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TILBUDSPRIS: 11 kg. GAS 179,95

UDSALG

GASMANDEN

- på alle Siesta modeller!
gælder til 31. januar. 2020

GASMANDEN

CÅ
Siesta

SÆTPRIS

Sæt pris

AVE

LEAF PLANTESÆK
40 liter.

NU KUN

45,-

R SK L A R I H

NU KUN

vodskov
bolighus

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.

SPAR 120,
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Strandvejen 74, 9370 Hals
Tlf. 98 34 23 00 · www.nordjyskgas.dk

Salonen
v/ Inge-Lise Husmann · Friseur · Hairdresser

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

NU KUN

Plovhusene 1
DK - 9310 Vodskov
Tlf. 98293188

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

SÆTPRIS
NU KUN

1204409,,-SPAR

NYHED! - NYT AUTOVÆRKSTED STARTER I HALS

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

PR. STK.

80,-

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

HOS XL-BYG - HALS

FRIT VALG

MANDAG-FREDAG: 7.00-17.00.
100,100,,0
4
LØRDAG: 9.00-13.00.
3 STK.
NU KUN

2,5 LITER
NU KUN

5 STK.

BORUP
KONCENTRERET
AFRENSER
Rengør og
desinficerer.

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.

i

50,-

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

FRIT VALG

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

nd

HALS

Åbent
Åbent hverdage
hverdage fra
fra kl.
kl. 6.00-17.30
6.00-17.30
Weekend
Weekend ++ helligdage
helligdage kl.
kl. 6.00-16.00
6.00-16.00

Tlf. 98 25 22 55
www.mejdahlsbageri.dk

DJURSLAND
KAPILLÆRKASSE

LEAF DRIVHUSGØDNING 3-1-4
Til anvendelse i drypvandingsanlæg, kapillærkasser eller
vanding med vandkande.
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Friskbagt muffins
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Fuldkorns
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Fuldkorns
Cibatta
+OM
Rikkes
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forbindelse!
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PÅSKE

Tlf. 29 47 56 17

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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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

l Service og reparationer
af alle bilmærker.
l Klargøring til syn.
l Pladearbejde
l Salg af dæk og fælge
Vi laver store som små
opgaver med samme
grundighed. Aftalt tid og pris.

Åbningstilbud
10% på første regning
Dækskifte KUN 125,excl. moms

v/ Rasmus Bøgsted
Bygmestervej 1
9370 Hals

Kig indenfor og få et tilbud!
Tlf: 98 25 90 90 / 27 59 68 65
Mail: Rasmusbauto@hotmail.com

e”

s

Udlejning i Hals af:

Ap

A/S Lund Dal Invest
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Har du lyst til at spare
penge på din
skorstensfejning?
Du kan spare op imod

40%

på din lovpligtige skorstensfejning

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

Din pris for skorstensfejning,
hvis du benytter mig

275,- incl. moms.

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

Ring idag på 20 52 89 99
Find os på Facebook: Skorstensfejermester Idon Brødbæk
Voergårdsvej 24, 9330 Dronninglund

Limfjordsnyt



På Bygmestervej 1 i Hals
åbner Rasmus Bøgsted nu
dørene til sit nye autoværksted. Rasmus har
i 13 år været ansat hos
Hals Auto, og det sidste 1,5 år hos Hjallerup
Maskinforretning, hvor
den har stået på reparationer af landbrugsmaskiner.
Men nu har han fået lyst
til at få fødderne under
eget bord med sin egen
forretning.
Rasmus tilbyder at servicere og reparere alle bilmærker, og vil også tilbyde opmagasinering af folks dæk.
Et af hans åbningstilbud
er således et dækskifte til
blot 125,- kr. og 10% rabat
på kundernes første værkstedsregning hos Bøgsted
Auto.
Det nye autoværksted vil
være tilknyttet HELLAsamarbejdet
Rasmus Bøgsted vil bestræbe sig på at servicere
kunderne hurtigt, og med
levering af reservedele 4

gange om dagen fra centrallagre i Aalborg, så giver
det mulighed for at få løst
opgaverne hurtigst muligt.
Prismæssigt har Rasmus
bestemt sig for, at han vil
være konkurrencedygtig i
forhold til markedet. Har
man problemer med en ny
lyd i sin bil, så er Rasmus
Bøgsteds råd ”kom ind og
få kigget på det” inden det
udvikler sig til noget der
bliver endnu dyrere at lave
i sidste ende. ”Forebyggelse
er altid bedre end helbredelse”.
Her i den mørke og måske
glatte vintertid er dæk, lys
og bremser ekstra vigtige,
og med de nye regler for
klip i kørekortet ”nedslidte
dæk” – ”dårlige bremser”
m.m.. så kan et besøg på
et autoværksted i tide, gå
hen og blive en ”god forretning” på den lange bane.
Mens ens bil er på værksted er der mulighed for en
lånebil og til afhentning af

BILLIGE
TRÆPILLER!
Flauenskjold Korn

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

Vi står
inde for
kvaliteten

ApS

Borgergade 7, 9362 Gandrup · Tlf. 29 47 56 17
Mail: soeren@limfjordsnyt.dk
(se udgivelsesdatoer på hjemmesiden).
www.limfjordsnyt.dk
Oplag: 20.000 · Tryk: OTM - Ikast
Ansvarshavende udgiver: Søren Roesdahl
soeren@limfjordsnyt.dk
SØNDENFJORDS

VESTER
HASSING

Indkøbsnet med dit
ﬁrmalogo på ...

Rasmus Bøgsted foran det nye værksted i Hals, som har
brandstationen som nærmeste nabo.
biler har Bøgsted Auto en
autotransporter.
Bøgsted Auto holdt reception og åbningsfest i fredags den 3. Januar, og her

BANKO
Mejerivej 1 · Rørholt
HVER ONSDAG KL. 19.00
1-3 Banko med 20 spil
Rørholt I.F.

Hals Husflidsskole
Program forår 2020

Priser:
30 timers undervisning, inkl. medlemskort ...........kr. 955,00
Pensionister Aalborg Kommune ............................ kr. 760,00
Unge mellem 18 og 25 år Aalborg Kommune .......kr. 760,00
Deltagere fra andre kommuner ............................. kr. 955,00
Fleksible hold......................................................... kr. 150,00
Yderligere oplysninger og tilmelding:
Skoleleder Susanne Busk Sloth,
tlf. 31383422 eller på mail: mindebo24@gmail.com eller
www.aftenskole.nu
Indbetaling:
Sparekassen Vensyssel:
Reg.nr. 9070 konto nr. 0640012544
Husk navn og kursusnummer/-betegnelse.

Kurser á 30 lektioner
Hvor intet andet er nævnt foregår undervisningen
i Husflidsskolen.
MALING SOM
UDTRYKSFORM:

Hold nr. 20131:
Onsdage kl. 14.30 til 17.15
Start d. 15. januar 2020
Underviser:
Martin Frydenlund

GLASKUNST

Hold nr. 20118:
Tirsdage kl. 18.00 til 20.45
Start d. 7. januar 2020
Underviser: Lis Peitersen

HALS

TRÆDREJNING

Hold nr. 20106:
Onsdage kl. 13.00 til 15.45
Start d. 8. januar 2020
Hold nr. 20107:
Onsdage kl. 17.00 til 19.45
Start d. 8. janauar 2020
Underviser:
Christian Rodkjær

TRÆSLØJD
Pressemedarbejder

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

Pressemedarbejder

Pressemedarbejder

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

JENSEN GRAFISK - LOKALE TRYKSAGER OG REKLAMEGAVER
v/ Henning Broeng Jensen
Hammergårdsvej 24, Gjøl, 9440 Aabybro

2339
4185
henning@jensengrafisk

mødte mange mennesker
op for at ønske tillykke
med det nye autoværksted
i Hals. Rasmus vil gerne
sige tak til alle der kiggede
indenfor på dagen.

Hold nr. 20110:
Torsdage kl. 10.00 til 12.45
Start d. 9. januar 2020
Underviser: Bent Christensen

BILLEDSKÆRING

Hold nr. 20115:
Torsdage kl. 10.00 til 12.45
Start d. 9. januar 2020
Underviser: Christian
Rodkjær

KNIPLING – NYT

Undervisning i Hals
Husflidsskole
Hold nr. 20103:
Tirsdage kl. 10.00 til 12.45
Dog ikke 1. tirsdag i hver
måned
Start d. 7. januar 2020
Underviser: Gitte Pedersen

STRIKKECAFÉ

Hold nr. 20109:
Torsdage kl. 19.00 til 21.45
Start d. 9. januar 2020
Fleksibelt hold

SYKLUBBEN

Hold nr. 20112:
Onsdage kl. 13.00 til 15.45
Start d. 8. januar 2020
Fleksibelt hold
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Den stiftende generalforsamling

ASAA

Den gamle fabriksbygning
i Havnegade i Asaa bliver
nu til den selvejende institution ”Jernstøberiet –
et multihus i Asaa”. Det
besluttede ca. 40 fremmødte borgere, som for-
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leden var mødt frem til
en stiftende generalforsamling for institutionen.
Villy Mortensen, en af initiativtagerne til ideen og
medlem af forretningsudvalget for Samrådet

Østkysten, udtaler, at overvejelserne om et køb af den
tidligere fabrik har stået på
i et års tid. Formålet med
købet er, med afsæt i den
kulturarv som bygningen
sammen med fiskeriet fra

Asaa havn har givet Asaa
by og omegn, at bevare
og anvende den unikke
bygning og dens historie
om den tidligere Brødrene
Larsen Maskinfabrik og
Jernstøberi som fortællende kulisse for kulturelle events, arbejdende
værksteder om sommeren,
base for udvikling/kreativt
iværksætteri og andre bæredygtige og udviklende
aktiviteter til inspiration,
glæde og gavn for Asaa og
egnens borgere og turister.
Desuden skal beliggenheden med udsigt til strandeng, hav og havn fungere
som et bindeled mellem
byen og havnen, og inspirere til og styrke sammenholdet mellem de mange
frivillige ildsjæle, der yder
en stor indsats i forskellige
aktivitetsgrupper under
Samrådet Østkysten.
Forud for mødet blev der
på byens Facebook side udskrevet en konkurrence om
navnet på den selvejende
institution. Ved en afstemning på selve mødet faldt
valget på ”Jernstøberiet”,
og en af forslagsstillerne kan
nu glæde sig over præmien
på 2 billetter til grisefesten
i Asaa Hallen den 7. marts.

På mødet blev vedtægterne for institutionen godkendt, og der blev valgt
en bestyrelse på 12 personer – Kurt Nielsen, Mette
Thoft Mikkelsen, Jørgen
Severinsen, Michael Larsen,
Ulrik Lunden, Thomas Ø.
Pedersen, Hanne Louise
Søndergaard, Claus Olsen,
Hans Christian Holst,
Marc Rasmussen, Thomas
Kjær og Villy Mortensen.
Bestyrelsen konstituerer sig
i december.
Købesummen påregnes finansieret gennem fonde,
lån og folkeaktier. På mødet
fremkom der mange ideer
til anvendelsen, som understregede den store og éntydige interesse for projektet.
Og Villy Mortensen understregede, at det er vigtigt, at byen og egnen også
her står sammen og involverer sig, så alle får et
ejerskab til bygningen, og
han opfordrede de fremmødte til fortsat at bidrage
med ideer til anvendelsen.
Han opfordrede endvidere
forsamlingen til også at
engagere sig ved at tegne
en eller flere folkeaktier.
Tegningen af dem sættes
for alvor i gang i starten
af det nye år, men skulle

der være enkeltpersoner eller firmaer, som ønsker at
donere/købe Folkeaktier i
indeværende år, skal man
endelig henvende sig til
Mette Thoft Mikkelsen
på
mettethoft@gmail.
com eller telefonnr. 9154
7280. Beløbstørrelserne er
henholdsvis 500-, 1.000, 10.000- og 50.000 kr.
I forbindelse med tegningen af folkeaktier vil der
blive arrangeret et åbenthus arrangement, således
at alle har mulighed for
at se bygningen indefra.
Overtagelsen er fastsat til
den 1. marts.

Næste udgave
af avisen
udkommer
4. februar 2020

www.limfjordsnyt.dk
Tlf. 29 47 56 17
Deadline 31. januar

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

4

Tirsdag den 7. Januar 2020

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

Johnni Olesen (t.v.) sammen med glade børn fra Julemærkehjemmet.

HJALLERUP

Der hører et stort forarbejde til begivenheden
”24 Timer i Hjallerup”,
og bestyrelsen for foreningen er i fuld gang med at
forberede det store arrangement

Knap var de sidste løbebånd kørt ud af Hjallerup
Idrætscenter, før bestyrelsen havde gjort sig de første tanker om 2020-udgaven, og i disse dage er de
helt store forberedelser i
fuld gang.

