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Panthella
Portable

VI TILBYDER
VI
TILBYDER
Hækklip & lugning

Kr. 1.495,-

Brønderslev
tænker mest på egen
kommunekasse

Design to Shape Light

Plovhusene 1
DK - 9310 Vodskov
Tlf. 98293188

Belægning
Hækklip & lugning
Plantning af træer og buske
Beskæring & fældning
Kontakt
os på 22 40 73 10
Plantning af træer og buske
Beskæring & fældning

Design by Verner Panton

vodskov
bolighus

Tlf. 29 47 56 17

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

eller kontakt@haveserviceaalborg.dk

Kontakt os på 22 40 73 10

Haveservice Aalborg
v/eller
Thomas
Mulvad-Knudsen, Østervang 38, 9362 Gandrup
kontakt@haveserviceaalborg.dk
www.haveserviceaalborg.dk

Haveservice Aalborg
v/ Thomas Mulvad-Knudsen, Østervang 38, 9362 Gandrup
www.haveserviceaalborg.dk

Læserbrev: Side 11
Vi ses til en
god handel i

TYLSTRUP

Åbent tors-fredag 10.00-17,30 · Lørdag 10.00-14.00
Olaf spisestole i eg eller sort malet bøg.
Super god siddekomfort.

Pris i stof 999,Pris i okselæder 1.399,Set til 2.199,-

Stort udvalg i kvalitetsmøbler

Sanne Lænestole
med el funktion i både ryg og
skub op funktion.
Stolen er er lækkert stof og
egestel - oliebehandlet.
Normalt 10.995,-

Nu 7.699,-

Luneborgvej 57-59 · 9382 Tylstrup
Tlf. 23 43 92 23
Himolla lænestole
med el funktion. Du kan styre stolens:
Ryglæn, indbygget fodskammel og
nakkestøtte. Udover det, kan du også
styre stolen 3 cm op og ned manuelt.
Normalt 18.999,ALDRIG set billigere 12.500,Begrænset parti.

Cosyform lænestole
med indbygget skammel.
Tysk kvalitet.
I lækker sort okselæder.
Normalt 17.999,-

Nu 13.999,Begrænset parti

www.moebelsalg.dk
Webshop - kig ind...

Vi har møbler
i alle prisklasser!
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Vicegeneralsekretær i Dansk
Røde Kors, Lene Krogh, og
borgmester Mikael Klitgaard
klippede det røde bånd over
og markerede dermed, at den
nye butik var åben.

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

BILLIGE
TRÆPILLER!
Flauenskjold Korn

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

Vi står
inde for
kvaliteten


HJALLERUP














Allerede
før man kom hen Hun 
priste initiativet med

til den nye Røde Kors bu- at flytte butikken hen til
tik i Hjallerup, kunne man meget bedre rammer. ”Det
på åbningsdagen se store kommer til at gøre en stor
menneskeskarer,
som stod forskel og får virkning både

langt ud på gaden. Det
var lokalt og regionalt. Tusind

tydeligt
at
høre
på
snakken,
tak til alle de mange frivil
at de var meget spændte på lige, som har medvirket til
at se den nye (store) butik, det flotte resultat.”
og Geraa Engvejs Orkester
bidrog til stemningen.
Så kunne Lene Krogh og
Mikael Klitgaard klippe det
Den mere officielle del rød bånd over, den store


foregik
udenfor, og det dobbeltdør
blev åbnet, og


startede med en hjertelig folk strømmede ind. Det
velkomst ved formanden, var tydeligt at se, at nogle
Bent Heiselberg, der blev af åbningsgæsterne havde
efterfulgt af 
borgmester udset sig specielle ting, som
Mikael Klitgaard, som
især de styrede lige hen imod,

fremhævede
de
mange
po- men størsteparten af gæ
sitive ting, som sker i øje- sterne vandrede rundt, beså
blikket i Hjallerup. Han den flotte indretning af de
nævnte bl.a. det store byg- nye 1135 kvm. og fik sig
geri næsten lige udenfor i en sludder med de mange
Østergade.
frivillige, som var let genkendelige på grund af deres


Fra
hovedorganisationen
røde 
veste.

var vicegeneralsekretær
Lene Krogh kommet. Hun Den eneste mislyd ved arfølte sig rigtigt hjemme og rangementet var, at kassemed god grund.
Hendes systemet til at starte med

forældre havde i 
sin tid ikke ville fungere. Det blev
optikerog urmagerforret- imidlertid ret hurtigt ret
ningen ovre i Østergade. tet, og så kunne handlerne





Limfjordsnyt

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
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HASSING
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Kom og se
vores nye butik







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

Hjallerup
Centret 24 · Hjallerup


Telefon
98 28 11 66


Søndergade i sin tid blev
gå i gang. Bent Heiselberg solgt for 18.000 kr., så ville
denne gang
kunne bagefter
fortælle, at han skønne, at



mens der ved åbningsdagen ville beløbet sandsynligvis
for den tidligere butik på nå op på 40.000 kr.



Nørhave
Regnskab

i Hjallerup søger revisor
eller erfaren bogholder



ER DU TRÆT AF...
• Manglende medbestemmelse vedr. arbejdstid og
opgaver
• Faste arbejdstider
og for meget overarbejde

• Gammeldags
og ikke lydhør chef


• Manglende udfordringer/udviklingsmuligheder i
nuværende job
• At være låst fast i nuværende job
• Lange beslutningsveje og ingen mulighed for hjælp/
assistance i dagligdagen

KUNNE DU TÆNKE DIG... 



• Stor indflydelse
på arbejdsmængde og overarbejde

• Frie rammer og ansvar for egne kunder/opgaver samt
sparring med kollegaer
• Attraktiv lønpakke med pension, sundhedsforsikring,
flextid og hjemmearbejdsplads mv.
• Et job i uformel virksomhed hvor du kan præge
udviklingen
• Balance mellem arbejdsliv og fritid og
medbestemmelse
vedr. kundeopgaver og arbejdstid






VI HAR...
• Mange spændende opgaver og tilfredse kunder
• Ofte mange bolde i luften – men husker at have det
sjovt og hjælper hinanden
• Stor mulighed for faglig
udvikling – i opgaver og

gennem kurser/uddannelse

• Stor fokus på balancen mellem
arbejde og fritid
og vi passer
på
hinanden




NØRHAVE REGNSKAB...
• Er et mindre revisorfirma som har
eksisteret siden 2005
• Har kunderne i centrum og hjælper dem med mange
forskellige revisoropgaver
• Er medlem af Foreningen Danske Revisorer og
dermed
adgang til et omfattende kursusprogram
og



assistance
vedr. bl.a. moms og skat
• Laver revisorarbejde af høj faglig standard og opfylder
diverse kvalitetskrav
• Har kunder i mange forskellige brancher og både
selskaber og personligt erhvervsdrivende som kunder
• Søger ny medarbejder
– enten revisor med flere
års erfaring fra revisionskontor eller erfaren

bogholder med lyst til nye udfordringer





ANSØGNINGSFRIST:
Hurtigst muligt og senest den 15. februar 2020.
Vi kalder løbende til samtale – og glæder os til at høre
fra dig

Er du interesseret, så ring meget gerne til
Jesper Nørhave på 22 38 72 45 for at høre nærmere,

eller send
en uformel ansøgning til:






Nørhave Regnskab
Nørrehaven 2
9320 Hjallerup
jn@norhaveregnskab.dk
Att.: Jesper Nørhave

Tlf.: 22 38 72 45



Tirsdag den 4. Februar 2020
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(bl.a. fra Real Madrid) på
Klokkerholm Stadion.

KLOKKERHOLM

Da alle disse positive og
rosende karakteristika var
blevet nævnt, var der helt
sikkert flere i forsamlingen
som gættede på Johannes
Hovalt, og det var da også
ham, som Margit hentede
nede ved et af bordene.
”Det er ildsjæle, der gør
forskellen med stolthed
og engagement. Og i aften hylder vi en frivillig
person, en ildsjæl som
igennem mange år har bidraget med en ekstraordinær og vedholdende frivillig indsats i Klokkerholm
Idrætsforening (KIF).”
Med disse ord startede
Margit Chemnitz uddelingen af prisen ”Årets
Ildsjæl 2019” ved det store
arrangement i form af fællesspisning i Klokkerholm
Hallen. Hun begrundede udpegningen af Årets
Ildsjæl med argumenter
om, at vedkommende har
gjort en særlig indsats for
KIF, altid været medlem
af KIF, med til at inspirere
andre til også at gøre en
indsats, god til at samle
og indgå i netværk, god

til at formidle det gode
budskab, står i spidsen for
byens bytrimmere og sidst
men ikke mindst har vedkommende spillet sammen
med den tidligere fodboldstjerne Henning Jensen

Oppe foran bordene fik
Johannes nu overrakt vandrepokalen og en vingave
af Margit og æresmedlem
og tidligere KIF-formand
Arne Andersen. Johannes
takkede for prisen og kommenterede Margits ud-

pegning af alt det, som
han har været involveret
i, og han skitserede også
de planer for byen, som
er under udarbejdelse, og
som han helt sikkert bliver
en del af. Som et kuriosum kunne Arne Andersen
nævne, at Johannes blev
medlem af KIFs bestyrelse
som 16-årig, mens Arne var
formand.

men. De første kommer
allerede en time før start,
og det er noget, som man
ser frem til i lang tid før.
Nytilflyttere bliver på den
måde introduceret til byen
og dens indbyggere,” sagde
Margit Chemnitz, inden
kaffen og de hjemmebagte
kager kom på bordene.

Heidi Mølbjerg og Margit
Chemnitz, som står bag
arrangementet. Menuen
lyder på bl.a. laksesalat,
Shepherds Pie, Maibritts
berømte frikadeller – for
blot at nævne enkelte af
bestanddelene i den flotte
anretning.
”Det gør noget ved byen,
når vi sådan spiser sam-



Det er 4. gang, at der er fællesspisning i Klokkerholm,
og antallet af deltagere er
konstant steget fra gang til
gang. Denne gang nåede
man op på 230. Det er tre
piger, Maibritt Nørgaard,

Nordjyllands største specialbutik
smart modetøj til smarte piger - str. 42-56



UDSALGS slutspurt spar 50 - 75%



Men allerede nu er der masser af smarte
forårsnyheder i butikken



Vi står på hovedet for vores kunder!!
Og sætter stor pris på at finde netop
de farver, og stil der passer dig bedst.


 

EŽŬŝŬŬĞŚĞůƚďŽŐƐƚĂǀĞůŝŐƚ͊͊



Prismodtageren, Johannes Hovalt, står her mellem Margit Chemnitz og Arne Andersen.
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Kom til et brag af en fest i
Ulsted Hallen
Skærtorsdag den 9. april 2020
kl. 18.30 - 01.30
Dørene åbnes kl. 18.00
Vi serverer en lækker
buffet fra Møllehuset Asaa
og spiller op til dans med
det fantastiske band
Version 1.0
mstdrink
Incl. Velko

Musikken er
sponsoreret af

MENU/BUFFET
fra Møllehuset
Entre in
cl. spis
ning
Pris til
og med
8. mar
ts 2020
, dereft
er kr. 2
75,-

kr. 22

5,-

BILLETTER KAN KØBES FRA DEN 3. FEBRUAR - 22. MARTS 2020

Forretter
Sild, tunmousselagkage
og unghanebryst
Buffet
Okse roast, let grillet skinke
,
pestomarineret kyllingelå
r,
fløde kartofler og krydre
de
samsøkartofler.
Dertil pasta salat og 2 sla
gs
salater med dressing.

