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UDSALG
i Vodskov

Tlf. 29 47 56 17

S andwich
- flere varianter - hver dag!

* se meget mere i butikken

vodskov
bolighus

Plovhusene 1
DK - 9310 Vodskov
Tlf. 98293188
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Messe om
bæredygtighed
AKKC, Aalborg · Side 30

Nyhed Italiensk Soft-ice

Husk friskbagt brød fra Stenovn
Østergade 35 • 9370 Hals
Tlf. 98 25 22 55
www.mejdahlsbageri.dk
Åbent hverdage fra kl. 06.00-16.30 · Weekend + helligdage kl. 06.00-16.30

FOCUS OPTIK
Find os i Kvickly - Nørresundby
Loftbrovej 17 - 9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 47 77
Mail: Butik@focusoptik.dk

FÅ DIN EGEN
BRILLEGARDEROBE MED
FOCUS FLEX ABONNEMENT
Flerstyrkebriller
Kørebriller
Sportsbriller

Læsebriller
Skærmbriller
Solbriller

Enkeltstyrke briller fra 400,Flerstyrke briller fra 900,Focus Flex abonnement:
Enkeltstyrke fra 125,- pr. md.
Flerstyrke fra 225,- pr. md.

KØB EN KOMPLET BRILLE MED ZEISS GLAS

- FÅ 50% BRILLE NR. 2
DELTAG SAMTIDIG I KONKURRENCEN OM ENDNU ET SÆT
GLAS FRA ZEISS!

2

Torsdag den 2. Juli 2020

Se avisens udgivelsesdatoer: www.limfjordsnyt.dk

Fra Sparekassen
Vendsyssels afdelinger
er det fra venstre Mads
B. Jakobsen fra Vester
Hassing, Casper Elefsen
fra Ulsted og Søren B.
Kjelgaard fra Hals.

BILLIGE
TRÆPILLER!
Flauenskjold Korn

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

Vi står
inde for
kvaliteten

Næste udgave af
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 30. juli måned.
Limfjordsnyt avisen
Tlf. 29 47 56 17

Yderst til højre er det
Jesper Sørensen fra VHG.

VESTER HASSING











Sparekassen Vendsyssel
inviterer nu til børneshow
med Sebastian Klein.

Showet
finder sted den 3.

oktober i Vester Hassing
Hallen.

Først skal man dog hente
gratis billetter i en af de
lokale afdelinger af Spa
rekassen
Vendsyssel. Det

er enten i Vester Hassing,
Hals eller i Ulsted. Man





Hus udlejes i Hals


Østergade. 103 kvm. 3. vær. + stue + køkken

Tlf. 40 58 86 64






Kontor udlejes i Hals


på Bygmestervej 1.

Limfjordsnyt




Tlf. 40 58 86 64



på nuværende
tidspunkt

hvordan coronareglerne er
for forsamlinger når vi når
efteråret.
Alle håber naturligvis, at

man er på normale tilstan
de og er på den anden side

af coronaen, når arrangementet løber af stablen –
helst før.
kan hente billetterne alle- Vester Hassing Gymnarede fra den 7. september. stikforening, VHG, er
part i arrangementet. Det


Der kan være over 700 gælder den praktiske
af

personer i Vester Hassing vikling af showet.
Hallen. Ingen ved dog
JPC









Hal udlejes i Hals



på Bygmestervej 1.

Tlf. 40 58 86 64







Boliger
udlejes i Ulsted

Vestergade
1




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

HALS

Døre & vinduer, også staldvinduer
i træ / ALU, træ, plastik. Incl. montering
Få et uforbindende tilbud! Mindre tilbygninger laves.




Termoglas og
lavenergiglas






Sælges efter mål

Reparation
af
døre og vinduer 
Både
træ og plastik








3 stk. lejemål på 95 m2 med egen have,
er klar til indflytning.







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








Husleje pr. mdr. 7500,00 kr. + forbrug
Depositum 3 mdr`husleje
Husdyr under 15 kg. tilladt (1 stk.)




Henvendelse tlf. 40
26 39 66 eller

mail
njh@termoas.dk


Torsdag den 2. Juli 2020

Trods en ny rapport fra
direktionen i Region
Nordjylland er der stadig
ingen gode argumenter for
at flytte Neuroenheden
i Brønderslev. Admini
strationens underliggende
dagsorden er tilsyneladende
at flytte fra Brønderslev til
Aalborg, men bare fordi
centralisering er smart i
København, behøver det
samme ikke at være til
fældet i Nordjylland. De
offentlige transportforbin
delser kan ikke sammenlig
nes, og en flytning vil øge
trafikpresset i Aalborg.
Det hævdes i rapporten,
at regionen påfører sig selv
en midlertidig lejeudgift på

DRONNINGLUND





ØRNERESERVATET

®

Ørnenes
Nationalpark



Forevisninger
april–oktober
Køb billetter online
se www.eagleworld.dk




Tlf. 9893 2031 · info@eagleworld.dk
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Fantastisk nærkontakt med
verdens største ørne – også børnene
vil blive tryllebundet og lære at forstå naturen.

cirka 10 millioner kroner i
den tid, det vil tage at reno
vere i Brønderslev.
Disse penge kunne jo bru
ges på en anden måde.
Regionen skylder at inve
stere i Dronninglund ef
ter den unødvendige syge
huslukning i 2015. I dag
er der tilsyneladende ingen,
som vil købe sygehuset,
fordi bygningerne efterføl
gende blev asylcenter og
derpå smadret af migranter.
Så her er et forslag: I
Dronninglund kan man hu
se de dele af Neuroenheden,
som midlertidigt må flytte
fra Brønderslev. Er selve
sygehusbygningerne for
ringe, kan der bygges ved
siden af.
Det er i øvrigt anden gang,
at der er tanker om at nyt
tiggøre
Dronninglund
Sygehus. Desværre afviste
administrationen tidligere
på året af praktiske grunde
at lagre coronaværnemid
ler der. I stedet lejede regio
nen et lager hos en privat
udbyder.

Aalborgvej 176, 9370 Hals. Telefon 21736127. www.nyspringborg.dk

Ny Springborg Genbrug
Specialfremstilling af hylder
med messing-/stålophæng i eget værksted.
Mød os på
www.nyspringborg.dk

ÅBNINGSTIDER: Se www.nyspringborg.dk eller kontakt telefon 21736127

UDLEJNING
af NY flishugger
Linddana TP 160 · Altid med skarpe knive
l Trailermodel m/
indbygget 35 HK
dieselmotor og
omdrejningsvagt.
l Kan tage grene /
stammer med en
diameter op til
16 cm.
l Er med indtrækningsvalser.

Erik HøghSørensen (DF)
Medlem af Regionsrådet i
Nordjylland
Medlem af DF’s
Hovedbestyrelse

Laver fin flis til
haven eller dit
Stokerfyr







Ring og forhør om
udlejningspris

Værktøjssalget
Aut.

&

forhandler

Eventyrvej 30 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 80 19 90





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

Kig vores hjemmeside www.nordjyskislaenderudstyr.dk

KÆMPE UDVALG I UDSTYR TIL HEST OG RYTTER
GRATIS
fragt ved køb
for mindst
1000,- kr.
Ellers kun 25,i fragt











Opk
af gen øb og salg
brugs
artikle
og m
r
øbler

2 minutter fra Jyske Ås afkørsel nr. 15

Se avisens udgivelsesdatoer: www.limfjordsnyt.dk

Vi reparerer alle mærker af cykler fra dag til dag · Vi har alt i udstyr og cykeltøj!

Børnecykler til endnu billigere priser!

Voksencykler fra KUN 2.999,-

Mountainbikes · EL-cykler · Racercykler
Dame- / herrecykler · Børnecykler

Kæmpe udvalg i cykler - Kom og kig!

Fri finansiering på 10 eller 20 måneder. Årsomkostninger = 0,- kr.
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VODSKOV CYKLER
VODSKOVVEJ 51 · 9310 VODSKOV · TELEFON 98 29 44 77

Torsdag den 2. Juli 2020

5

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

BYT TIL NYT
Havetraktor LT 2317 A
l 16,5 HK tryksmurt B&S motor
Tag din gamle havetraktor
med på en trailer, og få en
god byttepris ved køb af ny.

l 107 cm klippebrede (42”)
l Hydrostatisk fremdrift
(automatisk gear)

Annette Gade og sønnen Martin Gade - Møbelhuset i Tylstrup

Har du ikke en gammel
havetraktor at bytte med,
så finder vi selvfølgelig
en god REN HANDEL pris.

TYLSTRUP

I Tylstrup ligger Møbel
Salg som er drevet at
Annette Gade og hendes
søn Martin Gade.
De kalder sig 4. og 5. generationers møbel-nørder, da
de nu er 5. generation ud at
Gade familien.
Der er sket meget siden
at Martin tipoldeforældre
havde møbelforretning.
I dag kan vi bygge din sofa
op præcis som vores kunder kunne ønske sig.

Ønsker du sofaen høj eller lav, hjørnesofa, usofa,
chaiselong eller 2-3 per.
sofa får vi bare lavet det til
dig med det fleksible modulsystem der findes idag.
Du kan også selv bestemmer mellem 1000 forskellige typer stof eller læder,
få den arm eller de ben,
som at du ønsker til din
sofa. Ja, jeg kan blive ved
udtaler Martin Gade fra
Møbel Salg.

Ja selv indbyggede fodskamler kan der installeres.
Kort sagt så får du ikke
samme sofa som din nabo.
Møbelhuset, som startede
sidste år har siden åbningen
haft en støt stigende salgsudvikling i lokalsamfundet,
hvilket de er meget glade
for. Det bestyrker dem i, at
deres beslutning om at der
igen skulle være en møbelforretning i Tylstrup var
rigtig set.

Vejl. pris

18.995,-

Værktøjssalget
Aut.

&

forhandler

Eventyrvej 30 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 80 19 90
w w w. 9 8 8 0 1 9 9 0 . d k

Byg din sofa som at du ønsker...

Sanne
lænestole

Life byggesofa

Vi ses til en
god handel i

TYLSTRUP

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

Nu 7.699,-

Vejl. kr. 9.630- ÷25% = 7229,-

Cosyform lænestole

Regulerbar nakkepude
Vejl. 804- ÷25% = 603,El-funktion i sæde
Vejl. 3.228- ÷25% = 2.421,-

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

Nu 12.999,Begrænset parti

Luneborgvej 57-59 · 9382 Tylstrup
Telefon 23 43 95 23

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

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,-

6

Se avisens udgivelsesdatoer: www.limfjordsnyt.dk
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Brugskunst
Mindre møbler
Tasker & sko
Lamper & tæpper

Stort udvalg
i mærkevarer.
Bl.a. meget i ONLY.
Også str. i Plus size
Nye varer hver uge!
Kom ind og kig...

SPAR OP TIL 80%

Kvickly i Bouet

Tøjskabet

Se udvalget i vores

“billig afdeling”
med 1 stk. for 40,og 3 stk. for 100,Loftbrovej 15 · Bouet v/ rundkørslen · Åbent fredag 10-18 & Lørdag/søndag 10-16

Torsdag den 2. Juli 2020
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regering og Folketing, og
det blev muligt at åbne
tirsdag d. 26. maj.

Dronninglund Kunstcenter præsenterer sig på en hel anden måde end før, efter at det imponerende trappeanlæg nu fører fra parkeringspladsen og op til selve bygningen.

DRONNINGLUND

Corona-krisen medførte, at
Dronninglund Kunstcenter
ikke som planlagt kunne

starte sæsonen på det tidspunkt, hvor man plejer.
Man kom lige i gang med

VI KLARER

MOS · BESKÆRING · PLANTNING
STUBFRÆSNING Belægning, stort som småt
g
mplet haveanlæ
o
K
·
g
læ
n
A
HAVEPLEJE:
Græs
Hæk
Ukrudt Carsten Andreasen, Dybvad, tlf. 20 31 58 09

udstillingen ”Borgernes
Kunst”, men så blev alt som
bekendt lukket. Det betød
også, at den næste udstilling, Påskeudstillingen,
blev aflyst, men nu er der
igen mulighed for at få
dækket sin kunstinteresse
på centret.
Udstillingen
”ASIAEUROPE 4” skulle efter
planen starte 26. april, men
det var ikke muligt. Så kom
meldingen om, at kunstcentret kunne åbne tirsdag
d. 9. juni, men den melding
blev overhalet indenom af

Udstillingen er en international vandreudstilling,
og den har tidligere været
vist i Frankrig og Tyskland.
Her i Danmark vises den
kun på Dronninglund
Kunstcenter. Det er en udstilling, som viser skulpturel teksttil/fiber-kunst, og
den skal efterfølgende videre til Letland. Sidste dag
er torsdag d. 8. juli.
Fra Kunstcentret giver man
følgende beskrivelse af udstillingen: ”Udstillingens
hensigt er at vise den rigdom og den innovative research, der er knyttet til de
typiske kulturelle teknikker, de udøvende, udvalgte kunstnere benytter sig
af. Der vises udelukkende
skulpturelle værker og installationsværker i tekstile/
fiberart materialer.”

Indtil videre vil Kunstcentret være åbent tirsdag-søndag kl. 13-17.
Galleributikken vil være
åben i samme tidsrum.
Åbningstider
Mandag-torsdag: 10-17.30
Fredag: 10-18
Lørdag: 9.30-13

Kim
Montør
Ib
Salg / butik

Vi kan meget mere end navnet siger!

Videoovervågning

Antenneanlæg

AV løsninger

85,-

Varmepumper

”Fra de asiatiske lande deltager 18 kunstnere, og fra
de europæiske lande deltager der et tilsvarende
antal kunstnere. Nogle af
deltagerne har skabt helt
nye værker til udstillingen,
andre viser værker, der er
resultat af flere års arbejde.”

Klaus
Montør

Pas-/ kørekort foto

Besøg os på
Stationsvej i Dronninglund

KIG FORBI
DIN LOKALE
FA G M A N D

FORÅRSTILBU
FORÅRSTILBUD
SOMMERTILBUD
www.ca-anlæg.dk

Vi kommer gerne ud
og installerer for dig!