Bestyrelsen fortæller om
dette og om øvrige arrangementer: ”Henover sommeren har vi – udover at
planlægge 2020-udgaven
– været arrangører af diverse åbent-vand arrangementer, hvor overskuddet
går ubeskåret til børnene

på Julemærkehjemmet i noget – hvad som helst – 19.9.2020:
Flydende
hører vi meget gerne fra Kagebord.
Hobro.”
dig. Stort som småt bliver
”I sin tid startede det hele taget imod med kyshånd. Hvis man ønsker at vide
med en stor indendørs Gaver og gavekort vil blive mere om arrangementet
svømmefest, hvor del- brugt fornuftigt til auktio- ”24 Timer i Hjallerup”,
tagere meldte sig til at ner, således at vi kan sam- eller om foreningen i al alholde Svømmehallen i le endnu flere penge ind mindelighed, så kan man
Hjallerup i gang i 24 ti- til Julemærkehjemmet, finde det på hjemmesiden
mer – heraf vores navn. men mindre donationer 24timerihjallerup.dk elDet fik dog hurtigt vok- tænkes også brugt som ti- ler på telefon 21495187
seværk, og sidste år havde mepræmier o.l.”
(Johnni).
vi udover svømning gang i
løbebånd, spinningcykler, Foreningen har i øvrigt Man er selvfølgelig mestavgang, judo, linedan- et righoldigt program get velkommen til at tace og rapelling. Det har for det kommende år: ge familien i hånden og
efterhånden udviklet sig 30.12.2019:
kigge forbi ved det store
15.-16.2. arrangement i Hjallerup
til en kæmpe sportsfest. Nytårskur,
2019-udgaven gav et re- 2020:
Idrætscenter 15.-16. fe24 Timer i Hjallerup, bruar 2020. ”Vi har altid
sultat på 135.000 kr.”
8.8.2020: Teglværksøen, plads til flere mennesker
”2020 bliver mindst lige Open Water, 16.8.2020: med hjertet på rette sted”,
de
Egholm, slutter bestyrelsen for ”24
så stort, og foreløbig er der Tour
kommet et par ting eks- 29.8.2020: Tryg Fonden Timer i Hjallerup”.
tra med: Endnu en gang – Christiansborg Rundt,
rope skipping, banko og
strikning/hækling. Hvis
man vil være med, så beAalborg Fragt & Kurér Service ApS
nyt vores hjemmeside.
Fragt · Flytning · Pakke kørsel · Rydning af dødsboer
Tilmeldingen er åben.”
”Vi sætter meget pris på
alle sportsudøvere samt
de frivillige hænder, som
hjælper os med at holde
gang i arrangementet,
men vi er ligeledes afhængige af sponsorer. Så står
du og kan byde ind med

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

Telefon 98 34 23 00
SLV godkendt

– vi tager læsset

SKI UDLEJNING
VOKS

1 uge inkl.
ski, støvler, stave og hjelm:

Voksen 500,Børn 300,Reservér allerede i dag.

Aflevér din

e ski og få
dem
vokset for
kun

kr. 100,-

Slibning a
f sål, voks
,
polering o
g kantslib
ning

kr. 199,-

Nordjyllands Skibutik

Hjallerup Centeret 11, 9320 Hjallerup · E-mail: info@limasport.dk · Tlf. 96 46 70 00

Hjallerup Arkaden
www.limasport.dk
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besøgt det storslåede og
fantastiske landskab langs
fjordens bredder, er man
ikke i tvivl om, at det er
noget helt særligt! Henrik
Bugge Mortensen fortæller
om sin store kærlighed til
dette stykke Danmark, der
er en sand skattekiste, når
Østvendsyssel Højskole- Foredrag nr. 2:
det gælder gode historier og
kreds indbyder til en sæson Torsdag den 16/1
landskabelige perler. I løbet
med en række spændende Lasse Thomsen: Automaaf foredraget, der kombineog afvekslende foredrag tisering, robotteknologi og res med filmen ”Danmarks
torsdag formiddage kl. iværksætteri.
smukkeste fjord”, kommer
9.30 - 12.00.
At være iværksætter er no- vi hele vejen rundt om den
get af det mest fantastiske, 36 km lange jyske fjord.
Alle er meget velkomne. der findes. Det er utroligt
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og givende, og med hårdt arbrød.
bejde og entusiasme kan Foredrag nr. 4:
man få en rigtig god til- Torsdag den 30/1
Foredrag nr. 1:
værelse ud af det, fortæl- Inge Thomsen: Når den
Torsdag den 9/1
ler Lasse Thomsen. Vi skal usårlige såres.
Vibeke Toft Jørgensen:
høre Lasses egen historie. Om at være til stede som
Astrid Lindgren – ikke
Han giver et ærligt indblik medvandrer med lyttende
kun for børn.
i, hvordan det er at være ører,
Foredraget handler om iværksætter, og hvordan hvor mennesker har mistet
Astrid Lindgrens liv og for- man på 10 år bygger 3 for- følelsen af usårlighed.
fatterskab. Astrid Lindgren skellige virksomheder op Inge Thomsen (fhv. soger især kendt som børne- ved hjælp af bl.a. hårdt ar- nepræst i Hjallerup), der
bogsforfatter, men hendes bejde, blod, sved og tårer.
nu arbejder som hospitalsbøger kan læses af folk
præst, kombineret med
i alle aldre. Vi skal høre Foredrag nr. 3:
sognepræstearbejde
ved
om klassikere som ”Pippi Torsdag den 23/1
Hasseris Kirke, reflekterer
Langstrømpe” og” Brød- Henrik Bugge Mortensen: over sårbarheden som fælrene Løvehjerte”, men også Mariager Fjord – Dan- lesmenneskeligt vilkår. Et
om nogle af Astrid Lind- marks smukkeste fjord.
vilkår, der bliver helt åbengrens mindre kendte fort- Det er selvfølgelig store ord lyst, når den, som aldrig
ællinger, herunder et even-UNDERTØJ
BASIC VARER
// og
FRATRÆKKES
VARENS NORMALPRIS VED KASSEN
at kalde OG
Mariager
Fjord UNDTAGET
har været syg
altid har
tyr om skattevæsnet.
for Danmarks smukkeste været rask, alligevel ramfjord, men har man først mes af alvorlig sygdom.

HJALLERUP KULTURHUS
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KOM TIL

Gr

UDSALG
SPAR25%
TØJEKSPERTEN HJALLERUP

I
MORGEN
PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN
ONSDAG DEN 8. JANUAR

STORT BØRNE
OG VOKSEN

UDSALG

KÆMPE JEANSMARKED

STARTER ONSDAG DEN 8.
KL.
9.30
- 19.00
SHINE
ORIGINAL
JEANS
FØR 600,-

NU 200,-

TIL
AR OP JEANS
SPLINDBERGH

50%
FØR 600,-

Vi åbner kl. 16.30
og handler til kl. 22.00

NU 300,-

50%

MORGAN SKJORTER & STRIK
FØR 399,JANUAR

÷

NU 2 STK
300,-

HUZAR T-SHIRT
FØR 150,-

NU 2 STK
150,-

MORGAN GOLD SKJORTER
FØR 600,-

HUZAR 2-PACK TIGHTS
FØR 199,-

NU KUN
300,-

2 PAKKER
150,-

BISON JEANS

NU 350,-

FØR 800,PÅ ALLE

UDSALGSVARER

PÅ ALLE UDSALGSVARER
(Dog-undtaget
og basisvarer)
TILBUDDENE GÆLDER KUN TORSDAG - FREDAG
LØRDAG nyheder
I UGE 11.

ÅBEN
LØRDAG
ANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE I +110 BUTIKKER - 365 DAGE OM ÅRET
KL. 9.30OS TØJEKSPERTEN HAR VI PRISMATCH, SÅ DU KAN STOLE PÅ PRISEN
14.00
LIV MEDLEM AF KLUB TØJEKSPERTEN OG FÅ 10% RABAT PÅ DIT FØRSTE KØB

U 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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R
TTET...
uDsALG

seRVIce oG
peRsoNLIG RåDGIVNING
VÆLG DIN RABAT

LG
uDsA25%
RABAT
G
L
uDsApå
på komplet
brille
nye
briller
G
VI
sALER
uD
eller
i
hele
august
G
sAL
FLYTTET...
uD
Glæder ved køb af komplet
LGkan ikke
uDsAbrille,
kombineres
25%
RABAT
med
andre tilbud.
på nye briller
G
L
A
s
D
u
*
på
brillestel
i hele
august
uDsALG
I R
uDsALG LLER
skIfTe
I
V
A
G
TeRI
T
A
B
G
L
T
uDsA D FLAO
uRRIe
I
E
L
L
ME GEDTFLOT
MS
N
T
S
U
40%
N
K rabat
U
K

25%
50%

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

Pretenders kan opleves i Kulturhuset Hammer Bakker.

Billetter fås hos:

HAMMER BAKKER

Ellen Høgh,
Tranevej 6, Grindsted,
tlf. 61992302
Birthe Søborg, Hüttel
Sørensenvej 123, Vodskov,
tlf. 21600094

Koncerten
foregår
i
Kulturhuset
Hammer
Bakker den 31. januar
2020.
Grindsted-Uggerhalne
Samråd byder på en intim
koncert med Pretenders
fredag den 31.1. klokken
20.00 – der er arangeret
spisning fra kl. 18.30.
Pretenders spiller et meget bredt og alsidigt repertoire, med bl.a. numre
af: Hollies, The Beatles,

The Rolling Stones, Eric
Clapton, Chuck Berry,
Eagles, Doobie Brothers,
Fleetwood Mac, The Who
og en del flere.
Pretenders spiller musik fra
60- 70- og 80erne, med
hovedvægt på musik med
flerstemmig sang – de er
kendt for deres fine harmonier a la Hollies. Og de er
Hammer gode at danse til!
Pretenders er oprindeligt
fra Brønderslev, hvor de
startede i 1966. Efter en

Ring
tid til
synsprøve
Komogogbestil
besøg
vores
flotte

Lørdag
kl 31.
10.00-12.00
Tilbud15.
gælderaug.
til og med
januar 2020
Tilbud kan ikke kombineres med anden rabat
Morgenkaffe
ogsamtidig
rundstykker
til alle!
*Gælder kun ved
køb af brilleglas

NINGSFEST

Åben: Tirsd.- torsd. 9.30 -17.30 · Fred. 9.30 -18.00 · Lørd. 9.30 -12.30

. aug. kl 10.00-12.00
Vodskovvej 40 E · 9310 Vodskov
Telefon 98 29 40 00 · www.baekgaardoptik.dk

Helle Nielsen,
Tennisskoven 26,
Hjallerup, tlf. 26958512
Ellen Nygaard Schwarz,
Høgevej 6,
Grindsted, tlf. 22242472
Villy Nielsen,
Tennisskoven 26,
Hjallerup, tlf. 61163930
Ole Schwarz,
Høgevej 6, Grindsted,
tlf. 23923068

EGENSE / SEJLERNYT

på udvalgte solbriller

nye vores
butik Vodskovvej
40 E
g besøg
flotte
uDsALG – uDsALG – uDsALG
tikuDsALG
Vodskovvej
40– uDsALG
E
– uDsALG
ÅBNINGSFEST

del års pause, fandt de oprindelige medlemmer sammen igen og har genoptaget deres fælles interesse
med musikken, og deres seniorkarriere har taget fart.
Pretenders er: Poul Vejby
Larsen, Mogens Dyrberg,
Sten Fuglsang, Martin
Bøgild, og brødrene Ib og
Jens Dalgaard-Nielsen.
Når Pretenders spiller i de
hyggelige byer i Vendsyssel
strømmer folk til – og der
bliver danset som i de gode,
gamle dage!
Arrangør er Samrådets
Kulturudvalg

I løbet af et par år har Egense Sejlklub fået en juniorafdeling
med tæt på 100 medlemmer, hvoraf en snes stykker modtager
undervisning i sejlerskole. En del ses på fotoet, der er knipset
ved badestranden.
Af Bruno Larsen
Egense Sejlklubs aktiviteter
for børn og unge har
siden oprettelsen af en
slags juniorafdeling for
8-16-årige i begyndelsen
af 2018 været inde i en
rivende udvikling.
Ved indgangen til 2019
havde afdelingen 74 med-

lemmer. Her ved årsskiftet
er antallet tæt på 100,
hvoraf en snes stykker er
optaget i en sejlerskole,
som blev etableret for blot
otte måneder siden.
Bådkøb
for 25.000 kr.
Gry Høst og Lars Skovgaard
agerer tovholdere, og kan

glæde sig over, at Spar Nord
Fonden netop har doneret
25.000 kr. til indkøb af
en følgebåd, hvis besætning
skal stå til rådighed
som problemløsere og
nødhjælpere, når de unge
er til vands i sejlklubbens
både; seks optimistjoller,
tre Tera-joller, én Europajolle og to sejlbåde af
Drabant-typen.
Aktiviteter
hele året
I
vinterhalvåret
har
sejlerskole-eleverne været
samlet til hygge og læring
stort set hver mandag.
Disse aktiviteter fortsætter
indtil standerhejsningen
25. april.
Herefter skal jollerne have
vand under køl, og til den
tid vil sejlklubbens gruppe
af instruktører være udvidet
fra to til fem.

Tirsdag 7. Januar 2020
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Der er selvfølgelig også en del skrivebordsarbejde forbundet med jobbet som halinspektør.

