Vort eget blad

A/S Lund Dal Invest
Udlejning i Hals af:
❋ Erhvervsejendomme
❋ Lejligheder
❋ Garager
❋ Depotrum
❋ 16 mtr. lift

· Nr. 5
soeren@limfjordsnyt.dk
Tlf. 29 47 56 17
Dronninglund
Dyrehandel

Torsdag · 30. Juli 2020 · 6. årgang

www.lunddalinvest.dk
Midtergade 28, 1. sal · 9370 Hals · Tlf. 9875 0079
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Åbningstider:

45,-

Husk friskbagt brød fra Stenovn

DJURSLAND
KAPILLÆRKASSE

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

Stand Up Paddle

SPAR 120,
NU KUN

50,-

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

Alle hverdage: 9-17.30
Lørdag & tirdag LUKKET

SÆTPRIS

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

NU KUN

1204409,,--

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

Motionsløb i Hals d. 8. august · Side 12

SPAR

FRIT VALG

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

PR. STK.

80,-

ÅBNINGSTIDER

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

Nyhed Italiensk Soft-ice

IS
PÅSKE-PR

NU KUN

VF

LEAF PLANTESÆK
40 liter.

Dronninglund Dyrehandel

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

HOS XL-BYG - HALS

FRIT VALG

3 STK.

MANDAG til
FREDAG: 7.00-17.00.
2,5 LITER
100,100,LØRDAG og SØN-/HELLIGDAGE:
9.00-13.00.
40,5 STK.

NU KUN

NU KUN

BORUP
KONCENTRERET
AFRENSER
Rengør og
desinficerer.

Åbningstider: Mandag til fredag 10 – 17.30. Lørdag 10 - 14

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

Kom og få en oplevelse i vores 600 kvm
STORE dyrehandel. ALT til Fugle, Fisk,
Gnavere, Hund, Kat og Krybdyr.

TMG.DK

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

Dyrenes ZOOpermarked

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

FIND OS PÅ

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

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

Se mere på www.zoopermarked.dk

T
Y
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Dronninglund Dyrehandel
Stationsvej 14-16, 9330 Dronninglund

98 84 44 04

INSTALLATIONSPAKKE

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

på alle varianter.
TetraMin
Flagefoder til
akvariefisk

Mette Kom og få en oplevelse i vores 600 kvm
STORE dyrehandel. ALT til Fugle, Fisk,
Indehaver

Normalpris 159,NU KUN

kr.100,-

Se mere på www.zoopermarked.dk

Dronninglund Dyrehandel
Stationsvej 14-16, 9330 Dronninglund

98 84 44 04

Fisk & foder

Mette
Indehaver

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

Læs avisen ONLINE www.limfjordsnyt.dk

Gnavere, Hund, Kat og Krybdyr.

Vi er eksperter i alt med

ULSTED
Houvej
168, Ulsted, 9370 Hals
EL-FORRETNING
Houvej 168, Ulsted, 9370 Hals, tlf. 98 25 41 21

Hunde- og
kattefoder
Frit valg

20%

ENE

REPARATION af hvidevarer udføres af
ERFAREN hvidevareoperatør.

Gælder KUN
fra 31/7 til 7/8 2020

SPAR

E
ER
FÅENDM
ER
R
ORG
A
V
E
E HVID
GIBESPAR

Mindst 200 HVIDEVARER på lager.

UGETILBUD

Se vores flotte
akvarieafd.

Kæledyr
Se vores store udvalg

2

Torsdag den 30. Juli 2020

Se
avisens udgivelsesdatoer: www.limfjordsnyt.dk

Flauenskjold Korn

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

Vi står
inde for
kvaliteten

GRATIS
afhentning af gammelt
jern og skrot




I Aalborg kommune

BILLIGE
TRÆPILLER!




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



GASMANDEN
& “Bette Skrot”


Telefon
98 34 23 00



Næste udgave af avisen udkommer 2/9
Ring og bestil din annonce på tlf. 29 47 56 17
Venlig hilsen Søren Roesdahl, Gandrup







Boliger
udlejes i Ulsted

Vestergade
1






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



Termoglas og
lavenergiglas






Sælges efter mål







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



Reparation
af
døre og vinduer 




Både træ og plastik





Kom og se
vores nye butik







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


Sommerudsalg i Esmeralda
starter TORSDAG den 30. juli kl. 10.00-19.00

SPAR 25% - 50% - 60% på alle kendte mærker

2-Biz · Ze-Ze · Ofelia
Str. S - 2 XL
Altid god og personlig betjening
Åbningstider her i sommer:
Mandag til fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag og søndag kl. 10.00-16.00

Brandtex · Signature
Str. S - 3 XL

Zhenzi · Ciso · Cassiopia
Str. 42-56

EsmeraldA

Masser af KØ-tilbud
I alle str. + brugskunst

Havnen 5 - 9370 Hals - 98 25 10 02



Torsdag den 30. Juli 2020
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EGENSE – HAV OG FJORD



 Af Bruno Larsen





Corona-restriktionerne har
forårsaget flere aflysninger
og udsættelser af aktiviteter i Egense Sejlklub, bl.a.
standerhejsning og sankthansbål. Spøgefugle skæmter med, at den store kvasbunke ved stranden kan
bruges, når coronaen skal
brændes af.

og ”efterårsfiskeri” søndag
18. oktober.
Bestyrelsen i Egense Sejlklub udsteder ikke fangstgaranti, når de arrangerer
fire tilbagevendende fiskedage; efterår, vinter, forår,
sommer – og heller ikke,
når den eftertragtede fiskekonkurrence afvikles lørdag 1. august fra kl. 8 til
15.

