
vækker resultatet både opsigt
og bekymring hos DN.

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

let så store mængder på så kort
tid. Det understreger, at vi har
et stort problem. Vi håber, at
vi med årets affaldsindsamling
har været med til at minde om,
at cigaretskod ligesom alt andet
affald ikke hører til i naturen,
siger DN-præsident Maria Reumert Gjerding.
På gensyn 6. august

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

Frank Hejslet
Eksamineret
bedemand

John Hejslet
Diplomuddannet
bedemand

Jonna Helledie
Eksamineret
bedemand

Vodskov: Vodskovvej 36
Sæby: Grønnegade 12

Brian Høgh
Eksamineret
bedemand

Hals: Aalborgvej 30
Frederikshavn: Vestergade 28

ISO 9001 certificeret - Anbefalet af Forbrugerrådet TÆNK

HEJSLET
BEGRAVELSESFORRETNING

96149914

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

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

BISÆTTELSE
Begravelse/Bisættelse
• Kiste (hvid) DANSK produceret

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

VED DØDSFALDPer Elsvold
Jytte og Per Elsvold

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

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

Fast pris fra

7.850,7.850,7.350,

Fast pris fra
Fast pris fra

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

Kommer over alt

AALBORG

www.aalborgbedemand.dk

Jammerbugt Kommune er ved
at bane vej for en vindmøllepark i Rendbæk Øst ved Ryå i
Store Vildmoses flade landskab
– meget tæt på et beskyttet Natura 2000-område og kun tre
kilometer fra en rede beboet
af kongeørne, der er nogle af
Danmarks mest sjældne ynglefugle.
Aktuelt er der blot fem par
kongeørne i landet. Reden i
Store Vildmose er den nordligste i Danmark, og har været i
brug siden 2016.
Moseørnene jager ofte i det
område, hvor de planlagte 16
vindmøller vil komme til at
snurre med en vingefang på op
til 136 meter i diameter.
Møllerne vil ikke kun være til
fare for de sjældne kongeørne,
men også store flokke af trækkende svaner og gæs.

naTurLIGVIs

Kongeørne trues af vindmøller

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14
DØGNVAGT

“Min sidste vilje” sendes vederlagsfrit overalt
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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?
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

EGENSE / FISKERI

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

Af Bruno Larsen
Bestyrelsen i Egense Sejlklub udsteder ikke fangstgaranti, når de arrangerer
fire tilbagevendende fiskedage; efterår, vinter, forår,
sommer – og heller ikke,
når den årlige og eftertragtede fiskekonkurrence afvikles.
Den næste er sat til lørdag
3. august, og allerede nu er
der åben for tilmelding på
98 31 00 57.
Alle er velkomne
...og det gælder Egense
Sejlklubs medlemmer, gæstesejlere, Vild med Vandvenner og alle andre interesserede, der kan komme
med på Limfjorden/Kattegat i båd med skipper. Ved
behov, udlåner sejlklubben
fiskestænger og redningsveste.

Deltagerprisen er blot 25
kr., og inkluderer morgenkaffe med rundstykker kl.
8. Ved indvejningen kl.
14 serveres øl/vand. Børn/
unge under 16 år skal ledsages af en voksen, og alle
mellem 18 og 65 skal være
udstyrede med lovpligtige
fisketegn.

Præmieregn
Overrækkelsen af præmier
begynder kl. 15 og kan
godt vare nogen tid, for
der honoreres for lidt af
hvert. Ikke kun de længste
og tungeste fisk, men også
de mindste, letteste eller
grimmeste. Påklædning og
udstyr kan også præmieres.
Eller dagens mest uheldige
fisker. I samme moment
kåres ”Årets Bedste Sild” og
”Havnens Største Torsk”.
Bestyrelsen betegner de to
titler som hæderspriser.

Antallet af deltagere ved Egense Sejlklubs tilbagevendende
fiskekonkurrence den første lørdag i august har for vane at
snige sig op mellem 50 og 75. Privatfoto.