Billetsalg: Dag´li Brugsen eller via ULSTEDBOLDKLUB.NEMTILMELD.DK
Bordbestilling: Senest den 22. marts 2020 til Anette Fiedler Sigh på tlf. 6063 4515/anettefs@live.dk
Arrangør: Ulsted Boldklubs aktivitetsudvalg

gen

de
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for byrådet omkring sommerferien. Det at være en
by med vækstpotentiale
kræver, at der også er mulighed for at vækste, og den
mulighed får Vodskov nu.
Det gælder også de øvrige
byer, men dejligt at det nu
er lykkes i Vodskov.

SULSTED

Fra venstre ses Michael Lund, Nibe Erhvervsråd Dan Jensen Tylstrup Erhvervsforening - Carsten Kristensen,
Hals Erhvervsforening - Jesper Nyborg, Vodskov Erhvervsforening - Henrik Nielsen, Vester Hassing Erhvervsforening
- Ib Jensen, Sulsted Erhvervsforening og yderst til højre ses
Morten Wæhrens, Vodskov Erhvervsforening

De 11 oplandsbyer med
særlige vækstpotentialer i
Aalborg kommune kæmper
altid hårdt for en plads i
kommunens bevidsthed.
Derfor har vi også lavet et
samarbejde mellem netop
disse byer, hvor alle de der
har lyst, deltager med re-

Salg af nye & brugte
Computere m.


Windows 10

ǁŝŶĚŽǁƐϭϬEh͊͊͊
DŽďŝů͗ϯϬϮϲϵϱϬϱ

,-

SPA

Carsten Kristensen fra Hals
Erhvervsforening er valgt
af de 11 vækstbyer som
repræsentant i Aalborg
Erhvervsråd og det er her
vi prøver at lave en dagsorden for, at også vores byer
bliver hørt.
Erhverv i Vodskov
Vi mødes 4-6 gange om
året og drøfter forskellige
problemstillinger, og en af
de ting som vi har haft oppe at vende de sidste par år,
nemlig mangel på erhvervsjord i Vodskov, ser nu ud
til at der fra kommunens
side bliver lyttet til.
Der kommer nu en stor
erhvervsudstykning
i
Vodskov og den kommer

Få din computer
Opgraderet til

0
R 50

præsentanter fra deres erhvervsforeninger.
Vores samarbejde tager udgangspunkt i de fælles udfordringer vi har og at sammen står vi meget stærkere
end hver for sig.

Falter damecykel
Fås også til herrer
FØR 3.999,NU

0,-

00
R 6.

SPA

Raleigh, Winther, Falter,
Morrison, BH,
Bosch og Yamaha

FRA KUN

9.999,-

Jobcentret
På mødet var der repræsentanter fra jobcenter
Aalborg, hvor jobcenterchef Jesper Dahlgaard og
virks omhedskonsulent
Mogens Olesen deltog og
fortalte om muligheden for
rekruttering via jobcenter
Aalborg. Et godt møde
og et godt indspark fra
jobcenteret.
Jobskabelse
Efterfølgende drøftede vi
muligheden for et initiativ om at få private aktø-

Opbakningen er god
Vi er gode til i vores samarbejde, at bakke op om
hinanden og vores fælles
opgave med at få talt vores
byer op i kommunen.
Heldigvis møder vi nu også
opbakning fra en del af
erhvervsrådets medlemmer
og Erhverv Norddanmarks
direktør Kurt Bennetsen
deltager også de fleste møder som vi holder.
Fokus på vækst
i oplandet
Vi tror stadigt på, at ved at
stå sammen og søge indflydelse, så skal vi nok få
flyttet fokus ud til vores
byer også, så vi kan få andel i den vækst som vi tror
på i Aalborg kommune de
næste mange år.

Morrison EL-cykel
400 watt Bosch
batteri / EL-system
9 gear Shimano
Deore · Skivebremser

3.499,-

Stort udvalg i EL-cykler

Møde i Sulsted
Den 23/1 2020 mødtes vi hos Hostrup Auto i
Sulsted, hvor indehaver Ib
Jensen startede med at vise
rundt på virksomheden.
På mødet her, drøftede vi
beskæftigelsen i Aalborg
kommune og de udfordringer der er med at rekruttere arbejdskraft og også
her kan det være en udfordring, når man bor langt
væk fra Aalborg centrum.

rer ind over jobskabelsen
og rekrutteringen, for det
er ingen hemmelighed, at
Aalborg kommune har en
kæmpe opgave og problem
med, at vi altid er blandt
de 4 dårligste kommuner
i Danmark til at få folk i
arbejde, samtidigt med, at
virksomhederne oplever, at
det er svært at få fat i kvalificeret arbejdskraft når de
søger.
Her drøftede vi et initiativ
med private aktører og de
muligheder det kan.

Vejl. 19.999,-

NU

13.999,0,-

SPA

80
R 1.

BH Gravel X 1,0
Shimano 105
1 X 11
Skivebremser
Vejl. 11.999,-

NU

10.199,-

VODSKOV CYKLER
VODSKOVVEJ 51 · 9310 VODSKOV · TELEFON 98 29 44 77

Tirsdag den 4. Februar 2020
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Februar udsalg
Don Carlos
Sort snørresko i skind.
Str. 41-46
FØR 539,-

399,-

Chok
pris!

÷50%
Herredame
fritidssko

Varm støvle m/ membran
FØR 479,Restparti

Stort udvalg
alt er sat
ned!

Støvler og
hjemmesko

200,-

÷50%

Chok
priser Kør til Asaa og se dem

Børnestøvler
og clogs

÷50%
Sana Vital

Vores egne
Asaa træsko
Normalpriser
599,- 440,- 350,-

240,349,ASÅ TRÆSKO & SKO

m/ velcro - skind.
FØR 499,-

Februarpris

Skippergade 13 · Asaa 98 85 10 20 · 25 37 10 20
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Tryksager

TYLSTRUP

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

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

Efter et par år uden møbelbutik i byen, er der atter
lys i vinduerne, hvor det

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

Ring og få et
uforbindende
tilbud

tidligere Tylstrup Bolighus
havde møbelbutik.
Det er Annette Gade og
Martin Gade Pedersen der
har slået dørene op for deres nye butik, som hedder
”Møbelsalg”.
Åbningen af butikken er
blevet taget utroligt godt
imod af de lokale beboere og erhvervsdrivende i
Tylstrup, som i en lind
strøm har været indenom
for at ønske tillykke, hvilket vi naturligvis er meget
glade for udtaler Annette
Gade.
Små bysamfund
Med en generel udvikling
i retning af flere tomme
butikslokaler i de små bysamfund, så går åbningen
af den nye møbelbutik i
Tylstrup heldigvis i en positiv retning, og Annette og
Martin er meget optimi-

Her ses Annette Gade og Martin Gade Pedersen fra Møbelsalg i Tylstrup. De har handlet med møbler i 5. generationer
stiske m.h.t. at der stadig
er et stort behov fra kunderne for at komme ind i
en fysisk butik og betragte
møblerne.
De har igennem mange år
haft møbelsalg via internetbutik, hvilket de stadig tilbyder. Der er således leveret
møbler til hele Danmark
– hvor man tilbyder fri
levering som ekstra service.
Møbelsalg har åbent torsdag, fredag fra kl. 10.0017.30 og lørdag fra kl. 1014.

Har man lyst til at få ny
inspiration, så finder man
møbler i alle prisklasser
i den nye møbelbutik i
Tylstrup, det er bare med
kigge indenfor. Mange
kunder kommer ind og
snakker om tingene, for
derefter at vende tilbage
et stykke tid senere for at
handle.
Har man brug for et tilbud
eller en speciel varer, så
kan det også opfyldes hos
Møbelsalg i Tylstrup.

Næste udgave
af aviserne
udkommer

Vi ombetrækker
alle slags møbler

16. april.
www.jt-mobler.dk

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

OBS! Avisdækning i

BRØNDERSLEV BY

Kom med for kun
900,- kr. ekstra.
Gælder også helsider.
www.limfjordsnyt.dk
Tlf. 29 47 56 17
Deadline 8. april

TIL SALG

Et helt knivsæt har aldrig været i brug.
To suppe varmere.
Har aldrig været i brug - nye.
AFHENTNINGSPRIS
KR. 600.00.

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

TLF. 22 21 08 98

Erik Kristoffersen
Mail: erik.stoffersen@gmail.com

+ mange andre køkkenting og maskiner
Ring og hør. Venlig hilsen Erik Christoffersen

TIL SALG
Spisestel med kaffekop
med diverse tallerkener.
Til 50 personer
kr. 16.000.
Kontant ved afhentning.
Det er halv pris.

Glas og bestik - giv et bud!
Portionsglas 60 stk.
Kr 7,00 pr stk.
Halvpris.
Et fryseskab - afhentningspris kr 500,00.

TLF. 22 21 08 98

Erik Kristoffersen
Mail: erik.stoffersen@gmail.com

Tirsdag den 4. Februar 2020
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PARK
BREDGADE 167
9700 BRØNDERSLEV

PEJS
TELEFON
9880 1998

Ginge/Solo Robotplæneklipper 700E
Op til 700 m2
Nu med
Fås i flere
varianter op til
2000 m2 samt
med Wi-fi

Vejl. pris 8.899,-

Køb her i
februar
og der
medfølger garage
Gælder så længe
lager haves

udvidet garanti:
2+2 års garanti.
Kom og hør
om vilkår

Tilbud: 7.199,-
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Garant Brønderslev

FEBRUAR TILBUD

”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
p r. m

2

p r. m

ALPRIS
NORM99,3

pr. m

2

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
24

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

ugs
Canto R
Alaska

New
Flair

m

0x200 c

t r. 14
F.eks. s

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

S
ALPRI
M
R
O
N
355,-

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
FLOTTE DSTILLING
U
E
S
I
ET
FL
S P IR E R
IN
O G B L IV S F L O T T E
AF VORE ALG
UDV

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:
9.00-13.00
Lørdag: 9.30-13.00

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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“Rosenhaven”
NYE BOLIGER

i Dronninglund
Henrik Pedersen og Frode Langagergaard, Garant i Brønderslev

BRØNDERSLEV

Efter 38 år har Vagn
Haaning valgt at sadle til
værelsen om og lade nye
kræfter komme til hos
Garant i Brønderslev.
Det er Frode Langager
gaard og Henrik Pedersen
der er nye ejere af butik
ken. De kommer begge fra
XLByg Trægården i Kaas,
hvor de har arbejdet sam
men de sidste 4 år.
Med erhvervelsen af Garant
butikken i Brønderslev ser
de frem til at fortsætte den
gode service, som Vagn
Haaning har gjort butik
ken kendt for igennem
mange år.
Butikskonceptet bliver der
ikke lavet om på lige med
det samme, og udvalget vil

således stadig være salg af
gulve, gardiner, tæpper, vi
nyl, klinker, markiser og
diverse plejemidler. Med
2 gardinmontører og 3
gulvlæggere ansat vil der
også stadigvæk være fuld
service m.h.t. montering af
varerne.
Garant har 2 gardinbus
ser, som man gerne kører
ud med, så kunderne kan
besigtige varerne på deres
bopæl.
Udlejning
Garant tilbyder også kun
derne at de kan leje tæp
perensere, gulvstribbere,
gulvlæggere og rundslibere
m.m..