Alt i radio & TV

Stationsvej 12A . 9330 Dronninglund . Tlf. 98 84 10 44 . www.tvcenter.dk

FORÅRSTILBU
FORÅRSTILBUD
FORÅRSTILBUD

TRÆNGER TRÆVÆRKET TIL EN OPFRISK
TRÆNGER TRÆVÆRKET TIL EN OPFRISKNING
SÅ
KOM IND OG SE VORES GODE TILB
SÅ KOM IND OG SE VORES GODE TILBUD

TRÆNGER
TRÆVÆRKET
TIL EN OPFRISKNING
TRÆNGER
TRÆVÆRKET
TIL EN OPFRISKNING,
Åbningstider:
Mandag-fredag
kl.· 9.00-17.30
· Lørdag
9.00-13.00
Åbningstider:
Mandag-fredag
9.00-17.30
· Lørdag
Mandag-fredag
kl. 9.00-17.30
· kl.
Lørdag
9.00-13.00
Åbningstider:
Mandag-fredag
kl.
9.00-17.30
Lørdag
9.00-13.00
Kæmpe
udvalg i 9.00-13.
Tæpper
5 mtr.bredde
breddeSÅÅbningstider:
Tæpper
4 & 45&mtr.
KOM
IND
OG
SE
VORES
GODE
TILBUD
SÅ KOM IND OG SE VORES GODE
afpassede TILBUD
tæpper

FORÅRSTILBUD

TRÆNGER
TRÆVÆRKET
TIL
ENDU
OPFRISKNING
HOS OS FINDER DU
LANDSDELENS
BERBER
HOS
OS
FINDER
LANDSDELENS
÷20% rabat
TREBITT
BUTINOX
FUTURA
BERBER
STØRSTE
UDVALG I TÆPPER OG GULVE
100% polypropen. 4 gode farver
SÅ
KOM
OG
SE VORES
BUTINOX FU
STØRSTE
UDVALGGODE
I TÆPPER
100% polypropen.
4 gode
farver IND
Pr. kvm.
Vejl.
kr.TREBITT
1339,Vejl.TILBUD
kr. 1549,-OG GULVE
TRÆNGER
TRÆVÆRKET
TIL EN OPFRISKNING,
kl. 1339,9.00-17.30
· Lørdag
9.00-13.00
Vi giver lige
nu
9Mandag-fredag
LTR.Vejl. kr.
9 LTR.
Pr.Tæpper
kvm.
Mandag-fredag
kl.
9.00-17.30
· Lørdag
9.00-13.00
Vejl.
Kæmpe udvalg
i kr. 1549,4 & 5 mtr.Åbningstider:
breddeSÅÅbningstider:
VINYL
GULVE
KOM IND
OG
SE VORES
GODE
TILBUD
Mal 2
gange
afpassede tæpper
20%
rabatVi giver lige nu
HOS samme
OS FINDER
DU
LANDSDELENS
Pr. kvm.9 LTR.
BERBER
9
LTR.
dag
på alt fra.....
÷20%
TREBITT
BUTINOX
FUTURA
69,- VI
STØRSTE
UDVALG
I
TÆPPER
OG
GULVE
100% polypropen.
4
gode
farver
1139,
998,
FRArabat
EGE
DEMIDEKK
MalULTIMATE
2 gange
New Lexus

20% rabat

Vejl.
kr. 1339,-med helt
Vejl. kr. 1549,- Kig ind. Vi har altid 500 ruller vinyl
Træbeskyttelse
GARDINMAND
Pr.
og tæpper på lager til omg. levering.
samme
dag
ny teknologi.
Op til 15 Vi
årsgiver
lige nu
9 LTR.
9
LTR.
Lars
Pedersen
på
alt
fra.....
JOTUN
TRÆOLIE
JOTUNVINYL
MUR GULVE
Jeg
kommer
gerne ud
FR
holdbarhed.
Mal
2
gange
DEMIDEKK
ULTIMATE Vejl. kr. 1029,Pr. kvm.
ogVejl.
måler kr.
op,
og
giver 20% rabat
DEMIDEKK
CLASSIC
289,Pr. kvm.
Vejl.dag
kr. 1999,- på alt fra.....
samme
New
Lexus
NU KUN
dig et uforpligtende
Kig in
Træbeskyttelse
med
helt
GARDINMAND
FRA
EGE
4,5
LTR.
9
LTR.
2,7
LTR.
9
LTR.
tilbud
på
gardiner
DEMIDEKK
ULTIMATE
9
LTR.
4.5
LTR.
og tæp
100%New
Ren ny uld
3 gode farver.
Lexus
nymedteknologi.
Op til 15 års
og persienner.
Lars
Pedersen
Kig ind. Vi har altid 500 ruller vinyl
Træbeskyttelse
helt
GARDINMAND
4 og 5
mtr.
Vejl.
pris 390,JOTUN
TRÆOLIE
MUR
og tæpper på lager til JOTUN
omg. levering.
frisk tæppetilbud
er vi
100%
Renbredde.
ny uld 3 gode
farver.
nyEtteknologi.
Op
til 15 års
Lars
Pedersen
Jeg
kommer
gerne ud
holdbarhed.
4 og 5 mtr. bredde. Vejl. pris 390,JOTUN
JOTUN
MUR
også altidTRÆOLIE
klar med.
Jeg
kommer gerne ud
holdbarhed.
Pr.Pr.
kvm.
måler
op, og
giver
Lars: Tlf.og
27Vejl.
89 62 35 kr.
DEMIDEKK
CLASSIC
289,Vejl. kr. 1029,kvm.
og
måler
op, og
giver Vejl.
DEMIDEKK
CLASSIC
Vejl.
kr.
289,Vejl. kr. 1029,kr.
1999,Meltex
Vejl.
kr.
1999,NUNUKUN
dig et uforpligtende
KUN EGE
dig et uforpligtende
JOTUN MUR
LTR.
9 LTR.
2,7 LTR.
9
LTR.
på
4,54,5LTR.
9 LTR. tilbud
9 gardiner
LTR.
4.5
LTR.
2,7 LTR.
9 LTR.
tilbud
på
gardiner
9 LTR.
4.5 LTR.
JOTUN
MUR vinylclick
Pr. kvm.

EGE

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

299,-

1139,-

1139,-

998,-

998,-

69,-

1399.789.599,- 899,- 249,
799,299,299,CANTANA LOOP
og persienner.
Vejl. kr. 1029,1399.789.HOS
OS
FINDER
DUer viLANDSDELENS
Et frisk tæppetilbud
599,- 899,- 249,799,
799,9-LTR.Pr.
1399.789.kvm.
også altid
klar med.
Meltex
299,799,599,899,
- 249,
STØRSTE
UDVALG
I TÆPPER
OG
GULVE
NU KUN
KUN 179,100% Cantana fibre. 4 gode farver

4 og 5 mtr. bredde. Normalpris 219,-

Pr. kvm.

og persienner.
Et frisk tæppetilbud er vi
Nørregade
· 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 42 00
også
altid klar3-5
med.
www.erikandersenogsøn.dk
· eaogsoen@gmail.com
Lars: Tlf. 27 89 62 35

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

Sådan siger Holger Knaack,
Rotary Internationals præsident for 2020-21. Det
bliver også ledetråden for
Jens Sørensen, der netop er
tiltrådt som Dronninglund
Rotary Klubs præsident
den 1. juli. Jens Sørensen
er til daglig direktør i
Jysk Anlæg Aps og afløser Karsten Trabjerg på
posten som præsident.
I sin tiltrædelsestale slog
Jens Sørensen til lyd for, at

arbejdet i det kommende
Rotary år (fra 1. juli) i vid
udstrækning bliver koncentreret om implementeringen af FN’s verdensmål,
med udgangspunkt i den
internationale præsidents
tema for det kommende år.
Fokus vil også være på fortsat at udvikle det interne
samarbejde i klubben og
ikke mindst at styrke samarbejdet eksternt med andre
organisationer, ikke mindst

 FANTASTISK SMAG

naboklubberne i Hjallerup
og Sæby, med hvem man
vil samarbejde om bl.a.
fælles
arrangementer.
Rotary klubben satser på,
så snart det igen er muligt, at genoptage ungdomsudvekslingen. I den
sammenhæng oplyste afgående præsident Karsten
Trabjerg, at Nidal Seide og
Vivi Grøntved er tiltrådt
som henholdsvis counsellor
(daglig leder) og protection
officer for udvekslingsarbejdet. Sidstnævnte er
ansvarlig for sikkerheden
og omsorgen for udvekslingsstudenterne.
I sin afsluttende tale omtalte han i øvrigt de mange aktiviteter i årets løb, selvom
Corona pandemien sørge-

 HØJESTE KVALITET

de for visse begrænsninger og forhindrede os i at
holde møder i 3 måneder.
Rotary året blev ellers indledt flot med en uges ungdomsudveksling med deltagelse af 20 unge mennesker fra hele verden. De var
indkvarteret hos forskellige
værtsfamilier, og ugen gik
med mange forskellige aktiviteter, udflugter m.m.
Vi har også indført en hyggeaften efter de ugentlige
møder, en gang om måneden, kaldet »Fredagsbar
på en mandag«, hvor man
kunne tage en ekstra kop
kaffe, en øl eller en vand
og hyggesnakke. Det
har været en stor succes.
En af klubbens målsætninger er samarbejde, og vi har

 RESPEKT FOR DYREVELFÆRD

Hos Rosenbeck Frilandskød bruger vi kun kød
fra egne fritgående dyr, og vi stræber altid efter
højeste kvalitet i alle vores produkter. Det er
din garanti for en helt fantastisk smag!

På billedet overrækker Karsten Trabjerg (tv) præsidentkæden
til den nye præsident, Jens Sørensen.
bl.a. samarbejdet med naboklubben i Hjallerup om
uddeling af chokolade til
de enlige, som pga. Corona
sad alene hjemme. Det skete i samarbejde med hjemmeplejen i kommunen.
Ungdomsudveksling omfatter også finansiering af
et ungt menneskes besøg
i Danmark i et år, eller
et ungt menneskes besøg
i udlandet i et år. Her får
et ungt menneske en fan-

Bolleskovvej 7
9330 Dronninglund
Tlf. 98843472
Åbningstider:
Tirsdag-torsdag kl. 10-14
Fredag kl. 13-17
Varer kan også bestilles online:

frilandskød.dk

GODTER TIL GRILLEN
• Kødfulde pølser
- ﬂere varianter
• Møre ribeye bøffer
• Italiensk porchetta
• Lækre stege
Eller prøv vores skønne
tapas - perfekt til en
nem middag. Bestil på
tlf. 98843472.

TAPASPLANKER

Vi tilbyder algebehandling af
tag, facader, belægninger.
Vi bruger Algefri N ProFF fra Ecostyle
Godkendt af miljøstyrelsen

Maling og kalkning af huse, gårde og sommerhuse
Alt i små reparationer af træværk og murværk
Udlejning af bil med mandskabslift og fører
12 meter i højden og 8 meter ud
Vi udfører også arbejde indenfor andre områder,
så kig forbi www.jjk-algebehandling.dk
og læs mere om de mange muligheder vi tilbyder.

J.J.K. Algebehandling
v/ Jens Jørgen Koustrup
Giliamshavevej 3, Agersted
9330 Dronninglund
Find os på facebook:
JJK Algebehandling

Alt er lavet fra bunden og med de bedste råvarer
fra egne fritgående grise, ænder, kyllinger og kvæg.
Brød, pesto, aioli og lækkert tilbehør medfølger.

Pris kun 139 kr. pr. person

· Pakkekørsel · Totallø
snin

ger

www.aalborgfragt.dk

e afga

SLV

En stærk
forbindelse!

godkendt

Uge
ntlig

i ge
Sver
nge · Fyn · Sjælland ·

S

98 34 23 00

Ap

A

Kurér

26 66 14 47

& Kurér Ser
t
g
a
r
F
g
r
vice
a lbo
gt ·
Fra

Min. 10 personer

- FRISK FRILANDSKØD LIGE TIL DØREN!

Venlig hilsen
Per Hylander

Vi er sommerklar
forårsklar
Er I?

Vi har altid et bredt sortiment af førsteklasses
slagtervarer, f.eks. pålæg, røgvarer, hakkekød,
steaks, hele stege, koteletter, kød til simremad,
pølser m.m. Alt er hjemmelavet!

Besøg vores gårdbutik
og se dyrene hygge på marken.

tastisk oplevelse ved at
være i et fremmed land
i det år, hvor de naturligvis også går i skole.
Næste møde i Dronninglund Rotary klub bliver
den 10. august, hvor den
nye præsident fremkommer med sine mere detaljerede forventninger til
Rotary året 2020-21.

Torsdag den 2. Juli 2020
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heder for at nyde denne ny
sport.
Foreningen, som også er
medlem af DGI blev formelt stiftet i April 2020
og har netop indviet nyt
klubhus på Asaa Havn.
Klubben har til huse i den
gule bygning, tidligere
skibsværft, tæt på nedgangen til stranden. Her
deler klubben lokaler med
Asaa Dykkerklub. Mens
vi ventede på mildere vejr
og at COVID-19 regler
tillod aktivitet, har vi renoveret klublokalet, som
nu er udstyret med omklædningrum, lys og opbevaringsplads til boards og

andet udstyr. Lørdag den
6/6 afholder DGI instruktørkursus hvor Asaa SUP
vil uddanne flere instruktører, så vi er klar til at
hjælpe flere ny medlemmer
i gang med den populære
sport. Samme dag afholdes
arbejdsdag, hvor bygningen males og andre mindre
projekter færdiggøres.
Ønsker man at prøve SUP
kan man kontakte Thierry
Orial på mobil 51229344
eller møde op på Asaa
Havn lørdage kl 14:00, og
fra 10/6 også onsdage kl 17.
Her vil der være instruktører klar til at hjælpe og forklare. For at blive medlem

skal man have modtaget
instruktion og have haft
en prøvetime. Som medlem har man adgang til
alle klubbens aktiviteter, og
kan frit benytte boards og
våddragter og andet udstyr.
Medlemmer kan desuden
opbevare eventuelt eget udstyr i klublokalet. Klubben
planlægger diverse aktiviteter i løbet af sommeren:
åbent hus med mulighed
for prøvetimer, ture til
Voer Å og andet. Desuden
håber klubben at kunne
oprette en ungdomsafdeling inden for nærmeste
fremtid.