Af hensyn til sikkerheden blev det årlige ”sommerfiskeri” lørdag 20.
juni ikke gennemført.
Meteorologerne varslede
store mængder regn og
lyn/torden. Til gengæld
kan interesserede se frem
til den årlige fiskekonkurrence på lørdag 1. august

Alle er velkomne
...og det gælder Egense
Sejlklubs medlemmer, gæstesejlere, Vild med Vandvenner og alle andre interesserede, der kan komme med på Limfjorden/
Kattegat i båd med skipper. Ved behov, udlåner
sejlklubben fiskestænger og
redningsveste. Der er åben
for tilmelding på 98 31 00
57 til og med torsdag 30.
juli.
Deltagerprisen er blot 25
kr., og inkluderer morgenkaffe med rundstykker kl.
8. Ved indvejningen kl.











14 serveres øl/vand. Børn/
unge under 16 år skal ledsages af en voksen, og alle
mellem 18 og 65 skal være
udstyrede med lovpligtige
fisketegn.

Bredgade 18
9700 Brønderslev
www.børneshoppen-stars.dk Tlf. 98 82 35 31

Præmieregn
Som optakt til præmieoverrækkelserne arrangeres
i tidsrummet 13.30-14,30
krabbefiskeri og krabbevæddeløb. Overrækkelsen
af præmier begynder kl. 15
- og kan godt vare nogen
tid, for der honoreres for
lidt af hvert. Ikke kun de
længste og tungeste fisk,
men også de mindste, letteste eller grimmeste.

Go`aften
Brønderslev
fredag den 7. august
fra kl. 9.30-22.00
0-16 år

UDSALG

Påklædning og udstyr kan
også præmieres. Eller dagens mest uheldige fisker.
I samme moment kåres
”Årets Bedste Sild” og
”Havnens Største Torsk”.
De to titler skal opfattes
som hæderspriser.

Spar op til

÷60%

Besøg min skønne
butik i Bredgade 18
i Brønderslev.
Jeg har et stort og
bredt udvalg af
børnetøj 0-16 år
Maja

Alle NYHEDER ÷20%

Gælder dog ikke acc., bodyer,
natdragter, undertøj og nattøj.

Udsalget starter søndag den 2/8 kl. 10.00
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Gadestativer

÷75%

v/ Lone Jørgensen
OBS! Gælder
ikke standard
og de nye
efterårsvarer

Skrågade 35 · Nørresundby
Telefon 98 17 06 71
www.julianorresundby.dk
Facebook: julianørresundby

“Julia er Nordjyllands
største specialbutik med
modetøj til runde og
lækre piger str. 42-56”
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Se avisens udgivelsesdatoer: www.limfjordsnyt.dk

Næste udgave af
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 2. september. Deadline 28/8
Tlf. 29 47 56 17

Limfjordsnyt

ApS

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

Pressemedarbejder

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

VESTER
HASSING

HALS

Pressemedarbejder

Pressemedarbejder

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

VESTER HASSING

I 1993 startede Hans Magnussen fra Heden Vingård
fremstilling af vin af stokke
plantet på skråningerne op
mod Aslund-skoven nord
for Vester Hassing.
- 400 Leon Millot-stokke
står som de første, der blev
plantet. Og de har det godt.
De vokser optimalt uden
nogen form for gødning
og sprøjtemidler, forklarer
Hans Magnussen.

Flere andre sorter finder
man på Heden Vingårds
område. Et stort område
er beplantet med stokke af
typen Rondo, som Hans
Magnussen har stort held
med, når det gælder fremstilling af rosé. Blandt andet også den hvide drue
Chardonnay finder man på
vingården.

gang af hele vingården og
ikke mindst forklaring på
fremstilling af Heden Vingårds vintyper. Der er altid
mulighed for at smage på

vinen og stille spørgsmål
til Hans Magnussen ved
rundvisningen.
JPC

Hver torsdag aften i juli
og august måned kan man
få en detaljeret gennem-

Et yderst fornuftigt lager af vin finder man hos Heden Vingård ved Vester Hassing.

Hans Magnussen håber på en god høst senere på året.

Besøg vores spændende butik

Retro · Antik · Genbrug

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

HALS

Køb og salg.
Dødsboer
opkøbes

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

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

Torsdag den 30. Juli 2020
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UDSALG
Byg din sofa som at du ønsker...

Life byggesofa

Alt i Mistral, Edge og Findahl by Hammel giver vi
Linnea lænestol
i sort med natur eller
sort fransk flet
Normalt 2.999,-

NU 2.799,-

÷25%

Vejl. kr. 9.630- ÷25% = 7229,Regulerbar nakkepude
Vejl. 804- ÷25% = 603,El-funktion i sæde
Vejl. 3.228- ÷25% = 2.421,-

Sanne
lænestole

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

Linnea lænestol

Nu 7.699,-

i sort eller brun læder
Normalpris 2.999,-

NU 2.799,-

Læder drejestol
med skammel
med regulering i ryggen

NU 3.999,-

Spisebordsserie
i sildebensparket.

Olaf spisestole

NU 4.110,-

i eg eller sort malet bøg.
Super god siddekomfort.