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,-

KYSTBYERNE / KIRKENYT

(+ tilslutningsafgifter)

Indkøb

l

Rosenhaven

l

Sølunden l

l Skole

Søtoften l

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Din bolig
fortjener en
god byggegrund
SOLGT

SOLGT
SOLGT

SOLGT

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

A-bolig.dk

Slotsgade 1, 9330 Dronninglund
Telefon 21 21 25 76

Af Bruno Larsen
Mou Sogns menighedsråd
har efterårets fire sogneaftener på plads. Hver gang
kombineres arrangementerne, som alle er henlagt
til Mou Aktivitetscenters
festsal, med fællesspisning,
hvorfor de også bærer titlen
”Mad & Tro”.
Journalisten, forfatteren og
desuden radio-/tv-vært Nis
Boesdal bliver den første
gæst. Mange kender ham
vel bedst fra radioprogrammer som Go’Danmark,
Giro 413 og Danmarksmester, men når han besøger
Mou torsdag 29. august vil
hans udgangspunkt blandt
andet være fortællinger fra
Biblen.
Gitte som Tut
Gitte Brønager Jørgensen er
engageret til sogneaftenen
26. september. Men hvem
er hun? Det er såmænd Tut
fra den velgørende forening
Danske Hospitalsklovne,
som har eksisteret siden
2003.

Tut vil orientere om foreningen, klovneuddannelsen og naturligvis om sine
oplevelser og opgaven med
at styrke indlagte børns
livsglæde og livsmod.
Kultur og natur
Den tidligere politimand
Hans Flou skal fortælle og
vise film 31. oktober. Deltagerne kommer til at opleve hans seneste produk-

tion: Slotte og herregårde i
Østhimmerland – natur og
kultur. Filmen går tæt på
Lindenborg, Kongstedlund
og Gl. Viffertsholm. Hans
Flou medbringer også en af
sine fire naturfilm.
Flou er i øvrigt godt kendt i
kystbyområdet. I 24 år boede familien på Mou Hede.
For 10 år siden flyttede han
og hustruen Jette til Hadsund.
Traditionen tro afsluttes
efteråret med ”Syng julen
ind”. Det sker 28. november og som sædvanlig med
sognets
kirkemusikere,
sangeren Margrethe Smedegaard og organisten Ole
Sloth, i de bærende roller.

Gitte Brønager Jørgensen eller hospitalsklovnen Tut kan opleves i Mou Aktivitetscenter torsdag 26. september. Privatfoto.
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Velkommen til Hals

Torvedage hver onsdag
Den 19. juni til den 14. august kl. 10-16

Markttag jeden Mittwoch
Market every Wednesday

Tall Ships Race 2019 · 2/7-6/7
”Parade of sail”
Den 6. juli sejler de mange flotte
sejlskibe ud af Limfjorden igen.
Kom til Hals og se
dem passere Hals Havn. Skibene
sejler i kortege, et utrolig flot syn.

Krydstogtskibe ved Hals
Kør en tur på havnen
og nyd en is eller en middag
med udsigt til Limfjorden, hvor de
flotte krydstogtskibe passere forbi.
SPISESTEDER / KROER:
Golfcafeen Hals
Restaurant Carl Frederik
Ice & Fun
Restaurant Havkatten
Torvekroen
DAGLIGVARER:
Super Brugsen
Meny

HÅNDVÆRKERE:
Gåser Auto ApS
Hals Metal A/S
Kims Tømrer- & Snedkerforretning
Mariendal Electric
Stenhuggeren
RT Service
Tommy Ledet ApS
SPECIALBUTIKKER:
BilligLeg
Byens Kiosk
Bruuns Atelier
DanCenter
Esmeralda
Feriepartner Kattegat
Fodterapeut Lisa Andersen

Garnboxen
Hals Apotek
Hals Avis
Hals Autocykler
Hals Autoværksted
Hals Byggecenter XL Byg
Hals Golfklub
Hals Hotel
Hos Pia
Houkjær
Kram Kontor Service
Limfjordsnyt ApS
Lund Dahl Invest
Mejdahls Bageri
MN-Totalservice
Ny Form
Powerhosting

Revisorhuset, Hals
Simon Poulstrup
Skanse Sko
Sol og Strand
Sparekassen Vendsyssel
Sportsshoppen
Uniq
Vendelbo Shoppen
Visit Aalborg

Sommerhygge i Hals

ERHVERVSFORENING

Torsdag den 18/7 og Torsdag den 25/7
Danseopvisning og musikunderholdning i byen
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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!