Lynhurtig

Asaa SUP klub, Stand Up
Padle, har startet sæsonen.
Klubben startede i beskedne lokaler på Asaa Havn i
sommeren 2019, og klubbens instruktører kæmpede
for at holde trit med interessen. I løbet af kort
tid havde klubben over 30
medlemmer, og specielt
i godt vejr blev formand
Thierry Orial bogstaveligt
talt væltet omkuld af både lokale og turister, der

gerne ville stifte nærmere
bekendtskab med sporten.
Kort fortalt bliver man udstyret med enten et fast
eller oppusteligt surfboard
og en pagaj – og naturligvis
våddragt såfremt temperaturerne kræver det, og altid
en redningsvest, og så er
man parat til at stille sig op
på surfboardet og padle ud
i de skønne omgivelser ved
Asaa Havn. De første gange er de fleste mest trygge

ved at prøve i fladt vand
og i havnebassinet, men
det er faktisk legende let,
og efter kyndig instruktion
fra klubbens instruktører
kan man trygt begive sig
udenfor havnen og måske
prøve kræfter med lidt bølger. Sund fornuft i forhold
til vind og vejr er som ved
al vandsport en streng nødvendighed. Heldigvis giver
Asaa Havn og det milde
Kattegat fantastiske mulig-
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ASÅ TRÆSKO & SKO

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

Åbent hver dag kl. 09.00-17.30 · Lørdag kl. 09.00-12.30

Damesandal
GRÅ

Dameslippers

Herre fritidssko
GRÅ med elastiksnøre

369,250,SORT

Pige / drenge
kondisko

Mange slags
VOKSNE
599,- 440,-

Træsko

240,179,BØRNETRÆSKO: 150,-

Herreslippers
BLÅ / SORT

Dame
fritidssko
HVID / GUL

225,Herresandal
med hælerem

Gloggs til
piger / drenge

Badesko

GRÅ / SORT . Alle str.

229,- 349,- 100,- 99,-
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Sommerpriser i Hals
Super flotte
kjoler
FØR 350,- NU KUN

Mode / løbe
badeshorts
Str. S - 3 x L
Mange farver
FØR 300,- NU KUN

Polo
Med brystlomme
Str. M - 6 x XL
FØR 350,- NU KUN

150,- 250,Børne gummi træsko
600,100,-

Ta´3 stk.

Str. 30 - 35
FØR 129,- NU KUN

50,Sko / sandal
Åben hver dag
fra kl. 10.00

Str. 36 - 41
FØR 350,- NU KUN

200,-

også lørdag
og søndag!

SPORTS
shoppen
Havnen 16

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

Dame/herre
shorts

Str. XS - 9 x XXL
kort model og 3/4 model
FØR 400,- NU 250,- og

200,-

Torsdag den 2. Juli 2020
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Besøg et hyggeligt hjørne af Vendsyssel - Hals området
= Havnemiljø med lystbåde · Hals Skanse · Museum · Masser af butikker · 8 restauranter & kroer
HALS

Kend din nye
maritime forening

Der er fremstillet en meget flot model omkring udviklingsideerne på Hals Havn

Onsdag til lørdag tilbud

RESTPAR
UGE 27:
UGE 28:
UGE 29:
UGE 30:
UGE 31:
Vi giver

Af Bjarne Høj
Der blev lørdag d. 20.
juni sat fokus på mange
af de maritime foreninger omkring havnebassinet ved et Havnens Dagarrangement. Selvom der
også kom vand foroven
netop på den dag, var der
bred tilfredshed hos de involverede foreninger med
fremmødet af interesserede
og nysgerrige.
De deltagende foreninger var Hals Marineforening, Hals Ro- og
Kajakklub, Den gamle
Skurby, Vinterbaderne
Sælhundene, Maritime
Oplevelser og Hals Søtrop,
der alle oplevede stor interesse fra de besøgende,
både omkring medlemskaber, men også for at høre
nærmere om tilbuddene og
aktiviteterne på havnen, og
bare det, at se hvad der
gemmer sig bag de døre,
som man ellers så ofte pas-

serer, når man ”bare runder
havnen«.
Desuden var inviteret Ung
Aalborg, der viste søsportaktiviteter ved jollehavnen, samt unge fra FGU
Hjørrings musiklinje, kom
og sang sømandssange ombord på skibet ”Alvilde”,
en gammel snurrevodskutter fra 1897, bygget i
Frederikshavn. Regnen var
desværre med til at begrænse opvisningen.
Vi kan meget mere
sammen
Marianne Bønlykke, der
var tovholder på Havnens
Dag, udtaler: »Vi kan meget mere, når vi arbejder
i fællesskab – og med de
positive tilbagemeldinger,
er der basis for gentagelse.
Vi kan afsløre, at det påtænkes at være med i næste
års Havnens Dag og foruden foreningerne i Hals,
kan der kigges over på den
anden side af fjorden – så

dagen også kan byde på
en sejlads til nabohavnen
Egense Færgehavn«.
Marianne Bønlykke er
medlem af den nystartede forening, Maritime
Oplevelser, der er i en proces med indretning af området ved lodshuset med
flere maritime aktiviteter,
såsom at indrette læsteder
af gamle renoverede både.
Besøgende kunne i lodshuset se en fin bordmodel
af hele østpieren med forslag til nyt ”inventar”.
Fremmødet på dagen viste
klart at havnen er et populært, rekreativt område
og et naturligt mødested.
Og med den brede vifte
at foreningstilbud relateret
til det våde element er der
gode fritidsaktiviteter for
alle aldre og interesser.
Næste gang Havnens
Dag afvikles bliver
lørdag den 12. juni
2021.

Besøg vores spændende butik

Retro · Antik · Genbrug

El Natura Lista
Morild Stil
Think & Grünland
Nonation & Sergio & Tacchini
Glacla

÷50%

på restpar i disse uger
Kig også ind i OUTLET RUMMET

HALS

Køb og salg.
Dødsboer
opkøbes
Følg os på
Facebook

v/ Birgit Sloth Jensen

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

Du finder os i Frederikshavn / Hals
Søndergade 126 / Midtergade 13, Hals · Tlf. 22 25 18 00
Pulterkammeretfrh@gmail.com
Facebook: pulterkammeret frederikshavn
Instagram: pulterkammeret9900
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HALS & HOU
HOU

Hos Hou Pizza er man nu klar med sit nye menu
kort for sommeren 2020. Her ses Kamaran
Ibrahimi foran pizzaovnen. »Vi er klar« til pizza
leveringer  også i sommerhusområdet imod et lille
tillæg siger indehaver Kamaran Ibrahimi.

Fri parkering
lige udenfor døren!

HOU · NØRREGADE 19

1. udstilling kan nu ses fra
13. juni til 11. juli.
Maler Mogens Nielsen
og trækunstner Tove K.
Krogh udstiller. Åbent alle
dage fra kl. 13.00-17.00.

HOU

På havnen i Hou har
Tonny Bager fuld gang i
issalget, som går strygende
i det gode sommervejr.
Sæsonen startede med kun
issalg, men det er nu ændret, idet køkkenet nu er
åbent hver dag. Vaffelhuset
har et udsøgt menuudvalg,
som man nemt kan overskue.
På den hyggelige terrasse
kan man sidde og nyde ud-

LAGERSALG
Modetøj · Sko · Tasker · Accessories
Nye varer · KUN 1. sortering · Kendte mærker

Lagunen 2 · 9370 Hals

sigten ud over Hou Havn,
mens man spiser sin mad,
nyder sin is eller får sig
noget læskende at drikke.
En kold øl kan også købes.
Her er det kvalitetsmærket Hancock der serveres.
Isen leveres fra Vebbestrup
Ismejeri, hvilket jo er ”verdenskendt” for sin kvalitet
med produktion basseret
på rigtig fløde.

Ved Vaffelhuset på Hou Havn kan man sidde og nyde ud
sigten til de mange lystbåde der besøger Hou.

GRATIS
afhentning af gammelt
jern og skrot

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

GASMANDEN & “Bette Skrot”
Telefon 98 34 23 00

I Aalborg kommune

÷60%-80%

2. udstilling kan ses fra den
11. juli til 14. august.
Fernisering: 12. juli kl. 14.
Kjeld Jørgen Jensen, maleri
og Lene Purkær med
bronzeskulpturer udstiller.

Torsdag den 2. Juli 2020
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HALS & HOU

Kør en tur til østkysten
og nyd en god middag i
havnebyerne

HALS

Du finder os på Torvet midt i Hals By

Torvet 2, 9370 Hals
Telefon 98 25 21 21
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 11.30-22.00
Fredag-lørdag kl. 11.30-24.00.
Søndag kl. 13.00-22.00

Køkkenet lukker kl. 21.30

HOU

&

Vi tilbyder følgende:
Pizza
Pastaretter
l Specialiteter
l Salater
l Hj.lavet sandwich
l Hj.lavet Durum

Pommes Frites
Hj.lavet Burgere
l Alm. Burgere
l Kaffe
l Øl & sodavand
l Vin

l

l

l

l

Vi har også 2 og 3 retters menuer. Se spisekort!

Besøg Østkystens
dejlige badestrande

Hou

Havn

HOU

Få en pris på din næste fest!
Mad i huset & Take Away

Kom og hyg jer med god mad på Hals Havn.
Venlig hilsen Vivi og Thomas

Kom ind og få vores nye menukort 2020

PIZZA & GRILL
BROGADE 20, HOU, 9370 HALS

96 54 69 69
27 63 69 69

Køkkenet har åbent fra 12.00-20.00
med mange forskellige menutilbud

VEBBESTRUP SOFT ICE
HJEMMELAVEDE

VAFLER

Pizza, specialiteter, pasta, pita
burgere, pommes frites m.v.

Vi er klar med
Stegt flæsk
og persillesovs

Vi har åbent hver dag til kl. 22.00

rt

Nyt Menuko

Mad ud af huset
hele året rundt!

Du ringer - vi bringer ud
BURGERE
v/ min.150,- køb.
TES
POMMES FRI
Sommerhusene:
50,- PITABRØD

Tag en tur
til Hals Havn

rdressing

løg og burge

.. 25,..................
..................
.. 35,..................
47. Lille bakke
..................
48. Stor bakke

SALATER

....... 60,..................
salat............ dressing, lunt brød
49. Græsk
feta, oliven,
...... 60,Salat, agurk, tomat,
..................
brød
og Bacon salat
dressing, lunt
agurk,
50. Kylling
salat, tomat,
.... 60,Kylling, bacon,
.................. brød
..................
dressing, lunt
51. Tun salat
tomat, citron,
Tun, majs, salat,

agurk,

ETER ... 75,SPECIALIT......
............

Du finder os på havnen i Hou
Kystvejen 12 · Tlf. 60 52 55 38
WWW.VAFFELHUSETHOU.DK l mail@vaffelhusethou.dk
”LIKE OS” PÅ FACEBOOK - VAFFELHUSETHOU

g
..................
53. Plankebøf , bearnaisesauce, salat og dressin
.. 70,Pommes sautes
..................
itzel ............
g
54. Skinkeschn , bearnaisesauce, salat og dressin
65,Pommes sautes
..............
......
......
itzel ......
g
55. Kalkunschn , bearnaisesauce, salat og dressin
sautes
........ 70,Pommes
..................
kylling ...... g
56. 1/2 Grill
salat og dressin
80,.....
Pommes frites,
......
............
ce
bøf (4 stk.) ......, pommes sautes, bearnaisesau
57. Græsk
øffer, tzatziki
........ 65,Krydrede hakkeb
..................
Mix ............ og dressing
58. Kebab
es sautes, salat
70,pomm
Kebab,
................
..................
......
filet
59. Fiske
og remoulade
Pommes frites,

salat

TELEFON

96 54 69 69

tomat, agurk,
.. 45,Alle er med salat,
.................. 45,r ..................
.........
62. Big Burge
..................
Burger ......
.......... 55,63. Cheese
..................
.... 45,Burger ......
64. Jumbo
..................
Burger............
65. Kylling
ng

agurk og dressi
salat, tomat,

.. 45,Alle er med
..................
b .................. ................. 45,66. Pita Keba
......
. 45,kød ............
..................
67. Pita Okse
g ..................
68. Pita Kyllin

DURUM og dressing

tomat, agurk
.... 65,Alle er med salat,
..................
65,b ............
................
Durum Keba
75,g..................
Durum Kyllin
.................
b & kylling ...... ............. 75,Durum keba
......
b special ......
keba
m
Duru
ignon
løg og champ
.......... 75,Kebab, rød peber,
......
......
......
shishkebab
.......... 70,74. Durum
..................
......
el
Falaf
75. Durum

70.
71.
72.
73.

WICH
PIZZASAND, agurk og dressing

salat, tomat
....... 65,Alle er med ost,
..................
...... 65,Sandwich ......
90. Kebab
..................
...... 65,Sandwich ......
91. Kylling
..................
...... 65,Sandwich ......
92. Skinke
..................
Sandwich ...... ..................... 65,93. Tunfisk
......
......
wich
.. 75,es frites ......
94. Reje Sand
wich og Pomm
Sand
b
95. Keba
HØR
TILBE
RA
.........Gratis
EKST
..............................

.............................. .....................................10,..........
Hvidløg, Chili..........
15,pr. tilbehør ..........
..............................
Almindelig pizza,
g....................
salat & dressin
........................20,Almindelig pizza,
..............................
.....25,pr. tilbehør..........
..............................
Familie pizza,
g ....................
salat & dressin
Familie pizza,

20, HOU
BROGADE
9370 HALS

TELEFON 96

54 69 69

: 19/6 – 9/8
Åbningstider
:00
kl. 11:00-22
Alle dage
: 10/8 – 14/5
Åbningstider
16:00-21:00
Søndag kl.
dag
Tors
– 18/6
15/5
:
Åbningstider
:00
kl. 16:00-21
Alle dage

GNING
UDBRIN
stekøb kr. 150,
Ved mind

50,mrådet kr.

huso
og sommer
Kørsel i Hou

L.DK

IZZAOGGRIL

WWW.HOUP

www. houpizzaoggrill.dk

Vi glæder os til
at se jer
i vores hyggelige
restaurant
Havnen 3 · 9370 Hals

Telefon 98 25 10 01
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SPAR

20%

PÅ SEDNA TÆPPER
PR. M2 FRA 279,-

Ny serie af væg-til-væg tæpper i en exceptionel
blød, luksuriøs kvalitet, men vigtigst af alt, er
tæpperne fremstillet af 100% econyl-regenereret
nylon spundet af genanvendte fibre fra efterladte
fiskenet i verdenshavene.

AKUSTIK
DESIGNKORK ALGARVE

SPAR

50,-

Tæpper Gulve Gardiner

PRIMA
BERBER

RING 98 82 12 33

SPAR

40,-

PR. M2
NORMALPRIS
299,-

199,PR. M2
NORMALPRIS
239,-

Selv en lille detalje kan gøre en stor forskel i
hjemmet. Prima Berber er et praktisk gulvtæppe
med god komfort. Fås i 3 farver og 2 bredder.

Et frisk og meget stille pust til hjemmet – akustikgulve med høj slidstyrke. Mindsker rum- og
trinstøj, er utroligt nemt at lægge og rengøre.

KUNSTGRÆS
FRA PR. M2

NORDIC SHADES®
MARKISER
FRA

re
Fås i fle
er
kvalitet

14.995,-

Der er mange muligheder med markiser. Nordic
Shades® markiser er altid fjernbetjent, dugfarven
er valgfri og markiserne har 5 års garanti. Laves
efter mål, så den passer netop til dit hus.