Tillægsplade
til bord 850,-

Skænk
4.950,-

Pris i stof 999,-

Vitrineskab
5.999,00

Pris i okselæder
1.399,( Set til 2.199,- )

Cosyform
lænestole
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
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Torsdag den 30. Juli 2020

UDSALG

÷60%-80%
Nye varer · KUN 1. sortering · Kendte mærker

LAGERSALG
Modetøj · Sko · Tasker · Accessories
Lagunen 2 · 9370 Hals

Torsdag den 30. Juli 2020

LAGUNEN · HOU-HALS

Midt imellem Hou og Hals
finder man Lagunen, hvor
der altid er sommerstemning i højsæsonen.
Camping og
vandland
Hals Strand Camping melder om rigtig god belægning på campingpladsen i
år, og den nye Aqua Park
med vandruthcebane og
solbadningsareal tiltrækker
stadigt flere gæster fra nær
og fjern.
Østkysten største minigolfbane finder man også her,
og den er også meget velbesøgt igennem sæsonen.
Fiskesø
Lagunen Fiskesø har også
endelig fået gang i Put &
Take søen igen, efter 1 år
uden fisk i søen. Regnbueørreder bliver med jævne
mellemrum udsat i stort
tal, hvilket lystfiskerne tydeligt mærker i form af
flotte fisk på krogen.
Ved søen vælger mange gæster også at sætte sig ned på
terrassen og nyde en kølig
genstand i det gode sommervejr. Skulle det dryppe

7
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lidt fra oven, så er der også
mulighed for at trække ind
under tag.
Hyggestedet
»Kælderen«
Når man drejer ind til Lagunen støder man først på
hyggestedet
»Kælderen«
som er det nye navn for det
tidligere Restaurant Lagunen.
Her kan man sidde både
indendøre og udenfor på
terrassen og nyde forfriskninger. »Kælderen« har
også spilleautomater og
boksebold (som desværre er
lukket ned p.t. p.g.a. Corona situationen). Spilleautomaterne kan man dog
benytte uændret.
Den hyggelig bar tilbyder
alt hvad hjertet begærer og
har man lyst til at rafle eller
spille kort, så kan det også
lade sig gøre.
Lagunen Streetfood
Som noget nyt i år, så har
Lagunen Streetfood set dagens lys i Lagunen.
Her tilbydes en række forskellige madtilbud, lidt for
enhver smag.

Der har været fint med besøgende, og især om torsdagen, hvor der kan opleves
veteranbiler / klassiske biler
i Lagunen har der været
ekstra tryk på salget af mad.
Sommerens weekender er
naturligvis også tidspunkter, hvor Lagunen oplever
ekstra mange gæster.
Om lørdagen, kan man
møde et mindre antal
kræmmere i Lagunen. Det

officielle kræmmermarked
er aflyst i år p.g.a. Coronakrisen, men man har så
valgt at neddrosle markedet
til nogle få kræmmerboder
istedet.

Rottehullet Hou
25 30 25 56
Et hyggeligt sted i Hou

Lagunen Lagersalg
Ved den tidligere købmandsbutik i Lagunen kan
man nu gøre en ekstraordinær god handel hos det nye
lagersalg. Her handles tøj,
sko, tasker og lignende artikler til meget små priser.
Netop nu kører årets sommerudsalg med rabatter op
til 80%.
Red.

Live musik
Hver fredag kl. 20.00
i hele august
Øl · Små skarpe · Sodavand
Vi har også et lille menukort
med udsøgte retter. Spilleautomater.

Søndergade 1, Hou, 9370 Hals

Hver torsdag aften er der biltræf i Lagunen. Det trækker
mange gæster til, der er virkelig også mange flotte biler at
kigge på.

Næste udgave af
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 2. september. Deadline 28/8
Tlf. 29 47 56 17

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

2 minutter fra Jyske Ås afkørsel nr. 15
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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 30. Juli 2020
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Dagens etape er gennemført,
og Johnni går i land

Åbningstider
Mandag-torsdag: 10-17.30
Fredag: 10-18
Lørdag: 9.30-13

sker, som har tilbudt hjælp
i form af overnatning, forplejning og praktisk hjælp
på land og vand.”

HJALLERUP

medsvømmer på den tur
havde han Emilie Hundahl
Graversen fra Sennels,
som svømmer til daglig
i Thisted Svømmeklub.
Hun fuldførte etapen på de
9 km. ”Godt gået, da det
også var første gang, hun
svømmede i åbent vand”,
var Johnnis kommentar.

Johnni Olesen nærmer sig
nu halvvejs på sin svømmemaraton ”Vendsyssel
Rundt 2020”. Allerede
på førstedagen svømmede han 17 km med slut
på Gjøl. Sponsoraterne
for turen går selvfølgelig
til Julemærkehjemmet i
Hobro.

Der har været modstrøm
indtil nu, hvor Johnni er
nået til og med 18. etape. Den værste etape var
den 8., som gik fra Malle
Strand ved Sennels nord
for Thisted og til Søbadet
i Thisted. Der var 2-3
meter høje bølger og strid
modvind fra vest. Som

Johnni fortæller generelt
om turen: ”Vejret har bestemt ikke vist sig fra den
pæne side, selvom det er
sommer. Men vejret har
givet motivation, det er
nemlig bare noget, der skal
besejres. Det har tværtimod
været en dejlig oplevelse,
at jeg har mødt SÅ mange
dejlige og positive menne-

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

Vejl. pris

16.995,-

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

Johnni siger om fremtiden:
”Nu er Limfjorden ”besejret” og jeg har påbegyndt
etaperne i Vesterhavet,
hvor jeg startede 14. juli på
Agger Tange ved Thyborøn
Kanal. Etapen her var på
8,5 km og jeg havde svømmeselskab af Jesper Buch
fra Føns Havbane. Etapen
tog 3 timer.”
”Nu ser jeg frem til at skulle
svømme op ad Vestkysten,
og alle er velkomne til at
følge mig der,” siger Johnni
Olesen. ”Jeg hopper altid i
vandet kl. 10 hver dag og
alt efter etapernes længde
går jeg på land igen mellem kl. 14 og 16. Men kig
efter beachflagene. Det vil
ikke vare længe, før jeg kan
begynde at ser ”mit eget pastorat”, når jeg kommer lidt
længere op ad Vestkysten.”
Har man lyst til at følge
Johnni kan man gå ind på
facebooksiden ”Vendsyssel
Rundt 2020”, hvor man
kan følge et link allerøverst
på siden.