Dronninglund Flag

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

9370 Hals

Industri

– Flag og vimpler
– Flagstænger i træ og ﬁber

Tlf. 4045 2297

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

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

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 25. juni 2019
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Vil du blive klogere, dygtigere og gøre dig mere attraktiv på arbejdsmarkedet?

TAG EFTERUDDANNELSE PÅ
NORDJYLLANDS STØRSTE ERHVERVSSKOLE

Bliv inspireret og planlæg dine kurser for efteråret allerede nu
Vi har en lang række kurser inden for blandt andet grafisk design, online marketing, el,
vvs, gastronomi og meget mere.
Brug fx fire dage på at blive en haj til at lave tryksager og reklamer i InDesign med vores
kursus ”Grafisk design for nybegyndere”.
Eller brug tre dage på at opkvalificere dig inden for restaurantbranchen med et kursus i
at lave dansk tapas og topmoderne nordiske anretninger.
Vi tilbyder både branchekurser for dig, der allerede er faglært inden for et bestemt fag
– og kurser for dig, der er ledig eller ønsker at skifte karrierevej.

FIND DIT KURSUS INDEN FOR:
// Byggeri og arbejdsmiljø
// El, automatik, vvs og energi
// It-teknologi og netværk
// Grafisk, foto, online marketing
// Komposit
// Metalbranche og CAD
// Gastronomi og ernæring
// Tandpleje
// Landbrug

TECHCOLLEGE.dk/efteruddannelse

TAG DIT NÆSTE KURSUS PÅ TECHCOLLEGE:
// Vi har 100 aktuelle kurser inden for (næsten) alle fag
// Vi har mere end 30 års erfaring
// Vores dygtige undervisere er topprofessionelle og anerkendte af både brancher
og kursister
// Vi er Nordjyllands største erhvervsskole og uddanner hvert år cirka 1.000 svende
og kursister i samarbejde med det nordjyske erhvervsliv

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · 7250 1000 · techcollege.dk
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Bøde for at køre

auTo

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

hoTeL & ResTauRanT
hobby
Vi har

ÅBENT HELE
SOMMEREN

Reparation
Servicering
Specialist
Klargøring
Nye biler
Brugte biler
Finansiering

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

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

bRyLLuPPeR & MæRkedage
Auqva Parken hos Hals Strand Camping.

HALS-HOU

FeRie & FRiTid

Husk!
Vi hjælper dig gerne med at finde din næste
fabriksnye eller brugte bil.
Kig ind og få en snak med Calle.

kunsT & kuLTuR

En masse timer og ikke
mindste investeringer er
blevet gjort for, at få pladsen gjort klar til at tage det
næste trin op på ”stjernestigen”. En rejse som Anette
og Poul lejrchefer/ejere af
pladsen, er rigtig stolte af.

Vi ønsker alle vores kunder
en rigtig god sommer

niseringer/tilbygninger af
eksisterende servicebygninger, Adventure minigolfbane, ny legeplads, ny
større grillbar, etableret
lynhurtigt trådløst internet, generel renovering af
pladsens elektricitet og enheder, samt ny facade på
receptionen.

TRYKSAGER

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

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

FoReningeR & bekendTgØReLseR
SOMMERUDSALG
HALS AUTO

Bygmestervej 4
9370 Hals

Tlf.: 98 25 10 08
www.halsauto.dk

AutoPartner.dk

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Næste udgave af avisen
udkommer 6/8

Pladsen, der er beliggende helt ned til vandet ved
Aalborg bugt, tager i år
hul på deres 13 sæson med
Anette og Poul ved roret.
13 år der har budt på investeringer som: Badeland,
familiebaderum, moder-

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

Skrotbiler købes
Minimum 2300 kr
- men ofte mere
Ring for nærmer prissætning

Vi afhenter
gerne!
22 17 18 71

SUPERTILBUD - ENGROS

Det er specielt badelandet
og en ny afdeling i servicebygningen der har vægtet
højt hos OCFF (OCFF er
brancheforening for hele
camping- og fritidsbranchen), i den nye vurdering
af Hals Strand Camping,
der i dag kan bryste sig
med hele 4 stjerner.