FLAUENSKJOLD

For 35 år siden startede
Dennis Kvesel i haludvalget på Hjallerup Marked.
Det blev til 16 år i udvalget og deraf 8 år som

”Jeg er blevet taget vældigt
godt imod, og man mærkede straks fra den første
dag den gode stemning,
som er her på stedet. Den
folkelige oplysning har altid ligget mig på sinde, og
bl.a. den store opbakning
her og den store grad af
frivillighed harmonerer
godt med det.”

et stærkt ønske om en
hal i Flauenskjold, men
den intense debat i den
daværende Dronninglund
Kommune resulterede
ikke i første omgang, at
kommunen startede et
halbyggeri i byen. Der
skulle bygges haller andre
steder i kommunen først.
Så i 1987 tog man fat lokalt og fik lavet et halprojekt, baseret på borgerlån,
og fra kommunen kom
der i første omgang blot
et tilsagn om, at byens
institutioner skulle kunne
bruge hallen mod betaling
efter kommunens takster.
Hallen kostede i alt godt
5 mill. kr., og en indsamling lokalt gav 1,5 mill.
kr. i kontanter og borgerlån. Så kunne kommunen ikke længere holde
sig tilbage, men gik ind i
projektet. Der er gennem
årene bygget til hallen tre
gange.

Dennis Kvesel er sammen
med et par andre medejer af firmaet Dan Eye i
Aalborg, men han agter
formand. Nu starter han
nu at overgå til at være
på en ny stilling – nemFlauenskjold Hallen er ”sleeping partner” i firlig som halinspektør for
bygget i 1987. Over 10 maet. Samtidigt er han
Flauenskjold Hallen.
år inden da opstod der medlem af Brønderslev

Byråd, hvor han har
sæde i adskillige udvalg.
”Denne fordeling af mine
gøremål passer ideelt til
stillingen som halinspektør her,” siger han, og jeg
kan udmærket kombinere
byrådsarbejdet, hvor jeg
f.eks. i Landdistriktsrådet
kan iagttage, hvor meget
en hal betyder for et samfund som Flauenskjold,
med dette job.”
Hallen bruges tidligt og
silde til mange forskellige
aktiviteter. F.eks. af skolen, SFO, BH, dagplejen,
+60, håndbold, fodbold
og badminton samt til
foreningernes mødeaktiviteter – for slet ikke at
forglemme det splinternye
fitnesscenter, som kan benyttes fra kl. 05-24. ”Det
er karakteristisk, at stederne og tingene her er så fint
i orden og velpassede, og
alting ligger lige der, hvor
de skal være. Hvis det var
i en hal i en storby, så ville
det i de fleste tilfælde ikke
være tilfældet. Det skyldes
ganske sikkert den indstilling, som de frivillige
møder op med.”

KJOLEGÅRDENS STORE

UDSALG

FÅ I POSE
OG I SÆK...

ER I FULD GANG

FYLD EN POSE MED EKSTRA
NEDSATTE VARER

LILLE POSE: 300,STOR POSE: 500,-

SPAR
-30%

-40%
-50%

-60%

(UNDTAGEN PÅ BASISVARER, NYHEDER OG ACCESSORIES)

kjolegården

- meget mere end kjoler

FØLG OS PÅ
FACEBOOK

Karupvej 51, Karup, Sæby . Tlf. 98 46 50 68 . www.kjolegaarden.dk

Danwear
Junge
Bessie

In front
My Soul
LauRie

Tia
Molly Jo
Brandtex

Skovhuus
E
Mansted

PBO
I Say
Marc Lauge

DNY
Q-Neel
Du Milde

House of
Soul
m. flere

”Det er min intention at
gøre stedet her til en bred
kulturinstitution – et kulturcenter for byen og omegnen. Jeg skal selvfølgelig
først og fremmest stå for
driften og udføre, hvad
bestyrelsen bestemmer,
men at køre hallen som
et omdrejningspunkt for
byen ligger mig særdeles
meget på sinde,” slutter
den nye halinspektør for
Flauenskjold Hallen.

Næste udgave
af avisen
udkommer
4. februar 2020

www.limfjordsnyt.dk
Tlf. 29 47 56 17
Deadline 31. januar

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

PEJS
Kom ind og
få en fagsnak!
Hilsen Arne

BREDGADE 167
9700 BRØNDERSLEV

TELEFON
9880 1998

”Køb ikke katten i sækken”
Husk: der er ikke noget der er

GRATIS

Man får kun det man betaler for,
og det kan vi lave en god pris på!

Brændeovne
Altid mindst
25 ovne
i udstilling!
samt tilhørende skorstene
og udstyr til pejse!

Vi forhandler
og servicerer
Ecoteck og
MCZ pilleovne

Få et godt tilbud
på en totalløsning
med skorsten og montering

Åbent mandag-fredag 10-17 og lørdag 10-12

www.parkogpejs.dk

HUSK!

Det er her, du får den
gode service!

Udlejning af udstyr: Håndværktøj, motorsave, gravemaskiner,
trailere, blandemaskiner, pladevibrator, mejselhammer, fliseklipper,
benzin-pælebor og meget andet.
Vi sælger og reparerer plæneklippere, kædesave, hækkeklippere.
Vi sliber knive, sakse, kødhakkere, kreaturklippere. Salg af gas.

Tirsdag 7. Januar 2020
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Garant Brønderslev

JANUARUDSALG
”KNIB-DIG-SELV-I-ARMEN”-TILBUD
s
Wikander
lv
u
g
ik
Akust

Flisen Alpstone fås i beige,
sort eller grå - samt i 2 str.

299,-

30x60cm:

199,-

Akustik rve
rk, Alga
Designko

249,-

2

2

p r. m

p r. m

ALPRIS
NORM99,3

pr. m2

NORMALPRIS 369,-

ALPRIS
NORM99,2

60x60cm:

229,-

pr. m2

Reducér rum- og trinstøj
med et lunt og behageligt
akustikgulv.

NORMALPRIS 439,-

n
Sedulucktsiuos tæppe

dt
Super blø

,
9
4
2

Akustik Designkork, Algarve reducérer rumog trinstøj. Det er nemt at lægge og har høj
slidstyrke samt er utroligt rengøringsvenligt.

ugs
Canto R
Alaska
t
F.eks. s

New
Flair

00 cm

r. 140x2

0
3
,
9
2
3
1.
S
ALPRI
NORM 99,1.8

2

p r. m

99,2

T
GRÆNSE

BE

p r. m

S
ALPRI
NORM 9,19

PARTI

LPRIS
A
M
R
NO 55,3

Canto Rugs Alaska
Blødt og lækkert ryatæppe i 100%
polypropylen. Fås i 2
farver og 4 str.

Tæpper

Gulve

er

Gardin

Best il

EN
S
S
U
B
T
GARAN
øver
pr
eller lånhjem
med 12 33
2

tlf. 98 8

KO M I N D E S
OR
OG SE V ALLERI”
G
”
E
T
FLOT DSTILLING
F L I S E U S P IR E R E T
IN
O G B L IV S F L O T T E
E
R
O
V
F
A
U D VA L G

Garant
Brønderslev
Garant
Brønderslev
Østergade 5566
Østergade
9700
9700Brønderslev
Brønderslev
98
9882
8212
1233
33
Broenderslev@garant.nu
Mandag-Torsdag:
10.00-17.30
Mandag-Torsdag:
10.00-17.30
Fredag:
10.00-18.00
Fredag: 10.00-18.00
Lørdag:9.30-13.00
9.00-13.00
Lørdag:

Stue berber til fantastisk pris.
Klassiske grå/sorte farver,
400 og 500 cm i bredden.

STORT
AF
U D VA L G T E R
S
E
TÆ P P E R

T
S PA R O P

IL

90%

For klinker, gulve og gardiner
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PLÆNEKLIPPEREN
ER DEN KLAR?
Eller trænger den til et
Service ekstra eftersyn

Vi har netop nu et vintertilbud
Få det lavet NU og undgå ventetid når græsset gror
VI HENTER
OG BRINGER
DIN PLÆNEKLIPPER/
HAVETRAKTOR

Vi henter og bringer gratis!

GRATIS

Eftersyn / Klargøring

Priserne er incl. olie og tændrør
Excl. reservedele og miljøafgift

Alm. rotorplæneklipper u/ træk

I
JANUAR

Service
Serviceekstra
ekstraeftersyn
eftersyn

incl. moms

425,00

Rengøring af maskine, olieskift, tændrørskift, rengøring af luftfilter,
slibning af knive, motor justeres, kontrol af sikkerhedssystem, smørring
af bevæglige dele, kabler kontroleres og justeres. Pris med træk +70,-

Service
Ekstra

Havetraktor/frontraider
Service
Serviceekstra
ekstraeftersyn
eftersyn

incl. moms

Prisen gælder ikke for 4 WD maskiner

998,00

Olieskift, tændrørsskift, kontrol af benzinfilter,
luftfilter renses, slibning af knive, smøring af
bevæglige dele, kontrol af sikkerhedssystem,
justering af remme, kontrol af dæktryk.
Undgå fladt batteri

TraktorCetex lader batteri

Vedligeholdelseslader!
Normalpris
495,- kr.

Normalpris
495,- kr.

Frit valg 395,-

Åbningstider:

Værktøjssalget
Eventyrvej 30 · 9700 Brønderslev · Telefon 98 80 19 90
Aut.

forhandler

w w w. 9 8 8 0 1 9 9 0 . d k

Layout: Limfjordsnyt

Man.- Fredag 7.00-17.00
Lørdag 9.00-13.00
Søndag LUKKET
Udenfor åbningstid
kontakt 30 52 50 90
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Den nuværende præstegård blev bygget i 1889. Pastor Johan Frederik Halbergs børn er her
fotograferet i haven omkring 1919.

FRA HALS ARKIVS ARBEJDSMARK

Af Asbjørn Thomsen
Med indtrængende opfordringer – og rigelig betaling
– overtalte Valdemar Sejr i
1219 Børglum-bispen til
at skænke Hals Kirke til
cistercienser-munkene på
Vitskøl Kloster, med uindskrænket sogneret og bisperet. Det betød at Vitskøl
Klosters abbed kunne sætte
sine munke til at forrette
kirketjeneste i Hals. Da de

præsteviede munke ikke
skulle have løn og kunne
bo på Hals Ladegaard sammen med klostrets foged,
var der ikke behov for en
præstegård i Hals.
Ved reformationen i 1536
blev Hals Sogn sammen
med Hundslund Kloster
(det senere Dronninglund
Slot) krongods, som Hans
J. Lindenov i 1581 fik i len
af kongen.

Gavebrev på præ
stegården i 1632
Efter reformationen skulle
præsten leve af sin del af
kirketiendet, højtidsofre fra
menigheden og eventuelle
indtægter fra præstegården; men først i 1632 fik
præsten i Hals gavebrev af
lensherren på Hundslund
på en præstegård med store
jorder, lige nord for kirken.
I 1769 nedbrændte præstegårdens stuehus med kirkesølvet og kirkebøgerne.
Nicolaus Duus, der var ejer
af Hals Ladegaard 17731788, forærede i 1780 kirken en ny kalk og disk, som
stadig er i brug.

Også næste præ
stegård brændte
Stuehuset blev genopført
på samme sted som den
første præstegård, men den
nedbrændte i en snestorm
i 1888. Det blev den nye
sognepræst Niels Chr. Møllers første opgave at stå for
opførelse af den nuværende
Hals Præstegaard - denne
gang som en stor fuldmuret
bygning med tegltag.
Pastor Nielsens søn, der
også hed Einar, skrev i sine
erindringer om sin barndom i Hals Præstegaard fra
1936 og frem bl.a. ”Al den
plads var dejlig, men det
gav arbejde til mange hænder. Indretningen af huset
var også upraktisk... Det
var et stort arbejde at varme
huset op om vinteren. Der
skulle bæres brænde og tørv
ind og aske ud. På den store
kakkelovn i spisestuen stod
der hele dagen om vinteren
5 mursten. Når vi skulle i
seng, tog vi en sten og pakkede den ind i en avis og
lagde den i fodenden af
sengen”.
Ingen bygnings
planer holder
evigt...
Trods flere moderniseringer i årenes løb, fastslog
Provstiudvalget i 2016, på

baggrund af en grundig
bygningsgennemgang af
Aalborg Stifts arkitekt, at
det ville være spild af penge
at foretage en kostbar renovering, der alligevel ikke
ville gøre bygningen tidssvarende. Og menighedsrådet fik bevilget et byggelån
til nedrivning af den gamle
præstegård og genopførelse
af en ny præstebolig.
Aalborg Kommunes Byog Landskabsafdeling gav i
april 2017 afslag på ansøgningen om nedrivning og
genopførelse af præsteboligen, da man pludselig fandt
den gamle præstegård bevaringsværdig! Menighedsrådet ankede straks afgørelsen
til Planankenævnet, som i
maj 2019 underkendte Aalborg Kommunes afgørelse.
I mellemtiden var behovet
for en ny præstebolig i Hals

I første halvdel af 1800-tallet tegnede J.P. Bluhme den anden
Hals Præstegaard opført i bindingsværk med stråtag.