Kim
Montør
Ib
Salg / butik

Klaus
Montør

Vi kan meget mere end navnet siger!

Videoovervågning

Antenneanlæg
til private og erhverv

AV løsninger

85,-

Varmepumper

Pas-/ kørekort foto

Besøg os på
Stationsvej i Dronninglund

KIG FORBI
DIN LOKALE
FA G M A N D
Vi kommer gerne ud
og installerer for dig!

Alt i radio & TV

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

Næste udgave af
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 2. september
Limfjordsnyt avisen
Tlf. 29 47 56 17
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Fotofremkaldelse
SOMMER TILBUDl Fotoforstørrelser
l EDB løsninger
Frontrider FR 2213MA
KUN l Mac Support
3 stk.
l Alt i tryk og printopgaver
l Erhvervsløsninger
Torsdag den 30. Juli 2020

Se avisens udgivelsesdatoer: www.limfjordsnyt.dk

l

l 94 cm. oplukkelig combi klippebord

»Først til
mølle«

l 12,5 HK tryksmurt B&S motor

l Hydrostatisk gear. (ingen gearskift)

Yderste til venstre er det Tommy og Britta Petersen fra Ulve-lys sammen med gæster fra
Aalborg og Brønderslev.

ULSTED · KRABBESBROVEJ 23

PRIS · KUN

19.995,- l

Ulve-Lys alt-i-en
er slotsleverandør
Trådløs
A4 printe

Når telefonen ringer, og forsøg lykkedes det at finde Britta Petersen fra Ulve-Lys
Supersmart
trådløs
farve
ink-jet
alt-i-én
man får at vide, at personen
den rette
farve til slotsforvalde mange
fremmødte i det
Billigste
i røret er slotsforvalter, så er terens tilfredshed.
selv at dyppe et lys i den ønpris i
der vel meget,Kan
der tyder påfarveprinte,
at I mere end 30 år har Ulveskede farve. og scann
maskine.
kopiere
Danmark
det er telefonfis.
Lys ved Ulsted fabrikeret lys
Nordjyllands
kirker, buat vægen er dyppet i
MedDetmulighed
fortil at
printe
fraEfterApple/Andri
var hvad Tommy Pe- tikker, blomsterhandlere og stearinen første gang, er det

Pakkepris 799,- incl. moms

Værktøjssalget
Aut.

&

tersen fra Ulve-Lys tænkte,
da slotsforvalteren fra Kronborg Slot ringede og bestilte
lys, der matcher farven på
de lys man havde på slottet
i renæssanceperioden. Det
vil sige lys, der ikke er hvide.
Det betyder blandt andet, at
der indgår bivoks i støbning
af lysene for at farven kommer til at passe - en nærmest
gylden farve. Efter et par

ikke mindst private kunder,
der året igennem kommer
forbi og køber lys.
I sommerperioden - i juli og
august måned - er der hver
onsdag og torsdag åbent hus
hos Ulve-Lys, hvor der er
”Dyp-selv-lys”. Her får man
indsigt i hvordan Ulve-Lys
selv laver hånddyppede lys.

vigtigt, at man venter cirka
et minut inden man dypper
igen. Pausen skal hest foregå
et køligt sted. Man skal dyppe 35-40 gange før lyset er
færdig til brug. Og man skal
huske de kølige pauser mellem hvert enkelt dyp.
Ud over lys til alle lejligheder
har Ulve-Lys et stort udvalg
af ting til julen og andre gaveting.
JPC

(Der medfølger ekstra blæksæt og papir
“værdi ca 275kr”)

forhandler

EDB SUPPORT

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

Forleden onsdag underviste

BLÆK, TONER & PAPIR

- vi kan mere end du tror!

l EDB reparation og support
l Salg af alt indenfor EDB udstyr
Altid et
l Salg af printere
billigt tilbud
på printere!
l Salg af blæk og tonere
l Salg af papir
l Print af billeder i alle størrelser
Lucernehaven 50,l Ulsted,
9370afHals,
30 27 48
Digitalisering
gamletlf.
billeder
Mail: henrik@klitgaard-digital.dk
www.klitgaard-digita
l Overspildning af
Åben efter aftale og
hver
Torsdag
fra Kl. 13:00 til 17:00
VHS
bånd
til DVD
l Print af Lærredsbilleder
l Indramning af billeder
Lucernehaven 50, Ulsted, 9370 Hals, tlf. 30 27 48 58
l Alt inden for Gamer udstyr
Mail: henrik@klitgaard-digital.dk www.klitgaard-digital.dk
l Alt inden for tryk og skilte
Åben efter aftale og hver Torsdag fra kl. 13.00 til 17.00

Torsdag den 30. Juli 2020
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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...

er

ne,
iod

SPAR OP TIL 80%

R
Kvickly i Bouet

Tøjskabet

8 58

al.dk
0

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
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Se avisens udgivelsesdatoer: www.limfjordsnyt.dk

Stand Up Paddle (SUP)er
blevet en populær søsport for
hele familien.

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

40%

på din lovpligtige skorstensfejning

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

Din pris for skorstensfejning,
hvis du benytter mig

275,- incl. moms.

Gratis ved mig er følgende:

HALS · LØRDAG 8.