12 BMW X5 X-Drive 40d 4x4 kun kørt 131.000 km FIN......439.800
82 Jaguar XJ12 5,3 V12 Limo/Lang Sorvereign, Veteran ....129.800
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 Fin ..59.800
07 Skoda Octavia 2,0 TDI H/B KUN kørt 119.000 KM Fin .....39.800
98 Volvo V70 2,5T St. car Hvid - Evt. Nysynet m/træk Fin ....29.800
04 Skoda Fabia 1,9 SDI Combi 20,5 km/literen lev. Nys. ......19.800
02 Skoda Fabia 1,4 Combi / st. car kun 190 t km Nysynet ..19.800
01 VW Polo 1,4 6N2 Galvaniseret model Postkasse Rød ......19.800
06 Chevrolet Matiz 1,0 5 dørs Nysynet kun kørt 112 t km ..19.800
96 VW Golf 1,9 SDI 3 Dørs
– Super Regulær kun 196 t km ..........................................19.800
97 Toyota Carina 2,0 SLI CC mørekrødmetal , Nysynet .......14.800

4-stjernet camping,
det forpligter
Og lejrchef parret er klar
til leve op til forventningerne fra campister. Anette
melder klart ud ”Vi har
kæmpet for det her længe,
og I kommer ikke til at
blive skuffede når I besøger
os. Vi vil gøre alt hvad vi
kan for at gøre oplevelsen/
faciliteterne alle 4 stjerner
værd”

V A R E V O G N E + MOMS :
11 Iveco 35C17V Ladvogn med Ruf og lift, Nysynet FIN ...139.800
13 Ford Transit Costum Mørkeblå - NY Model - Velholdt ....89.800
14 Nissan Primastar 2,0 TDCI KUN 50.000 Km Hvid Fin ........79.800
SOLGT
05 VW Toureug 3,0 TDI Momsfri, sælges for dødbo Fin ......79.800
13 Ford Connect 1,8 TDCI Hvid KUN kørt 73.000 km FIN.....69.800
09 Ford Connect 1,8 TDCI Hvid KUN kørt 51.000 km FIN.....59.800
01 Mercedes-Benz ML 270 CDI 4x4 Super Velholdt, Sølv ....49.800
SOLGT
05 Ford Connect 1,8 TDCI Hvid KUN kørt 88.000 km Fin .....49.800
07 Fiat Ducato 2,3 JTD 120 HK kun kørt 165 t km, Træk .....39.800
09 Ford Transit 2,2 TDCI Høj Kassevogn, Nysynet, Fin..........39.800
06 Iveco 29L12 DC med Trælad mandskabsvogn 203 t km ..29.800
04 Toyota Avensis Verso Van 2,2 D4D Momsfri nedv. Fin ....29.800
07 Citroen C4 Grand Picasso 2,0 HDI Aut. momsfri ..............29.800
03 Ford Focus 1,8 TDCI Van Momsfri - nedvejet, fin vogn ...24.800

Fremtidsplanerne
er klar i Hals
Og hvis man spørger Anette
om planerne, kommer planen prompte og forbedringerne fortsætter allerede i
efteråret ” Vi ser frem til
at starte renoveringen til
efteråret, af køkkenet i bygningen, midt på pladsen,
og så skal der også etableres
et glasparti mod havet med
havudsigt”

CAMPINGVOGNE/CAMPINGBUSSER:
09 Ford Transit 2,2 TDCI 140 HK RIGMOR tvillinghjul ........319.800
07 BURSTNER 550 SUPER VELHOLDT M/KØJER ..................84.800
99 Tabbert Comtesse Egenv. 1150 total 1500 kg Lev. Nys .... 39.800

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
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Den 1. december 1998
fik Steen Andersen ansættelse som souschef i
Hals Sparekasse. Efter fusionen med Sparekassen
Vendsyssel i 2015 har
Steen Andersen arbejdet
som kunderådgiver.
Dagen markeres med en afskedsreception fredag den
28. juni kl. 13-16.
Sten Andersen forlader “kassen” og går på pension.