Kunstgræs til din altan, udestue eller måske din
minigolfbane. Masser af muligheder for at skabe
grønne omgivelser.

Garant Brønderslev
Østergade 55, 9700 Brønderslev 98 82 12 33,
www.garant.nu
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 9.30 - 17.30,
Fredag: 10.00 - 18.00, Lørdag: 9.30 - 13.00

129,-

Gælder fra d. 29. april til d. 10. maj 2020.

FAST
LAV PRIS

249,-

Torsdag den 2. Juli 2020

Johannes Hovaldt står ved
siden af genforeningsstenen i
Klokkerholm, som blev rejst
12.6.1938.

Langt de fleste genforeningssten er rejst i 1920,
men denne sten er først rejst
i 1938, hvor ”Ungdom i
Hellevad-Ørum” rejste den
12. juni.

I den forløbne uge blev
100-året for Sønderjyllands
genforening med Danmark
fejret. I årene omkring
1920 blev der rejst omkring
670 genforeningssten og
mindesmærker. En genforeningssten er en sten med
indmejslet tekst rejst som
et mindesmærke over genforeningen. De hundredvis af mindesten er spredt
over hele landet og viser
den brede folkelige forankring, som Genforeningen
havde i 1920. Der er for
nylig gennemført en fortidsmindefredning af stenene,
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hvilket betyder, at mindesmærkerne ikke umiddelbart
kan fjernes, flyttes eller ødelægges.
I Brønderslev Kommune
er der rejst syv sten. De
er placeret i Brønderslev,
Flauenskjold,
Dronninglund, Stenum,
Mylund, Tømmerby og
Klokkerholm. Den sidstnævnte er placeret på
hjørnet af Bredkærsvej og
Borgergade umiddelbart
uden for kirkemuren og er
placeret på en kunstig skabt
høj, som er belagt med brosten.

Johannes Hovaldt fra
Klokkerholm kan fortælle en
spændende historie om sin
oldefar, Kristian Andersen,
og bedstefar, Niels Hovaldt,
som absolut har direkte forbindelse til den begivenhed,
som stenen markerer.
Hans oldefar deltog i de
hårde kampe på Dybbøl i
1864, og måtte efter kampenes ophør vandre hele vejen
hjem til gården ”Dammen”
ved Asaa. Da han som
krigsveteran blev indkaldt
til genforeningsfesten i
1920, tog oldefar (Kristian
Andersen) sin svigersøn,
Niels Hovaldt, med, og det
blev en rejse, de aldrig glemte. Under festen blev oldefar
og de andre krigsveteraner
dekoreret for modig indsats
under kampene på Dybbøl
i 1864.

SOMMER TILBUD
Frontrider FR 2213MA
l 94 cm. oplukkelig combi klippebord

KUN
3 stk.
»Først til
mølle«

l 12,5 HK tryksmurt B&S motor
l Hydrostatisk gear. (ingen gearskift)

PRIS · KUN

19.995,Billigste
pris i
Danmark

Værktøjssalget
Aut.

&

forhandler

Eventyrvej 30 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 80 19 90
w w w. 9 8 8 0 1 9 9 0 . d k

EGENSE / CORONA

Uforpligtende måltagning og tilbud gives gerne!
40 års erfaring med gardiner og persienner

Af Bruno Larsen
Vi lever i en coronatid,
hvor Danmark har været
lukket ned i en længere
periode. Men nu er der
gang i genåbningen, og det
markerede Egense Borgerforening 12. juni med genoptagelse af de månedlige

fredagscaféer i byens forsamlingshus.
Caféerne i maj og april blev
aflyst. Generalforsamlingen 20. marts er udsat og
afvikles måske i september.
Grundlovsfest og sankhansarrangement måtte
droppes og det samme vil

I fordums tid fungerede forsamlingshuset i Egense som skole,
og er naturligvis restaureret og moderniseret adskillige gange
op gennem årene. Privatfoto

ske for sommerfesten den
sidste lørdag i juli.
Midt i alle skuffelserne,
glæder borgerforeningens
bestyrelse sig over, at forsamlingshuset nu er genåbnet (og har været det siden 8. juni) for gymnastik,
kortspil, dans, caféer, madlavning og udlejning – for
maksimum 50 deltagere.
Husordenen er revideret
under hensyntagen til aktuelle coronarestriktioner
og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.
Bestyrelsen fremfører, at vil
blive gjort rent i huset efter
behov. - Vi har desværre ikke økonomi til, at der kan
rengøres dagligt, så støt op
og hold forsamlingshuset i
forsvarlig hygiejnisk stand,
lyder det opfordrende med
henvisning til ordensreglementet.

Altid
med et
godt tilbud!

25% raigbhtat

på Sunl
kollektionen af:
Plissé, Lamel,
Rullegardiner
og Persienner

Telefon
96 840 740
23 840 740
l Gardiner
l Plisségardiner
l Lamelgardiner
l Foldegardiner
l Panelgardiner
l Rullegardiner
l Persienner
l Markiser
www.mouridsen-gardiner.dk
Nøddevej 36, Stae· 9310 Vodskov
Ring og aftal tid, så kommer jeg med med prøver og modeller
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Tidsløse fliser
i flot betonlook
Str. 30 x 60
kr. 268,- pr. m2
Str. 60 x 60
kr. 298,- pr. m2

Vi har et fantastisk tilbud på denne serie.
Serien findes i 5 forskellige farver - White, Pearl, Grey, Smoke og Tarmac.

TRAVERTIN SUPREME LIGHT VEINCUT - 1. SORTERING
Så har vi sprunget nettoprisgrænsen for hvad 1. klasses Travertin må koste!
Super kvalitets sten med det helt rigtigt snit.
Lightfarven er den smukkeste af Classico travertinerne.
Oplev denne prisbasker hos Flisemagasinet i Aalborgs City Syd.
Str. 30 X 60
Kr. 598,pr. m2

Stenbukken 20, 9200 Aalborg SV · Telefon: 96 32 39 00
www.flisemagasinet.dk · Åbent fra kl. 10.00 · Søndag lukket

Hjemmelavede hånddyppede
og formstøbte stearinlys
samt et større udvalg i lysestager
og gaveartikler

Wachskerzen, Kerzen Leuchter,
Geschenkartikel
Juli - august: Onsdag og torsdag
“Dyb selv lys” Lav dig eget lys

Der var inviteret til åbent hus, som trak en del folk til.

HJALLERUP

MC
Mægleren
startede i maj måned 2019
i Vodskov på Røllikevej.
Det var Carsten Svendsen,
som fik ideen til konceptet, og havde i mange måneder arbejdet med ideen
og undersøgt lokaler, markedet mm. Lokalerne på
Røllikevej, var som start en
oplagt lokation at kickstarte eventyret fra. Fornuftige
lokaler, godt placeret, og
perfekte til at finde ud af,
om der var et marked for
kommissionssalg af motorcykler, og om der var plads

på markedet for en forretning som MC Mægleren.
Konceptet med solgt eller gratis, kunne kunderne
lide, og det tog ikke mange
måneder før salget rigtig
kom i gang, og tankerne
på bedre, og større lokaler
tog fart. Da de store og attraktive lokaler i Hjallerup
på Søndergade 70 bød sig,
lå det lige til højrebenet,
at udnytte en del af lokalet til værksted, og med
Carsten´s baggrund som
mekaniker og tidligere ejer
af Sulsted dækcenter, skul-

le faciliteterne udnyttes.
I dag kan MC Mægleren
både skifte dæk på MC og
bil, lave diverse service på
begge dele, og servicering
af klimaanlæg på biler. De
store lokaler har også givet
plads til vinter opbevaring
af motorcykler, og tilbyder
i den forbindelse, at man
kan komme og skrue og
sparke dæk, den første lørdag i måneden, fra oktober
til april. MC Mægleren kan
også tilbyde dækhotel, til
opbevaring af sommer og
vinterdæk til bilen.
Siden opstarten i maj 2019,
er Carsten´s kone Louise
kommet med i firmaet, og
står i dagligdagen meget
for det MC tøjsalg, som
butikken også kan tilbyde,
og i efteråret 2019, sluttede
lillebror Martin sig til.
Hos MC Mægleren er de
altid klar, til at sælge den
næste motorcykel for dig.

Har du for brug for mere fokus, så få en
GRATIS 1/4 side annonce i avisen
under kampagnen »Gang i Danmark«.
Hilsen Søren Roesdahl. Tlf. 29 47 56 17

Rundvisning
og vinsmagning
Hver torsdag kl. 19.00
i juli og august
Führung und Weinprobe
jeden Donnerstag um 19 Uhr
in Juli und August.

Entré 100,pr. person
incl. smagning
af 3 vine
med lidt
brød og ost

Tilmelding på
tlf. 21 45 69 55 eller
hans@hedenvingaard.dk

Sommerens åbningstider/Offen: Juni, juli, august, september:
Mandag-fredag kl. 14.00-18.00
– eller efter aftale! Kom også ud og se vores juleudstilling. Den kan ses året rundt.

Leverandør til Kronborg Slot

Ulve-Lys
Krabbesbrovej 23, Ulsted
Tlf. 98 25 44 00 · 40 92 44 01

Heden 7 · Vester Hassing
9310 Vodskov
Tlf. 21 45 69 55
www.hedenvingaard.dk

Torsdag den 2. Juli 2020
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NILLES BUSREJSER KØRER IGEN

Delvis åbning af grænserne og hævelse af forsamlingsforbuddet har for
alvor sat gang i aktiviteten
hos flere danske rejsebureauer, som nu kan se
lys for enden af tunnelen. Det gælder også for
NILLES Rejser, som nu
for første gang i tre måneder kan sende gæster
afsted på ferie.
Rejse- og turistbranchen
fulgte spændt med, da
Statsministeren den 29.
maj kunne offentliggøre,
at rejsevejledningerne
til Tyskland, Island og
Norge bliver lempet fra
den 15. juni. Nu er også
forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer, og
det er gode nyheder for
blandt andre NILLES
Rejser, der igen kan sende
gæster afsted på ferie både
i og udenfor Danmark.
- Hos NILLES Rejser
har vi længe set frem til
at sende gæster afsted på
busrejser til nye oplevelser, og hævelsen af forsamlingsforbuddet betyder, at vi igen kan sende
busser afsted til destinationer i Danmark, Norge
og Tyskland, forklarer direktør hos NILLES Rejser
Miriam B. Christiansen,
der samtidig ikke lægger
skjul på, at selskabet hav-

de set frem til at kunne
åbne op for rejser til større
dele af verden:

Når NILLES busser igen
ruller afsted med de første
gæster, bliver det med en
række særlige tiltag for at
tage vare på både gæster,
chauffører og rejseledere,
der som altid er til stede
for at skabe tryghed på
rejsen. Der vil bl.a. være
særligt fokus på rengøring af kontaktflader og
adgang til håndsprit, og
alle chauffører vil bære
handsker i forbindelse
med håndtering af bagage. Derudover stilles der
høje krav til, at selskabets
leverandører på de enkelte
destinationer lever op til
myndighedernes retningslinjer.

NYHED: København med La Glace og Dronningens Ansigter
Nyd wonderful Copenhagen i højsommeren, hvor København tager sig allerbedst ud. Glæd dig til at komme
indenfor hos La Glace til stort kagegilde i flotte og autentiske rammer og til den flotte udstilling ”Dronningens
Ansigter”, opført i anledning af HM Dronning Margrethes 80-års fødselsdag. Vi bor fantastisk i Nyhavn på
Copenhagen Admiral Hotel, hvor vi kan nyde sommerstemningen og gå til de store seværdigheder.
3 dage fra kr. 2.995 pr. pers.
Afrejse 11.08
INKL. 4-stjernet bus, 2 overnatninger i København i deluxe-værelse med udsigt til havnefronten, 2 x morgenmad, 1 x morgenkomplet (udrejse), 1 x sandwich (udrejse), 1 x frokost (hjemrejse), 2 byrundture, 1 x frokost på Bakken med kaffe, foredrag med
Stefan Fønss, kagegilde hos La Glace, udflugter ekskl. entréer, dansk rejseleder

BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/KOEBB

KÅRET SOM DANMARKS BEDSTE REJSEARRANGØR 2019

Mandag til fredag: 9.00-13.00. Weekend: lukket

®

Bambus strømper

- Vi er naturligvis ærgerlige over, at vi ikke
kommer til at realisere
en stor del af vores rejser
som blandt andet omfattede sommerflyvninger til Kroatien, Irland,
Skotland og Sydeuropa.
Vi kommer i stedet til at
fokusere på flere ture i
Danmark samt nærmarkederne, og så håber vi på,
at sensommeren byder på
færre rejserestriktioner, så
vi kan indhente noget af
det tabte.

DANSK
REJSELEDER
OG UDFLUGTER
INKLUDERET

Se mere og bestil rejsen på nillesrejser.dk
eller ring på 70 21 60 22

IQ sox

Så gode at du IKKE vil tage dem af!

Direktør hos NILLES Rejser
Miriam B. Christiansen,

Stigende ønske om
forbrugerbeskyttelse
Hos NILLES Rejser har
der været travlhed de seneste uger efterhånden
som restriktionerne er blevet lempet. Det har blandt
andet medført en for årstiden usædvanlig stor interesse for at booke rejser
til næste år, og det giver
anledning til forsigtig optimisme hos den nordjyske rejsedirektør.
- Meget tyder på, at danskerne har længtes efter
en udmelding i forhold
til sommerferien, og at de
nu er mere end klar til at
komme ud og opleve både
Danmark og resten af verden – også på længere
sigt. Vi tillader os derfor
at være forsigtigt optimistiske omkring den kommende tid, siger Miriam
B. Christiansen og fortsætter:
- Mit håb er, at krisen på
længere sigt vil give en
opblomstring til landets
rejsebureauer. Fordelene,
der er forbundet med at
bestille en pakkerejse gennem et veletableret rejseselskab, som arbejder under den danske pakkerejselov, har vist sig at være
af afgørende betydning i
en situation som denne,
da det skaber en større
tryghed for forbrugerne.
Vores forventning er, at
der vil opstå et stigende
ønske om forbrugerbeskyttelse i lyset af krisen.
NILLES Rejser
hvert år op mod
gæster afsted med
og skib på rejser
verden.

sender
26.000
bus, fly
til hele

Hanne

SofieSofi
Madsen
a

Hjallerup Centret 3 . Hjallerup . Tlf. 21 86 24 03

Hanne
Madsen Mandag-fredag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30
Åbningstider:

Hjallerup Centret 3 · 9320 Hjallerup · Tlf. 21 86 24 03
Åbningstider: Mandag-fredag: 09.30-17.30 · Lørdag: 09.30-13.00

Slip din indre kunstner fri
- lav keramik eller glaskunst
i vores café
Hos Glashuset kan du lave dit eget lille
kunstværk i keramik eller glas - alt fra kopper
og fade til fyrfadsstager og blomster.
Nyd en god kop kaffe og slip kreativiteten løs
i vores hyggelige miljø, hvor der er noget at
lave for både børn og voksne.
Ring og bestil tid eller kig forbi.