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

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

Næste udgave af
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 2. september. Deadline 28/8
Tlf. 29 47 56 17

æ
J U BIL

UMS

Torsdag den 30. Juli 2020

Af Bjarne Høj
Lodsens Datter og foreningen
Maritime
Oplevelser – Hals Havn
afholder stort motionsløb,
lørdag d. 8. august fra kl.

på vand – vi kalder det
”Sunrice Coast SUP”,
udtaler Grete Holch
Skalkam, indehaver af
Lodsens Datter.
Motionsløbet er inddelt i
3 distancer: 1 km, 3 km
eller 7 km. Løbet starter og slutter ved Hals
Jollehavn. Nybegyndere
kan kontakte Lodsens
Datter, hvis man mangle
udstyr. Der er præmier til
de hurtigste af hvert køn.
Tilmelding til Lodsens
Datter og det koster 200
kr for at deltage, og for
AUGUST KL. 10.30
alle, der når i mål, er der
lovet forplejning ad libitum og lune, lokale fiskefrikadeller til frokost.
Motionsløbet erstatter
”mesterskaberne” fra tidligere og i år udføres arrangementet mere for et
10.30, for dig der kan li´ eget tempo og samtidig bredt publikum.
have hele familien med på
og stå på SUP.
”Stand Up Paddle (SUP) tur. Motionsløbet afhol- Pris 200,er de sidste par år blevet des i Hals ved Lodshuset, Mobilpay 7855UJ
en populær sport og har der med sin unikke pla- Tilmelding: www.lodfanget folk i alle aldre. Du cering har de rette omgi- sensdatter.dk/motionskan dyrke sporten i dit velser for et motionsløb loeb-paa-sup/

pR I S

Bliv
prøvemedlem i

Hals Golf Klub
KUN kr. 500.Løbende opstart af hold
juni og august

GOLFENS DAG
søndag 21. juni
fra kl. 10

- Se program på halsgolf.dk

Som nybegynder i Hals Golf Klub kan du
spille ubegrænset på par 3 banen. Desuden
har du fri adgang til klubbens træningsfaciliteter og klubhus.
Par 3 banen er en af Nordjyllands flotteste
og med 9 huller.
Et prøvemedlemskab gælder i tre måneder
og omfatter:

• Undervisning i golfregler
2 lektioner samt regelprøve
• Undervisning af klubbens træner
• Begynderturnering med præmier om
onsdagen på par 3 banen med hjælp
af erfarne golfspillere
• Gratis udlån af golfudstyr
DER AFHOLDES INFORMATIONSMØDER
MANDAG 8. JUNI, 22. JUNI OG 3. AUGUST,
ALLE DAGE KL. 18.30, HVOR DU FÅR
MERE AT VIDE OM BEGYNDERLØBET.

Vi glæder os til at se dig i klubben!
MED VENLIG HILSEN

HALS GOLF KLUB
Nordmandshage 40, 9370 Hals. Tlf. 29 26 58 54
Email: info@halsgolf.dk – www.halsgolf.dk

Danasia “Det Lille Torv” Torvegade 11 · 9370 Hals
Telefon 31 16 64 57 · hals.danasia@gmail.com

Torsdag den 30. Juli 2020

13

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

Sommertilbud i Hals

Herre sandaler
Str. 41 - 46
FØR 600,- 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

250,- 150,- 250,Børne gummi træsko
600,Ta´3 stk.

Str. 30 - 35
FØR 129,- NU KUN

50,Sko / sandal

Løbe/
SPORTS modesko

Åben hver dag
fra kl. 10.00

Str. 36 - 41
FØR 350,- NU KUN

200,-

også lørdag
og søndag!

shoppen
Havnen 16

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

Str. 38 - 46. Grå og sort
FØR 500,- NU KUN

200,-

14
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KYSTBYERNE / GOKART

Af Bruno Larsen

Højeste dagspris gives
for jern og metaller

Nedskæring foretages overalt
Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT
ISO
14001

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

Der er sket meget nyt i
forbindelse med landets
næstældste gokartbane, der
har adresse på Hedevej 6
ved Mou, siden det driftige
ægtepar Kirstine og Henning Karlog (hhv. 57 og
71) for seks år siden købte
anlægget af Henrik Vegeberg, der etablerede banen
i 1964. Banen forbedres
fremdeles og de små racerbiler, der kan nå tophastigheder på 85-90 km/t,
udskiftes med mellemrum.
Både Kirstine og Henning
Karlog er uddannede piloter og flyveinstruktører.
Alligevel har de stor erfaring med gokart. De har
tidligere drevet Als GoKart
Center i Sønderjylland og
Midtjysk Karting Bane ved
Ikast, begge i perioder af
tre år, og som forpagtere.
Navnet er skiftet
Siden ejerskiftet er navnet
Mou Gokart Bane ændret

Så er det tid for afvikling af kapsejladsen ”Hals Barre Cup”,
der traditionen tro arrangeres af Hals Bådelaug
Der deltager sejlbåde fra Hals, Hou, Mou, Asaa, Sæby,
Frederikshavn og Aalborg
Kom ned på Hals Havn og se kapsejladsen blive skudt igang af
”Danmarks Mindste Kanonlaug” den 15. august kl 1030
Kapsejladsen skydes igang med tre skud fra molen bag
isbryderne, ligesom den også ”skydes af” herfra kl 1600
Sidste chance, for tilmelding af både, er den 11. august 2020
Se mere på www.halsbådelaug.dk
Husk at holde god afstand til både hinanden og kanonerne!

til Gokart Jylland Mou.
Banens længde er på knap
700 meter og er placeret
på en 40.000 kvm stor naturgrund ved Hedevej i
udkanten af Mou by. Der
er faciliteter som cafeteria,
toiletter, legeplads og udstyrsforretning.
I forbindelse med ejerskiftet
indsatte Karlog 12 nye gokarter i stedet for de oprindelige 15. Men så sent som
i fjor blev to juniorcars suppleret med 20 nyindkøbte.
Dermed råder banen over
gokarter til alle størrelser
og aldre. Henning Karlog
fortæller, at den yngste kører på banen var fyldt tre
år. Rekorden er sat af en
96-årig.
En god indgang
Gokart er ofte indgangssport for kørere, som senere bevæger sig videre til
større motorsportsklasser.
Her skal nævnes et par
stykker, som har indledt
deres karrierer i Mou: Den

Gokart Jylland Mou har fire forskellige car-modeller, så
børn og voksne i alle størrelser kan få en en tur på banen.
Privatfoto.
navnkundige Le Mansvinder Tom Kristensen og
den tidligere verdensmester
Jørgen Haase.
Kirstine og Henning Karlog er altid indstillet på
at leve op til banens gode
rygte. Derfor udskiftes de
små racere med mellemrum. Afspærringerne er
forbedret, og hvor der tidligere var sandkasser, der
stoppede en lidt for ivrig
fod på speederen, er der nu
gummimåtter. Det giver
mere køretid i stedet for
pauser i “skammekrogen”,
mens motoren blev blæst
ren for sand.