Erhverv
Igennem mange år har
Garant også haft samarbej
de med erhvervsvirksom
heder og her har man bl.a.
leveret til Huskompagniet,
Vendiahuse,
Fårup
Sommerland, Kulturhuset
i Blokhus og Skallerup Klit
Seaside for blot at nævne
nogle af de mere kendte.
Garant har en strategi om
at være bæredygtige og al
tid levere kvalitetsvarer.
Timberman Wicanders
akustikgulve er et af pro
dukterne, hvor disse krav
bliver opfyldt og nyudvik
ling af bæredygtige pro
dukter vil også fremover
være en stor del af forret
ningens varersortiment.
Skal man bruge et tilbud,
så er Frode og Henrik klar,
det er bare med at kig
ge indenfor og få en snak
om tingene. Med det store
salgsareal er der flotte ud
stillinger af de mange vare
grupper, så der er noget at
kigge på.

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

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.

Afdelingen med tæpper og fliser har begge et stort udvalg, som
kan ses i butikken. Der er også udstilling med gardiner m.m.

Næste udgave
af aviserne
udkommer

16. april.
OBS! Avisdækning i

BRØNDERSLEV BY

Kom med for kun
900,- kr. ekstra.
Gælder også helsider.
www.limfjordsnyt.dk
Tlf. 29 47 56 17
Deadline 8. april

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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april i Egense Forsamlingshus med en fiskers kamp
mod Cheminovas forurening ved Harboøre. Fiskeren er Aage Hansen (19242008) eller Rav-Aage fra
Thyborøn.

Jens Østergaard (foto) er medforfatter til ”Fisk kan
ikke tale” fra 2017, og dermed har Aage Hansen eller
Rav-Aage fået et ønske opfyldt: Hans historie er givet
videre.
Foto: Arbejderen.

KYSTBYERNE / FOREDRAG

Af Bruno Larsen
Den Nære Aftenskole under AOF-Nord har en bred
vifte af tilbud – også i de
tre kystbyer Mou, Egense
og Dokkedal.
Tirsdag 25. februar kommer naturfotografen Hans
Flou fra Hadsund til Dokkedal Medborgerhus for
at underholde med egenproducerede film. I en serie
om “Slotte og herregårde

i Østhimmerland - natur
og kultur” vil Flou vise
Visborggård, Thygeslund
og Havnø samt stedernes
natur og dyreliv. Desuden
vises en film fra familien
Flous svenske ødegård
i Värmland, hvor der er
bjørne, elge, bævere og
mange andre arter.
Skandale i relief
Rækken af foredrag i Kystbyerne fortsætter torsdag 2.

Klinik for fodterapi
v/ statsautoriseret fodterapeut
Lisa Andersen

Er fødderne blevet trætte, så kom ned til mig!
Februartilbud
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.

To aldrende limfjordsdrenge, forfatteren Jens Østergaard fra Valsted ved Nibe
og musikeren Knud Høirup, kendt for cd-udgivelsen ”Limfjordsstemninger”
(2011), vil sætte miljøskandalen i relief.
Fisk kan ikke tale
Jens Østergaard er medforfatter til bogen ”Fisk kan
ikke tale” (2017, Forlaget
Rebild), og han tager selvfølgelig udgangspunkt i de
400 sider, der på mange
måder dokumenterer vel
nok Danmarks største miljøkatastrofe.
Med mellemrum afbryder Høirup med sin guitar
og ramsaltede sange, bl.a.
Rav-Aages ”Brev til ministeren”, som Høirup selv
har komponeret og tekstet.
Undervejs serveres et mindre traktement med bl.a.
røgede sild.

Kost og livsstil
Der er afsat fem torsdage
i Egense Forsamlingshus
til ”Sundhed, kost og personlig handleplan” med
Hanna Sofia Larsen som
underviser. Første mødedag er torsdag 27. februar
kl. 11.
Kurset kredser om fremtidig kost og livsstil. Har
du ubalance i kroppen, der
bl.a. kan vise sig ved overvægt, inflammation, gigt,
allergi, hovedpine, eller Så er Lions Club Sophie Hedvig igen klar med jazz
enorm træthed. Deltager- underholdning på Hals Skole.
ne kommer til at arbejde
med en personlig handleplan og et forløb, der sæt- HALS · LIONS CLUB SOPHIE HEDVIG
ter fokus på kost, motion,
kropsanalyse og personlig
vejledning. Samtidig belyses det parasympatiske nervesystem. Deltagergebyret
inkluderer tre personlige
coach-samtaler.
Du kan se priser og tilmeldingsmuligheder på hjemmesiden https://nord.aof.
dk ved at taste kursusby i
søgefeltet.

Kranio sakral terapi
Ergoterapi
Workshop i åndedrættet
- teori og øvelser
1. Arrangement: fredag den 28/2 kl 17-20.30
2. Arrangement: lørdag den 29/2 kl 11-14.30
Adresse:
Sognets hus, Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup
Pris 225 kr. (Pr. arrangement)
Tilmelding:
sms til Elisabeth på tlf.: 24 25 22 23

Lørdag den 14. marts stiller Lions Club Hals Sophie
Hedvig for femte år i træk
op med frokostjazz på Hals
Skole.
Det er efterhånden blevet
en tradition for mange at
hygge sig sammen med
venner, familie eller naboer
over en dejlig frokost mens
East Coast Old Stars spiller
glade toner.
Al overskud fra Lions arrangementer går ubeskåret
til humanitær hjælp, lokalt, nationalt og internationalt. Lions Danmark har
en samlet katastrofefond,
som alle klubber i landet
bidrager til. I 2005 blev der
sendt 6,4 mill. kr til Asien
efter tsunamien.
Internationalt har klubben i 2019 sendt penge
til 2 projekter i Tanzania
og Filippinerne, hvor midlerne er brugt til materialer på et børnehospital og
skolestøtte til gadebørn.
Fast støttes et barn i SOSBørnebyerne og et fadderskab i Indien, så et ungt
menneske der kan få en
uddannelse.

På landsplan er der i 2019
støttet Lions Center for
erhvervet hjerneskade og
organisationerne TUBA
og Broen, som tager sig af
børn og unge fra belastede
familier og muliggør, at
de unge kan deltage i meningsfyldte aktiviteter i fritiden, når der ellers ikke var
midler til det hjemmefra.
Lokalt har Søspejderne
i Hals fået 2 nye, flotte
sejldragter i forbindelse
med deltagelse i Tall Ships
Race 2019 og et medlem
af en lokal sportsklub har
fået mulighed for videre
deltagelse i aktiviteterne.
Klubbens absolut største
donation er som tidligere år sammen med Lions
Club Hals at yde julehjælp
i gl. Hals Kommune.
Der er meget at bruge pengene på, så derfor håber
Lions Club Hals Sophie
Hedvig, at rigtig mange vil
tilmelde sig arrangementet på Hals Skole den 14.
marts.

Giver bløde fødder i længere tid til de
“tørsprækkede” vinter fødder.

Østerled 1 · 9370 Hals . 31 42 44 81

Næste udgave kommer 16. april

med NY avis dækning i Brønderslev By.
Kom med i Brønderslev By for kun 900 kr. ekstra.
Bestil på tlf. 29 47 56 17
Venlig hilsen Søren - Limfjordsnyt, Gandrup

Få passet din hund

Bodymind-Therapy.dk
v. Elisabeth W. Jørgensen

Vodskovvej 135 A · 9310 Vodskov · Tlf. 24 25 22 23
kontakt@bodymind-therapy.dk

i trygge og gode omgivelser

Ring og bestil tid på

TELEFON
98 85 43 60

www.mariannes-hundepension.dk
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l Fotofremkaldelse
11
l Lærredsprint
redygtig opvarmning
l så Fotoforstørrelser
siger kommunen nej - de
lsig Fotofremkaldelse
der ikke kan melde
ud skal sandelig blive
lved EDB løsninger
med at udlede CO2 og
l Fotoforstørrelser
NOx gennem fjernvarmen. Man fristes till
at tro, Mac Support
at Venstre hylder sloganet
l EDB løsninger
“længe leve planøkonomil Alt i tryk og printopgaver
en og den globale opvarmning”.
l Mac Support
Valentins Dag
Venstres kolleger pål
Chri- Erhvervsløsninger
stiansborg har ellers opl Alt i tryk og printopgaver
hævet dette fjernvarmestavsbånd.
Fredag alt-i-en
den 14. A4
februar
l Trådløs
printe
Hvordan var det lige
at
l
Erhvervsløsninger
Supersmart
trådløs farve ink-jet alt-i-én
Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

DRONNINGLUND/BRØNDERSLEV
- LÆSERBREV

Husk

Borgmesteren sidder nok
i sin borgmestergyngestol
og synger med på Preben
Uglebjergs gamle evergreen når borgerne taber
på gyngerne vinder borgmesteren på karrusellen.
Borgmesteren har netop
givet
kommunegaranti
for et lån på 35 millioner
kronet til Dronninglund
fjernvarme og forlanger
så en løbende garantiprovision på 0,75% eller
2,8 millioner kroner. Til
dette beløb skal der lægges
moms til staten. Beløbet
opkræves hos forbrugerne
og ender på ca. 3,5 millioner kr. incl. moms.
Ja Preben Uglebjergs
gamle melodi har fået ny
betydning på rådhuset.
Borgmesteren kan nu

synge med på sangen “når
borgerne taber på gyngerne vinder Brønderslev
kommune på karrusellen”.
Her skal man nemlig huske, at borgmesteren netop sagde nej til det første
projekt, som Energistyrelsen foreslog, og som
fjernvarmen kunne opføre
uden låneoptagelse. Dette
projekt ville derfor ikke
give en indtægt til kommunen.
Borgmesteren vil heller
ikke løse alle fjernvarmeforbrugerne fra stavnsbåndet. Nogle skal blive ved
med at betale til fjernvarmen, medens andre kan
gå fri.
Når nogle fjernvarmeforbrugere selv ønsker at
montere klimavenlig bæ-

er der åbent fra kl. 07.00-17.30
maskine. Kan farveprinte, kopiere og scann
l
Trådløs
A4
printe
Masser for
afalt-i-en
buketter,
færdiglavet
Med
mulighed
at
printe
fra
Apple/Andri
Måske det var på tide at
Supersmart
trådløs
farve
ink-jet
alt-i-én
Venstre fik rettet valgprolige
til
at
hente!
Hurtigt
og
nemt!
grammet til DERES virVenstres liberale grundholdning forsvandt i byrådet?

Pakkepris 799,-

maskine. Kan farveprinte, kopiere
ogmoms
scann
incl.
Det er altid en god ide at bestilles i god tid.
Med
atdetprinte
Apple/Andri
(Der mulighed
medfølger
ekstra
og tilpapir
Så er du sikkerfor
på, at
dublæksæt
bestiller,fra
når frem
tiden.
“værdi ca 275kr”)
incl. moms
Preben Uglebjergs (Der
evermedfølger ekstra blæksæt og papir
green synges desværre
v/ Mette Holmbo Davidsen
stadig i Venstres byråds“værdi ca 275kr”)
Hækken 1 · Vester Hassing ·
kelighed. Det bliver mere
og mere synligt, at det er
Venstres program, at borgernes penge ligger bedst
hos borgmesteren.

Pakkepris 799,-

EDB
SUPPORT
EDB
SUPPORT
BLÆK, TONER & PAPIR
gruppe.

9310 Vodskov

Med venlig hilsen

Carsten Møller Nielsen
Bøgevangen 67
9330 Dronninglund

Mandag-fredag kl. 9.00-17.30
Lørdag kl. 9.00-13.30
Søndag Lukket.
(Ellers efter aftale).