Hos Glashuset finder du smukke, unikke glas-souvenirs og
glaskunst.
At Glashuset you can find beautiful, unique glass souvenirs
and glas art.
Hier gibt es schöne Unikate glas Mitbringsel und Kunstwerke.

Glashuset i Sæby · Gasværksvej 40b · 9300 Sæby · Tlf. 28 49 84 42 · E-mail: glashuset@ingesglas.dk
Webshop: www.glashusetsaeby.dk
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Vi elsker Limfjordens blå humør
Jeppe Aakjær (1866-1930)
kom først sent til at bo ved
fjorden. Han var i sin digtning vendt mod hede, kær og
å. Men da han flyttede ind på
Jenle, ”grebes han af det store
udsyn”, og skrev bl.a.:

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

Hvor fattig du var dog, mit fædreneland,
om ikke du ejed din fjord og din strand,
de krogede hager, de bittesmå næs,
hvor rylerne ruger i saltsvedet græs!

Hold dig opdateret på oplevelser, nyheder og andet i nærområdet via gratis nyhedsbreve fra Danmarks Naturfredningsforenings afdeling
i Aalborg Kommune: http://
lokalenyhedsbreve.dn.dk/

180 km limfjord
Aakjær kom til at elske den
180 km lange limfjord, der
både skiller og forbinder to
landsdele.
Men hvor mange har egentlig
oplevet fuglelivet på fjordens

Stenhuggeren
v/ Karl Chr. Badsberg-Nielsen
Enkeltmandsfirma

karl@stenhuggeren-dronninglund.dk
Stenhuggerenhals@gmail.com

Karetmagervej 1,
9330 Dronninglund
Østergade 31, 9370 Hals

Tlf. 98 84 20 50
Mobil 24 24 04 56

www.stenhuggeren-dronninglund.dk

Hanna Vigs
Begravelsesforretning

Vesterbro 121,
9000 Aalborg

98 12 79 99
Østergade 56,
9440 Åbybro

98 24 37 72
Bente
Sølvkjær

Jesper
Orlien

Lea
Schlander

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

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

BISÆTTELSE
Begravelse/Bisættelse
• Kiste (hvid) DANSK produceret

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

lave vand, hvor fiskehejrer
står på vagt, svirrende og
skrigende måger i luften med
skiftende skyformationer –
viber eller lavtflyvende ænder og skarver få centimeter
over vandspejlet, når ”fjorden
blinker” - og når ”blæsten går
frisk...”, som det hedder i fiskersønnen og Harboør-forfatteren Erik Bertelsens tekst
fra 1937 – og Nordjyllands
svar på en nationalsang.
Visioner i bogform
Når man er født et sted eller har levet et sted i mange
år, tager man ofte et aktiv
for givet. Sådan bør det ikke
være. Aktivet skal synliggøres,
så mange flere mennesker får
øje for både fjordens 1). kvaliteter og dens 2). skrøbelighed
og 3). udfordringer.
De tre nummererede begreber/områder er mesterlig
beskrevet i en 14 år gammel
bog med titlen ”Limfjorden”,
som journalist og naturfotograf Jan Skriver forfattede for
limfjordsamterne Nordjylland, Viborg, Ringkjøbing og
Århus.
På
udgivelsestidspunktet
havde amterne i flere end 30
år arbejdet med Danmarks
største fjordområde. De overvågede farvandets tilstand og
udvikling, og opstillede klare
mål for den sunde fjord, de
gerne ville have.

VED DØDSFALDPer Elsvold
Jytte og Per Elsvold

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

7.850,7.850,7.350,

Fast pris fra
pris fra
Fast pris fra . . . . . . . . . . . . . Fast
. . . . . . . . . . .

Kommer over alt

Hejslet Begravelsesforretning
BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14
DØGNVAGT

“Min sidste vilje” sendes vederlagsfrit overalt

- Med bogen ønsker vi også at
fortælle ”historien” om Limfjorden og amternes visioner
om en fjord i økologisk balance, skrev de fire amtsborgmestre i forordet.
Nedtur fra 1950erne
Engang var Limfjorden landets rigeste fiskevand, men i
1950rne begyndte en menneskeskabt nedtur for Limfjorden. Cheminova byggede ved
fjordens vestlige munding
en giftfabrik, og i 1964 forsvandt hummeren.
Landbruget mangedoblede i
løbet af få årtier sit forbrug
af gødning, og fjorden blev
modtager af næring i stedet
for giver. Forureningen voksede, så de salte vande blev en
cocktail af uhumskheder fra
slagterier, mejerier, dambrug
og byer. Et farvand perfekt til
poesi og postkort blev hjemsted for iltsvind, svovlbrinte
og fiskedød. Der kom bundvendinger og badeforbud.
Amter blev pionerer
Denne bog fortæller, hvordan limfjordsamterne fra
1970erne blev pionerer på
miljøfronten. Den skildrer,
hvordan nye erkendelser er
vokset frem af myndighedernes overvågning, der har varet
i årtier.
Amterne fik vendt vandmiljøets katastrofekurs. Limfjor-

dens vande har fået det bedre,
men der er endnu langt til et
farvand i balance. Bogen giver et bud på, hvordan vi og
vore børn igen kan komme til
at fange en skrubbe eller en
rødspætte lige fra Hals og til
Harboøre.
Jan Skrivers bog fra 2006 kan
være svær at få fat i. Regionen
har ingen, men prøv Mors
Museum eller Limfjordsmuseet i Løgstør – eller et antikvariat

Fjorden var livsnerve
Limfjorden har siden vikingetiden været et vigtigt farvand for småskibsfarten, der
har forbundet limfjordsegnen
med det øvrige Danmark og
- når der har været åbent til
Vesterhavet - desuden med
især England og Norge.
Gennem århundreder – især
sidst i 1700erne og først i
1800erne – har fiskeri og
handel ved Limfjorden givet
folk og fæ og byer storhed og
rigdom. Selv i glansperioderne kastede bønder og landbrugere sig over fiskeri for at
ernære sig. Limfjorden var en
livsnerve.

Skønhed i bogform
Limfjordens ”næsten” usvækkede naturskønhed, som vi
kender den fra bredningerne,
sundene, vigene og kystlandskabet, er overvældende, og
anderledes beskrevet med
tekster og fotoer på 320 sider
i en anden bog med samme
titel ”Limfjorden”, som udkom i fjor fra forlaget Lindhardt og Ringhof.
Her tager 12 kendte danskere
og en række fotografer læseren med fra de vindblæste
bredninger nær Vesterhavet,
gennem det betagende, bakkede istidslandskab med stille
fjorde og vige, ø-perler og
købstæder – til smeltediglen
Aalborg, hvor gammel industri og arbejderklasse møder
moderne turisme og storbystemning.

Fjorden er arnested
Fjorden og kystlandskabet
bærer heldigvis en næsten
uformindsket naturskønhed
– og optræder med yndede
rekreative områder, der i dag
– og især turistmæssigt - spiller en økonomisk rolle for
mange.
Limfjorden har også en rolle
som et kulturelt og kunstnerisk arnested. Den har givet
og vil give mange fantastiske
oplevelser og glæder.
Til slut en lille hilsen til fjorden: - Vi elsker dit blå humør
På gensyn torsdag 30. juli

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

AALBORG

Bog med
12 skribenter
Blandt bogens 12 skribenter
er skuespiller Ghita Nørby,
forfatter Lotte Kirkeby, rapper Niels “Niarn” Roos, komiker Kristian Geo Heltboe,
politiker Villy Søvndal og
skuespiller Preben Kristensen.
Men lad det være skrevet med
det samme: De 12 er ikke
valgt, fordi de er gode til at
formulere sig på skrift, men
fordi de alle har et eller andet
forhold eller tilknytning til
området omkring Limfjorden.

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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Få passet din hund
i trygge og gode omgivelser

Ring og bestil tid på

TELEFON
98 85 43 60

www.mariannes-hundepension.dk

Sunisa Bjerg i reglementeret coronaudstyr.

HALS

Mie’s Køreskole
Hals Wellware Massage
er for nylig flyttet fra
Tværgade i Hals, og tilbage
til Østerled 1, Hals, hvor
hun nu igen deler lokaler med fodterapeut Lisa
Andersen.
Sunisa har igennem de sidste par år opbygget en god
og fast kundekreds, som
kommer og får behandlinger i hendes klinik.
Hun tilbyder mange forskellige ting i hendes klinik, bl.a. Olie massage til
afslapning.
Thai traditionel massage.
Massage til gravide (det er
helt unikt og specielt for
Sunisa), fodmassage, nakke
og skuldre massage.
Ryg og lænd massage klarer hun også, så går du
og døjer med infiltrationer,
så er du kommet til det
rette sted.. Sunisa masserer

fra top til tå, men rører
hverken bryst eller maveregion, når hun behandler.
Etikken er i orden, ingen
»lodne« ekstraydelser i hendes forretning.
Hun er glad for igen at
samarbejde med Lisa og
de nydelige lokaler er meget præsentable og med fri
parkering lige udenfor, så
er det nemt for kunderne
at kigge indenfor.
Normalt tager en behandling 1 time og koster 400
kr. (pensionister 360 kr.).
Man kan også få mere tid,
og 90 minutter koster således 550 kroner.
2 timer koster 750 kroner.
Har man lidt travlt, så kan
40 minutter købes for blot
300 kroner.
Bestilling på telefon
22 782 888
Hwwmdk@gmail.com

Rasmus, Margit og Martin Kærsgaard fra Meny med beviset på, at Meny sponserer 40.000,- kr. til Klokkerholm
Idrætsforening

Østerled 1 i Hals - lige overfor Sparekassen Vendsyssel i Hals

Kørekort hos køreskole i Nørresundby i Aalborg, Nordjylland
Vi tilbyder følgende:

KLOKKERHOLM

Købmandspenge
til Klokkerholm
Idrætsforening
Mange foreninger og
sportsklubber er hårdt ramt
på økonomien som følge af
nedlukningen af samfundet
i forbindelse med coronakrisen.

ansøgte om at komme i
betragtning, når sponsoraterne skulle uddeles. I løbet
af ganske kort tid kom der
svar tilbage: KIF kan få et
sponsorat på 40.000 kr.

Således også Klokkerholm
Idrætsforening
(KIF).
”Især manglende kontingenter kan mærkes betydeligt i klubkassen”, siger
formanden for KIF, Margit
Chemnitz.

Ejeren
af
Meny
i
Klokkerholm,
Martin
Kærsgaard, er godt tilfreds
med tildelingen af sponsoratet: ” Vi er utroligt glade
for, at vi kan hjælpe foreningen. Vi har i forvejen
et godt samarbejde med
KIF, så med dette udbygges det gode samarbejde.”

Rasmus Høj Sørig er næstformand i KIF, men samtidigt er han butikschef for
Meny i Klokkerholm, og
han fangede en melding
om, at Købmandsfonden
KFI har afsat 10 mio. kr.,
som frie købmænd over
hele landet kan ansøge om
til lokale sponsorater.
Straks kontaktede han
Margit Chemnitz, og de

Vestergade 18, 9400 Nørresundby
Telefon 25 48 74 99
www.mies-koereskole.dk
john@mies-koereskole.dk

”I forvejen er vi meget afhængig af Meny, men det
her luner bestemt i klubkassen. Nu kan vi så nogenlunde køre videre med
vores idræt,” siger en begejstret formand for KIF,
Margit Chemnitz.

Personbil 3500 kg · Bil samt stor trailer · Generhvervelse af
førerretten · Kørelærer uddannelse · Førstehjælpskursus til
alle formål · Rutinetimer
Hvis du af en grund ikke har brugt dit kørekort i længere tid
og du føler dig lidt ”rusten”, tilbyder vi rutinetimer indenfor
de givne kategorier. Ring for pris.

Fortæl at du så annoncen

fra Mie´s Køreskole

i Limfjordsnyt & Vort eget blad
Så giver vi gratis chokoladedrik!

Kør en tur til Hals og besøg

Klinik for fodterapi
v/ statsautoriseret fodterapeut Lisa Andersen

d

Juli tilbu

ME
Alle CRkEter:
produ

få
Køb 2 og
l
ti
2
nr.
halv pris

Gavekort udstedes
og
udebehandling
tilbydes.
Helbredsattest og
indberetning til
sygesikring
Danmark
og kommunen
modtages.

Østerled 1, 9370 Hals, Tlf. 31 42 44 81
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Danmarks bedste
kabinescooter

Vi er Danmarks største kabinescooter importør · Landsdækkende forhandlernetværk

Få en GRATIS fremvisning på din hjemmeadresse
Salgschef Michael Jensen
Telefon 23 95 29 49

Sprinkler til
forrude

med den nyeste
EU 4 godkendelse.
Godkendt til 30 & 45 km/t
og til passager på bagsædet.

800 W
varmeblæser

Justerbart komfort
førersæde

Pris

39.995,-

excl. klargøring & nr.-plade (+1890,-)

er en elektrisk drevet
kabinescooter, der skal
indregistreres på gule
eller hvide nummerplader,
som lille eller stor knallert.
Må køres af personer fra 15 år,
som har knallertkørekort. Alarm / startspærre
med fjernbetjening

Vi søger forhandlere i stadig ledige områder
Kæmpe reservedelslager. Vi er klar til at servicere

K. Christensensvej 5 · 9200 Aalborg SV · Telefon 98 18 99 64

Rentefri lån i op til 30 måneder

scooter@scooterland.dk · www.scooterland.dk

Torsdag den 2. Juli 2020
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Danmarks bedste
100% elektriske scootere
Importør af reservedele til alle scootere. Kæmpe reservedelslager i butikken.

SCE-340 – kvik 15 km. 4-hjulet

19.995,-

mobility EL-scooter, lydløs og
med kulfri motor. Luksus
komfort drejesæde. Store kurve for
og bag. Kraftigt LED lys for og bag.
Fjernbetjent alarm = ekstra tyverisikring. Ratlås. Digitalt speedometer.
Beskyttelsesbøjle for og bag
og anti-tippehjul bagpå.
Rum
under
sædet

T408-3 – stor 3-hjulet 25 km. EL-scooter,

19.995,-

Ved T408-3 modellen er prisen
excl. klargøring & nr.-plade (+1290,-)

lydløs og med kulfri motor.
Luksus komfort sæde, bagageboks,
rum under sædet. Stort tydeligt LED-display.
LED-lys. Hydrauliske skivebremser foran.
Fjernbetjent alarm = ekstra tyverisikring.
T408-3 indregistreres som en lille knallert.