Kæmpe TÆPPEUDSALG
Slideren

til alle husets rum
Lysegrå og koksgrå
4 & 5 mtr. bredde
Let at støvsuge

118,-

NU KUN
pr. kvm.

blevet uaktuelt. I august
2018 flyttede Sophie Nordentoft fra præstegården
for at blive sognepræst ved
Vor Frue Kirke i Aalborg,
og hendes afløser, Christian
Roar Pedersen, havde ingen planer om at flytte fra
sin nuværende bolig.
Menighedsrådet besluttede
derfor af økonomiske grunde, at sætte præstegården
til salg i stedet for at have
den stående ubeboet – for
ad åre at købe eller bygge
en ny præstebolig når behovet opstår. Præstegården
blev solgt i efteråret 2019,
uden det har betydning
for kirkens dagligdag, da
både præste- og kirkekontor samt konfirmandstue
allerede i 2011 blev flyttet
til det nyopførte sognehus
”Ladegården” ved kirken.

Tilbuddene gælder til og med 31/1
- eller så længe lager haves.

for private og erhverv

Tæpper fra 69,- pr. kvm.
Mange flotte tæpper i prisklassen
138,- 148,- 158,- pr. kvm.

Ege tæppe
fladvævet

Koksgrå
Lavet af genbrugsmaterialer.
4 mtr. bredde
10 års garanti

FØR 268,-

168,-

Ege all round

NU KUN
pr. kvm.

TÆPPE

Fantastisk kvalitet
Lysegrå. 4 mtr. bredde.
10 års garanti.

FØR 298,-

198,-

NU KUN
pr. kvm.

Kæmpe restparti
i tæppefliser
Mange flotte farver.
50 X 50 cm.

FØR op til 298,-

68,-

NU KUN
pr. kvm. Hvem kommer først?

Kæmpe udvalg i

VINYL

3 og 4 mtr. bredde
Mange flotte mønstre

30%
på alle lagervarer

Opskåret tæppe
(lang luvet)
til soveværelset
Beige og lysegrå
4 mtr. bredde

FØR 198,-

78,-

NU KUN
pr. kvm.

Vi kommer gerne og viser prøver og måler op.
Vores professionelle gulvmontører monterer
også gerne for dig.

FM FARVER
& TÆPPER
Hjørringvej 108, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 25 62 66 · fm@fm-farver.dk
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GAS
til private og erhverv

Vi har alle størrelser af gasflasker!
Køb din gas hos
Hals Grill & Smørrebrød, Midtergade 22, Hals

Pris for
ombytning

GASMANDEN

GASMANDEN

KUN

179,95
98 34 23 00

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

EGENSE / OPLYSNING

Af Bruno Larsen
Ane Møller Jensen og Inge
Dalgaard Holdensgaard
fra ”Egense kulturklub
for kvinder” er klar til at
tage fat på et nyt år. 16.
januar og 6. februar disponerer de over Egense
Forsamlingshus til foredragaftener med henholdsvis Bente Schjødt og Karin
Boye Nielsen.
Trængende hjælpes
- Vi har den store glæde, at
vor lokale Bente Schjødt,
som står for Nordjysk
Fødevareoverskud,
vil
fortælle om sit arbejde.
Missionen er, at undgå
madspild ved at indsamle
overskudsmad hos producenter, grossister og detailhandlere, og at uddele
overskudsmaden til sociale
organisationer og udsatte
borgere, der således får adgang til god og sund mad
Bente Schjødt kommer i
forsamlingshuset torsdag
16. januar. Hun fortæller:
- Hver uge kører Nordjysk
Fødevareoverskud vareture,
hvor vi henter overskudsmad i form af gode spiselige fødevarer. Vi fordeler
til sociale organisationer og
asylcentre i Nordjylland,
men socialt udsatte familier
og enkeltpersoner har også
mulighed for at hente mad
fra lageret i Aalborg Øst.
Årets demensven
Tirsdag 6. februar får kulturklubben besøg af Karin
Boye Nielsen. Karin, der
er ansat som frivilligkoordinator og demensveninstruktør ved Aalborg
Kommune. I jobbet har
hun med ildhu, entusiasme
og engagement arbejdet for
at udbrede viden omkring
hukommelsesbesvær, fortrinvis demenssygdomme,
for at skabe en mere tryg og
demensvenlig kommune.
Karin Boye Nielsen blev i
maj 2018 velfortjent kåret som ”Årets demensven”
af Alzheimerforeningen,
fordi hun gør en forskel
for demente i Aalborg
Kommune. Hun har bl.a.
været med til at skaffe
halvdelen af de godt 6000
demensvenner, der i dag
findes i kommunen.

Emnet er fødevareoverskud, når Bente Schjødt besøger
Egense 16. januar. Foto: no-fo.dk

Emnet er demens, når Karin Boye Nielsen besøger
Egense 6. februar. Foto: Aalborg Kommune

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

Mangler du en tryksag
Plakater, visitkort, reklamesedler, bannere eller
din helt egen profilbrochure KUN for din butik.

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

÷50%
DIN LOKALE MØBEL- OG
SENGELEVERANDØR
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Hyggestedet
”Rottehullet”
fortsætter i 2020
”Rygters Burea” fortæller mange historier, nogle
igangsat af ukendte, andre sat i søen af folk selv.
Indehaver af Rottehullet
i Hou, Johnny Romanius
erkender, at han måske nok
er i sidste kategori, da han
på grund af sin egen sygdomssituation ”almindelig

Johnny Romanius foran Rottehullet i Hou

CÅ

rets fuldkornsdag er d. 17. Januar

ertificeret
ertificeret bryllupskagedesigner
bryllupskagedesigner og
og kransekagemester
kransekagemester
fra
sikrer
dig
er
og som
derfor
har
hele Januar
fra Odense
Odense Marcipan,
Marcipan,
som
sikrer
digviat
ati kvaliteten
kvaliteten
er helt
helt ii top.
top.

Fuldkorns
Cibatta
+OM
Rikkes
Fuldkornsbrød
RING
DE
RING OG
OG HØR
HØR NÆRMERE
NÆRMERE OM
DE MANGE
MANGE MULIGHEDER!
MULIGHEDER!
Sæt pris

50,- kr

Friskbagt muffins
brød hele2dagen
Fuldkorns
stk 30,Åbent
Åbent hverdage
hverdage fra
fra kl.
kl. 6.00-17.30
6.00-17.30
Weekend
+
helligdage
kl.
Weekend + helligdage kl. 6.00-16.00
6.00-16.00

Østergade
35
•• Tlf.
Østergade
35 •• 9370
9370
Hals
Tlf. 98
98 25
25 22
22 55
55
• 9370
Østergade
35Hals
Hals

Tlf. 98 25 22 55
www.mejdahlsbageri.dk

skørhed” og en noget mere
alvorlig og seriøs kræftsygdom med igangværende
kemobehandling, har givet
udtryk for offentligt, at
Rottehullet ville lukke ved
årsskiftet.
Den beslutning har han
nu lavet om på, og han
og Anne Karin fortsætter
som hidtil med at drive
Rottehullet i Hou, hvor
mange har deres daglige
færden i de hyggelige lokaler med godt selskab og
altid koldt øl på lager.
Har du en drøm?
Men sygdomssituationen
forsvinder naturligvis ikke op i den blå luft, og
Johnny Romanius er realistisk med hensyn til evnen
til at drive Rottehullet på
den lange bane, hvis hans
situation forværres yderligere. Skulle der sidde en
læser og drømme om at eje
et veldrevet udskænkningssted i Hou, så er muligheden tilstede for at erhverve
sig Rottehullet, fortæller
Johnny, og han kan garantere en mulig køber, at
stedet rummer mange muligheder for både mad i
og ud af huset – idet der
er flotte køkkenfaciliteter
og selskabslokale tilknyttet Rottehullet.Igennem de
sidste par år har Johnny
også etableret 2 udendørs
terrasser, en overdækket
med grillfacilitet, og en
sydvendt åben terrasse med
plads til mange gæster.

JANUAR TILBUD

Tæpper 4 & 5 mtr. bredde

BERBER

100% polypropen. 4 gode farver

Pr. kvm.

KUN

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00

HOS OS FINDER DU LANDSDELENS
STØRSTE UDVALG I TÆPPER OG GULVE

79,-

Vi giver lige nu

20% rabat

EGE

New Lexus
100% Ren ny uld 3 gode farver.
4 og 5 mtr. bredde. Vejl. pris 390,-

Pr. kvm.

NU KUN

299,-

EGE

CANTANA LOOP

på alt fra.....

GARDINMAND
Lars Pedersen

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

Står du og mangler maling, så har vi alt til både inde og ude

4 og 5 mtr. bredde. Normalpris 219,-

KUN

179,-

÷20% rabat

VINYL GULVE
Pr. kvm.

FRA

69,-

HALS

Lærling udlært
hos
Mejdahls Bageri
3 år og 7 mdr., så længe tager det at blive udlært som
bager, hvilket Rikke Møller
fra Mejdahls Bageri i Hals
netop har præsteret.
Læretiden har været afbrudt af 5 skoleophold á 4
ugers varighed, hvilket har
foregået på Danmarks mest
populære ”og ifølge Steen
Mejdahl – også den bedste” bagerskole i Holstebro,
hvor han også i sin tid har
trådt sine egne ”lærlingesko”.
Rikke Møller har gået på et
hold med 18 bagerlærlinge,
hvoraf de fleste var piger.
Bagerfaget er igen blevet
populært, hvilket skyldes
den store fokus som TV
igennem flere år har haft
med bl.a. udsendelser som
”Det søde liv” med Mette
Blomsterberg og ”Den store bagedyst”.
Rikke er ikke ”kun” udlært som almindelig bager,
men har også kage & konditordelen med i sin uddannelse. Til svendeprøven
– som varede 7 ¼ time,
skulle hun således igennem
både en brød- og kage/kon-

Nørregade 3-5 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 42 00
www.erikandersenogsøn.dk · eaogsoen@gmail.com

ditorproduktion, før de 8
sensorer kunne afgive deres
karakter.
Fastansættelse og ny lærling
Mejdahls Bageri er allerede i gang med at tage en
ny lærling i bagerlære, og
Rikke Møller kan glæde sig
over, at hun fremover er
ansat som udlært bager hos
Mejdahls Bageri i Hals.
Fuldkornsdag
17. Januar
Bagerfaget afholder på denne dato årets ”fuldkornsdag”, hvor der sættes fokus på fuldkornsprodukter
/ opskrifter. 94 ud af 98
kommuner i hele Danmark
deltager i dette arrangement, hvor sundt brød
bagt på fuldkorn i mange
variationer vil få ekstra opmærksomhed. Mejdahls
Bageri er også med i dette,
og på dagen har man ekstra
gode tilbud på fuldkornsprodukterne i forretningen,
så det er bare med at kigge
ind og se hvad der er på
brødhylderne.

Kig ind. Vi har altid 500 ruller vinyl
og tæpper på lager til omg. levering.

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

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

Meltex
vinylclick
Fås i træ- og flisemønstre.
Mange smukke designs Før 349,-

100% Cantana fibre. 4 gode farver

Pr. kvm.

Kæmpe udvalg i
afpassede tæpper

Her er der stillet op til fotografering på dagen. Bagermester Steen Mejdahl, nyudlærte Rikke Møller og Lise
Mejdahl fra bageriet i Hals.

Pr. kvm.

NU KUN

Telefon 98 34 23 00

299,SLV godkendt

– vi tager læsset

Tirsdag 7. Januar 2020
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senere blevet døbt. Men var
60›erne nu så glade endda.
Vi skal på smuttur til årtiet,
som man ikke glemmer,
hvis man var der - og ser
på det i bagklogskabens
lys: Hverdagens levevilkår,
øst/vestpolitikken,
ungdomskulturen, musikken o.s.v.

Øvelsessystemet i Chi
Gong er med til at give
fri bevægelighed, og kan
beskrives som kunsten at
mærke sig selv, sin krop og
sit energi-flow – en slags
yoga.

Aalborgenseren Hanna Sofia Larsen og AOF-Nord åbner
to kurser i Egense Forsamlingshus tirsdag 16. januar.

KYSTBYERNE / OPLYSNING

Af Bruno Larsen
Allerede torsdag 16. januar
åbner Den Nære Aftenskole under oplysningsforbundet AOF-Nord en ny
sæson i Kystbyerne. Med
Hanna Sofia Larsen som
instruktør lægges ud med
Chi Gong i Egense Forsamlingshus. I januar tilbydes også et par sprogkurser
samt korsang.
Hvad er Chi Gong eller
Qigong. Wikipedia.dk fortæller, at Chi Gong dækker

over et væld af kinesiske
helbredsøvelser, og udøves
for at opbygge kroppens
indre energi. Chi Gong er i
dag udbredt i store dele af
verden. I Danmark har systemet været udøvet siden
slutningen 1960erne.
Kinesere har traditionelt
været meget optaget af metoder til at vedligeholde
helbredet, og hver morgen
før arbejdstid træner millioner Chi Gong, Tai Chi
og andre systemer i alle
Kinas parker.