Alt indenfor binderi. Ring og bestil

Telefon 42 43 09 43

Mail: mettesblomster77@gmail.com

DIN LEVERANDØR AF

BLÆK, TONER & PAPIR

- vi kan mere end du tror!

l EDB reparation og support
l Salg af alt indenfor EDB udstyr
Altid et
DIN
LEVERANDØR AF
l Salg af printere
billigt tilbud
EDB reparation og support
på
printere!
- vi kan mere end du tror! l
l Salg af blæk og tonere
l Salg af alt indenfor EDB udstyr
l Salg af papir
Altid et
l Salg af printere
billigt tilbud
l Print af billeder i alle størrelser
på printere!
Salg af blæk
ogHals,
tonere
Lucernehaven 50,l
Ulsted,
9370
tlf.
30 27 48
l
Digitalisering
af
gamle
billeder
Første arrangement i ”Karlekammeret” var ølsmagning på Værestedet i Gandrup.
l Salg af papir www.klitgaard-digita
Mail:
henrik@klitgaard-digital.dk
Fra venstre er det Arne Holm Hansen, Knud Poulsen,
Niels
Tikjøb, Peter Broberg
l Overspilning af
Andersen og Poul Erik Rasmussen.
Print
afTorsdag
billederfra
i alle
Åben efter aftalelog
hver
Kl. størrelser
13:00 til 17:00
VHS
bånd
til
DVD
Lucernehaven 50,l Ulsted,
9370
Hals,
tlf.
30 27 48
Digitalisering af gamle billeder
l
Print
af
Lærredsbilleder
GANDRUP
Mail: henrik@klitgaard-digital.dk
l Overspilning afwww.klitgaard-digita
l Indramning af billeder
Åben
efter
aftale
og
hver
Torsdag
fra Kl. 13:00 til 17:00
VHS
bånd
til DVD
Lucernehaven 50, Ulsted, 9370 Hals, tlf. 30 27 48 58
l
Alt
inden
for
Gamer
udstyr
En gruppering af mand- Derefter var det Niels ”Karlekammerets” aktiMail: henrik@klitgaard-digital.dk www.klitgaard-digital.dk
Vi
kommer
gerne
hjem
dig
Vi
kommer
gerne
ud
tiltil
dig
l
Print
af
Lærredsbilleder
lige seniorer har i regi af Tikjøb, der på lystig-, vitetsprogram kører med
l Alt inden for tryk og skilte
Åben efter aftale og hver Torsdag fra kl. 13.00 til 17.00
Ældre Sagen etableret et humoristisk- og informa- aktiviteter hver den sidl Indramning af billeder
Lige nu har vi gode tilbud på brugte
nyt tiltag - ”Karlekam- tiv vis gav smagsprøver ste tirsdag i måneden i et
Ulsted, øl.
9370 Hals,
tlf.program.
30 27 48 58
l Alt inden
for Gamer
udstyr
meret” -Lucernehaven
mødestedet for på50,
10 forskellige
varieret
Computere
priser
fra 800kr
Vi kommer gerne ud til dig
mænd. Mail: henrik@klitgaard-digital.dk www.klitgaard-digital.dk
l Alt inden for tryk og skilte
Arrangementet
var spon- fraGruppen
”KarleÅben efter
og hver Torsdag
kl. 13.00bag
til 17.00
Første arrangement
blev aftale
forleden afholdt på Værestedet i Gandrup – ølsmagning, der tiltrak 90
mænd, som blev budt
velkommen af formand
for Ældre Sagen i Hals
Kirsten Lind.

soreret af Ældre Sagen
med 4.000 kroner og
Sparekassen Vendsyssels
Fond, Ulsted med 7.500
kroner.

kammeret” er: Arne
Holm Hansen, Poul Erik
Rasmussen, Peter Broberg Andersen og Knud
Poulsen.
JPC

Lucernehaven 50, Ulsted, 9370 Hals, tlf. 30 27 48 58
Mail: henrik@klitgaard-digital.dk www.klitgaard-digital.dk
Åben efter aftale og hver Torsdag fra kl. 13.00 til 17.00

Lucernehaven 50, Ulsted, 9370 Hals, tlf. 30 27 48 58
Mail: henrik@klitgaard-digital.dk www.klitgaard-digital.dk
Åben efter aftale og hver Torsdag fra kl. 13.00 til 17.00
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Mandag 10/2 til og med torsdag 13/2

Alle pizzaer - undtagen luksuspizza

49,00

KUN

3 retters menuer med valgfri forret
Menu 1

Menu 2

Menu 3

Tyrkisk bøf ca. 250 gram
krydret oksefars

Whiskeysteak oksefilet
ca. 250 gram

Grillet oksemørbrad
ca. 250 gram

serveres med ostefyld, peberstrimler,
bearnaissesauce, kartoffelbåde,
salat og dressing.

serveres med whiskeysauce,
kartoffelbåde, salat og dressing.

serveres med pebersauce,
kartoffelbåde, salat og dressing.

Isdessert eller Irish Coffee

eller Irish Coffee

Isdessert

3 retter

Pandekager med is og
flødeskum eller Irish Coffee

3 retter

3 retter

169,-

219,-

199,-

2 retters menuer med valgfri forret
Menu 4

Menu 5

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

Kyllingebryst
serveres med
kartoffelbåde,
bearnaisesauce, salat og dressing.

2 retter

2 retter

134,-

144,-

Frokostmenuer
Skinkeschnitzel
m/ pommes sautes, bearnaise
sauce, salat og dressing
Græsk bøf 4 stk.
krydrede oksehakkerbøffer
m/ champignonsauce, pommes
sautes, salat, dressing

Husets bøf af oksefilet
ca. 250 gr.

serveres med kartoffelbåde,
champignonsauce, salat og dressing

2 retter

184,-

fra kl. 11.00-16.00

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

57,-

Menu 6

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

49,Ring og bestil
bord!

Hjallerup Centret 9

HJALLERUP

Tlf. 98 28 43 00
ÅBNINGSTIDER:

Mandag til lørdag: 11-22
Søndag 12-21

www.restaurantalanya.dk

Der var rigtigt mange mennesker til åbent hus i Jern
støberiet, men der er da også god plads derinde.

ASAA

”Vi er i løbet af ugen kom
met op på 100.000 kr. i
Folkeaktier, og dertil kom
mer et beløb i dag. Vi reg
ner med at komme op på
i alt 250.000/300.000 kr.,
og sammen med bidrag fra
fonde skulle vi nok kunne
nå det ønskede beløb,”
sagde Villy Mortensen op
timistisk.
Den tidligere produktions
virksomhed Havnegade 39,
som oprindeligt rummede
Brødrene Larsen Jernstøberi
& Maskinfabrik, og
som var den daværende
Dronninglund Kommunes
største virksomhed med
over 100 medarbejdere,
ejes nu af Finn Thomsen,
Hjallerup, og han har brugt
den bl.a. til opmagasine
ring.
En gruppe initiativrige per
soner i Asaa gik sammen
og blev enige om at arbejde
for at erhverve bygningen.
Ved en generalforsamling
i november sidste år blev
man enige om at arbejde
målrettet mod en overta
gelse af bygningen under
navnet ”Jernstøberiet – et
multihus i Asaa”. Der blev
valgt en bestyrelse på 12
personer, som med Villy
Mortensen i spidsen skulle
virke for sagen.
Beliggenheden af bygnin
gen er helt unik cirka midt
imellem byen og havnen/
stranden, og den er i det
hele taget af et specielt
udseende. Bestyrelsen har
allerede flere forslag til ak
tiviteter, som kan foregå
der. Der nævnes bl.a. en
sommercafé.
Bestyrelsens første arran
gement var et åbent hus
med tegning af folkeaktier.
Aktierne kan købes i stør
relserne 500 kr., 1000 kr.,
5000 kr., 10.000 kr. og

50.000 kr. Når man køber
en aktie støtter man købet
af bygningen, og der er
ikke tale om en aktie i klas
sisk forstand, der er tale
om en donation, men for
aktieholderne vil der bli
ve fordele og rabatter ved
fremtidige arrangementer.
Ved arrangementet i Jern
støberiet holdt forman
den for bestyrelsen, Villy
Mortensen, en tale, hvor
han især slog på, at man
skulle bakke initiativet op
ved at købe folkeaktier,
ved at melde sig til at lave
noget ved bygningen og
ved at omtale og anbefale
andre at støtte projektet.
”Det skal blive byens sam
lingssted, som skal have sin
egen profil med sin histo
riske kulisse. Den skulle
gerne signalere, at Asaa er
en åben by.”
Efter arrangementets af
slutning kunne Villy
Mortensen fortælle, at der
i løbet af blot et par timer
var solgt for 150.000 kr.
folkeaktier. ”Det drejer sig
om 169 aktier, så det for
tæller noget om, at det er
et bredt udsnit af befolk
ningen, som har bidraget.”
Det vil altså sige, at besty
relsen for Jernstøberiet nu
er oppe på 250.000 kr.

Formanden for bestyrelsen,
Villy Mortensen, holdt en
veldisponeret tale, hvor han
opfordrede til at støtte pro
jektet. ”Jernstøberiet skulle
gerne signalere, at Asaa er en
åben by,” sagde han bl.a.
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13

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

Brorsonsvej 3 · Hjallerup · Tlf. 61 70 47 42

HJALLERUP

Det er måske ikke lige det
man først forbinder med
et bageri, men Hjallerup
Bageri har på 1. Sal indrettet fine lokaler med borde
og stole, og hyggeligt ”stuemiljø”, hvor der er plads

til at holde alle former for
møder og forskellige arrangementer som eksempelvis
barnedåb, mindre konfirmationer, begravelseskaffe,
fødselsdage og lignende.

Hjallerup Bageri har også
indgået et samarbejde med
Tylstrup slagteren, som leverer
varm mad når der er fester.
Forretter, desserter, brød,
tapas og kager laver
Hjallerup Bageri selv og
herved tilbydes altså en alsidig brug af bageriets lokaler. Har du lyst til at leje
lokalerne, så er det bare at
henvende sig.

Fredag den 14. februar

Stort udvalg i buketter, sammenplantninger
og diverse chokolader og specialiteter.
“Gør een du elsker
- endnu gladere!”

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

1. sal med endnu et lille lokale til formålet.

Indkøbsnet med dit
ﬁrmalogo på ...

Hjallerup Bageri.

HJALLERUP

Foreningen ”24 Timer i
Hjallerup” er i fuld gang
med at forberede deres
store happening med samme navn som foreningen,
som finder sted i Hjallerup
Idrætscenter 15.-16. februar.
Men i år sker der det, at
det er lykkedes at få arrangeret et besøg af Chris
MacDonald dagen før.
Mastodonten indenfor
sundhed og velvære holder foredrag i Idrætscentret
14. februar kl. 19 under
titlen ”Sund energi og
Motivation”.
Det kom egentlig helt bag
på formanden, Johnni
Olesen, da han fik denne
gave ved juleshowet 21. december i København. ”Der
bliver rift om billetterne,

og det kommer til at betyde så meget for børnene
på Julemærkehjemmet i
Hobro”, siger han.
Chris MacDonald er en
inspirerende formidler og
en af Danmarks mest anerkendte foredragsholdere.
De, som har overværet
hans foredrag, fortæller, at
han leverer unik viden med
begejstring og humor.
”Kan vi toppræstere og trives samtidigt?” Sådan lyder
spørgsmålet fra ham, og
det har han søgt og besvare
gennem de sidste tyve år –
først i sit liv som topatlet
og senere i sit virke som
fysiolog. At han er ambassadør for Julemærkefonden
nævnes blot fort en ordens
skyld.