Vi søger forhandlere i stadig ledige områder

K. Christensensvej 5 · 9200 Aalborg SV · Telefon 98 18 99 64
Køb reservedele
online eller i butikken

scooter@scooterland.dk · www.scooterland.dk
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Bøde for at køre

auTo
AALBORG

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

hoTeL & ResTauRanT

På K. Christensensvej 5 i
Aalborg SV finder man én
af landets største importører af scootere, vel at mærke scootere der opfylder
de nye EU-regler for certificering. Virksomheden er

startet i 2003 og er fem
dobbelt gazelle virksomhed.
Indehaver Michael Jensen
har igennem de sidste 3
år været i gang med at
få lavet sin helt egen EL-

scooterserie, som hedder
E-FORCE. Scooternes design og tekniske udformning er i særklasse m.h.t.
kvaliteten, idet der IKKE er
gået på kompromis nogle
steder i produktionsfasen.
Michael har selv stået for
de tekniske krav i tæt samarbejde med fabrikken.
Igennem de 3 år, er der lavet flere prototyper, som er
blevet testet, for derefter at
blive forbedret med nye og
ændrede specifikationer, så
man til sidst er endt med et
unikt scooterprodukt, uden
”begynder vanskeligheder”.

har gule plader og 45 km.
modellerne er med hvide
nummerplader. Alle scooterne er også udstyret med
stelnumre i dag.

hobby

Forhandlernet
i Danmark
Salget af de nye E-FORCE
scootere er gået over forventning, hvilket skyldes
et fantastisk Produkt samt
etableringen af et stort forhandlernet der er spredt

bRyLLuPPeR & MæRkedage

“SOMMER”-TILBUD
NETTO - ENGROS

18 Hyundai I30 1,4 SW st car kun 42 t km Trend Udstyr .... 189.800
14 Volvo V60 D4 Aut St.car kørt 199 t km Alt I Udstyr ...... 169.800
14 Toyota Auris 1,6 Varomatic 5 dørs, Kun 57.000 KM Fin 149.800
83 Merceds-Benz S500 SE Kun kørt 158 t km
på DK plader ................................................................... 124.800
00 VW Caravelle 2,5 TDI 8 Personers BUS Super FIN ........... 99.800
64 Volvo PV 544 SUPER FIN, på sorte nr plader, røde sæder 74.800
10 Toyota Avensis 2,2 D4D Aut. St. car velholdt, træk,
klima .................................................................................. 69.800
87 Mercedes-Benz 124/230E Velholdt kun kørt 211 t km
FIN ....................................................................................... 64.800
72 Mercedes-Benz 116/280SE u/afg. Skal synes
kun 188 t km ...................................................................... 54.800
07 Skoda Octavis 2,0 TDI H/B KUN 119 t km Fin Som NY .... 49.800
08 Mazda 6 1,8 St.car Avance klima m.v. Ny Model
Fin vogn ............................................................................... 49.800
98 Audi A8 2,5 TDI V6 Økonomisk Diesel, Aut. Gear FIN .... 29.800
01 Volvo S60 2,4 5 cyl 140 HK sortmetal, Super Velholdt ... 19.800
03 Audi A3 1,6 Sort SUPER Velholdt NYSYNET m/Træk ...... 19.800
04 Skoda Octavia 1,9 TDI Combi/St. car, Nysynet med træk 19.800
98 Volvo V70 2,5T St. car Hvid - Nysynet m/træk, Læder.... 14.800
00 Toyota Yaris 1,3 5 dørs, Sort, Nysynet, Super Solid Bil ...... 9.800
06 Suzuki Ignis 1,3 2WD mat Rød, Lev. Nys. M/træk en gros 9.800
00 Toyota Avensis 1,8 Sedan Nys. Netto en gros m/træk ....... 9.800
06 Skoda Fabia 1,4 TDI 5 Døres H/B blåm. Udstyr u/syn ..... 4.800
07 Ford Fiesta 1,6 TDCI 3 Dørs Sort, defekt/utæt dyse Fin.... 4.800

ud over landet. Der er dog
stadig mulighed for at blive
forhandler i nogle områder, hvis man har lyst til
det. Forhandlerne får opbakning både på salgs- og
reservedelsområdet fra butikken i Aalborg.

FeRie & FRiTid

kunsT & kuLTuR

Kæmpe
reservedelslager
Sideløbende er der også
lavet produktioner af diverse reservedele og udstyr
til scooterne, så man også
har den del oppe i højgear. Der er også lavet reservedele til andre mærker,
bl.a. til PGO scootere som
har været en af Danmarks
mest solgte scootere, igen
efter specifikationer, som
Michael Jensen selv har været inde over i hele processen.
Der er således et reservedels- og udstyrsvarelager på
ikke mindre end 15.000
varenumre på lager – fysisk
i butikken i Aalborg, lige
klar til kunderne, som altså
ikke kommer til at vente
med levering af disse.
Scooterland har naturligvis
også et serviceværksted tilknyttet på adressen, så man
kan få serviceret sit køretøj.
Her serviceres også alle former for cykler, EL-cykler ,
kabine scootere samt alm .
scootere.
Siden Michael var 9 år,
har han haft gang i salg af
knallerter, hvor han dengang havde 10 knallerter
til salg i den unge alder.
Hans interesse har altid været elektronik og strøm, og
han har igennem de mange
år siden, opbygget en viden
omkring disse felter, som
sætter ham i stand til at
klare alle udfordringer der
kunne være omkring dette.

FoReningeR & bekendTgØReLseR

V A R E V O G N E (+ MOMS) :
03 VW LT Autotransporter 2,5 TDI Last 1450 kg Fin ........... 99.800
11 Iveco 35C17 ladvogn med Ruf og Hydr. Læsserampe FIN 89.800
06 VW Touareg 3,0 TDI Aut. Kun 139.000 KM Træk m v .... 79.800
02 Suzuki Grand Vitara 2,7 V6 Aut. 4x4 kun 140 t km mf. . 49.800
06 Renault Traffic 1,9 DTI, lang, sortmetal KUN 85.000 km 49.800
05 Ford Connect 1,8 TDCI Hvid KUN kørt 87.000 km Fin ..... 29.800
04 VW Transporter 1,9 TDI KUN 220 t km, Nysynet, Træk .. 29.800
03 VW Transporter 2,5 TDI 88 HK Super Slider, Træk Fin..... 24.800
08 Ford Transit 2,2 TDCI SPORT 140 HK Air.con m.v. ............ 19.800
02 Citroen Xsara 1,6 Picasso Van Kun kørt 77.000 KM MF .. 19.800
09 Ford Transit 2,2 TDCI Høj Kassevogn, Nysynet, Fin ......... 19.800
03 Ford Focus 1,8 TDCI Van Momsfri, Nedvejet Fin Vogn .... 14.800
97 Mitsubishi Pajero 3,0 V6 Rød/Sølv Aut, træk, lille skade 9.800
03 Hyundai Santa Fe 2,0 Benzin, Nedvejet – skal synes
afhentning ............................................................................. 9.800
07 Citroen C4 Grand Picasso 2,0 HDI Aut. momsfri ................ 9.800
86 Bådtrailer NYS. med nye dæk lejer, lygter GRATIS BÅD
m/ 20 HK motor medfølger ............................................ 9.800,OVENNÆVTE: NETTO EN GROS TIL CVR NR/REN HANDEL
BILER FRA 2015-2018 - KØBES KONTANT MAX 120 T KM.

DÆKCENTERET GIVER

PROCENTER I JULI

PÅ ALUFÆLGE OG SOMMERDÆK.
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

Nye regler om
nummerplader
Alle nye scootere skal i
dag have nummerplade
på. Dem der kører 30 km.

Michael Jensen ved de nye scootere, som fåes i en række flotte farvesammensætninger

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

DEN NYE MAZDA 3

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:

Lækker tapas fra Møllehuset.
Øl, rødvin, hvidvin og sodavand.
R
E
K
R
ID
Kaffe og småkager.
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N
B
Å
Hoppeborg, popcorn
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og slush ice maskine.
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Vi glæder os til at se dig
DAgG OG S
Rda
LØ
Søn
til en sjov og hyggelig dag!

Attraktive
finansieringsmuligheder

HUSK

Vi har også et
stort udvalg
i
Brenderup Tr
ailere

•
•
•
•

EN RENDYRKET OFFROADER

DEN NYE
JIMNY
 Vestergade
43, Ulsted · 9370 Hals

 brian.olsen@ulsted-autohandel.dk
 hj@ulsted-autohandel.dk

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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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

Skrotbiler købes

bRyLLuPPeR & MæRkedage
”Det vil bestemt højne trafiksikkerheden i dette tæt trafikerede kryds”, siger næstformanden i
Udvalget for Teknik og Miljø, Hildo Rasmussen.

FeRie &

HJALLERUP

Ring for højeste dagspris
FRiTid
på din bil

kunsT & kuLTuR

”Det bliver den sidste lysregulerede kryds i kommunen, som bliver til en
rundkørsel”, siger næst-

Vi afhenter
gerne!
formanden i Udvalget for ved krydset Aalborgvej/
Teknik og Miljø, Hildo Tylstrupvej-Hjallerupvej
22 17 18 71
Rasmussen.
Stående ude i redegør han for&
det store
FoReningeR
bekendTgØReLseR
rabatten på hovedvej 180 anlægsarbejde, som skal

ohandel
Reparation og
og servicering
allealle
mærker
Reparation
serviceringafaf
mærker
tilbud
3 års garanti
på reservedele
Specialist
i alle
forsikringer og dæk
ed gode
ejere!
Specialist
i
alle
forsikringer
og dæk
Klargøring til syn
Reparation
Servicering
Specialist
Klargøring
Nye biler
Brugte biler
Finansiering

l
l
l
lSeKlargøring
til syn. Se
200på:
salgsklare biler på:
200 salgsklare
biler

tere store somwww.bilgaardenhostrup.dk
gsreception påVi finder gerne din ønskebil - også fabriksny
Finansiering tilbydes - også til ældre biler
gade 43.

køre efter…

.

k
n

Specialister i Hyundai

VI REPARERER
ALLE BILMÆRKER

sættes i gang til efteråret.

En rundkørsel i almindelig
gennemsnitsstørrelse har
længe været et udtalt ønske hos Byplansudvalget i
Hjallerup, og blot en halv
times ophold der midt på
eftermiddagen på en almindelig hverdag giver et
indtryk af særdeles meget
trafik i såvel retningen sydnord som øst-vest – for
en stor dels vedkommende
tung trafik.
De seneste år er rundkørsler i stigende grad blevet en
betydelig del af den trafikale infrastruktur, hvilket
primært skyldes følgende
faktor: Hurtig og glidende
afvikling af trafikken. En
rundkørsel giver i modsætning til et lyskryds en glidende afvikling af trafikken
uden unødvendige stop for
rødt på tidspunkter, hvor
der ikke er krydsende trafik. Færre alvorlige sammenstød og mindre støjog luftforurening er andre
faktorer, som taler til fordel
for en rundkørsel.
”Ja, det vil bestemt højne
trafiksikkerheden,” siger
Hildo Rasmussen, og han
tilføjer, at et stort flertal i
udvalget også brugte dette
argument, inden de stemte
for etableringen af rundkørslen.

VI GØR SKADEN
GOD IGEN
Vidste du, at du har frit værkstedsvalg ved
udbedring af forsikringsskader?
Hvis uheldet er ude, hjælper vi både med udbedring af skaden
og alt det praktiske, så du slipper lettest muligt.
Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og udbedrer skader
på både person- og varebiler.

www.cac-certificeret.dk

Bygmestervej 4
9370 Hals

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

AutoPartner – dit lokale værksted

AutoPartner.dk
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Håndværk & Service
Find din håndværker her!

Vognmand

Vendsyssel Tagbelægning ApS
v/ Hans Jørgen Klattrup

Hans Qvist
Alt vognmandskørsel
udføres,
samt kranarbejde og
containerudlejning.

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

SIGMA

STUDIO

9370 Hals

HOU-HALS VVS

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

Telefax:
98 28 41 67

Ring til...

Tlf. 98 28 42 40 · Mobil 20 13 62 97

10 års garanti · Alt i tagpap!
Kun 38.000,- kr. er prisen for billedet. Det er til salg.

Stang
Dronninglund Flag

Industri

– Flag og vimpler
– Flagstænger i træ og fiber
– Flag til både - Reklameflag

FLEMMINGS
MALERFORRETNING
Stokbrovej 7

Bredkærvej 21
Klokkerholm

Tlf. 4045 2297

Butikken er åben lørdag kl. 10-12 eller efter aftale.
Irisvej 23 . 9330 Dronninglund

Telefon 22 17 70 47
www.dronninglundflag.dk

ApS
Alt malerarbejde udføres, få et tilbud!

Anbefaler sig med alt indenfor:

Vand, Varme, Sanitet
Blikkenslager, Oliefyrservice
Kloakarbejde
Altid
gode tilbud
på både maling,
gulve og
tæpper

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

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

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

www.kloaknord.dk

LOKAL STYRKE & PERSONLIGT KENDSKAB
– VI ER ALTID KLAR

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

Joseph Ntensibe fra
Uganda, som har været
udstiller på Glocal Art
siden galleriets start i
2013, er for alvor blevet
opdaget af det internationale kunstmarked, da
et af hans malerier på en
auktion i Paris blev solgt
for 1.175.000 kr.
Også i London har hans
kunst nået himmelhøje
priser.
Det afbillede maleri, som
forestiller en skovbund,

kan dog erhverves i
Glocal Art for 38.000 kr.
_ Jeg kan fortsat få hans
malerier til rimelige priser, fordi vi nu i snart
ti år har været venner,
udtaler galleriejer Frede
Hansen.
Ntensibe udstiller sammen
med
Gabriel
Eklou
fra
Ghana.
Sidstnævnte har ikke tidligere udstillet på Glocal
Art, men han udstillede for nogle år siden i
København.