Bred erfaring
Hanna Sofia Larsen er uddannet sygeplejerske, men
arbejder også som kostvejleder, zoneterapeut, øreakupunktør og lydhealer.
Hun opfordrer interesserede til at finde hjemmesiden https://nord.aof.dk, og
taste kursusby i søgefeltet.
Under Egense findes de
to Chi Gong-kurser, som
begge strækker sig over 10
mødegange med start 16.
januar. Det ene benævnes
”hensyntagende hold” og
er for dem, der har brug for
hensyntagen til øvelserne,
som kan foregå stående,
siddende eller liggende.
Tysk og engelsk
Mou Skole skal danne ramme om to sprogkurser: 22.
januar indledes med turisttysk med Søren Schmidt
som underviser, og fra 4.
februar skal Elin Nielsen
lære fra sig hvad angår engelsk.
Organist og sanger Arne
Munck Rasmussen genoptager korsang i Dokkedal
Kirke fra mandag 20. januar. Repertoiret indeholder lidt af hvert; gospel,
rytmisk – og også danske
sange.

Nedskæring foretages overalt
Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT
- det miljørigtige valg
Aalborgvej 55, 9240 Nibe
Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk

Nordjyllands

m

Hals Grill

ås

ke

&

KYSTBYERNE / SOGNENYT

Af Bruno Larsen
Torsdag 30. januar sætter
menighedsrådet i Mou
Sogn gang i et nyt forår
med ”Mad & Tro” i Mou
Aktivitetscenter.
”Mad & Tro” er fire
sogneaftener kombineret
med spisning. Frem til 27.
januar kan interesserede
investere i alle fire indslag
mod erlæggelse af 250 kr., og
derved opnå rabat. Enkeltdeltagelse koster nemlig 75
kr., inkl. fællesspisning.
Tilmelding er nødvendig:
Graverkontoret på tlf.
40 18 92 22 eller e-mail:
gravermou@gmail.com.
Uden mad er prisen 50
kr. og tilmelding er ikke
nødvendig.
Spisningerne begynder kl.
17.30 og fra 18.30 går det
løs med enten foredrag,
film eller musik.
Tilbage til 60›erne
Årets første gæst er den
65-årige freelancemusiker,
højskolelærer,
golfinstruktør, historienørd,
eventyrfortæller, foredragsholder og underviser,
Peter Søvad, der ellers
er uddannet som både
bibliotekar og rytmisk/
klassisk kontrabassist.
30. januar tager han
sine tilhørere ”Tilbage
til 60erne!”, som han
præsenterer sådan:
- Set med eftertidens øjne
var 60›erne et årti med fest,

Højeste dagspris gives
for jern og metaller

ISO
14001

Peter Søvad kan både spille, synge og fortælle. Det sidste giver
han prøver på i Mou Aktivitetscenter 30. januar. Pressefoto.

farver og stor økonomisk
vækst i den vestlige verden.
»De glade 60›ere« er årtiet

Hospitalsklovnerier
Hospitalsklovnen
Tut
skulle have besøgt Mou i
efteråret, men blev ramt af
sygdom. Hun er klar igen
og besøger ”Mad & Tro”
torsdag 27. februar. Her
vil hun tage udgangspunkt
i den velgørende forening
Danske Hospitalsvogne
og sin egen rolle i den
forbindelse.

Scirocco 1.8 GT - Nordjylland

Årgang 1992 · 155.000 km. · 98 HK · Fuld servicebog. Står virkelig flot.
INGEN rust. Undervognsbehandlet flere gange. Suwo og Pava.
Sæder i meget fin stand. Mange nye motordele sat i da jeg købte bilen.
Kun kørt 20.000 km. på de 4 år jeg har haft den. Automatgear 3 gear. (10 km./
ltr. uanset om det er 80 eller 120 km./t.). Indreg. som varebil. 1800,- halvårligt
Har bagsæder liggende. Kan laves til hvide plader for ca. 7000,-.
Står på bilmuseum p.t.. Har ikke kørt de sidste 2 år. Er ikke på plader.
Kørt virkeligt pænt. Ingen “dørtræk her” hilsen Søren Roesdahl

Pris 54.000,- Kontakt 29 47 56 17

Bilen står i Nordjylland

bedste smørrebrød

Smørrebrød

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

Vi sparer ik’ på pålægget
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KYSTBYERNE / KIRKENYT

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

Kl. 19.30 tirsdag 4. februar vil Mou Kirke
udelukkende være oplyst af levende lys, og
alt vil være lagt til rette
til en stemningsfyldt
kyndelmisse-aften, hvor
der skal synges salmer
og vintersange – humoristisk akkompagneret af
Jakob Skov Søndergaard

Mangler du en tryksag
Plakater, visitkort, reklamesedler, bannere eller
din helt egen profilbrochure KUN for din butik,
så kontakt os for tekst, foto og layout.
Vi giver gerne en pris uforbindende.

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

PRISER
FITNESS MEDLEMSKABER

NYTÅRS TILBUD
LØBENDE MEDLEMSKABER
OPKRÆVES PÅ KREDITKORT

på saxofon og Ole Sloth
ved klaveret. De to erfarne musikere, der ses
på det ledsagende privatfoto, bidrager også med
egne kompositioner.
Sognepræst Michelle
Holst Andersen vil kæde
aftenen sammen med
ord om lys og kyndelmisse.

GRATIS FITNESS INTRO OG FOLLOW-UP
Hvis du er medlem tilbyder vi flg. tidspunkter: Mandag kl. 18.30-19.00 & Onsdag kl. 09.00-09.30

HOS FYSIOFORM

Fitness Intro er en kort gennemgang af styrke- og kredsløbsmaskinerne.
Du kan få et gratis standardprogram. Ønsker du et ”skræddersyet” program udarbejdet af en
fysioterapeut til 200 kr., bestiller du tid i receptionen hos Anette, Kenneth eller Janne.

FÅ GRATIS OPRETTELSE I JANUAR (NORMALPRIS 150 KR)

Follow-Up er en mulighed for at møde op og få repeteret/blive rettet.
Medbring træningstøj, rene sko og et håndklæde til brug på maskinerne. Vi har badefaciliteter.

BINDING ER LØBENDE MÅNED + 5 MDR - OPSIGELSE ER LØBENDE MÅNED + 1 MÅNED
VOKSEN
UNG
14-17 ÅR
BARN
12-13 ÅR (Træning kun i følge med et voksent medlem)
OPRETTELSE + OPKRÆVNINGSGEBYR + FITNESSKORT

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

TIL ET LØBENDE FITNESS MEDLEMSKAB MED PRISERNE

FYSIOTERAPI AFDELINGEN

Voksen............................................................... 200 kr./md.

KONTANTE MEDLEMSKABER

OPKRÆVES VED SKRANKEN
Unge 14-17 år ...................................................
150 kr./md.

VOKSEN
Børn 12-13

PRISER

år .................................................... 100 kr./md.

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

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

FITNESS MEDLEMSKABER
LØBENDE MEDLEMSKABER
OPKRÆVES PÅ KREDITKORT

UNG
14-17
ÅR
BINDING
ER LØBENDE
MÅNED + 5 MDR - OPSIGELSE ER LØBENDE MÅNED + 1 MÅNED

1 UGE
1 MD VOKSEN
14-17 ÅR
3 MD UNG
1 KLIP BARN
- 1 dag 12-13 ÅR (Træning kun i følge med et voksent medlem)
OPKRÆVNINGSGEBYR + FITNESSKORT
10 KLIPOPRETTELSE
- Gyldigt i 12 +mdr
20 KLIP - Gyldigt i 12 mdr

MEDLEMSKABER
BARN 12-13 ÅRKONTANTE
(Træning kun i følge med et voksent medlem)
OPKRÆVES VED SKRANKEN
1 UGE
1 MD
VOKSEN
3 MD
1 UGE
1 KLIP - 1 dag
1 MD
10 KLIP - Gyldigt i 12 mdr
3 MD
20 KLIP - Gyldigt i 12 mdr
1 KLIP - 1 dag
10 KLIP - Gyldigt i 12 mdr
OPRETTELSE + FITNESSKORT VED KONTANTE MEDLEMSKABER
20 KLIP - Gyldigt i 12 mdr
NYT FITNESSKORT
TRÆNINGSPROGRAM UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUT

UNG 14-17 ÅR

8-12

HOLDPLAN

1 UGE
1 MD
3 MD
1 KLIP - 1 dag
10 KLIP - Gyldigt i 12 mdr
Mandag
20
KLIP - Gyldigt Tirsdag
i 12 mdr
9.00
Ryghold
Anette & Ulrik

BARN 12-13 ÅR

Torsdag
10.00

100 kr
200 kr
500 kr
200 kr
50 kr
400 kr
300 kr
1000 kr
500 kr
100 kr
600 kr
0 kr.
1000 kr
50 kr.
200 kr.

150 kr
300 kr
750 kr
75 kr
450 kr
Fredag750 kr

Balancehold
Kenneth
(Træning kun i følge med et
voksent medlem)

19.00
UGE
1Maskinhold
MD
3Kenneth
MD
1 KLIP - 1 dag
11.00
10 KLIP - Gyldigt Gladhold
i 12 mdr
20 KLIP - Gyldigt Kenneth
i 12 mdr

13-18

Onsdag

150 kr
200 kr
kr/md
300
150 kr
kr/md
750
100
kr/md
75 kr
450 150
kr kr
750 kr

11.00

Gladhold
Kenneth

11.00

Brikshold
Anette

100 kr
Maskinhold200 kr
Kenneth 500 kr
50 kr
11.00
Maskinhold300 kr
Anette
500 kr
10.00

13.00
13.00
OPRETTELSE
+ FITNESSKORT
VED KONTANTE14.00
MEDLEMSKABER
Maskinhold
Stabilitetshold
Maskinhold
NYT
FITNESSKORT
Anette
Anette
Kenneth

TRÆNINGSPROGRAM UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUT
16.00
16.00 Maskin-/
Maskinhold
Kenneth

Gladhold
Anette

0 kr.
50 kr.
200 kr.

Med henvisning

● 1 gang FYSIO-massage 20 min
● 1 gang FYSIO-konsultation 20 min
● 1 gang Fyshold
● 1 gang Opfølgende træningsterapi
● 1 gang OSTEOPATI 20 min
● 1 gang OSTEOPATI 40 min

175,00
117,00
58,50

Uden henvisning
200,00
288,50
150,00

”danmark” tilskud 88,”danmark” tilskud 59,”danmark” tilskud 30,-

288,50
GRATIS FITNESS INTRO OG
FOLLOW-UP
577,00

Hvis du er medlem tilbyder vi flg. tidspunkter: Mandag kl. 18.30-19.00 & Onsdag kl. 09.00-09.30
OBS Fyshold er en samlet betegnelse for ryghold, maskinhold, balancehold, stabilitetshold m.m.
Fitness Intro er en kort gennemgang af styrke- og kredsløbsmaskinerne.
Du kan få et gratis standardprogram. Ønsker du et ”skræddersyet” program udarbejdet af en
fysioterapeut til 200 kr., bestiller du tid i receptionen hos Anette, Kenneth eller Janne.

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER

Follow-Up er en mulighed for at møde op og få repeteret/blive rettet.
Medbring træningstøj,KLINIK
rene sko FOR
og et håndklæde
til brug på maskinerne.FITNESSCENTER
Vi har badefaciliteter.
FYSIOTERAPI

KLINIK
FOR FYSIOTERAPI
FITNESSCENTER
MANDAG
kl. 08.00-18.00
kl. 05.00-23.00
FYSIOTERAPI
AFDELINGEN
TIRSDAG
kl.
08.00-18.00
kl. 05.00-23.00
MANDAG
kl. 08.00-18.00
kl. 05.00-23.00
ONSDAG
kl. 08.00-12.00
kl. 05.00-23.00
Med henvisning
Uden henvisning
TIRSDAG
kl. 08.00-18.00
kl. 05.00-23.00
TORSDAG
kl. 08.00-18.00
kl. 05.00-23.00
●
1
gang
FYSIO-massage
20
min
200,00
FREDAG
kl. 08.00-12.00
kl. 05.00-23.00
ONSDAG
kl. 08.00-12.00
kl. 05.00-23.00
● 1 gang FYSIO-konsultation 20 LUKKET
min
175,00
288,50
”danmark”
tilskud 88,LØRDAG
kl.
05.00-23.00
●
1 gang Fyshold
117,00
150,00
”danmark” tilskud 59,TORSDAG
kl. 08.00-18.00
kl. 05.00-23.00
SØNDAG
LUKKET 58,50
kl.
05.00-23.00
● 1 gang Opfølgende træningsterapi
”danmark” tilskud 30,-

● 1 gang
OSTEOPATI
min
Klinikken
har
LUKKET
på alle helligdage288,50
og05.00-23.00
grundlovsdag.
FREDAG
kl.20
08.00-12.00
kl.
● Fitnesscenteret
1 gang OSTEOPATI 40har
min åbent på ALLE årets dage
577,00- også helligdage.
LØRDAG
LUKKET
kl. 05.00-23.00
Medlemsskab
til Fitness
kan
KUN købes
i klinikkens
OBS
Fyshold er en samlet
betegnelse
for ryghold,
maskinhold,
balancehold,åbningstid.
stabilitetshold m.m.
SØNDAG