”Kan vi toppræstere og trives
samtidig?” lyder spørgsmålet
fra Chris MacDonald forud
for arrangementet med hans
foredrag fredag 14. februar i
Hjallerup Idrætscenter, hvor
han selv vil svare på det.

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

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

2339
4185
henning@jensengrafisk

14

Tirsdag den 4. Februar 2020

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

Håndværk & Service
Find din håndværker her!

Vognmand

FRA HALS ARKIVS ARBEJDSMARK

Hans Qvist
Alt vognmandskørsel
udføres,
samt kranarbejde og
containerudlejning.

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

Af Else Berthelsen

SIGMA

STUDIO

FLEMMINGS
MALERFORRETNING
Stokbrovej 7

9370 Hals

HOU-HALS VVS

Tlf. 4045 2297

ApS

Af og til sker det, at Hals
Arkiv modtager rene perler,
som nu for eksempel et mere
end 100 år gammelt fotografi
af en jordemor med et nyfødt
barn i armene. På den tid var
hjemmefødsler reglen, og i
dette tilfælde har en fotograf
været klar med kameraet, eftersom fotografen er det nyfødte barns far. Dette er
historien om de 3 personer
på og bag dette billede, nemlig jordemoderen Constance

Langtved, distriktsjordemor
i Ulsted i mange år, fotografen Kristian Peter Andreasen
fra Ulsted, kaldet K.P.
Andreasen, og hans nyfødte
datter Anna.
Jordemoderen
Jenny
Constance Langtved var født
i Ulsted i 1876 og døde samme sted i 1952. Hun var i
1897 blevet gift med maler
Jens Kristian Langtved. Hun
uddannede sig til jordemor på
Fødselsstiftelsen i København
og dimitterede herfra i 1901.
1901-1902 var hun jordemor

i Asaa, og fra 1902 blev hun
distriktsjordemor i hjembyen
Ulsted.
Hals Arkiv har modtaget
billedet fra jordemoderens
familie, hvor deres familieskab til hende har været det
væsentlige. De har imidlertid ikke været helt klar over,
hvem barnet var. Historien
i familien gik på, at barnet skulle være fotograf K.
P. Andreasens yngste søn,
Niels, som var født i 1914.
Det viste sig dog, da billedet blev taget ud af glas og
ramme, at det var dateret til
1909.
Altså kunne det nyfødte barn
ikke være Niels. Ved opslag
i kirkebogen kunne det hurtigt konstateres, at fotograf
K. P. Andreasen og hustruen
Mette Marie blev forældre
til en lille pige i 1909. Pigen
fik navnet Anna Kirstine
Andreasen og var deres tredje
barn. Hun voksede op og
blev lidt af en skønhed. En
niece har sagt om hende,

at moster Anna altid var så
smuk og fiks i tøjet. Hun
mødte en ung mejerist, der
var ansat på Ulsted mejeri.
Han hed Aage Hoppe. De
giftede sig i 1938 og slog
sig ned i Viborg som købmandspar.
Annas far var en kendt
og meget benyttet fotograf i
Ulsted, hvor han virkede fra
1902 til 1941. Han var født
på Ulsted Rimmer i 1875
og døde samme sted i 1941.
Han havde i en periode arbejdet som møllersvend på
Hadsundegnen, hvor han
havde mødt sin kommende
kone, Mette Marie. De blev
gift i 1902 og overtog ved
samme lejlighed barndomshjemmet på Ulsted Rimmer.
Hals Arkiv har en stor billedsamling, hvoraf mange efterhånden kan ses på arkiv.dk.
Men arkivet mættes aldrig
hvad angår billeder, og billeder der kan knyttes historier
til er altid interessante.

Anbefaler sig med alt indenfor:

Vand, Varme, Sanitet
Blikkenslager, Oliefyrservice
Kloakarbejde

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

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

Anna Kristine Andreasen, datter af Fotografen K. P. Andreasen stående ved K. P. Andreasens foto fra 1909 af jorfotografen K. P. Andreasen, fotograferet fotoapparat foran et »bagtæppe« med demoderen med det nyfødte barn. Dette
som ung pige. Dateringen på billedet er naturmotiv.
billed ligger til baggrund for artiklen.
perioden 1925-1935.

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

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

Alt malerarbejde udføres, få et tilbud!

Vendsyssel Tagbelægning
v/ Hans Jørgen Klattrup
Bredkærvej 21
Klokkerholm
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

10 års garanti · Alt i tagpap!
Altid
gode tilbud
på både maling,
gulve og
tæpper

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

FM FARVER
& TÆPPER

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

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

Næste udgave kommer 16. april

med NY avis dækning i Brønderslev By.
Kom med i Brønderslev By for kun 900 kr. ekstra.
Bestil på tlf. 29 47 56 17 - Limfjordsnyt
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HOLD DINE MULIGHEDER ÅBNE
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Begynd på EUX på TECHCOLLEGE til august og uddan dig til:
Frisør
Kosmetiker
Elektriker
Automatiktekniker
VVS’er
Datatekniker

Lastvognsmekaniker
Personvognsmekaniker
Industritekniker
Smed
Bygningsmaler
Tømrer

Murer
Landmand
Bager og konditor
Kok
Ernæringsassistent
Tjener

Med EUX får du det bedste fra to verdener; en studentereksamen og et svendebrev.
Bagefter er du klar til at tjene penge som faglært eller videreuddanne dig.
Du bestemmer selv – hvilken vej vil du gå?
Tilmeld dig på optagelse.dk eller hiv fat i vores EUX-vejleder.

Læs mere om EUX på techcollege.dk/EUX

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · 7250 1000 · techcollege.dk
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Lille Vildmosecentret
vender indgangen 180 grader
Christiane = Kandis

Siden indvielsen i 2006 er der
forandret og fornyet mange
gange i og omkring Lille Vildmosecentret. Blandt meget andet er naturlegeplads og jernbane tilføjet, nye udstillinger
og nye udsigtstårne er kommet
til sammen med et formidlingsområde for vildsvin. Lige
nu er man ved at vende skuden
180 grader, for snart vil der
blive indgang og ankomst nord
(i stedet for syd) for centerbygningen.

Modellen viser Lille Vildmosecenterets nye indgang fra nord
markere det gratis ankomstområde mod nord overfor de entrébelagte oplevelser, faciliteter
og aktiviteter mod syd, oplyser
centerdirektør Bo Gregersen.
Første etape omfatter anlæggelse af det nye ankomstområde, opførelse af ny overdækket
indgang til receptionen, der i
øvrigt skal ombygges. Den eksisterende naturlegeplads rømmes, men der anlægges en ny.
Omdannelserne ventes færdige
til sæsonåbningen 4. april.

Vand i masterplan

98 12 79 99

Tiltagene indgår i en masterplan sammen med projektet
”Vandets Kraft” - et stort interaktivt formidlingsområde,
der placeres på den nuværende
p-plads. Her gøres plads til
bl.a. en lille sø og et mindre
vandløb.
- Netop i den unikke Lille
Vildmose, hvor hydrologi og
vandstandshævninger har været i fokus de senere år, er det
særlig relevant at sætte fokus på
vandets kraft og betydning for
dansk natur, fastslår centerets
naturvejleder Jakob Konnerup,
der håber, at de nye formidlingsfaciliteter kan står klar til
sæson 2021.
Både Gregersen og Konnerup
gør opmærksom på, at man
(i lighed med tidligere) sælger
årskort til almindelig entrépris
den første weekend i sæson
2020; altså 4.-5. april.

Østergade 56,
9440 Åbybro

Store vingefang

Bedre forbindelse
- Med denne ombygning kan
vi skabe en mere sammenhængende oplevelse og helt tydeligt

Hanna Vigs
Begravelsesforretning

Vesterbro 121,
9000 Aalborg

98 24 37 72
Bente
Sølvkjær

Lea
Schlander

Henrik
Trenskow

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

BISÆTTELSE
Begravelse/Bisættelse
• Kiste (hvid) DANSK produceret

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

I tidsrummet 10-14 søndag
23. februar organiserer Dansk
Ornitologisk Forening for 15.
år i træk Ørnens Dag forskellige steder i landet. I Lille Vildmose vil kompetente fuglefolk
fortælle om - og forhåbentlig
fremvise - de store vingefang.
Den søndenfjordske vildmose

VED DØDSFALDPer Elsvold
Jytte og Per Elsvold

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

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

Husker du Naturligvis i november, hvor vi omtalte borgerforslaget
”Øjeblikkeligt
ophør med salg af Roundup
og andre bekæmpelsesmidler
til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer”. Bag initiativet gemmer sig den 53-årige københavner Christiane
Bjørg Nielsen.
Men ved du, at hun er mest
kendt for at have medvirket i
Pyrus-julekalenderne som den
artige nissepige, Kandis. Christiane Bjørg Nielsen er også
sanger/sangskriver samt skuespiller. Det ledsagende billede af
Christiane/Kandis er fotograferet
af Sophie Bech.

Plastik i Limfjorden
En læser har reageret på januar-udgaven af Naturligvis, og
spørger: Findes der mikroplast
i Limfjorden. Herfra skal lyde
et stort JA. Svaret er vel forventeligt, da baggrunden for
Naturligvis var, at alt og alle er
ramt af global plastik-epidemi.
I slutningen af oktober 2018
var Aarhus Universitets forskningsskib Aurora i Aalborg
i forbindelse med undervisningsforløbet ”Hovedet i Havet” for de ældste folkeskoleelever. Sammen med projektkoordinator Signe Brokjær Nielsen
og den øvrige bemanding på
Aurora blev der sejlet 12 ture i
Limfjorden. Alle gange blev et
stort net trukket efter skibet.
Bagefter undersøgte eleverne
indholdet. Mængden af plastik
var meget forskellig, men alle
12 forsøg i fjorden viste, at der
var mikroplastik - akkurat som
i lignende forsøg i andre danske farvande.

Fuglekig i Birkesø
Det vil være en god idé, at
indlede Ørnens Dag i Lille
Vildmosecentret, hvor ornitologerne samler trådene via meldinger fra felten og på bedste
vis informerer og leder folk ud
til de steder, hvor chancer for
ørnekig er størst.
Skulle der ikke lige være en
ørne at se,, så er der mange
andre fugle at glæde sig over. I
denne tid er der mange forskellige arter af gæs og svaner samt
svømmeænder. Ikke mindst i
den nydannede Birkesø er der
mange fugle.
Den 14. naturfotofestival i
Vildmosegaard ved Lille Vildmosecenteret afvikles i dagene
18.-26. april og med samme
kategorier som i fjor. Til forskel fra tidligere, skal billederne bagefter på en lille nordjysk
rundtur. Både Nordkraft og
en lokalitet i Øster Hurup er i
spil, oplyser Morten Johansen,
der er formand for den arrangerende Vildmoseforeningen.
- Vi vil gerne vise mosens fortræffeligheder frem for et bre-

Glyfosat
i grundvand

Naturguide på vej
I løbet af februar udsendes den
14. print-udgave af Naturguiden, der indeholder arrangementer i Himmerland og
sydlige Vendsyssel. En ikke
helt uvæsentlig del af guiden
er Naturvejleder Aalborgs aktiviteter, og i planlægningsfasen
fik Naturligvis lejlighed til at
kigge over naturvejlederne Esben Buchs og Ole Henrichsens
skuldre.
De besøger Hammer Bakker
både 14. maj og 11. oktober.
Og 16. august er de i Vester
Hassing Bypark. Her står de
for et familievenligt arrangement, hvor der skal bygges små
insekthoteller og mejsekasser.
I Hammer Bakker bliver omdrejningspunkterne henholdsvis et igangværende naturprojekt og indsamling af svampe.