TAGMALING
Rengøring og maling af
eternittage samt bliktage

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

VVS RØRMONTAGE

DRONNINGLUND

10 års garanti på eternittage
5 års garanti på bliktage

430
0Å
åRrsS
EeRrFfa
ArRin
INgG

m af:
Medle
ringssik
For
garanti

•

NY-INSTALLATIONER

•

RENOVERING/OMBYGNING
AF INSTALLATIONER

•

VARMEPUMPER

•

SOLCELLER

•

INDUSTRI

•

LANDBRUG

•

SALG AF HVIDEVARER

MALING AF TAGE OG FACADER
Tværhøjvej
10, Brønden,
Dybvadvej
164 • 97409352
JerslevDybvad
Telefon
4090
41
90 - 51
3270
449057
Tlf. 98 86
1370
• Mobil
40 41

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

OKTOBERFEST
MED
VERSION
1,0
OKTOBERFEST

1 stk. gratis øl til alle
der kommer i tyrolertøj
1 stk. gratis øl til alle
Den norskejede selvlosser HAVBRIS holder sommer i Hals
der kommer i tyrolertøj

MED VERSION 1,0

HALS

MORTENS AFTEN
FREDAG D. 10. OG LØRDAG
D. 11. NOVEMBER KL. 18
FREDAG D. 10. OG LØRDAG
D. 11. NOVEMBER KL. 18

MORTENS AFTEN

holdes sædvanligvis den
sidste torsdag i november.
Det er almindelig kendt, at Graver Jette Kjærgaard forkirkehandlinger og sogne- tæller, at kirkegårdspersoaktiviteter har ligget under- nalet har været hjemsendt,
drejet på grund af corona- og i menighedsbladet
indskrækninger. I foråret ”Mou sognehilsen” skrihar menighederne med til- ver hun, at forårsarbejdet
knytning til kirkerne i Mou er blevet lidt forsinket. og Dokkedal været uden Noget af arbejdet er udHVER
sat til efteråret, hvor det
filmaftner og sognearrangementer, og menigheds- er mere optimalt at plante
SØNDAG AFTEN
rådet har – med en enkelt nyt, oplyser Kjærgaard.
undtagelse – også aflyst alle
sogneaftner i efteråret. Dog
HVER
kunne kirkerne FOR
åbnes fraDAGENS
SØNDAG AFTEN
18. maj.
MIDDAG
Undtagelsen er ”Syng
julen ind” med sognets to
kirkemusikere, sangeren
FOR DAGENS
Margrethe Smedegaard (foto) og pianisten Ole Sloth.
MIDDAG
Sangaftnen har hjemme i
traditionskalenderen, og Margrethe Smedegaard
Af Bruno Larsen

Lise Mejdahl ved den nye ismaskine.

HALS

Entré kl. 18.30
incl. Oktober
igen er sejlklar. Den enorm
store gearkasse er skilt ad
oghav-natmad
Lise og Steen Mejdahl har sorbet is I flere varianter.
og lagt ud på værkstedsHarplatte
du nyligt rundet
tidligere taget initiativ til Nogle kendte, andre meget
nen i Hals, har du ikke gulvet og man kan se det
Gourmetmiddag
Entré
18.30
incl. Oktober
kr.undgå
249,nye produkter
og brødty- mindre kendt. Har man
ødelagte tandhjul.
kunnet
at kl.
bemærke
smagt karamel og havsalt is
per
I
bagerforretningen.
den ny gæst på vestpie- Skibet er norskejet, men
KR. 69,Forret
koldrøget
før? Eller hvad med lakrids
Denne
gang er turen kom- gåsebryst
indregistreret i Kingstown/
rensplatte
kaj. Det er og
den 75natmad
met til softice, som de nu og hindbær eller en vanilla
meter lange og 11,5 meter Jamaica og har senest
is – ja, mulighekanvildand
tilbyde
kunderne
I og browne
Gourmetmiddag
brede,
såkaldte
selvlosser sejlet med store sten.
En
½
med
tilbehør
kr.
249,Entré
kl.
20.00
incl.
Natmad
der
er
der
mange
af.
13
forskellige
variationer.
”Havbris”. Den har fået Mandskabet, der kommer
KR.
69,Softicen
serveres I små gåsebryst
alvorlige gearproblemer, især fra de baltiske lande,
Forret
koldrøget
kun kr. 168,125,bægre og isen er den skøn- Med sommeren for døren
der,kr.
ifølge Carsten
Nielsen er stadig ansatte og derfor
Italienske kvalitesis fra er Mejdahls Bageri således
på Hals Maskinværksted, er de sat til at banke rust og
En ½neIl Primo.
vildand
med
tilbehør
helt klar
til forhåbentlig at
male skibet
op igen. Natmad
kl.større20.00
incl.
derEntré
skal forestå den
sælge
is
I
baner.
Der
kan
købes
traditional
Men
Hals
er
ikke
det
værreparation,Book
og det vil tage
dinsteplads
på tlf. 98995252 i dag eller mail:is,anja@raunsmed.dk
kun
kr.
168,frozen
yoghurt
samt
sted
at
”strande”.
op kr.
til et måned,
inden
den
125,Nr. Lyngby Mølle • Vester havets perle • Lyngbyvej 239, 9480 Løkken
Af Bjarne Høj

Book din plads på tlf. 98995252 i dag eller mail: anja@raunsmed.dk
Nr. Lyngby Mølle • Vester havets perle • Lyngbyvej 239, 9480 Løkken

JULEBAL PÅ MØLLEN
FREDAG
DEN 8.
JULEBAL
PÅ
MØLLEN
DECEMBER KL. 18.30

Sommerkoncerter 2020 · Vi har 8 mands borde · Kr. 298,- for mad og musik
KIM & HALLO

KIM & HALLO

Benny Holst
Fredag den 3. juli kl. 19.00

FREDAG
DEN 8.
STOR
DECEMBER KL. 18.30

JULEBUFFET
299,STOR
Souvenirs
Maria Frank
Fredag den 10. juli kl. 19.00
Fredag den 17. juli kl. 19.00
JULEBUFFET
FREDAG DEN 1. DECEMBER KL. 18.30
299,-

STOR
FREDAG DEN 1. DECEMBER
KL. 18.30
JULEBUFFET
299,FREDAG DEN 17. NOVEMBER
STOR
KL. 18.30
JULEBUFFET
Mikael K (Klondyke) Solo
Koncert på kanten
Koncert på kanten
NEW
MIDNIGHT
STORFredag
JULEBUFFET
299,den 24. juli
kl. 19.00
Fredag den 31. juli kl. 16.00
Lørdag den 1. august
kl.299,13.30
FREDAG
DEN
17.
NOVEMBER
KL. 18.30

Vi ses på Nr. Lyngby Mølle - VesterhavetsNEWPerle
MIDNIGHT

STOR JULEBUFFET 299,-

Lyngbyvej 239, 9480 Løkken • Tlf. 98 99 52 52 el. 40 74 52 52
www.facebook.com/lyngbymoelle

Vi ses på Nr. Lyngby Mølle - Vesterhavets Perle
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HOTEL & RESTAURANT
Det lokale vandværk undrer sig og klager over den
tilladelse, der tidligere på
året er givet til at udvinde
sand, grus og sten i et område, som har betegnelsen
OSD, Område med Særlig Drikkevandsinteresse.
Området er beliggende øst
for Aslundvej mellem Omfartsvejen og Houvej nord
for Vester Hassing. Arealet
er på 3,5 ha.
Der er mindre end 500
meter til Vester Hassing
Vandværks fire boringer
i nærheden, der forsyner
omkring 1.400 forbrugere.
Region Nordjylland har givet tilladelsen til at udvinde
råstof i en tiårig periode - i
alt 8.000 kubikmeter årligt.
Formand for Vester Hassing Vandværk, John
Cocks, understreger, at
klagen ikke har opsættende
virkning. Det betyder, at
de tiltag, som allerede er

Råstofindvinding på Houvej er godt i gang.

Dinner Tonight - Take Away

ND

INGLU

N
DRON

foretaget når det gælder
udgravning fortsætter. Hvis
klagen imødekommes skal
alt reetableres.
John Cocks er også formand for Grundvandssamarbejdet i den tidligere Hals
Kommune. Det etablerede
samarbejdet om rent drikkevand ser med skepsis på
tilladelsen til råstofindvindingen, der også er emnet
i klager fra flere af de omkringliggende
lodsejere.
Også klager over tung og
farlig trafik på skolevejen.
Tung trafik, der påvirker
vejnettet i negativ retning.
Veje, der i forvejen er i ringe stand.
Detailvirksomheder i området, som bliver påvirket
af støj og støj fra gravearbejdet bliver også nævnt
- ikke mindst de store sår
gravearbejdet giver i naturen.
Klagerne bør også ses i lyset

af Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr.
1697 af 21.12.2016 med
den ”mundrette” overskrift:
”Bekendtgørelse om krav
til kommuneplanlægning
inden for områder med
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande
til almene vandforsyninger
uden for disse jf. § 11 a,
stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om
vandforsyning m.v.”
Den går kort og godt ud
på, at landets kommuner
skal passe på eksisterende
vandindvindingsområder.
Ligeledes også kommende
områder, der har drikkevandsinteresse.
Bekendtgørelsen er trådt i
kraft den 1. januar 2017.
Ansøgeren om tilladelse til
at indvinde råstof er Randers Tegl – Gandrup Teglværk.
JPC

Restaurant, Pizza- og Kebabhouse

BOTAN
Tranebærvej 1, Dronninglund

Telefon 98 84 16 22
Favorite Menu
FORRET:
• Hjemmelavet luksus tunsalat m. majs og peberfrugt
• Hertil flûtes og smør
HOVEDRET (det hele følger med) :
• Kalvecuvette, supermørt og lækkert krydret
• Marineret, helstegt kyllingebryst
• Cremede, flødebagte kartofler
• Årstidens blandede salat m. Ranch Dressing
• Marineret pastasalat med majs, agurk og peberfrugt
• Hjemmelavet Supreme Sauce

Family Dinner
•
•
•
•
•
•
•

Outback Barbecue Ribs
Barbecue Chicken
Baby Beef (kalvecuvette)
Hjemmelavet Supreme Sauce
4 x Valgfri kartoffel
4 x Hjemmelavet hvidløgsbrød
4 x Årstidens salat m. hjemmelavet Ranch Dressing

Pris ialt 2 voksne og
2 børn, man-tors kun......
Fredag-søndag kun 319,-

299,-

DESSERT:
• Luksus isdessert med chokoladestykker og
karamelkrokant
XL Favorite Menu m. extra kød +20 kr. pr. person.

3 retter kr.

109,129,-

· 2 retter kr.

119,-

Ring og bestil på 70107017, så er maden klar til
afhentning.
Se hele vores udvalg på www.australian.dk under
Dinner Tonight, Take Away
Åbningstider alle dage mellem 17.00 og 20.30

kl. 11.00-15.00
Spis alt hvad du kan
+ fri sodavand
KUN

Minimum 4 personer.
Hovedret kr.

Pizzabuffet

89,-

Se vores menukort på
70 10 70 1 7

www.australian.dk
Østerbro 35 · Aalborg

Du ved aldrig, hvornår du spiser godt igen

www.botan.dk
Ring og bestil i forvejen, tak!
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VESTER HASSING

Ferielukket fra den 5. juli til og med den 20. juli
Vi åbner igen onsdag den 21. juli

Vi er klar ved telefonen.
Ring gerne og bestil i forvejen.
FDF i Vester Hassing plejer at gå fra dør til dør for
at sælge årets lodsedler. På
grund af Corona situationen er dette imidlertid ikke
muligt p.g.a. smittefaren.
FDF har derfor taget andre
salgsmetoder i brug. Bl.a.
kunne man for nylig møde
dem med denne salgsbod
foran Super Brugsen i Vester Hassing.
Ud over det, så kan man nu
også købe lodsedlerne på
internettet, hvor man kan
gå ind og bestille og betale.
FDF leverer gerne lodsedlerne til din adressse, hvis
du bor i enten Stae eller
Vester Hassing.
Ellers kan man aftale afhentning af lodsedlerne i
kredshuset på Tårnvej 10 i
Vester Hassing.
Prisenpå lodsedlerne er 20,kr. pr. kuvert.

JIN SHING’S
blandede SUSHI

Se hele vores menukort på

www.jinshing.dk

Rolls og Nigiri
efter kokkens fantasi
6 stk. 48,-

MENU A

SVINEKØD I SUR/SØD
SAUCE

WANTAN SUPPE

OKSEKØD I KARRY
MED GRØNTSAGER OG RIS

Minimum 2 personer
KYLLINGEBRYST
M/ CHAMPIGNON
OG BAMBUSSKUD

PRIS PR. PERSON
Kr ........................ 123,-

Fås i alle antal
til billige priser
P-pladser
lige udenfor
døren!

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

Vi er klar til dig som gæst
Vi klarer enhver fest
og mad ud af huset

STJERNESKUD

Besøg os - en kro med atmosfære og
mulighed for overnatning. 44 værelser

Krostuen tilbyder morgenmad fra kl. 06.00.
I weekenden fra kl. 07.00.

STEAK

med grøn salat, persillesmør
og nye kartofler med krydderurter.

99,-

Fra kl. 11.30
Frokostretter
og smørrebrød

Tylstrupvej 36
9382 Tylstrup

Aften: A la Carte

Telefon
9826 1566

Bestil gerne bord.
Køkkenet lukker kl. 21.00

www.tylstrup-kro.dk

89,-

KYLLINGEBURGER

i grov bolle med sprød kylling, feldsalat,
syltet rødløg, marineret cherrytomat,
kryddermayo, ærte-baconslaw og pommes.

89,-

Bredgade 17-19 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 82 01 00
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31. AUGUST
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IL
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I
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FRA 1.