LUKKET

kl. 05.00-23.00

ÅBNINGSTIDER

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

KLINIK FOR FYSIOTERAPI

FITNESSCENTER

MANDAG

kl. 08.00-18.00

kl. 05.00-23.00

TIRSDAG

kl. 08.00-18.00

kl. 05.00-23.00

ONSDAG

kl. 08.00-12.00

kl. 05.00-23.00

TORSDAG

kl. 08.00-18.00

kl. 05.00-23.00

FREDAG

kl. 08.00-12.00

kl. 05.00-23.00

LØRDAG

LUKKET

kl. 05.00-23.00

SØNDAG

LUKKET

kl. 05.00-23.00

Klinikken har LUKKET på alle helligdage og grundlovsdag.
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konsekvens. Nogle år
efter hjerneblødningen
brækker Peter lårbenet
og får nu dommen af
lægen om, at det bliver
aldrig bedre. Han skal
vænne sig til et liv i kørestol.
”Det må du lære at leve
med – det bliver ikke
bedre” var ordene Peter K. Bendtsen fik med
hjem fra sygehuset. Men
Peter gav ikke op og
trodsede lægens dom.
Han kæmpede med genoptræning.
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Peters store ønske er, at På et tidspunkt får Peter
kunne komme til at gå kontakt til Elisabeth W.
igen.
Jørgensen fra Bodymindtherapy.dk ved Vodskov
Peter K. Bendtsen blev og der aftales behandlinfor nogle år siden ramt af ger. Elisabeth arbejder
en større hjerneblødning som holistisk behandler
med halvsidig lammelse med bl.a. kranio sakral
og talevanskelighed som terapi og ergoterapi.
Hun kombinerer viden
og teknikker fra begge
uddannelser med den
brede erfaring hun har.
Peter mærker effekt alleFå passet din hund rede efter første behandling. Han mærker der
i trygge og gode omgivelser
sker noget med armen
Ring og bestil tid på
og benet. Det myldrer
TELEFON
med liv. Følingen i be98 85 43 60 net er nu blevet så god,
www.mariannes-hundepension.dk
at Peter kan gå indendørs
med stok. Som bonus er
talen blevet mere tydelig
og længere sætninger kan
udtales nemmere.
Netop kombinationen af
kranio sakral terapi, blød

bindevævsmassage og ergoterapien giver et godt
resultat. Udgangspunktet vurderes fra gang til
gang og behandling og
aktivitet tilpasses derefter.
Peter K. Bendtsen udtaler ”det bliver ikke bedre,
hvis man ikke gør noget”
og ”øvelse gør mester”
disse ideologier bakker
Elisabeth op om. Peter
yder dagligt en ekstraordinær indsats og tager
ansvar for sin bedring.
Han bibeholder hele tiden håbet, på trods af
lægens dom og den mangelfulde kommunale fysioterapi.
Peter har lært sig selv
at forflytte sig til og fra
kørestol, således han
har noget frihed ved at
kunne selv. Frihed, selvbestemmelse og livskvalitet hænger sammen, når
man altid har klaret sig
selv.
Han fortæller, at han
kender flere i lignende
forløb, der lige som ham
selv er opgivet træningsmæssigt og overladt til
tilfældighederne.

Klinik for fodterapi
v/ statsautoriseret fodterapeut
Lisa Andersen

Er fødderne blevet trætte, så kom ned til mig!
Januartilbud
3 stk. Gehwål plejeprodukter
betal kun for de 2.
Ialt 200,-

Vær god ved dine fødder
- få en fodbehandling.
Fuss-Behandlung.
Parafin behandling i forlængelse
af fodbehandling til 500,- kr.
Giver bløde fødder i længere tid til de
“tørsprækkede” vinter fødder.

Østerled 1 · 9370 Hals . 31 42 44 81

Fortæl at du så det i avisen!

Kranio sakral terapi
Ergoterapi
• Helbredelse eller lindring af smerter
i alle led og muskler.
• Styrker immunforsvaret.

Jeg hedder Dorte Bang og er
uddannet jordemoder, certificeret
sonograf (ultralyd), sygeplejeske,
sundhedsplejerske og
familieterapeut.

• Godt mod hovedpine/migræne.
• Virker dybt afspændende.
• God til både fysiske og psykiske
ubalancer fx stress og overbelastning.

Jeg har mere end 30 års erfaring indenfor mit felt
og mit mål er at sikre dig og din familie den bedste
vejledning, både under og efter graviditeten,
så I kan få en tryg og velfungerende familie.

• Godt til både voksne og børn.
• Træning og rådgivning vedr.
sanseapparatet hos børn.
• Fødselsskader.
• Ergonomisk rådgivning.
Kontakt Elisabeth W. Jørgensen
på tlf. 24 25 22 23
for tidsbestilling eller ved spørgsmål

Jeg tilbyder
Jeg hjælper dig med at komme godt fra start –
både før og efter fødslen og kan således tilbyde
ultralydsscanninger, privat sundhedsplejerske- og
jordemoderforløb samt familieterapi sessioner.
Vang Mark 80 · 9380 Vestbjerg
Åbningstider: Daglig fra 8-21 samt weekend
info@dortebangs.dk · Tlf. 41 82 42 42

Bodymind-Therapy.dk
v. Elisabeth W. Jørgensen

Peter K. Bendtsen

Vodskovvej 135 A · 9310 Vodskov · Tlf. 24 25 22 23
kontakt@bodymind-therapy.dk
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PÅ HTX SKAL DU IKKE
KUN FORESTILLE DIG,
HVAD DER SKER...

SÅ KOM TIL INFORMATIONSAFTEN

på Aalborg Tekniske Gymnasium og lær mere om vores studieretninger, se studiemiljøet
og få svar på dine spørgsmål.
Tirsdag den 14. januar kl. 19
– på Øster Uttrup Vej 5, 9000 Aalborg

Onsdag 15. januar kl. 19
– i Friis, Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg

Her kan du høre om alle studieretningerne på HTX og se

Her kan du høre om alle studieretningerne på HTX og se

vores lokaler, hvor følgende studieretninger holder til:

vores lokaler, hvor vi har følgende studieretninger:

• Fysikkens verden

• GAMETECH

• Naturens kemi

• Film og medier

• Industrielt design

• International HTX

• Bioteknologi

• Urban design

• Naturvidenskab og innovation

• Beredskabslinjen

• Robotteknologi

NY S
TUDI

ERET

NING

SE MERE PÅ AATG.DK
facebook.com/aalborgtekniskegymnasium
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KOM TIL INFORMATIONSAFTEN PÅ TECHCOLLEGE
– vi ses på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

Hør om vores erhvervsuddannelser og 18 EUX-uddannelser

TORSDAG DEN 16. JANUAR KL. 19-21
Bliv klogere på:
// uddannelsernes opbygning
// dine fremtidsmuligheder med en erhvervs- eller EUX-uddannelse
// hvordan du kommer ind på din drømmeuddannelse
// og meget mere…
Mød lærere og vejledere og få svar på dine spørgsmål om vores uddannelser.

Se mere på techcollege.dk/informationsaften

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · 7250 1000 · techcollege.dk
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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

Alle er ramt af
global plastik-epidemi

Store spørgsmål, for forskningen i konsekvenserne af at
have mikroplast i kroppen er
fortsat i sin spæde fase. Men
studier viser, at små partikler
af mikroplast er i stand til at
bryde ind i blodbanerne og
blive transporteret rundt i
kroppen.
- Det kan påvirke vore organer og sågar også hjernen, hvis
partiklerne bliver små nok.
Sådan sagde biolog ved interesseorganisationen WWF
Verdensnaturfonden, Thomas
Kirk Sørensen, til Ritzau i oktober 2018.

kerheder betyder, at resultaterne ikke er helt sikre.

En global epidemi
EUs
statistikorganisation
Eurostat oplyser, at den gennemsnitlige europæer skaber
31 kg plastaffald om året.
Så siden bakelit i 1909 blev
Hvis du kender definitionen
opfundet som det første synpå mikroplastik, vil du ikke
tetiske plastikmateriale, er der
undre dig over, hvad du støi de seneste 100 år produceret
der på i denne udgave af Navoldsomme mængder.
turligvis.
Med god grund kan udbredelsen karakteriseres som en gloIndledningsvis skal oplyses, at
bal plastik-epidemi. Og fakalt plastik under fem millimetisk har mikroplasten spredt
ter i diameter betegnes som
mikroplast. Mikroplast kan Småbitte perler, fragmenter og fibre af plastik findes overalt – også i menneskers afføring (foto), sig til de fjerneste og mest
uberørte områder på kloden.
opstå ved, at plastprodukter hvilket blev fastslået af en undersøgelse udført i 2018 af australske forskere. Desværre finder
bliver nedbrudt i mindre styk- mikroplasten mange veje i vort miljø – og endnu er ingen sikre på omfanget af konsekvenserne. En nylig undersøgelse fra University of Essex og Plymouth
ker.
Foto: Plastic Change
Marine Laboratory har fundet
Og hver gang vi vasker tøj i
vaskemaskinen, slides mil- blive tilsat tandpasta, skrub- skrubbende og slibende effek- sker eller spist mad pakket ind plastik i 102 ud af 102 havskildpadder fra henholdsvis
ter. Der kan være helt op til i plastik.
lioner af fibre af og ender som becreme og maling.
Atlanterhavet, Middelhavet
mikroplast. Mikroplast kan Mikroskopiske perler af mi- 350.000 stykker mikroplastik
og Stillehavet.
også være produceret for at kroplastik tilsættes for at opnå i en enkelt creme.
Plast i drikkevand
Egentlig er undersøgelsesMikroplast i lort
resultatet ikke særligt over- Plast ved Antarktis
Rensningsanlæg kan ikke til- raskende, for året tidligere I begyndelsen af 2018 var
bageholde mikroplast i spil- (2017, red.) kom det frem, at Greenpeace i Antarktis med
Hanna Vigs
devandet, så mikroplast findes man havde fundet mikroplast skibet Arctic Sunrise for at
Begravelsesforretning
overalt – ikke kun i vand, men i drikkevandet hos 16 hus- udføre videnskabelige undersøgelser. Til forskernes skræk
også på land, i jorden og i luf- stande i hovedstadsområdet.
ten - i fisk, fugle, planter og Ingen kunne forklare, hvor blev der fundet mikroplast i
dyr, herunder mennesker.
mikropartiklerne
stammer havet omkring Sydpolen i syv
Vesterbro 121,
fra, men det er nærliggende af otte prøver. I fem af ni prø9000 Aalborg
I 2018 oplyste videnskab.dk, at kaste mistanken på grund- ver i nyfalden sne var der per98 12 79 99
fluoroctansyre, som ophober
at et hold australske forskere vandet.
Østergade 56,
sig i levende organismer, og i
havde fundet spor af mikro9440 Åbybro
dyreforsøg har vist sig at være
plastik et nyt sted - nemlig i Usikre resultater
98 24 37 72
menneskelort.
Men kan bittesmå plastikstyk- kræftfremkaldende og påvirke
Godt nok var det kun otte per- ker sive ned gennem jorden og immunsystem og fosterudvikBente
Lea
Henrik
Jesper
ling.
soner, der fik analyseret deres forurene grundvandet?
Sølvkjær
Schlander
Trenskow
Orlien
Her skal ikke uddybes yderliafføring
af
forskerne,
men
til
Det
er
meget
lidt
sandsyn- en del af Begravelse Danmark
gengæld kom de fra henholds- ligt, konkluderer et nyt studie gere. Dertil er emnet og probegravelsedanmark.dk/bedemand-aalborg
vis både Italien, Japan, Polen, udført i 2018 af Danmarks blemerne for omfattende. Dog
Holland, Rusland, Storbritan- Tekniske Universitet for Mil- viser adskillige undersøgelser,
at plastforureningen har store
nien, Finland og Østrig.
jøstyrelsen.
I alle prøverne var der spor af Konklusionen er baseret på konsekvenser for dyrelivet.
mikroplast - op mod ni for- analyser af 10 prøver af grundStort udvalg i kister, urner & ligtøj
skellige af slagsen samlet set vand indsamlet ved fire borin- Forskning er spæd
www.aalborgbedemand.dk
Stort udvalg
i kister, urner & ligtøj
- i afføringen, og alle forsøgs- ger. Dog fremhæver forskerne Men hvad gør plastik ved
www.aalborgbedemand.dk
deltagerne havde i tiden op til bag studiet, at det begrænsede mennesker? Er det farligt for
BISÆTTELSE
Begravelse/Bisættelse
• Kiste (hvid) DANSK produceret
analysen drukket af plastikfla- datagrundlag og andre usik- vort helbred?

Besværlig forskning
En mere generel betragtning
kommer fra den danske miljøorganisation Plastic Change:
- Vi ved, at mennesker, grundet den omfattende plastikforurening, indtager plastik gennem luftforurening og noget
af vor mad.
Men forskerne ved endnu ikke
ret meget om, hvilke fysiske og
sundhedsmæssige konsekvenser plastik i kroppen har for
mennesket. Det skyldes primært, at det er enormt svært
at forske i, fordi man skal
kontrollere for så mange andre
ting (vi bliver konstant udsat
for diverse kemikalier osv. fra
mange forskellige kilder).
Kom ind i kampen
Småbitte perler, fragmenter
og fibre af plastik findes overalt, uden vi kan se dem. Men
ude af øje er ikke ude af sind,
så der er grund til bekymring.
Alt taget i betragtning, så
bærer alle i samfundet – bl.a.
producenter, industrien og
forbrugere - et ansvar for plastikforureningen, der er et resultat af øjeblikkelige behov og
vor brug-og-smid-væk kultur.
På rollelisten har vi selvfølgelig også politikerne.
De skal skærpe rammerne og
kravene til, hvordan produkterne fremstilles og hvordan
de bortskaffes.
Har ovenstående vakt din bekymring, så kom ind i kampen.