Folketinget har netop behandlet det omtalte borgerforslag.
Miljøminister Lea Wermelin
arbejder derfor nu på at forbyde ukrudtsmidlet Roundup.
Et landsdækkende grundvandsovervågningsprogram
blev igangsat i 1987, og siden
1990 har man testet for glyfosat - verdens mest brugte sprøjtemiddel, der blandt andet findes i Roundup.
Nu viser den seneste overvågningsrapport, at der fra 1990
til 2018 er fundet glyfosat en
eller flere gange i 108 ud af
1806 undersøgte boringsindtag af grundvand. Det svarer til
seks pct.. For 22 af boringerne
(eller 1,2 pct.) var den tilladte
grænseværdi overskredet.
I et nyhedsbrev fra Danmarks
Naturfredningsforening, udsendt 26. januar 2020, hedder

På gensyn torsdag 16. april

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

er Danmarks ørneland nummer ét. Her yngler to par
kongeørne og to par havørne,
ligesom mosen hyppigt er tilholdssted for unge ikke-ynglende ørne. På dagen posteres
kyndige folk rundt om i mosen
og de vil guide besøgende til
de rette steder. Den ledsagende
kongeørn fra mosen er fotograferet af Frans Ritter.

Fotoer på rundtur

Jesper
Orlien

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

Fast pris fra

det, at man også har fundet
glyfosat ved genbrugscentre,
hvor glyfosat fra haveaffald
siver gennem jorden og ned i
grundvandet.

dere publikum, siger han om
baggrunden.

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

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
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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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PÅ HTX SKAL DU IKKE
KUN FORESTILLE DIG,
HVAD DER SKER...

SÅ START PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM
TIL AUGUST
På Aalborg Tekniske Gymnasium kombinerer vi teknologi, design, videnskab, kommunikation
eller idræt med nysgerrighed, udvikling og praktiske eksperimenter i vores værksteder.

Du kan vælge mellem 11 forskellige studieretninger:
På Øster Uttrup Vej 5, 9000 Aalborg

I Friis, Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg

• Fysikkens verden

• GAMETECH

• Naturens kemi

• Film og medier

• Industrielt design

• International HTX – kom tre måneder til Australien

• Bioteknologi

• Urban design – kom i virksomhedspraktik i udlandet

• Naturvidenskab og innovation

• Beredskabslinjen

• Robotteknologi

NY S
TUDI

ERET

NING

Tilmeld dig på optagelse.dk eller kontakt en af vores vejledere.

SE MERE PÅ AATG.DK
facebook.com/aalborgtekniskegymnasium
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Bøde for at køre

auTo

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

KYSTBYERNE / MAD & TRO

hoTeL & ResTauRanT
hobby

Af Bruno Larsen
Som hospitalsklovnen Tut
arbejder Gitte Brønager
Jørgensen ved børneafdelinger på sygehuse i Aalborg og Hjørring. Hun
skulle have besøgt Mou i
efteråret, men blev ramt af
sygdom. Nu er hun atter på
fode og gæster sogneaftenrækken ”Mad & Tro” i
Mou Aktivitetscenter torsdag 27. februar.

konsulent i Aarhus, teaterlærer på Herning Højskole
og underviser på Den frie
Lærerskole i Ollerup.

bRyLLuPPeR & MæRkedage
Afsked med Try Højskole 1956

TRY

Priserne er lave
Deltagelse i et Mad &
Tro-arrangement koster
75 kr., inkl. spisning.
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
enten foredrag, film eller
musik i gang.

FeRie & FRiTid

Livet på Try Højskole og i
Try, er titlen på en højskoleaften som Egnssamlingen
for Østvendsyssel og Try
Efterskole afholder i fællesskab.
Frode Sejlund, født og opvokset på Try Højskole i
50’erne, viser billeder og
fortæller om livet på skolen

det materiale, som Frode
Sejlund vil løfte en lille flig
af denne aften. Få steder på
egnen er bedre beskrevet
og belyst så der bliver helt
sikkert guld at hent for deltagerne. Der er fri entre til
arrangementet som finder
sted i Efterskolens spisesal.
Kaffen koster dog 25,-

kunsT & kuLTuR

Tut er fra Gistrup
Her vil Gitte Brønager,
der er bosat i Gistrup, tage
udgangspunkt i den velgørende forening Danske
Hospitalsklovne og hendes
egen rolle. Hun har været Peter Søvad kan både spille, synge og fortælle. Det sidste giver
Aktuelle
sange
fra hospitalsklovn siden 2008 han prøver på i Mou Aktivitetscenter 30. januar. Pressefoto.
Højskolesangbogen krydrer og foredraget om emnet
denne spændende aften.
siden 2009.
- Der er mange aspekter i at
være hospitalsklovn, hvilket
Reparation
jeg synes er en meget vigtig
Reparation og
og servicering
allealle
mærker
Reparation
serviceringafaf
mærker
Servicering l
del af klovnen, at fortælle
Specialist
lSpecialist
3 års garanti
på reservedele
i alle
forsikringer og dæk
Klargøring
om. Det handler ikke kun
Nye biler
Specialist i til
allesyn
forsikringer og dæk
Klargøring
Brugte biler l
om at lave sjov. Med smil,
Finansiering
l
Klargøring
til
syn.
200på:
salgsklare biler på:
nærvær og en hånd at holde
Se 200 salgsklare Se
biler
i er hospitalsklovnen med,
www.bilgaardenhostrup.dk
I den anledning vil vi gerne invitere
store
som siger hun,
når livet
er svært,
Vi finder gerne din ønskebil - også fabriksny
små, unge som gamle til åbningsreception
der også vil på
fortælle om
Finansiering tilbydes - også til ældre biler
vores velkendte adresse, Vestergade
43.
sin uddannelse,
og hendes
mange oplevelser.

og i Try. Frodes Sejlunds
mor var 3 generation ejer
af Højskolen. Familien,
JH Fogt, Frode Fogt og
Hilda og Peter Sejlund
ejede Højskolen ca. 90
år, fra 1876 - 1965. Der
er gennem tiderne oparbejdet en meget betydelig
samling af billeder og an-

FoReningeR & bekendTgØReLseR

Autohandel
Altid gode tilbud Ulsted
og billige biler
Altid gode
tilbud
har
fået
nye
ejere!
- der er værd
at køre
efter
SPORTY OG FORFØRENDE

DEN NYE MAZDA 3

at køre efter…

På dagen vil der bl.a. være:

Lækker tapas fra Møllehuset. Ufattelig styrke
Skuespilleren, dramaturgen
Øl, rødvin, hvidvin og sodavand.
og dramapædagogen Astrid
ER
Kaffe og småkager.
EMGÆSeliRTnKgID
BIN
Guldhammer fra Herning
n
e
:
R
ÅBN
lgsafd GSTIDE
Hoppeborg,
popcorn
0
NYiEsaÅBNIN LIN
.3
har i mange år turneret
17
N
E
G
ATTRAKTIVE
E 8.00
og slush ice maskine.
I SgA- LFrGedSagAFD 810.0.00 0- -115
.3.000 FINANSER
Manda
7
med alverdens fortællinger.
på
IERINGSEDAG
iler er også
b
s
16.0.000
NDAG - FR AG 113
re
o
-- 17
LøMrdAag
0
V
M
.0
.0
1
U
Torsdag 26. marts lander
LI
GHEDER
ND
Vi glæder os til at se dig
DAgG OG SØ
Rda
LØ
Søn
hun i Mou med foredraget
til en sjov og hyggelig dag!

Attraktive
finansieringsmuligheder

HUSK

Vi har også et
stort udvalg
i
Brenderup Tr
ailere

•
•
•
•

”Stærkodder – en kæmpe
fra Saxos danmarkskrønike”.

Den nordiske sagnhelt
Stærkodder er af guderne
blevet udstyret med ufatEN RENDYRKET OFFROADER
telig styrke og tre mands
levetid. Det er historien
 Vestergade 43, Ulsted · 9370 Hals om en vældig kæmpe, der
 brian.olsen@ulsted-autohandel.dk
kom til at sidde til bords
 hj@ulsted-autohandel.dk
med konger og være ven
med høvdinger, mens helt
almindelige mennesker forVestergade 43, Ulsted · 9370 Hals
+45 9654 2200
agtede ham.

DEN NYE JIMNY

Vi reparerer alle bilmærker!
brian.olsen@ulsted-autohandel.dk
hj@ulsted.-autohandel.dk

Vi reparerer alle bilmærker!

ulsted-autohandel.dk
Peter 22 60 66 35

Astrid Guldhammers formelle uddannelse lyder på
cand. mag. i dramaturgi,
oldgræsk og oldtidskundskab. Hun er børnekultur-

n

Specialister i Hyundai

VI REPARERER
ALLE BILMÆRKER

Tirsdag den 4. Februar 2020

19

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

Bøde for at køre

auTo

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

Formanden for Fonden for Sparekassen Vendsyssel
i Hals, Jens Højer, Sparekassen Vendsyssel Vester
Hassings afdelingsdirektør Mads B. Jakobsen, Vester
Hassing Borgerformands formand Johannes Svaneborg
og den samlede Torsdagsklub.

hoTeL & ResTauRanT
hobby

Outdoor-tøj med dit
ﬁrmalogo på ...

bRyLLuPPeR & MæRkedage
FeRie & FRiTid

VESTER HASSING

“VINTER”-TILBUD
NETTO - ENGROS

kunsT & kuLTuR

I Vester Hassing Borgerforenings lokale under
vandtårnet midt i byen
bød borgerforeningens formand, Johannes Svaneborg,
velkommen til den formelle
overrækkelse af fondsmidler
fra Fonden for Sparekassen
Vendsyssel i Hals.

Vester Hassing Borgerforening holder generalforsamling den 18. februar
på Gæstgivergaarden Gandrup. Her serveres der stegt
flæsk med persillesovs.