TAKE AWAY - UD AF

LÆKKER TAPAS
ANRETNING

R
E
M
M
SO SKOVHUS
FÅRUP

Alt hjemmelavet fra eget pølsemageri.
Røget lammelår. Hvidløgs dip.
Spansk chorizo, grillet artiskokker,
Spegeskinke, grøn/rød pesto, Porterhaus
mørbrad, sød sennepsdressing. Chili
lakrids pølse, soltørrede tomater,
hvidløgspølse, græske oliven. Chili pølse,
Roasted red peber. Marinerede hvidløg,
Krydrede kyllingevinger (lun selv), Flutes

T
E
F
F
U
B
N
E
T
F
A
R
O
ST
.30

Fri
Soft-Ice

AGE KL. 17.30 - 20

RDAGE OG SØND
SDAGE, ONSDAG, LØ

TIR

5 slags topping. -Pr. person

20

Spis
hvad du
kan

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

KUN

NE
2 PERSO

KUN

0 - HELE ÅRET

FROKOST

VÆLG MELLEM

Rosastegt Oksefilet
med pommes frites, blandet salat
og bearnaisesauce

3 stk. Tarteletter
med høns i asparges

Salat med hjemmerøget laks
Sprøde salater, laks, sukkersnaps,
små tomater og dildcreme
Børnemenu:

Pommes Frites med nuggets

49

N
PR PERSO

KUN

BESTIL BORD ONLINE
WWW.FAARUPSKOVHUS.DK

TORSDAGS
FLÆSK

3 slags flæsk

FREDAGE KL. 17.30

Spis
hvad du
kan

69

N
PR PERSO

KUN

R

119 149

TORSDAGE KL. 17.0
ALLE DAGE FRA
KL. 12.00 - 15.00

HUSET

0 - 20.30

MANDAGE KL. 17.3

E
T
S
R
Ø
T
S
S
N
E
T
S
Y
K
L
E
Z
T
I
N
H
C
S
R
E
N
E
I
W
af svinekød. Serveret med
ærter, pandestegte kartofler
N
og smørsauce
PR PERSO

KUN

89

- 20.30

HELSTEGT
GRILLET
PATTEGRIS
KOMBINERET
MED OKSEFILET
Helstegt pattegris
l Rosastegt oksefilet
l

Flødebagte kartofler tilsmagt med
hvidløg, Små krydderkartofler,
Mixed salat med dressing, Italiensk
pastasalat

99

N
PR PERSO

KUN

BESTIL BORD ONLINE
WWW.FAARUPSKOVHUS.DK

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

VESTER HASSING

Efter at Vester Hassing Bypark er gået fra bydam til
bypark er det blev en tradition, at der bliver holdt friluftsgudstjeneste på stedet.
Også i år var der sol og
godt vejr, da sognepræst
Jessie Jørgensen forrettede
gudstjenesten for et halvt
hundrede fremmødte, der

havde medbragt stole, tæpper og kaffe.
Som tidligere år var det
de velspillende messingblæsere fra Nordvestjysk
Brass Band og Marianne og
Steen Carlsen, der sang for,
som var med til at højne
stemningen i den smukke
bypark.

Arrangementet er et samarbejde mellem kirken og
den lokale borgerforening.
Vester Hassing Bypark blev
i maj måned 2017 præmieret med en Nordic Green
Space Award.

VELKOMMEN PÅ VODSKOV KRO
Á LA CARTE OG TAKE-AWAY
Frokost- og aftenretter på kroen eller ud af huset
hver tirsdag til søndag mellem kl. 12-20

JPC

MEN, det er ikke historien. Derimod stod Johnny
Olsen overfor en kæmpemæssig arbejdsopgave, da
han lige før Pinse skulle
åbne for sæsonen. Hvordan
skulle han nå alt det der
skulle laves. Græsslåning,
maling diverse steder, oprydning generelt, klargøring af kanoer og klargøring
af restaurant og terrasse og
alt hvad det indebære med
bord/stoleopstilling m.m..
Johnny kløede sig i håret
– det der er tilbage – og
tænkte, ”jeg prøver at sætte
et opslag op på min facebook, hvor jeg spørger om
nogle vil komme og give en
hånd”.
Som sagt, så gjort! Det kan
nok være han blev overrumplet fuldstændig. 37
mennesker reflekterede.
Folk fra Voerså, folk udefra, gamle kunder og bekendte meldte sig. De kom
weekenden før sæsonstarten, og på rekordtid blev
alle opgaverne klaret, så
Johnny kunne åbne for sæsonen.
Johnny Olsen er yderst taknemmelig for hjælpen og
vil meget gerne sige tak
til de mange mennesker,
hvilket han for øvrigt også
gjorde i form af gratis mad
og drikke, da arbejdsdagen
gik på hæld. Helt igennem
dejlig oplevelse.

Her ses Johnny Olsen, stående. Maler”drengen” er lokal, han
hedder for øvrigt også Johnny Olsen.

Dit livs
fest

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

395,-

Fast pris fra kr.

STEGTE ÅL

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

KUN KR.
STOR KR.

135,198,-

WEEKENDBRUNCH
På kroen eller ud af huset
hver lørdag og søndag fra kl. 10 - 14

SELSKABSARRANGEMENTER

Messingblæserne fra Nordvestjysk Brass Band var igen i år med ved friluftsgudstjenesten i
Vester Hassing Bypark.

Indehaver af Riverside i
Voerså, Johnny Olsen, som
kommer fra Norge, har i
flere år drevet sin forretning Voerså Kano- og værelsesudlejning fra adressen
Østkystvejen 344 i Voerså.
For et par år siden tog den
navneforandring og hedder i dag Riverside Voerså,
hvor der også er tilknyttet restaurant med bl.a. en
stenovn med levende ild, til
fremstilling af pizza.

DRONNINGLUND
HOTEL

FOR BESTILLING: 98 29 30 72 | INFO@VODSKOVKRO.DK
SE VORES MENUKORT PÅ VODSKOVKRO.DK

Her ses Johnny Olsen foran
stenovnen, hvor der fyres
med birkebrande. Ud over
pizza, er Riverside også blevet meget kendt for sine wienerschnitzler.

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

www.dronninglundhotel.dk
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vores helbred og livskvalitet,
løsninger til at få styr på
regnvandet med mere.

EGENSE – HAV OG FJORD

Af Bruno Larsen
Lørdag 7. marts fik Egense
Sejlklub ny formand i skikkelse af Jørn Baag Simonsen, men efter 110 dage
har han forladt skuden. På
et ekstra bestyrelsesmøde
25. juni trak han sig fra
bestyrelsen, som nu har
indkaldt suppleant Peter
Møller Jensen.
I en kortfattet besked til
kredsen af medlemmer
skriver bestyrelsen: ”Desværre måtte Jørn træffe dette
triste valg. Jørn har kæmpet og prøvet sit yderste for
at prøve at løse opgaverne
omkring havnen og medlemmerne sammen med den øvrige bestyrelse”.
I en periode både før og
efter generalforsamlingen
har Egense Sejlklubs bestyrelse, der i marts blev
fornyet på to poster, været udfordret på adskillige
parametre, eks. coronarestriktioner samt store og
økonomi-tunge opgaver på

lystbådehavnen – og ikke
mindst ulmende konflikter i forhold til en mindre
gruppe i medlemskredsen.
De såkaldte konflikter har
det seneste par år ført til
alenlange generalforsamlinger. Den seneste strakte
sig over seks timer.
På det ekstra bestyrelsesmøde blev næstformand
Hans Jørgen Thrysøe konstitueret som formand. Jan
Larsen Lindblad er ny næstformand. Mette Christensen og Bettina Jane Nielsen
fortsætter som henholdsvis
kasserer og sekretær.

Når vi lancerer
den nye messe, sker det
blandt andet fordi, at vi
som Danmarks første og
eneste internationalt certificerede bæredygtige eventsted helt naturligt forsøger
at tænke bæredygtighed
ind i så mange aspekter
som overhovedet muligt.
Men det kan måske nogle
gange godt være svært at
overskue, hvordan man
som forbruger kan gøre en
forskel for klimaet og blive
mere bæredygtig i sit hjem
og i sin hverdag. Det er
dét, den nye messe kan
give inspiration til og viden
omkring, forklarer Nicolaj
Holm, direktør i Aalborg
Kongres & Kultur Center.

AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Danmarks første og eneste
certificerede bæredygtige
eventsted, Aalborg Kongres
& Kultur Center (AKKC),
lancerer på sine 24.000
etagekvadratmeter messen
BÆREDYGTIG livsstil 31.
oktober og 1. november,
hvor forbrugere kan blive
klogere på, hvordan de
kan præge deres livsstil i

Den hidtidige næstformand
Hans Jørgen Thrysøe har
overtaget formandsposten i
Egense Sejlklub.
Foto: Bettina Jane Nielsen.

en endnu mere bæredygtig
retning.
På messen BÆREDYGTIG
livsstil samler AKKC den
sidste weekend i oktober
en lang række udstillere
med løsninger, budskaber
og produkter indenfor
både miljømæssig, social og
økonomisk bæredygtighed.
Der vil blandt andet blive

præsenteret økologiske
fødevarer,
produkter
til personlig hygiejne og
rengøring, møbler og
andre genbrugsprodukter
til hjemmet, eksempler på
cirkulær økonomi, hvor
affald og restprodukter
genanvendes, reduktion af
affald, energibesparelser,
alternative varmekilder,
tiltag som fokuserer på

Med som sparringspartner på gennemførelsen af
messen er Center for Grøn
Omstilling, der netop arbejder for at gøre det nemmere at være grøn og bæredygtig i Aalborg. Det forventes, at BÆREDYGTIG
livsstil bliver en årlig
tilbagevendende
begivenhed og vil indgå i
den populære Aalborg
Bæredygtighedsfestival.

FORDI VI ELSKER SHOW

BESTIL DIN NÆSTE FEST
I RESTAURANT PAPEGØJEHAVEN

CHRISTMAS SHOW

ÅRETS

JULEFEST

19. NOVEMBER - 12. DECEMBER

FREDAGE OG LØRDAGE
19. NOVEMBER - 12. DECEMBER
BILLET: Show, 4-retters menu og afterparty med DJ.
Samlet pris pr. person 930 kr.
Billetkontoret og telefonerne er åben
mandag til fredag kl. 10-14. Tlf. 9935 5566.
Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · AKKC.DK
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Hos Restaurant Papegøjehaven får du
muligheden for, at få præcis den menu
der passer til dit selskab.
Lad dig inspirere af vores mange
forskellige muligheder og menuer på
papegøjehaven.dk

Velkomstdrink
3 retters menu
Vin ad libitum
Kaﬀe med sødt

Pr. couvert fra ................................ 664,-

Vi har skønne lokaler i
alle størrelser til din fest

Se lokaler og menuer på
papegøjehaven.dk
Bestil på tlf. 9812 5499

Europa Plads 2 · Aalborg · Tlf. 9812 5499

OBS. Grundet Covid19 har Restaurant Papegøjehaven lukket frem til 8. august

Kystve jen 25
Mail: recep@
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HALS

Sommerhusudlejningen
har aldrig gået bedre og efterspørgslen af sommerhus
i Danmark sætter nye rekorder, hvilket vi også kan
mærke på DanCenters lokalkontor i Hou/Hals, udtaler afdelingsleder Connie
A. Bjørn.
Det er både i og udenfor
Danmark, at lysten til at
holde ferie i vores dejlige
land er vokset. Ligeledes er
der flere, der har droppet
flyrejsen og i stedet holder ferie i et sommerhus i
Danmark. En tendens, vi
efter COVID-19 forventer,
bliver forstærket de kommende år.
DanCenter blev i maj 2019
en del af OYO Vacation
Homes, som har et tæt
samarbejde med nogle af
verdens største bookingportaler. Det betyder, at
dit sommerhus kommer
ud til gæster i stort set
hele verden. På den måde
udvider kundegruppen
for sommerhusudlejning

i Danmark sig markant.
Derfor har DanCenter
nationalt og ikke mindst
lokalt oprustet med flere
medarbejder, så vi kan følge med den stigende efterspørgsel.
I efteråret 2019 blev Ole
Randorf Jørgensen ansat
som indlejningskonsulent
for Hals og Hou området og på DanCenters lokalkontor i Hou/Hals er
det ligeledes op til sæsonen sket en udvidelse af
antallet af medarbejderstaben med ansættelsen
af Brigitte Hinkeldey og
Hanne Lundsgård, som
begge tidligere har været
ansat hos DanCenter og
dermed bringer mange års
erfaringer med sig.
Igennem 2020 har vi haft
en stigning i husantallet.
Antallet af bookinger følger
stærkt med.
Vi kan nu se, at 2020 bliver
et godt år for DanCenter
og på nuværende tidspunkt

er der i de kommende uger
ingen ledige huse.
Vi mangler dit sommerhus
DanCenter Hou/Hals har
efterspørgsel som aldrig
før, så står du i dele af året
og ikke benytter dit sommerhus? Så kan du udleje
det gennem DanCenter og
få råd til ekstra ferie, forbedringer af din bolig eller
hvad du har lyst til at forsøde livet med.
De første kr. 41.800 i indtægt på udlejning gennem
DanCenter er skattefrit.

Dette beløb er ekstraordinært som en del af den
vedtagne sommerpakken
forhøjet til kr. 60.000 gældende i 2020.
DanCenter har over 60 års
erfaring, giver solid rådgivning både hvad angår optimering af udlejningen af
dit sommerhus, men også
om diverse skatte- og indkomstregler. Du får også
rabat på leje af sommerhus
i 21 europæiske lande, hvis
du som sommerhusejer hos
DanCenter skulle trænge
til at komme ud i verden.

Fra venstre: Ole Randorf Jørgensen, Connie A. Bjørn,
Brigitte Hinkeldey, Hanne Lundsgård)
Hvis du er blevet nysgerrig,
kan du beregne din lejeindtægt på www.dancenter.dk/
udlejning-sommerhus eller
kontakte DanCenter Hou/
Hals, Planetvej 5, Hals.

S O M M E R

buffet

fra uge 27 til 34

OnSdagE Og fREdagE i juli
Og auguSt fRa kl. 18.00

MANDAG DEN 15. JUNI, TIL OG MED MANDAG DEN 31. AUGUST

SOMMER I SKOVEN

Nyd en lækker sommermenu på terrassen eller en krondyrsburger & et spil minigolf
Minigolf:
Hver onsdag og fredag over sommeren byder vi på
sommerbuffet med mange forskellige fiske specialiteter,
spændende stege retter, salatbord,
stort ost/dessertbord og frisk frugt.
Pris pr. pers. ....................................................
børn u/12 år 115,-

225,-

Hvis vejret
tillader det griller
vi kødet på terrassen
Middagen kan nydes
i vores hyggelige
gårdhave

A LA CARte
Hver dag kl. 18.00-21.00

Rold StorKro’s minigolf er måske Himmerlands
smukkeste og mest spændende bane. Kom og prøv de
18 huller, som har en sværhedsgrad på Par 3-5.
Banen er åben hele året fra kl. 10.00-21.00
(eller solnedgang)
Pr. person pr. spil kr.
Eller køb et årskort med spil i hele 2020 for
kr. 300,00.

50,00

Sommertilbud:

Nyd en spændende krondyrburger med grovfritter og
aioli (serveres fra kl. 12.00-16.00) og et spil minigolf.
Burger & minigolf
Pr. couvert kr.

178,00

fROKOStRetteR
Hver dag kl. 12.00-14.00
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Sommermenuen:

Serveres hver aften fra kl. 18.00 (undt. den 4. juli ) i
Panoramarestauranten eller på terrassen foran pejsen.
Salat af røget makrel, nye kartofler, rygeost og radiser
Svinekotelet fra Krastrup Søgård med sommergrønt
og estragonsauce
Friteret vanillieis med kold jordbærconsommé

348,00

Pr. couvert kr.

Se vores lækre sommermenu og
alle vore andre tilbud på
www.rold.dk

AALBORG

●

★

Vælderskoven 13 . 9520 Skørping . Tlf. 98 37 51 00
www.roldstorkro.dk . roldstorkro@rold.dk
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Kør en tur til Sæby

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