Gokart er for alle
Karlog-parret holder banen
åben alle dage fra kl. 9 til
21 (dog højst 30 min. efter
solnedgang), og lejer gokarter ud til både private, firmaer og foreninger. Anledningerne kan være mange,
eks. familiefester, børnefødselsdage, polterabender.
Værterne forlænger gerne
firma- og familiearrangementer med grillmad eller
andre menuer.
Alt dette og meget mere
findes på:
www.gokartjylland.dk/

Torsdag den 30. Juli 2020
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Kom i gang med en

UDDANNELSE TIL AUGUST

Drømmer du om at skabe noget med dine hænder, så er en erhvervsuddannelse lige noget for dig.
Den 10. august starter vi hold op på mere end 20 forskellige uddannelser, hvor du kan blive alt lige fra gastronom, tjener,
kosmetiker til landmand, elektriker eller murer.
Har du lyst til at se de fysiske rammer og høre mere om uddannelserne, så hop ind på techcollege.dk/rundvisning og find
links til vores video-rundvisninger. Du kan også kontakte vores vejledere, som er klar til at hjælpe dig: techcollege.dk/vejledere

Læs mere om dine muligheder og tilmeld dig på techcollege.dk

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

Socialdemokratiet
Hals,
der dækker den gamle Hals
Kommune, har udpeget de
kommende
byrådskandidater og regionsrådskandidat. De 2 byrådskandidater er Bjarne Jensen og
Dennis Charles Hansen.
Til regionsrådet opstiller
Jørgen Hansen.
Bjarne Jensen er 61 år og bor i
Hals. Bjarne genopstiller som
byrådskandidat og er i gang
med sin første byrådsperiode.
Bjarne er uddannet lærer og
arbejder i dag som SSP- og
Forebyggelseskonsulent
i
Skoleforvaltningen i Aalborg
Kommune. Bjarne siger ”Jeg
er optaget af lokalområdernes vilkår og muligheder ift.
bosætning, daginstitutioner,
skoler, foreningsliv og erhvervsliv”. Som byrådspolitiker er det for Bjarne naturligvis vigtigt at forholde sig til
de overordnede politikker og
kommunens samlede budget
år efter år, men Bjarne mener,
at det er mindst lige så vigtigt,
at vise interesse for og deltagelse i de lokale udfordringer
der kan være. Bjarne er optaget af at skabe udvikling i
lokalområderne. Bjarne siger;

Dennis Charles Hansen

Jørgen Hansen

”Vi skal have flere børnefamilier til at blive og bosætte sig
i vores lokalområder til gavn
for institutioner, skoler, foreninger og det lokale handelsog erhvervsliv. Derfor skal det
gøres attraktivt for børnefamilier at bo i lokalsamfundet”.
Ny byrådskandidat er Dennis
Charles Hansen. Dennis er
42 år og bor i Hals sammen
med sin kone Ina og sammen har de 2 drenge. Dennis
arbejder som kontorhjælper
på Aalborg Kasserne. Dennis
er meget aktiv i lokalområdet
og tror på fællesskabets ansvar
– at vi har en forpligtelse til
at løfte vores medborgere op,
når de har det sværest og mest
brug for støtte. Dennis siger
”Vi skal som kommune sørge
for, at der er plejehjem tæt på,
der hvor de ældre tit, har boet,
det meste af deres liv. Samt
sørge for, at både de ældre og
de ansatte, føler sig respekteret
og hørt”. Dennis vil arbejde
for ordentlige vilkår for børnene i kommunen. ”Det er
vigtigt, at vores børn får den
bedste start på livet og trives”.
Vi skal bl.a. være opmærksom på, at åbningstiderne
ikke presser børnefamilierne.

Landdistriktspolitikken er
også et område, som Dennis
har meget fokus på.
Til regionsrådet genopstiller
regionsrådsmedlem Jørgen
Hansen. Jørgen er 56 år og
medlem af regionsrådet. Han
er bosat i Holtet, gift med
Birgitte, som han har tre voksne børn sammen med. Jørgen
har været politisk aktiv, siden
han i 1998 blev valgt til kommunalbestyrelsen i det daværende Hals byråd. Her sad han
i ni år, frem til kommunalreformen, hvorefter han frem til
2018 engagerede sig i det politiske organisationsarbejde.
Da Jørgen i 2017 blev valgt
i regionsrådet, fik han sæde
i Klima-og Miljøudvalget
samt Udvalget for Regional
Udvikling. Her udover er han
udpeget af Region Nordjylland
til diverse bestyrelser bl.a.

Nordsøen
Ocenarium
Forskerpark i Hirtshals, hvor
han er næstformand samt
KulturKANtens politiske styregruppe. KulturKANten bevilliger midler til kulturelle
formål i Nordjylland.
Bestyrelsen
for
Socialdemokratiet Hals føler, at de to byrådskandidater
supplerer hinanden fantastisk
godt. Der er både ”ungdom”
og erfaring og begge kandidater har et godt lokalkendskab
og bestyrelsen håber med de
to kandidater, at vi igen vil
få valgt to socialdemokrater
fra lokalområdet ind i det nye
byråd.
Bestyrelsen er sikker på, at
vi med Jørgens kandidatur
til regionsrådet får en god og
erfaren politiker til fortsat at
repræsentere det gamle Hals
Kommune i regionsrådet.