FoReningeR & bekendTgØReLseR

08 Mercedes.Benz S320 CDI 235 HK 4x4 Nypris 1,7 mil ....199.800
14 Volvo V60 D4 Aut St.car kørt 198 t km Alt I Udstyr
J
PÅ VE......184.800
00 VW Caravelle 2,5 TDI 8 Personers BUS Super FIN ...........99.800
05 Toytoa Celica 1,8T 23T kun 139 t km 192 HK FIN Vogn ..99.800
83 Mercedes-Benz S500 SE Kun kørt 154 t km RUSTFRI .......99.800
06 Seat Leon 2,0 TFSI 185 HK sortmetal kun 113 t km Nys..69.800
98 Audi A8 2,5 TDI V6 Økonomisk Diesel, Aut. Gear Fin .....69.800
07 Skoda Octavia 2,0 TDI H/B KUN kørt 119.000 KM Fin .....59.800
08 Chervrolet Nubira 1,6 Sedan, Kun 107.000 KM Velholdt
39.800
LGT
SO
08 Fiat Punto 1,3 JTD 23 km/literen KUN 87 t km 5 Dørs ...39.800
06 Skoda Octavia 1,6 Tour St. car lev. Nysynet, træk m.v. .39.800
LGT
04 Volvo V40 1,8 St. car – SUPER FIN BIL – Nysynet, Træk SO
...39.800
06 Skoda Fabia 1,4 16V Koksmetal – Lev. NysynetPÅ
m/træk
VEJ ..29.800
98 Volvo V70 2,5T St. car Hvid - Nysynet m/træk, Læder .. 29.800
J ..29.800
05 Fiat Punto 1,4 KUN 117 t km Super Velholdt ,PÅ
lev.VE
Nys
06 Chevrolet Matiz 1, 5 dørs Nysynet – kun kørt 112 t kmSO19.800
LGT
02 Toyota Yaris 1,0 5 Dørs – NYSYNETm/Træk, lav afg ........19.800
00 Peugeot 306 1,8 16V Sedan – Synet 8/2019 træk m.v. ...14.800
07 Ford Fiesta 1,6 TDCI 3 Dørs Sort, defekt/utæt dyse Fin.....9.800
LGT
97 Toyota Carina 2,0 SLI CC Mørkerødmetal, Nysynet FinSO
.....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
06 Renault Traffic 1,9 DTI, lang, sortmetal KUN 85.000 km 49.800
03 Toyota Hi-ace 2,5 D4D 4WD Lang, 2x skydedøre udstyr .39.800
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
VEJ 39.800
03 VW Transporter 2,5 TDI Den sidste af den Gode
PÅModel
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
05 Nissan Primastar 1,9 DCI 100 HK kun 192 t km, Hvid ......29.800
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
02 Citroen Xsara 1,6 Picasso Van Hvid, Velholdt Nedvejet ..19.800
85 Daihatsuhi Rokey 2,8 TD Meget Rusten, kan køre 4WD ..9.800

DÆKCENTERET GIVER

14,75%

I FEBRUAR

PÅ ALUFÆLGE OG VINTERDÆK.
Besøg vores bilistbutik - Vi kan skaffe alt!

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

Han redegjorde blandt andet for de store udgifter og
den store arbejdsbyrde det
er, at håndtere julebelysningen både ved opsætning
og nedtagning. Også de elsikkerhedskrav, som skal
imødekommes. Krav, der
ofte har store omkostninger. I denne forbindelse sagde formanden også, at man
nu vil gå ud til borgere og
erhvervsliv for at bede om
økonomisk støtte til den julebelysning, der er i Spitzenklasse set i forhold til byens
størrelse.
Fonden for Sparekassen
Vendsyssel i Hals har været
imødekomne med 30. 000
kroner til opdatering af byens julebelysningen, når det
gælder el-sikkerhed.
Jens Højer, der er formand
for fonden, godtgjorde ved
sammenkomsten også, at
fonden gerne imødeser ansøgninger om fondsmidler
– også selvom man søger
andre fonde.
Da Fonden for Sparekassen
Vendsyssel i Hals blev dannet, havde den en egenkapital på knap 69 mio. kroner.
Heraf blev de 36 mio. kroner investeret i forskellige
investeringsforeninger. Afkastet herfra uddeler fonden
til gavn for lokalområdet.

JPC

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

Trænger du til at få

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

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

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

2339
4185
henning@jensengrafisk
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Bøde for at køre

auTo

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

hoTeL & ResTauRanT

Asaa Autogenbrug

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

bRyLLuPPeR
Skrotbiler
købes & MæRkedage

Ring for højeste dagspris
FeRie &
på din bil

Medvirkende i år er: Flemming Jensen, Hanne
Svenningsen, Mogens Sørensen, Dennis Albertsen,
Britta Jensen, Zenia Neumann, Irene Jensen og instruktør Lene Nielsen

FRiTid

MØLHOLT

kunsT & kuLTuR
Vi afhenter
gerne!
Dilettanterne i Mølholt er I år hedder stykket ”Panik
i gang med at øve til årets på nettet”, en farce af
Marianne Hesselholt.
dilettant forestilling.
22 17 18 71& bekendTgØReLseR
FoReningeR

Marie på 80 år bor med sin
søn, Anders på Højgården.
Anders er ungkarl, for
Marie har ikke tilladt sin
søn at føjte.
Nu er Anders imidlertid
blevet 50 år og mener selv
det er ved at være tiden til
at opleve noget. Derfor skal
han skaffe sig af med sin
mor for en tid.
Men hvordan får han sin
mor sat ud af spillet? og
hvor gemmer hun pengene? Hvad hjælper posten med at få anskaffet?
og hvor kommer alle disse
ungmøer fra?
Dette og meget andet kan
der findes svar på til flg.
forestillinger, 28. og 29.
februar samt 7. marts i
Mølholt Forsamlingshus.
Følg os på Facebook:
Mølholt Dilettantforening

Her det butikken i Hjallerup med det nye navn
KON-TUR

I verdens værste vejr...

NYHED!
Dæmp støj
fra dæk og vej
med Dinitrol
Lyddæmpning

vi selv.” Det er nu engang
ikke de samme varer vi sælger over hele landet

DRONNINGLUND / HJALLERUP / SÆBY

...har du brug for verdens
bedste rustbeskyttelse
Det danske klima er verdens mest rustfremkaldende og din bil
er konstant under rustangreb – året rundt.
Hos dit lokale Dinitrol Center i Asaa er din bil i de bedste hænder.
Vi behandler din bil ud fra mange års erfaring
og indgående kendskab til, hvordan lige netop din bil
skal behandles – og beskyttes!

Du finder os på
asaa-auto.dk - 98 85 19 40
DINITROL CENTER ASAA

Havblik 3 l 9340 Asaa l asaa.auto@mail.dk

Flere end 20 boghandler
skifter kæde heraf 6 alene
Nordjylland.
Borgerne i Sæby, Hjallerup
og Dronninglund skal vænne sig til, at deres lokale
boghandel fremover hedder
Kon-Tur, når Bog & idéskiltene pilles af facaden
ved årsskiftet. Indehaver
Bjarne Holm Hansen har
valgt at gøre som flere af
sine kolleger fra Bog &
idé, bl.a. Frederikshavn og
Aalborg og mange andre

steder skifter boghandlerne
kæde til Kon-Tur. For alle
mine butikker vil legetøjet
forbliver i butikken. Fælles
for butikkerne er, at de vil
få et bedre udvalg ift. den
lokale efterspørgsel, fortæller indehaver Bjarne Holm
Hansen: ”Vi har valgt at
blive en del af Kon-Tur,
hvor vi kan tilpasse vores
sortiment efter kunderne i
vores byer. Der bliver ikke
bestemt fra vores kæde,
hvad der skal sælges i vores
butikker – det bestemmer

Fortsat den lokale
boghandel
Kædeskiftet til kæden
Kon-Tur, ser Bjarne Holm
Hansen kun som en styrkelse af butikkerne. ”I vores
nye kæde vil man fortsat
kunne få byttet sine varer over hele landet. Der
vil være butikker i både
Aalborg, Frederikshavn,
Skagen og så langt væk
som Aarhus, Odense og
København”, siger Bjarne
med et smil på læben og
tilføjer ”Det vil fortsat være
de samme mennesker, kunderne møder i butikkerne,
og vi vil mere end nogensinde før, være den lokale
boghandel”. Kon-Tur vil,
med tilgangen af de nye
butikker, bestå af 67 forhandlere indenfor boghandel og legetøj.
Bjarne Holm Hansen ejer,
udover de tre Nordjyske
butikker, også en butik i
Hinnerup udenfor Aarhus.

Tirsdag den 4. Februar 2020
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HOTEL & RESTAURANT
ening for et fantastisk samarbejde. Tirsdagsklubben,
bestyrelsen og mange andre
gør et stort arbejde for byens ve og vel.

Galleri
Glocal
Art,
som er beliggende på
Thorup Hedevej tæt ved
Dronninglund, er nu også
på nettet. De har nemlig
oprettet en webshop, så det
nu er muligt at købe galleriets varer på nettet.

Helligåndskirken, så alle,
der kommer ad Strøget kan
se udstillingen, som åbnede
mandag 27. januar af Chr.
Friis Bach.

Om kort tid kan Gandrup
Borgerforening fejre 50-års
fødselsdag - den 16. marts.
”Selvom man bor 400 km
fra Thorup, så kan man godt
handle med os,” siger galleriejer Frede Hansen.

Gandrup havde tidligere en
borgerforening - Håndværker- og Borgerforeningen,
som blev dannet i 1911.
Den blev opløst i slutning
af 60’erne.

Konfirmations- og Forårsbuffet
Forretsbuffet

•
•
•
•

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

Hovedretsbuffet

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Min. 10 kuverter

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

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

Hovedretsbuffet
•
•
•
•
•
•

•
•

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

Dessert
• Luksus isdessert med chokoladestykker og
karamelkrokant

139,164,-

- 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

16. april.
OBS! Avisdækning i

BRØNDERSLEV BY

Kom med for kun
900,- kr. ekstra.
Gælder også helsider.
www.limfjordsnyt.dk
Tlf. 29 47 56 17
Deadline 8. april

JPC

Formand for Gandrup og Omegns Borgerforening, Birgit
Jensen, er klar til borgerforeningens 50-års jubilæum.

Man er endnu ikke begyndt at markedsføre sig
på nettet, men alligevel har
årets første kunde, som bor
i Roskilde, købt en skjorte via den nye webshop.
”Selvom man bor 400 km
fra Thorup, så kan man
godt handle med os,” siger
galleriejer Frede Hansen.
I øvrigt rykker Glocal Art
en uge til København i
uge 5. Man har lejet det
store udstillingslokale ved

Gandrup Borgerforenings
jubilæum fejres med kagemand lørdag den 14. marts
kl. 10-14 på pladsen ved
sundheds- og foreningshuset.

Næste udgave
af aviserne
udkommer

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

Borgerforenings formand,
Birgit Jensen, fortæller om
de mange store og mindre
projekter borgerforeningen
har været involveret i igennem tiden.
Fra det gigantiske projekt
med Teglværkssøerne, som
blandt andet indbefattede
tunnel under Omfartsvejen,
stort stianlæg, til nu, hvor
der er etableret overnatningsfaciliteter - shelters,
toiletbygning og mange andre tiltag omkring det store
rekreative område nord for
byen. Også på søerne finder
der året igennem forskellige
arrangementer sted.
Julebelysningen er gennem
årene udvidet og tilpasset
de øgede krav med hensyn
til el-sikkerhed.
I byen finder mange forskellige
arrangementer
sted. Blandt andet Grundlovsfest, Sankt Hansfest og
Bedsteforældredag med fokus på hele familien.
I de senere år er Traktortræk også kommet til, hvor
borgerforeningen også er
en aktiv medspiller. Et gedigent overskud er det blevet til gennem årene.
De fremtidige planer er
blandt fokus på området
omkring og ved Gandrup
Bydam. Bord-bænkesæt er
etableret og en udtynding
og oprydning i området er
tiltrængt. Borgerforeningen imødeser gerne forslag
til anvendelse af området
fremadrettet.
Birgit Jensen roser alle omkring Gandrup Borgerfor-

Dit livs
fest

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

395,-

Fast pris fra kr.