HALS

Af Bjarne Høj
Den 28. juni går souschef Steen Andersen,
Sparekassen Vendsyssel, på
pension efter næsten 45 års
ansættelse i pengeinstitut.
De første 24 år var han
ansat i Privatbanken,
først som elev i filialen i
Gandrup, dernæst i flere

forskellige afdelinger i
Aalborg som assistent og
fra 1985 til 1992 i bankens
afdeling i Hals som bankbestyrer. Fra 1992 til 1998
var arbejdsstedet filialen i
Frederikshavn, først som
erhvervskundechef og senere som privatkundechef.

Steen er født og opvokset
i Hals, hvor hans forældre,
købmandsparret Nanna og
Egon Andersen, i en lang
årrække drev købmandsforretning på Østergade.
Sport, foreningsarbejde
og musik har altid været
Steens foretrukne fritidsinteresse. Badmintonen dyrkes stadig i vinterhalvåret,

og der er også blevet tid til
golfspillet.
Foreningsarbejdet tog sin
begyndelse i slut 1970´erne i Vester Hassing
Gymnastikforenings fodboldafdeling, og fra midt
1980´erne i Hals forenede
Sportsklubber, med bestyrelsesarbejde i både fodbold- og badmintonudvalg,
samt en periode i hovedbestyrelsen. Musikken startede i slutningen af 1960´erne med en lokal popgruppe
med base i Ulsted, nemlig
Oregon Pine, kaldet OPkvartetten. De seneste 25
år har Steens guitar lagt
toner til jazzmusik i “East
Coast Old Stars”, og er
“still going strong”.

Den nye Happy Food vogn. Her ses Jens i fuld sving.

HALS

Hos Pia

mens man hygger sig ved
bordene i den grønne have.
Præmieren gik godt fortæller Jens, og der ses frem
til næste onsdag, hvor der
igen er torvedag i Hals og
gaderne forhåbentlig er
fyldt med glade sommergæster.

HALS-HOU

Så er vi igang. Første fisk i 2 1/2 år. Fanget af Ronnie
Thomsen, een af “de gamle fiskere”.

HOLD DERES
NÆSTE FEST PÅ
HOTEL HJALLERUP KRO

NÅR DINE GÆSTER
FORTJENER LIDT EKSTRA...
Vi glæder os til at byde jer og jeres
gæster velkommen og vi vil naturligvis
gøre alt for at netop jeres selskab
bliver en succes.

Standard buffet:

Udvidet buffet:

Luksus buffet:

pr. person

pr. person

pr. person

249,-

Hos Pia i Hals har man
for første gang haft gang i
den nye madvogn »Happy
food«, som står placeret i
den hyggelige have lige bag
butikken.
Her kan man få sig en
anretning og lidt at drikke,
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349,-

449,-

BUFFET ER INKL.
HUSETS HVID OG RØDVIN

BUFFET ER INKL.
HUSETS HVID OG RØDVIN

BUFFET ER INKL.
HUSETS HVID OG RØDVIN

• Laksepaté

• Laksepaté

• Laksepaté

• Skinke

• Tarteletter med høns i asparges

• Tarteletter med høns i asparges

• Okseﬁlet

• Skinke

• Karrysuppe

• Flødekartoﬂer

• Okseﬁlet

• Skinke

• Mix salat

• Ung hane

• Okseﬁlet

• Pasta salat

• Marineret svinekam

• Ung hane

• Rødvinssauce

• Flødekartoﬂer

• Marineret svinekam

• Hjemmelavet is med marcipan

• Petit kartoﬂer

• Andebryst

• Mix salat

• Braseret kølle

• Pasta salat

• Flødekartoﬂer

• Broccoli salat

• Petit kartoﬂer

TILKØB TIL BUFFET
ARRANGEMENTERNE:

• Tomat salat

• Bage kartoffel

• Rødvinssauce

• Mix salat

• Whisky sovs

• Pasta salat

• Velkomst drik . . . . . . . . . . . . . . 39,-

• Hjemmelavet is med marcipan

• Broccoli salat

• Kaffe med chokolade . . . . . . . 42,-

• Citronfromage

• Tomat salat

• Småkager . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,-

• Melon salat

• Petitfour . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,• Dessert vin . . . . . . . . . . . . . . . . 35,• Øl og sodavand . . . . . . . . . . . . 55,• Cognac/likør . . . . . . . . . . . . . . 35,-

NATMAD:
• Boller med 2 slags pålæg og

lun leverpostej . . . . . . . . . . . . . 65,-

• Appelsin salat

DU FÅR FØLGENDE FORDELE VED
AT HOLDE DIN FEST HOS OS
Gratis overnatning till værtspar
Gæsteovernatning til favorable priser
Gratis indbydelseskort
Gavekort til værtsparret på et
weekendophold hos Danske Hoteller.

• Rødvinssauce
• Whisky sovs
• Bearnaise sauce
• Hjemmelavet is med marcipan
• Citronfromage
• Frugt salat

Søndergade 1 · 9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 10 11
info@hjallerupkro.dk · www.hjallerupkro.dk

TILLÆG VED AFHOLDELSE PÅ SØN- OG HELLIDAGE KR. 29,-

Hygge i haven “Hos Pia”
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fritureolie afhentes!
En stærk
forbindelse!

GASMANDEN & “Bette Skrot”
Telefon 98 34 23 00

I Aalborg kommune

BRUGT

HALS

Onsdag den 17. Juli vil temager Signe Kähler. 15.00, hvor man kan pottemagerarbejde hun
Bruuns Atelier i Hals få Hun vil være der i tids- komme forbi og hilse har lavet.
besøg af den kendte pot- rummet fra kl. 10.00 til på, samt se noget af det

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.

Pottemager Signe Kähler kommer på besøg i Hals

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,-

HOU

Telefon 28 26 55 26

Elmevej 47 · 9700 Brønderslev · v/ Christian Schmidt

www.clpartyservice.dk

Nordjyllands

m

Hals Grill

ås

ke

&

Palle Mørk er uddannet
som stenhugger, billedhugger, arkitekt og designer.
Han har lavet skulpturerne
ved
Hou Havn, ligeledes ved Aså Havn heriblandt havfruen og skulptur ved Fri plejehjemmet i
Aså. Desuden har han ved
Julemærkehjemmet lavet
en samtalebænk af granit,
hvorpå der står en bamse,

så børnene kan sidde på
hver side og tale med den.
Han har lavet klumpfisken i Hirtshals, så den
er genopstået. Den vejer 3
tons, og stenen er fundet i
Hirtshals Havn endda med
rurer på. Han har også foræret Galleriet en lille pige,
som han vil lave en granitsøjle til.

bedste smørrebrød

Smørrebrød

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

Vi sparer ik’ på pålægget
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HOTEL & RESTAURANT
HOU

Mottoet i Rottehullet i
Hou, hvor Anne Karin
og Johnny Romanius
husserer, er »det skal sgu
ikke være så kedeligt«.
De bestemte derfor, at
Aalborg ikke skulle være
det eneste sted, hvor der
skulle afholdes karneval,
da det løb af stablen her
for nylig.
Rottehullet i Hou arrangerede deres eget karneval, og som man kan se

på billederne, så fik den
ikke for lidt.
Deltagerantallet var udsøgt og begrænset - men
man skal jo starte et sted
siger Johnny, og måske
er vi heldige at få fordoblet deltagerantallet næste
år.

Kokken

- en god ven af huset

DRONNINGLUND

Kun 7 dages søvn indenfor
på ét helt år blev det til for
FDF Væbner Christoffer
Krogh-Larsen, som Søndag
kunne fejre at have overnattet 365 dage i telt og
dermed indehaver af det
attraktive SNORKY mærke samt SOVEPOSE365
mærket, for at have brugt
sovepose alle nætterne.
Teltet som ses på billedet
er et almindeligt lille to

mands telt som for øvrigt
er det tredje i perioden, da
de første blev ødelagt i de
blæsende og våde vintermåneder.
De syv dage indenfor var
ikke med hans gode vilje
men blot fordi der ikke
var andre muligheder ved
bla. sejlads med FDF skibet Jens Krogh og udlandsrejse.