VED DØDSFALD
DØDSFALD
VED

• 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

Fast pris fra

7.850,7.850,7.350,

Fast pris fra
Fast pris fra

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

Kommer over alt

Hejslet Begravelsesforretning

AALBORG

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14
DØGNVAGT

“Min sidste vilje” sendes vederlagsfrit overalt

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

www.aalborgbedemand.dk

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

På gensyn 5. februar

Frank Hejslet
Eksamineret
bedemand

Jonna Helledie
Eksamineret
bedemand

Vodskov: Vodskovvej 36
Sæby: Grønnegade 12

John Hejslet
Diplomuddannet
bedemand

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

TILLID
GENNEM
31 ÅR

Søren

Klaus

Kirsten

Helle

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
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“Rosenhaven”
NYE BOLIGER

Den første til at tage et spadestik var borgmester Mikael Klitgaard, og han så ud til
at have prøvet det før.

DRONNINGLUND

i Dronninglund
Byggemodnet til 20 boliger
opføres som dobbelthuse
Alle grunde er min. 400 kvm. eller mere.

Med
Sundby-Hvorup
Boligselskab som bygherre starter nu byggeriet af 8 familieboliger i Dronninglund.
Planlægningen af boli-

gerne startede for længe
siden (da Boligselskabet
Dronninglund eksisterede), men et flertal i byrådet
var i første omgang ikke til

Efter spadestikkene var der kaffe og kager i det til lejligheden opstillede telt, som skærmede for den kølige blæst.

GRATIS
I Aalborg kommune

afhentning
af gammelt jern
og skrot

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!

sinds at bevilge det kommunale tilskud.
Siden da har man besindet
sig og støtter nu i udstrakt
grad almennyttigt byggeri
rundt omkring i kommunen. Det nævnte borgmester Mikael Klitgaard da
også i sin tale, inden han
tog fat på at udføre det
første spadestik.
Med indflytning ultimo
2020 står 8 boliger klare,
hvis ellers planerne holder.
De fordeler sig med 2 stk.
3-rums boliger på 77m2
og 6 stk. 4-rums boliger
på 89m2. Den månedlige husleje beløber sig til
henholdsvis 6.600 kr. +
forbrug og 6.935 kr. + forbrug.
Inden spadestikket holdt
først borgmesteren og dernæst formanden for boligselskabet, Hans Bøyen
Christensen, en lille tale.
Mikael Klitgaard fortalte,
at det nu går godt i hele
kommunen, og man derfor
var i stand til at optrappe boligbyggeriet forskellige steder i området. Hans
Bøyen Christensen nævnte
det gode samarbejde mellem boligselskabet og kommunen til glæde for de,
som nu kan få en bolig i
Dronninglund.
Og så kunne alle de fremmødte gå i det til lejligheden opstillede telt og få sig
en kop kaffe og smage en
el. flere af de lækre kager.

Dobbelthusene er
under opførelse
2 stk. på 120 kvm.
4 stk. på 90 kvm.
6 stk. på 82 kvm.
alle med carport og redskabsrum.
Nogle er helt færdige og klar til indflytning

KAN KØBES
ELLER LEJES
Rosenhaven har plads til 44 boliger ialt,
så passer een af opførte boliger dig ikke,
så kan vi tilbyde dig en anden bolig
i Dronninglund.

Går du i boligtanker?
Så er Rosenhaven måske stedet for dig
Kontakt Børge Juul:
l Rosenhaven ApS for yderligere oplysninger på tlf. 21 21 25 76.

Rosenhaven ApS

Slotsgade 1, 9330 Dronninglund
Tlf. 21 21 25 76 juul@m2-byg.dk
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Kung i atelieet
med kursister.

Af Bjarne Høj
AOF udvider i den kommende sæson sine aktivi-

teter i Hals som en del af
Den Nære Aftenskole i
landdistrikterne.
AOF opretter fra nytår

foreløbig 2 malehold i galleriet Atelier the Artist i
Midtergade, hvor malerværkstedet er blevet udvi-

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

Skrotbiler købes
Ring for højeste dagspris
på din bil
Vi afhenter
gerne!
22 17 18 71

det. Den lokale talentfulde
kunstmaler og underviser,
Kung Hansen, skal stå for
undervisningen.
Samme aftale er indgået
med malekursus i Kungs
Maleskole i Skrågade i
Nørresundby. Her startes
op med 4 malehold, og der
vil blive undervist i portrætmaling og – tegning,
dekoration og figurmaling
og kunstmaling.
Kung Hansen har siden
2004 undervist i kunstmaling på Hals Husflidsskole,
senere også på Vestbjerg
AktivitetsCenter, men dette er nu stoppet og undervisning foregår nu udelukkende i egne lokaler.
Konsulent i AOF, Anita
Rokkedal, Den nære Aftenskole, siger: ”Vi er glade for
at kunne byde Kung inden-

for i vores aftenskole. Hun
er uddannet på Kunstakademiet i Bangkok, Thailand
og er senest optaget i bogen
”101 kunstnere2019”, så
hun har helt sikkert viden
og læring at bibringe vores
kursister”. ”I forlængelse
af vores samarbejde med
Kung i Hals, har det været naturligt også at skabe
nogle aktiviteter sammen i
Nørresundby, da muligheden bød sig”, slutter Anita
Rokkedal.
Kung Hansen, oprindelig
navngivet Nanthawan Sitthipanya, kom til Danmark
i 2000.
Hendes fantasifulde, eventyrlige malerier peakede
foreløbigt på forårsudstillingen
ArtNordic2018
i København, der efterfølgende gav invitationer

fra en god håndfuld store
europæiske gallerier i bl.a.
Firenze og Barcelona, samt
fra Miami og New York.
Foreløbig må udlandet vente, men Kung har ambitioner. Hun er 3. generation
af undervisere og kunstnere
efter sin berømte far og sin
nu 99-årige morfar, der var
leder af en maleskole. Kung
er en meget kompetent og
populær underviser, og
med sit smittende gode humør venter der kursisterne
nogle gode timer i maleriets
verden.
AOF har også indledt et
nyt samarbejde med Karina
Teilskov fra ”Mælkebøtten” ved Vester Hassing
med kurser i aktuelle blomsterudsmykninger. Se mere
på hjemmesiden: nord.aof.
dk/kurser/kreativ…

SALG AF SCOOTERE, EL-SCOOTERE OG TILBEHØR
Plads til 2 personer

God finansiering
kan tilbydes!

Kontakt Kurt Nielsen
Tlf. 4081 1871

Investér i din bils levetid
og sikkerhed

Det kan alle biler i det danske klima, selv de helgalvaniserede. Men det er der råd
for. Med en Dinitrol-behandling holder du effektivt rusten fra døren,
helt bogstaveligt. Jo tidligere din bil får Dinitrol-behandlingen, desto bedre.
Book en tid hos:

v/ John Rasmussen
Havblik 3 · 9340 Asaa

Atlas
155
165
175
185
175
185
195
195
205
205
215
225

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

65
70
65
65
65
65
50
65
55
60
55
45

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Helt ærligt - Din bil kan ruste!

Asaa Auto

Klar til vintervejene?

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

14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17

2.195,2.295,2.195,2.495,2.395,2.395,2.695,2.395,3.195,3.395,4.295,4.695,Ring på
tlf. 9885 1940
for booking
af hjulskift!

1.795,1.895,1.895,2.095,2.095,2.195,2.395,2.195,2.895,2.995,3.595,3.995,GRATIS
opbevaring
af dine
sommerhjul

1.595,1.695,1.695,1.795,1.895,1.995,2.095,1.995,2.995,2.695,3.295,3.495,-

Garantien gælder følgende
dækmærker: Michelin,
Bridgestone, Continential
og Firestone.

Er din størrelse ikke nævnt, så ring!
Forbehold for trykfejl.
Alle priser er for 4 dæk inkl. montering, nye ventiler og afballancering.
Tillæg for TPMS ventiler. Dæktilbud gælder så længe lager haves.

Find os på Facebook
facebook.com/asaaAuto

Enkelt og lokalt
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“Lidt Specielt” som lige
er åbnet overfor Dagli’
Brugsen i Gandrup.
Cyklen er kun deres »vartegn« der handles med alt
muligt i den nye butik.

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

GANDRUP

“Lidt Specielt”
er åbnet
n

Specialister i Hyundai

VI REPARERER
ALLE BILMÆRKER

NYTÅRSTILBUD
NETTO - ENGROS

08 Mercedes.Benz S320 CDI 235 HK 4x4 Nypris 1,7 mil .....199.800
00 VW Caravelle 2,5 TDI 8 Personers BUS Super FIN ............99.800
83 Mercedes-Benz S500 SE Kun kørt 154 t km RUSTFRI .......99.800
07 Skoda Octavia 2,0 TDI H/B KUN kørt 119.000 KM Fin .....49.800
98 Audi A8 2,5 TDI V6 Økonomisk Diesel , Aut gear Fin .....49.800
08 Fiat Punto 1,3 JTD 23 km/literen KUN 87 t km 5 Dørs ...39.800
04 Volvo V40 1,8 St. car – SUPER FIN BIL – Nysynet, Træk ...39.800
98 Volvo V70 2,5T St. car Hvid - Nysynet m/træk, Læder ...29.800
06 Chevrolet Matiz 1, 5 dørs Nysynet – kun kørt 112 t km .19.800
00 Peugeot 306 1,8 16V Sedan NYSYNET Super Fin .............14.800
02 Toyota Yaris 1,0 5 Dørs – Skal ikke synes, Rød, Træk .....14.800
07 Ford Fiesta 1,6 TDCI 3 Dørs Sort, defekt/utæt dyse Fin.....9.800
97 Toyota Carina 2,0 SLI CC Mørkerødmetal, Nysynet Fin ....9.800
V A R E V O G N E + MOMS :
11 Iveco 35C17V Ladvogn med Ruf og lift, Nysynet FIN .....99.800
03 VW LT Autotransporter 2,5 TDI Last 1450 kg Fin Nys ....99.800
02 Suzuki Grand Vitara 2,7 V6 Aut. 4x4 kun 140 t km mf ...59.800
03 Toyota Hi-ace 2,5 D4D 4WD Lang, 2x skydedøre udstyr .49.800
06 VW Caddy 1,9 TDI sølv med ruder KUN107t km FIN .....39.800
05 Ford Connect 1,8 TDCI Hvid KUN kørt 87.000 km Fin .....39.800
05 Nissan Primastar 1,9 DCI 100 HK Hvid kun 192 t km ......39.800
07 Seat Altea 2,0 16V TDI 140 HK med Aut./DSG Velholdt 39.800
08 Ford Transit 2,2 TDCI SPORT 140 HK Air.con m.v. ...........39.800
09 Ford Transit 2,2 TDCI Høj Kassevogn, Nysynet, Fin..........39.800
07 Citroen C4 Grand Picasso 2,0 HDI Aut. momsfri .............24.800
97 Mitsubishi Pajero 3,0 V6 Rød/Sølv Aut. Træk Super Fin ..24.800
03 Ford Focus 1,8 TDCI Van Momsfri - Nedvejet Fin Vogn...19.800
85 Daihatsuhi Rokey 2,8 TD Meget Rusten, kan køre 4WD ..9.800
CAMPINGVOGNE/Både :
10 Hobby 780 - SUPER FIN OG STOR VOGN m/Boggie .......119.800
07 BURSTNER 550 SUPER VELHOLDT M/KØJER ..................79.800
0X Johle m/20 HK Marina påhængsmotor med TRAILER.....14.800

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

DÆKTILBUD
VI HAR STADIG MASSER AF
VINTERDÆK PÅ LAGER:

Lige overfor Dagli Brug- butikken til Gandrup at
sen i Gandrup er dørene have været helt rigtig.
13” FRA KR. 1.595,nu åbnet for en ny butik
i byen.
»Lidt Specielt« vil have
14” FRA KR. 1.795,åbent onsdag, torsdag,
15” FRA KR. 1.995,Det er Lisa Hedemann fredag kl. 12 til 17 samt
16” FRA KR. 2.795,Mortensen der ejer bu- lørdag og søndag fra kl.
17” FRA KR. 3.395,tikken ved navn »Lidt 10-14.
Specielt« og konceptet
OG SOMMERDÆK ER ENDNU BILLIGERE NU!
er salg af brugte effekter/ Der er INGEN købeting og butikken har et tvang, det er helt i orden
kæmpe udvalg af masser at »ose« rundt og kigge
HOUVEJ 38 . TLF. 98 25 39 00 · 30 98 46 39
af spændende varer.
på de mange ting.
FAX 98 25 39 84
»Det er ikke Københavwww.houauto.dk ole@houauto.dk
nerpriser« vi kører med
fortæller Lisa, og ved
nærmere eftersyn kan
man konstatere, at det
Altid gode tilbud og billige biler
har hun helt ret i.
Åbningen af butikken
foregik forleden, og allerede på førstedagen
var der over 150 kunder
inde, hvilket var helt
vildt fortæller Lisa.
Som medhjælp i butikken vil man møde Jakob
Andersen og begge to er
allerede kendt i nærområdet, idet butikken før
har ligget i flere år i Stae.
Med den nye placering i
Gandrup forventer man
sig lidt mere synlighed
i nærområdet, og med
den gode start, så synes
beslutningen om at flytte

Ulsted Auto
Altid
har
fået
nye
- der er værd
at køre
efter

og
I den anledning vil vi gerne invit
–
små, unge som gamle til åbning
vores velkendte adresse, Vesterg
at
På dagen vil der
bl.a. være:
HUSK

Attraktive
finansieringsmuligheder
r
Vores bile

er også på

Attraktive
finansieringsmuligheder

•
•
•
•

Vi har
et
Lækker tapas
fraogså
Møllehuset.
stort
udvalg
i
Øl, rødvin, hvidvin og sodavand.
Brenderup
Kaffe og småkager.
Hoppeborg, Trailere
popcorn
og slush ice maskine.