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

DRONNINGLUND

DRONNINGLUND
HOTEL

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

www.dronninglundhotel.dk
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GoKart Jylland Mou
lægger bane til et
kvindearrangement 15.
april, og denne gang må
mænd medbringes. Foto:
GoKart Jylland Mou

Restaurant, Pizza- og Kebabhouse

BOTAN
Tranebærvej 1, Dronninglund

Telefon 98 84 16 22

Familievenlig BUFFET
TILBUD i

FEBRUAR
KUN 119,pr. person

Incl.
softice

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

EGENSE / KVINDEKLUB

Af Bruno Larsen
”Egense kulturklub for
kvinder” har alle forårsaftaler på plads. I denne
uge kommer Karin Boye
Nielsen på besøg. Hun
er frivilligkoordinator og
demensven-instruktør ved
Aalborg Kommune.
Tirsdag 17. marts skal
Egense Forsamlingshus
lægge rum til en filmaften
med det hele, herunder cola og popcorn. Der er dømt
hygge og motion af lattermusklerne, for klubben

præsenterer en komedie om
en flok modne kvinder, der
får gang i et aktivt liv med
masser af nye udfordringer. Producentforeningen
og opretshavloven forbyder
yderligere omtale.
Kend din bil
Onsdag 15. april får interesserede mulighed for at
give den fuld gas på GoKart
Jyllands bane ved Hedevej i
Mou. Arrangementet bærer overskriften ”Kvinde –
kend din bil”. Deltagerne
vil få indsigt i, hvad man

gør, når bilen skal tjekkes
eller er punkteret, procedurer ved vejhjælp, skadesanmeldelse og lignende.
Medbring mænd
Ane Møller og Inge
Holdensgaard fra kulturklubben fortæller at man
denne dag gør en undtagelse, for deltagerne må
invitere mænd med til den
afsluttende del med grillmad og en tur i gokarterne.
- Vi sætter som altid forårspunktum med Ladywalk
mandag 25. maj, oplyser
Ane og Inge, der tilføjer,
at kulturklubben ikke er
en egentlig forening. Der
opkræves ikke kontingent,
men et beløb pr. deltagelse
til dækning af udgifter til
kaffe/te/brød, oplægsholder eller andet.

Karsten Olsen foran Sparekassen Vendsyssels afdeling i Hals. De to fonde fra Sparekassen Vendsyssel i både Ulsted og Hals har været storaftager af bogen og derved
bakket LIONS op i deres arbejde med at skaffe midler til gode formål.

HALS

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

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)

Åbningstider: Hver dag kl. 11.00-22.00

Lions Club , Hals forventerde at sælge 200 bøger
Barn af Vendsyssel og få
et overskud på godt kr.
30.000.
Hvert 2 år laves der i
Lionsregi en egnsbog kaldet Barn af Vendsyssel.
I udgaven der denne gang
blev solgt fra november
2019 var der 17 skribenter der fortalte om deres
opvækst i Vendsyssel og
livsforløbet.
Særdeles spændende læsning.
Bogudvalgsformand Karsten Olsen, Lions Club

Hals orienterer om at Hals
havde bestilt 200 stk. bøger
der skulle sælges fra ultimo
november.
Den lokale Club havde to
lokale skribenter med i bogen.
Dels viceskoleleder Jens
Ravn, Ulsted der har været
opvokset og levet sit liv i
Ulsted og lavet mange ting
sammen med og for den
lokale befolkning.
Dels Ove B. Hansen som
er opvokset i Hou og levet
et arbejdsliv i det danske
diplomati og har arbejdet
mange år i Rusland og taler
flydende russisk.

Med de to dygtige lokale
skribenter og en god salgsindsats med deltagelse af
clubbens medlemmer og
bogudvalget og “Hals kommunes” forretninger var
status, at der ved nytårsskiftet kun var 10 usolgte
bøger tilbage.
Det forventes at disse sælges alle inden udgangen
af måneden, og så vil der
være et overskud på godt
kr. 30.000 til uddeling til
velgørende formål lokalt
og internationalt slutter
Karsten Olsen.

Tirsdag den 4. Februar 2020
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HOTEL & RESTAURANT
Næste udgave
af aviserne
udkommer

EGENSE / MARITIMT

16. april.
OBS! Avisdækning i

BRØNDERSLEV BY

Af Bruno Larsen
De omkring 100 juniorer
i Egense Sejlklub tilbydes
mangt og meget – ikke
kun sejlerskole og fisketure. Både i februar og
april er der maritime børnearrangementer.
Alle børn og voksne –
gerne udklædte - er inviteret til at tage del i markering af fastelavn lørdag
15. februar. Her tilbydes
ansigtsmaling, fastelavnsboller, havnebingo og ikke mindst tøndeslagning.
Og søndag 5. april skal
der males på sten.
Inden standerhejsningen
lørdag 25. april tilbydes
et par mere voksenrelaterede ting. Medlemmerne
er inviteret til hyggeaften
onsdag 29. februar. På
menuen er der gule ærter. Til kaffen serveres
lagkage. Lørdag 7. marts
kaldes atter til samling.
Det gælder årets generalforsamling. Som sædvanlig indledes kl. 10.

Fokus på motorer
Egense Sejlklub fortsætter samarbejdet med Den
Nære Aftenskole under
oplysningsforbundet
AOF-Nord, og er tirsdag 3. marts vært for en
aften om ”Bådmotorens
systemer”. Deltagerpris: Svend Christian, Dybvad Planteskole, viser her
krukkerne frem
50 kr.
Instruktør
Vagn
Rasmussen vil i tidsrummet 18.30-20.45 fortælle
om bådmotorens brændstofsystem, primært diesel og de enkelte komponenter, samt bådmotorens kølesystem, salt- og
ferskvand, og disses komponenter.
Er du sejler med bådmotor op til 30-35 HK
og ønsker udvidet kendskab til bådmotorens
forskellige
systemer,
kan du tilmelde dig via
https://nord.aof.dk/kurser/Friluftsliv/Sejlads_
Navigation/4802173/

Kom med for kun
900,- kr. ekstra.
Gælder også helsider.
www.limfjordsnyt.dk
Tlf. 29 47 56 17
Deadline 8. april

DYBVAD PLANTESKOLE
Bestil
bord

98 82 01 00

På Dybvad Planteskole
er der gang i kreativiteten
m.h.t. planteløg.
Svend Christian fortalte
om deres nye ide m.h.t.
planteløg. Vi plejer at have
en kæmpe udstilling af løg
i poser, som hængte på diverse stativer i udstillingen
som vanligt.
Det var ikke alle poser der
blev solgt, og nu har man
istedet lavet specielle krukker, hvor løgene er sat i jord
i 4 forskellige dybder.
Krukkerne er blevet et hit
hos kunderne, og Svend
Christian fortæller, at ved
at plante dem i 4 forskellige dybder, så kommer de

Guitaristen
Philip Leeholm
vil komme og spille
romantiske sange
under middagen.

op løbende igennem 2-3
måneder, hver gang med
nye overraskende farver.
Man ved aldrig hvad der
kommer næste gang - en ny
form for »nytårsfyrværkeri«
blot i potteform.
Potterne og løgene kan
sagtens købes nu og sættes udenfor, idet planterne
godt kan tåle en smule
koldt vejr og frost, hvis det
skulle komme.

Fredag 14/2

Har man lyst til at kigge
nærmere på dette, så er
man naturligvis velkommen indenfor i Dybvad.
Planteskolen ligger indenfor bygrænsen og der er
skilt ud til vejen.

med selleripuré, bagt selleri, kartoffelflan,
timiansauce og sprød persillerod.

Nytårsmenu

Kent’s Madhus

ud af huset

Sulsted Kro

FORRET:

Laksefarseret rødtunge med krebsehaler
og safrancreme samt brød a part.
HOVEDRET:

Oksetournedos på bund af sauterede svampe,
rodfrugttimbale og grønne asparges.
Dertil små smørstegte kartofler og mild pebersauce.

Holtevej 10 · 9381 Sulsted
“KENT”
fori chokoladeskål.
det professionelle værtsskab
Blåbær-is
DESSERT:

259,-

Mad,
service og lokaler
TILKØB:
Hummersuppe ......................... KR. 40,er i TOP.
...
38,Croissant med skaldyrsfyld
.........KR.
Priserne
er
i
BUND.
Afhentes 31. december inden kl. 16:30
3 retter pr. couvert.........KR.

Varmrøget laks
på krydderurte-risotto med jordskokkechips,
mandel og sprød rucola.

Oksemedaillon
Blødende
chokoladekage
Julefrokost
2015
med hvid chokolademoussé, hindbærcoulis
og chokoladegrene

3 retter · Pr. person

229,Hotel Phønix

Fest til fast pris
fra 398,Nem tilberedning
Vejledning vedlagt

Egense Sejlklub bejler ofte til børn og unge med maritime arrangementer. Søndag 5. april skal der males på
sten. Foto: Bettina Jane Nielsen

Hvad er der at tænke over?
Godt
Kontakt
os:
Nytår

kentstoltenborg@gmail.com
· Tlf. 23 46 02 62
Bredgade 17 • 9700 Brønderslev
Tlf. www.sulstedkro.dk
98 82 01 00 • info@hotelphonix.dk
www.hotelphonix.dk

Bredgade
17 • 9700
Brønderslev
Bredgade
17-19
· 9700
Brønderslev
Tlf. 98 82 01 00 • info@hotelphonix.dk
Telefon 98 82 01 00
www.hotelphonix.dk

info@hotelphonix.dk
www.hotelphonix.dk
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Nordjyllands

m

ås

ke

Højt belagt - hver gang!

bedste smørrebrød
Smørrebrød skal bestilles dagen før!

Dagens håndmadder 15,- / stk.
Almindelig smørrebrød 25,- / stk.
Luksus smørrebrød 30,- / stk.

FLASKEGAS

11 kg.
Afhentet i grillen 179,95
Leveret til døren 199,95

Hals Grill

&

Smørrebrød

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

Dagens ret 70,- kr.: Tirsdage: Stegt flæsk · Søndage: Flæskesteg

Hals Grill & Smørrebrød
GRATIS

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

GASMANDEN
&
“Bette Skrot”

GAS
tilprivate
privateog
ogerhverv
erhverv
til

haralle
allestørrelser
størrelserafafgasflasker!
gasflasker!
ViVihar
Levering
Leveringtiltilprivate
private
og
i
kolonihaver
og i kolonihaver
GS
GA
EN
AM
DN
SM
NE
AD
AN
hverlørdag
lørdag
hver
GS
GA
AM
SM
EN
DN
AD
NE
AN
ligetiltildin
dindør.
dør.
ogoglige
Pris
Pris
forfor11ombytning
kg. flaske

KUN 199,95
KUN
220,-

Telefon 98 34 23 00

98 34
34 23
23 00
00
98

En stærk
forbindelse!

ås

”m
”
ke

Nordjyllands

billigste GAS

Hjælp
miljøet!
BRUGT

Fritureolie

Aflever dine tomme
dåser og bøtter
afhentes
i lukkedegratis
hos
f.eks. kroer,
affaldssække
hoteller,
pizzariaer,
hos mig
storkøkkener, grillbarer
i Grillen,
I Aalborg kommune

I Aalborg kommune

afhentning
af gammelt jern
og skrot

GASMANDEN&&“Bette
“BetteSkrot”
Skrot”
GASMANDEN

(når du alligevel
En stærk
skal henteforbindelse!
grillmad
og gas!)

GASMANDEN
& “Bette
Hals Grill
& Skrot”
Smørrebrød

Telefon
98 34 23
Midtergade
2200
· 9370 Hals

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

til både private og erhverv. – Vi leverer lige til din dør!
Truckgas &
Campinggas

GASMANDEN

GASMANDEN

GASMANDEN

GASMANDEN
&
“Bette Skrot”

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

Altid MEGET
konkurrencedygtige priser

Telefon 98 34 23 00

Telefon 98 34 23 00

GASMANDEN

En stærk
forbindelse!

SLV godkendt

– vi tager læsset