Hans
familie
samt
FDF kammerater fra
Dronninglund havde i anledningen arrangeret en
festlig overnatnings-reception i Rosenby hytten, hvor
Christoffer fik overrakt
mærkerne samt diplom,
tale og utallige lykønskninger.
”Det er dejligt at se et svært
mål blive sat og gennemført! Noget der helt sikkert
kommer til at styrke dig
i din fremtidige uddannelse og møde med verden” sagde FDF’s formand
Bent Højer i hans tale til
Christoffer.
SNORKY og SOVEPOSE365 mærkerne er
to af mange fælles-mærker som alle uniformerede
korps kan tage, hvis de vil
udfordres i ekstrem grad.
”Det menes ikke at vi i
FDF Dronninglund tidligere har uddelt disse specielle mærker, så det er
virkelig en festdag for os”
nævner lederne Sidsel og
Jakob
På spørgsmålet om hvad
næste udfordring skal være
siger Christoffer ”Det må
jeg lige overveje, i første
omgang glæder jeg mig
bare til at sove i en rigtig
seng igen!”
FDF Dronninglund er et
kristent fællesskab på over
100 børn og voksne, som
udover lejre og fælles arrangementer, mødes til ugentlige klassemøder i kredshuset på Lundagervej 48.

Skulle børn og voksne være
interesseret i at deltage i vores aktiviteter og fællesskab,
er alle meget velkommen
til at møde op når vi starter
igen i uge 35.

HAR DU GRISEN - HAR JEG PRISEN
Jeg klarer alle fester fra Bryllup
til Krondiamant
Kokken · Tlf. 22 21 08 98 · www.123hjemmeside.dk/kokken1

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. .......

- spar op til kr. 42,-

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

Sommerbuffet og Studenterfest
Forretsbuffet

(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

134,159,-

SE MANGE
ANDRE TILBUD OG LEVERINGSBETINGELSER PÅ
AUSTRALIAN.DK

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
Østerbro 35 · Aalborg

Du ved aldrig, hvornår du spiser godt igen
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Sommer på Skovhuset
FRA 23. JUNI TIL OG MED 31. AUGUST

Frokost

TIRSDAGE, ONSDAGE, FREDAGE, LØRDAGE & SØNDAGE KL. 17.30 - 20.30

Stor
Aftenbuffet

Fri
Soft-Ice

Rosastegt Oksefilet

med pommes frites, bla
ndet salat
og bearnaisesauce

Pr. person kun

Lækre retter til både børn og voksne Bl.a.
Hjemmerøget fisk – tapasbord – caverybord
med oksefilet, helstegt pattegris, skinke og
kalkun + meget mere

5 slags tilbehør. -Pr. person

20

Tarteletter

med høns i asparges
3 stk.

ud

Musik oplevelser:
KIM OG HALLO

HØSTBAL

Super Danseband
13. september
Så skal danseskoene swinges!
Incl. stor buffet
Pr. person kun

198

OKTOBERFEST

119

s

HVER TORSDAG FRA KL 17 - 20 - ÅRET RUNDT

319

KANDIS

Gammeldags røget flæsk
l Paneret flæsk
l Sprødstegt saltet flæsk

Pr. person kun

TØRFISK

319

DANMARKS Æ

LDSTE BOYBAN

1. november
Forbered lattermusklerne, det bliver sjovt.
Koncertbuffet kan tilkøbes
Pr. person kun

D

249

Pr. person kun

30
30
50
50

ALLE DAGE - BESTIL 1 TIME FØR AFHENTNING

Boston okse roast
l Amerikansk farsbrød m/bacon
Pris ialt - 4 personer
l Hotwings

Serveret med kartofler,
rødbeder og persillesauce

krydderkartofler, blandet
salat og dressing

69

Tilbud

Take Away Boks
l

MANDAGE KL. 17.30 - 20.30

200

Sommer Stege Buffet Kystens største
WienersnitZel
UD AF HUSET FRA 3. JUNI TIL 31. AUGUST