Bjarne Jensen

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!
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SPAR OP TIL

÷60%
Husk vi har gratis levering og montering!
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Foto: Hals Arkiv, B12497. Gandrup Station kort efter åbningen i 1899, da billedet stammer fra perioden 1900-1910. Stationsbygningen ses midt i billedet og til højre for denne ses
Gandrup Kro.

FRA HALS ARKIVS ARBEJDSMARK

Af Klem Thomsen
Den 15. september 1917
kunne man finde nedenstående
artikel
i
Aalborg
Amtstidende.
Udvalgene for den pa-

atænkte Bane fra Gandrup
til Hals og eventuelt til
Hou har henvendt sig til
Ingeniør N. J. Andersen,
Aalborg, for at faa ham
til at udarbejde et Projekt
over den paatænkte Bane.

I den Anledning har hr.
Andersen i Gaar været i
Hals og holdt Møde med
de nedsatte Vaneudvalg fra
Hals, Gandrup, Holtet og
Hou. Efter hvad vi erfarer,
var der blandt Udvalgenes
Medlemmer stærk og afgjort Stemning for i al Fald
at faa Gandrup Hals-Banen
anlagt, og det overdoges
hr. Andersen at udarbejde
Projektet, foreløbig dog
kun omfattende en Bane
fra Gandrup til Hals.
Afstanden er 12 Kilometer,
og der bliver kun én
Station, nemlig ved Holtet

LILLE VILDMOSECENTRET UGE 27-32
ET
TOG ER
K Ø R 00
.
KL. 12 .30
3
1
og

ÅBNINGSTIDER OG PRISER

10.00-17.00

AKTIVITETER FOR ALLE

Indeholdt i entré til Lille Vildmosecentret

Tirsdag kl. 10-30-12.00 - Mød Lille Vildma.
Ta’ på opdagelse i Vildmas Vilde Verden.

Onsdag kl. 10.30-12.30 - I Elgenes Land.
Guidet tur i egne biler. + 30 kr. pr. person.
Torsdag kl. 10.30-12.00 - Krible Krable.
På jagt efter insekter og smådyr i parken.

SOMMER

Hver dag kl.
Voksne: 90 kr.
Børn (3 - 12 år): 45 kr.
KØB ET SÆSONKORT OG KOM IGEN
Bålet er tændt hver dag - grill din egen frokost.

Mejeri. Maaske der dog tillige oprettes en Holdeplads
ved
Aalebæk
Skole.
Anlægssummen vil antagelig andrage ca. 700.000 Kr.
Med hensyn til Banens
Fortsættelse til Hou er
Planerne endnu noget mere svævende. Afstanden fra
Hals til Hou er 8 Kilometer,
og det vil vistnok koste
mindst 300.000 Kr. at faa
Banen anlagt – en Udgift,
som man er noget betænkelig ved, selv om det naturligvis vilde være af meget
stor Betydning for Hou at
komme i bedre Forbindelse
med Omverdenen end
Tilfældet er nu. I Hals og
Omegn er man stærkt optaget af Baneplanerne, og
Udvalgene vil nu i den
nærmeste Fremtid, medens Projektet bliver udarbejdet, søge oplyst, hvor
stort Tilskud der kan ventes til Banen. Projektets
Udarbejdelse vil antagelig kunne tilendebringes i
Løbet af et Par Uger. Saa
snart man er kommen saa
vidt, vil Sagen blive indbragt paa Rigsdagen for om
muligt at faa Banen paa
den nye Jernbanelov.
Jernbanestrækningen
fra Nørresundby-SæbyFrederikshavn, i daglig
tale kaldet Sæbybanen, åb-

nede tirsdag den 18. juli
1899, og fik stor betydning for de nye stationsbyer. Handelsforholdene
ude i landkommunerne
havde før jernebanens tid
ikke nogen nævneværdig
betydning, specielt fordi
vejforholdene mange steder
var elendige. Endvidere var
de eneste offentlige transportmidler de hestetrukne
dagvogne. Med jernbanen
fik handelen på landet et
større virksomhedsområde,
og handel og håndværk fik

en opblomstringsperiode.
Der blev flere steder oprettet stiklinjer på jernbanenettet, men ovennævnte
planer blev aldrig før ud i
livet, og Holtet, Hals og
Hou blev aldrig stationsbyer.
Sæbybanens sidste tog
passerede Gandrup Station
søndag den 31. marts
1968, efter knap 70 års
virke, og herefter blev skinnerne brudt op. En epoke
var forbi.

Foto: Hals Arkiv, B9093. Gandrup Station omkring 19701975. Stationsbygningen ses midt i billedet og til højre for
denne ses Gandrup Kro. Dette billede er altså mellem 60 og
70 år nyere end B12497 og der er tilsyneladende ikke sket
så meget, og dog. I baggrunden ses købmandsforretning på
Borgergade 84, også kendt som Søren Kragbaks forretning,
og Stationsvej er nu bebygget mellem kroen og købmandsforretningen. Hvad man derimod ikke kan se på billedet er de
mange huse, som er dukket op på Borgergade, og som kommer
til at binde den gamle Gandrup By sammen med Gandrup
Stationsby.
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Bond af aktiviteter
Og masser
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13.15 11.15,
og 15
.15

Fredag kl. 10.30-12.30 - I Elgenes Land.
Guidet tur i egne biler. + 30 kr. pr. person.
Søndag kl. 10-30-12.00 - Vild med Vildmosen.
Mød vildsvin, leg i Det Vilde og meget mere.