Vi glæder os til at se dig
til en sjov og hyggelig dag!

TIDER
INGSelin
gen
ÅBN
i salgsafd

.30

8.00 - 17· 9370 Hals
 Vestergade
43, Ulsted
- Fredag
.00
Mandag
0.00 - 15
1
 brian.olsen@ulsted-autohandel.dk
g
a
.00
rd
7
ø
1
L
13.00  Shj@ulsted-autohandel.dk
øndag

Vi reparerer alle bilmærker!
Vestergade 43, Ulsted · 9370 Hals
brian.olsen@ulsted-autohandel.dk
hj@ulsted.-autohandel.dk

Vi reparerer alle bilmærker!

+45 9654 2200
ulsted-autohandel.dk
Peter 22 60 66 35
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Håndværk & Service
HOU-HALS VVS

Vendsyssel Tagbelægning

ApS

v/ Hans Jørgen Klattrup

Anbefaler sig med alt indenfor:

Vand, Varme, Sanitet
Blikkenslager, Oliefyrservice
Kloakarbejde

Telefax:
98 28 41 67

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

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

10 års garanti · Alt i tagpap!

FLASKEGAS
Levering af flaskegas lige til døren!

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

En stærk
forbindelse!

9370 Hals

GASMANDEN

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

Vognmand

STUDIO

Hans Qvist
Alt vognmandskørsel
udføres,
samt kranarbejde og
containerudlejning.

FLEMMINGS
MALERFORRETNING
Stokbrovej 7

Gælder i Aalborg Kommune

Find din håndværker her!

Tlf.: 98 25 43 77 · Bil: 20 91 48 40

Tlf. 4045 2297

Alt malerarbejde udføres, få et tilbud!

Telefax 98 25 42 67

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

Altid
gode tilbud
på både maling,
gulve og
tæpper

FM FARVER
& TÆPPER

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

udfører alle
traditionelle
kloakmesteropgaver

www.kloaknord.dk

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

Langholt Maskinstation’s
Aut. Kloakmesterfirma ApS

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

Læs avisen ONLINE på nettet
www.limfjordsnyt.dk

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

Synliggør din
håndværksvirksomhed
på denne side
til 20.000 husstande
for KUN 340,- excl. moms
Limfjordsnyt, tlf. 29 47 56 17

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

Der var dækket op med mange forskellige farver på
Dronninglund Hotel.

Her ses personalet foran det store ta’ selv bord. Karen Jespersgaard - som ses forrest - udtrykte også stor glæde over den
opbakning de lokale butikker og leverandører viser ved at deltage med deres egne stande på dagen.

DRONNINGLUND

Dit livs
fest

395,-

Fast pris fra kr.

Januar måned er traditionelt een af de måneder,
hvor folk får tankerne
vendt imod forårets og
sommerens fester.
Det har Dronninglund

Hotel haft fokus på i
mange år, og åbner derfor dørene for alle til et
årligt tilbagevendende
Åbent Hus arrangement.

Hotellets blomsterleverandør og Brillehuset. Længere
nede af rækken ses skobutikken Zjoos, Dronninglund.

gende og med antallet af
bestillinger på fester til
hotellets ordrebog.
Muligheden for overnatning er een af grundende
til at vi bliver valgt til
folks arrangementer, og
den lille detalje omkring
værtsparrets mulighed
Hotellet var som vanligt for gratis overnatning
pyntet op med forskellige i.f.m. deres fest er også
borddækninger, så man en fin service.
kunne få inspiration til
farvetemaer og den store 10.000 kr. i tilskud
buffet var også på plads Ja, det er overskriften på
med mange spændende Åbent Hus dagen. Een af
smagsprøver til gæsterne. dem som bestilte deres
Åbent Hus dagen var fest i søndags, vil deltage
igen i år en succes, både i lodtrækningen om tilmed hensyn til besø- skuddet på 10.000,- kr..
Det skete således i søndags, hvor indehaver af
Dronninglund Hotel,
Karen Jespersgaard bød
velkommen til rigtig
mange gæster, der havde
fundet vej til Dronninglund den dag.

÷10%
ved bestilling af fest
inden den 1. februar 2020.
JANUAR, FEBRUAR, MARTS

WEEKENDOPHOLD
PR. PERSON

545,-

STEGTE ÅL

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

KUN KR.
STOR KR.

135,198,-

SELSKABSARRANGEMENTER

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

DRONNINGLUND
HOTEL

Her ses Nicoline fra Dronninglund som havde stand ved Musikker Jan Guldbæk Sørensen. På hotellet kunne
siden af udbyderen af Limousinekørsel
man også se kjoler fra Holmenlund Brud & Fest.

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

www.dronninglundhotel.dk
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ND

INGLU

N
DRON

Restaurant, Pizza- og Kebabhouse

BOTAN
Tranebærvej 1, Dronninglund

Telefon 98 84 16 22

Familievenlig BUFFET
TILBUD i
JANUAR
OG FEBRUAR
KUN 119,-

Springbrætbandet gæster Brønderslev
Incl.
softice

pr. person

Fredag, lørdag og søndag
fra klokken 17.00 - 20.30
Børn under 12 år KUN 59,-

BRØNDERSLEV

Musik fra 60erne og
70erne i BASaren
Mandag den 20. januar
kl. 19.00 træder Springbrætbandet på scenen i
BASaren i Nørregade for
tredje gang.
Springbrætbandet har
nu eksisteret i snart 5
år. Bandet er et brugerband under institutionen
Springbrættet på Nordens Alle i Brønderslev,
og det blev i sin tid startet i Klub Trampolinen.
Bandet øver en gang om
ugen, og det består af
borgere, som har specielle problemer og udfordringer. Udover at øve
sig så har bandet efterhånden også været ude at
optræde mange forskellige steder, hvorfor de har
oparbejdet et netværk af

Pizza BUFFET kl. 11-15 KUN 89,Spis alt det pizza du kan + sodavand

Åbningstider: Hver dag kl. 11.00-22.00

Ideen bag Springbrætbandet, er at give mulighed for musikudfoldelse
i samspil med andre, for
den målgruppe af borgere Springbrætbandet
repræsenterer. ”At vi er
blevet et koncertband,
er noget, der er fulgt
med og blevet en del af
aktiviteten med Springbrætbandet, hvilket alle i
bandet er super glade for.
Det er blevet målet med
musikken at bandet skal
ud og spille for andre”,
siger Ole Frandsen, som
er pædagog, og som har
det overordnede ansvar
for bandet.

Ole Frandsen fortæller,
at ideen til koncerterne i
BASaren er, at de gerne vil arbejde i temaer i
bandet, og de foregående
to år har bandet arbejdet
med Kim Larsen/Gasolins musik via gennemspilning af Kim Larsens
to største pladeudgivelser, ”Midt om natten” og
”Værsgo” samt diverse
Gasolinsange. I år har
de valg at fokusere på
store melodier skabt i 2
årtier, nemlig 60erne og
70erne.
Billetter sælges i biografens kiosk, i forsalg på
www.basbio.dk og i døren på dagen fra kl. 18.30

BRUGT

fritureolie afhentes!
En stærk
forbindelse!

GASMANDEN & “Bette Skrot”
Telefon 98 34 23 00

I Aalborg kommune

Buffet'en kan IKKE deles mellem flere personer og kan ikke
leveres eller medtages ud af huset.
Vi laver den frisk til dig, når du kommer. (lille ventetid må påregnes)

spillesteder, både her i
Brønderslev, men også
længere væk.
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laen var tidligere ejet af
Mads Als, Hals. Kontoret
ledes af partnerne Erik
Siegenfeldt Thuesen og
Kristian Lysgaard, samt 2
medarbejdere.
Ejendomsmægler
og
partner i Hals, Kristian
Lysgaard udtaler:

”Vores mål var at blive
mere synlige i Hals og
det er vi blevet her på
Aalborgvej, dog uden at vi
har fået mere lokaleplads.
Vi er meget glade for vores nye hyggelige lokaler,
så kom endelig ind og se
ved selvsyn og hilse på:

Vi har altid god kaffe på
kanden”.
EDC Danebo er Jyllands
største mæglerkæde.

Næste udgave
af avisen
udkommer
4. februar 2020
www.limfjordsnyt.dk
Tlf. 29 47 56 17
Deadline 31. januar
OBS! Bagsiden er ledig 4/2

EDC Danebos nye kontor ved rundkørslen i Hals.

Uforpligtende måltagning og tilbud gives gerne!

HALS

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

Aalborgvej 4 fra lejemålet i Midtergade 47, og
har indrettet sig smukt
i toprenoverede lokaler
og har fået en eftertragtet udsigt til bl.a. kirken.
Byggeriet har været undervejs i et par år og vil-

Af Bjarne Høj
Det er nok manges drøm
om at flytte i eget hus,
der er gået i opfyldelse for
ejendomsmæglerne hos
EDC Danebo Hals. De
er kort før jul flyttet til

ELSE

YD
INDB

Konfirmations- og Forårsbuffet
Forretsbuffet

INDBYDELSE

•
•
•
•

INDBYDELSE

(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

Åbent hus
Hotel Phønix
Åbent
hus
Brønderslev

Åbent hus

Søndag den 12. februar kl. 13-16
Søndag
den
12. januar
kl. 13-16
Hotel
Phønix
Kom og se vores lokaler pyntet

Hotel Phønix

Kom og se vores lokaler
pyntet
opfestsnak.
til fest og få en festsnak.
op tilBrønderslev
fest
og få en
Søndag
den
12.
13-16
Vi
byderdu
påfesten
lidttilfebruar
mad
drikke.
Bestiller
min. og
35kl.
personer
og 35
se vores
lokaler
i forbindelse
med
vorespyntet
Bestiller du festen tilKom
min.
personer
i forbindelse med vores
opHUS
til
festARRANGEMENT
og få en festsnak.
ÅBENT
HUS
ARRANGEMENT
ÅBENT

Brønderslev

GIVER
VI 10%
Søndag
den
12.
februar
kl. 13-16
PÅ DINVI
FEST 10%
GIVER
GIVER
10%pyntet
Kom og
seDIN
vores VI
lokaler
PÅ
FEST
Bestiller du festen til min. 35 personer
i forbindelse med vores
ÅBENT HUS ARRANGEMENT

FEST
op til festPÅogDIN
få en
festsnak.

Bestiller du festen til min. 35 personer
i forbindelse med vores
ÅBENT HUS ARRANGEMENT
Bredgade 17-19 · 7000 Brønderslev · Tlf. 9882 0100
info@hotelphonix.dk · www.hotelphonix.dk

Bredgade 17-19 · 7000 Brønderslev · Tlf. 9882 0100
info@hotelphonix.dk · www.hotelphonix.dk

Velkommen

•
•
•
•
•
•
•
•

(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

139,164,-

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

99,124,139,-

- 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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DANMARKSPREMIERE

NY PEUGEOT 208
I WEEKENDEN KL. 10-17

NY PEUGEOT 208 ACTIVE
PureTech 75

147.990 KR.
• 16” stålfælge
• Aut. nødbremsesystem
• Frontkollision advarselssystem
• Aut. fjernlys
• Skiltegenkendelse
• Vejbaneassistent
- Og meget mere

• Aircondition
• Fartpilot
• 7” touchskærm
• Varme i forsæder
• El-ruder, for
• El-sidespejle
• Peugeot i-Cockpit

Nu er den her; den nye Peugeot 208! Den iøjnefaldende generationsafløser er klar til at indtage de danske veje – og er med sit futuristiske design, innovative
high-tech features samt reducerede brændstofforbrug og CO2 -udledning i mere end én forstand på forkant med fremtiden. Oplev den til Danmarkspremieren
– til Peugeot Nytårskur og Åbent Hus i weekenden.
ANBEFALER

A++

for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.

PEUGEOT AAlbOrG

18,5 km/l. CO2 122 g/km. Forbruget er angivet efter den nye WLTP-norm, se evt. mere på wltp.dk. Prisen er ekskl. metallak. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold

Erik Maibom A/S
Over Kæret • 9100 Aalborg
Telefon 96 31 64 00 • www.peugeot.dk/aalborg