11. oktober
Traditionen fortsætter - Vi ses på dansegulvet! Incl. stor buffet.

s

l

4. oktober
Inkl Wienerschnitzel og fri fadøl kl. 19 - 21.
Pr. person kun

Børnemenu:

Pommes Frites med nugget

TorsdagsFlæsk

Pr. person kun

DANMARKS SJOVESTE

Sprøde salater, laks, suk
kersnaps,
små tomater og dildcrem
e Pr. person kun

BØRN UNDER 12 ÅR = 1/2 PRIS

SPIS HVAD DU KAN

Pr. person kun

Salat med hjemmerøget lak

Pr. person kun

Tilb

AL LE DA GE FR A
KL . 12 .00 - 15 .00

Helstegt oksefilet
Tilbud
Langtidsstegt Pork Roast
Kalkunbryst
MINIMUM 10 PERSONER
Flødekartofler med grønne asparges
Cremet pastasalat med purløg
Sprød sommersalat toppet
med jordbær
Pr. person kun
Flutes og dressing

89

af svinemørbrad.
Serveret med ærter,
pandestegte kartofler
og smørsauce

Pr. person kun

69

Tlf. 98 88 11 45
Saltum Strandvej 63
Saltum
info@faarupskovhus.dk

www.faarupskovhus.dk
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HOTEL & RESTAURANT

Godt 100 borgere, repræsentanter fra Sparekassen
Vendsyssel Fonde i Hals
og Ulsted samt lokale
politikere var mødt op i
det flotte maj vejr.

om projektet – fra en HALS
spontan ide i 2015 der
udviklede sig til en drøm
og nu er på vej til at blive
virkelighed. Det er sket
med sammenhold, vilje
og vedholdenhed.
Hos XL-Byg i Hals er
man blevet færdig med
Rådmand Mads Duedahl at indrette en ny afdekom ind på i hans tale, ling, hvor håndværkere
at det var helt unikt, at kan blive ekspederet.
en landsby byggede et Baggrunden for etablenyt forsamlingshus. Det ringen af en særskilt af- Den nye håndeværkerekspedition
var ikke sket i den tid deling for håndværkere
han havde været i politik. har længe været ønsket,
Samtidig betød byens da man her kan sidde
opbakning og ildsjælenes i mere rolige omgivelser
indsats, at det var et pro- og finde ud af ordren
jekt Aalborg Kommune sammen med håndværgerne ville støtte. Aalborg keren.
Kommune ser gerne og Den oprindelige ekspestøtter gerne faciliteter, i dition er der naturligvis
Værtsparret får gratis overnatning.
landdistrikterne, der kan stadigvæk, og den benytSelskabets andre gæster
være med til at skabe ter private, som handler
kan overnatte i db.værelse
fællesskab og samlings- hos XL-Byg.
for kun 325,- pr. person.
steder.
Fast pris fra kr.

Formand for Øster
Hassing Borgerforening,
Peter Geert Aas, bød
velkommen og fortalte

På vegne af styregruppen
Projekt Multihus
Med venlig hilsen
Peter Geert Aas

ØSTER HASSING

Det var resultatet af 4
års hårdt arbejde for projektgruppen under Øster
Hassing Borgerforening,
der tirsdag aften kulminerede med, at første spadestik til et nyt
forsamlingshus i Øster
Hassing blev taget.

Dit livs
fest

395,-

Rendezvous
Restaurant & Steakhouse
Algade 57 · 9700 Brønderslev
www.caferendezvous.dk

Tlf. 98 88 78 80

STEGTE ÅL

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

KUN KR.
STOR KR.

135,198,-

SELSKABSARRANGEMENTER

Rådmand Mads Duedahl holdt tale

DRONNINGLUND
HOTEL

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

www.dronninglundhotel.dk
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Fiskebuffet i særklasse! - Ta´ud og spis

Tirsdag 25. juni 2019

Fortæl at du så annoncen i avisen!

Kør en tur til Sæby

Havnen 12 · Sæby · Tlf. 98 46 11 56 · www.jacobsfisk.dk