Se åbningstider på

Nymarksminde.dk

VIL DU MED EN TUR I SKOVEN?
Tirsdage og torsdage fra kl. 19.00-21.30
kan du komme med på guidet bustur i
Tofte Skov. Sidste tur er 6. august.
Pris: 145 kr. pr. person inkl. entré til centret.
Billet købes via centrets hjemmeside
VILDMOSEVEJ 100, 9280 STORVORDE
Tlf. 99 31 75 50 • www.lillevildmose.dk

www.lillevildmose.dk

E45
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Nymarksminde.dk - Vestvej 91 - 9310 Vodskov
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Dronninglund
Søtoften

Se filmen
om Dronninglund på
www.brondersleverhverv.dk/
byfilm/byvideo
-dronninglund/
Solrige byggegrunde beliggende i naturlig forlængelse af attraktivt
boligområde i Dronninglund.
Ideelt til bygning af 0-energi hus. Brug pengene på mere hus istedet for energi

Carola Simon, Marc Staal og skibshunden Roof ved roret på ”Eva Kristina” i Hals Havn.

Går du i byggetanker?

HALS

Nu udbydes eksklusive sydvest-vendte byggegrunde til salg
l

ling til den norske polarforsker Fridtjof Nansen og
senere benyttet af en anden
norsk polarforsker, Roald
Amundsen.

l
l
l
l
l

Af Bjarne Høj
Pladsen har været trang i
Hals Havnebassin denne
sommer, da mange sejlere,
både danske og udenlandske, holder ferie i vores
hjemlige farvande og mange har søgt havn i Hals.
– Endnu er der ikke ankommet svenske sejlere til
havnen, som det plejer.
Et 15 meter langt sort stålskib med det hollandske
flag i masten vakte interesse.
Ombord var det hollandske par fra Grooningen,
Carola Simon og Marc
Staal med skibshunden
Roof, der var på en uges
sommerferie i Danmark
og videre til Oslofjorden
via Skagen og retur. De
havde ventet spændt på om

Corunasituationen ville
udskyde ferien, men blev
heldigvis lempet for nogle
uger siden. ”Eva Kristina”,
som skibet hedder, ankom
til Hals, da blæsten gik
frisk over Limfjordens vande efter en spændende sejlads gennem Limfjordens
smukke farvande og har
par dage afventet på bedre
vejr til den videre færd.
Kopi af
Colin Archerbåd
Den to-mastede ”Eva
Kristina” blev bygget som
en kopi af en gammel
norsk lodsbåd, konstrueret
af den anerkendte norske
bådebygger, Colin Archer,
der også byggede det norske polarekspeditionsskib
”Fram” i 1892, på bestil-

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.

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

Selvbyggerhjem
til søs
Skibet ”Eva Kristina”, der
er opkaldt efter bedsteforældrene, blev i 1991 bygget
i Holland med stålskrog
i stedet for træ, udført af
Marcs forældre og det unge
par har selv opbygget resten
- al inventar, træarbejde,
sejl og maling mm og det
30 tons tunge skib har siden været deres hjem – og
arbejdsplads – nu i 28 år.
Under dæk er der god frihøjde og al plads er udnyttet til det yderste og udført
meget flot. Marc Staal er
marinebiolog og Carola er
socialgeograf, og selv når de
er på ferie bliver der løst opgaver undervejs. Parret har
valgt ikke at få børn og har
indrettet deres liv på båden
med deres gode arbejde på
”fuld tid” hjemmefra. For
dem er året delt i sommertogter og resten af tiden til
kaj ved Grooningen i det
nordlige Holland. Begge
synes at det indtil videre
har været en lidt kølig tur
vejrmæssigt, så næste års
tur er allerede planlagt til at
gå til Spaniens og Portugals
kyster.
Da trosserne blev kastet
til afgang, begyndte skibshunden at gø vedvarende,
og Marc forklarede, at den
ikke var så glad for at sejle.
Det kunne lyde som den
gav hals til et ”vaarwel”.
Marc og Carola havde ingen problemer med det
danske sprog, da de for ca
10 år siden begge havde
jobs i Nordsjælland i en
3-4-årig periode, med bådbase i Helsingør.

Velegnet til 0-energi hus, således at du får meget mere hus for det, du ellers bruger på
el og varme.
Attraktivt beliggende grunde i forlængelse af veletableret boligkvarter.
Grunde i alle størrelser fra 1.000 kvm til 2.000 kvm til fornuftige priser.
Gratis boligberegning til alle - kunder, som ikke kunder - gennem Sparekassen Vendsyssel.
Attraktiv finansiering af byggeriet gennem Sparekassen Vendsyssel.
Vi giver også gerne tilbud på dit nye lavenergihus hos A-bolig.dk.

Find vej og kontakt os:
l

l
l

På bagsiden finder du kort over de naturskønne byggegrunde - der er indkørsel fra Geråvej
og stisystem til Rævdalstoften.
Kontakt A-Bolig.dk for yderligere oplysninger på tlf. 21 21 25 76.
Kontakt Sparekassen Vendsyssel for oplysninger omkring finansiering.

A-bolig.dk

Slotsgade 42
9330 Dronninglund
Tlf. 98 84 17 22

Slotsgade 1, 9330 Dronninglund
Tlf. 21 21 25 76 juul@m2-byg.dk

Søtoften . Attraktive priser fra kr. 450.000,(+ tilslutningsafgifter)

Indkøb

l

Rosenhaven

l

Sølunden l

l Skole

Søtoften l

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Din bolig
fortjener en
god byggegrund

SOLGT

SOLGT
SOLGT

SOLGT

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

A-bolig.dk

Telefon
21 21
25 76Dronninglund
Slotsgade
1, 9330

Tlf. 21 21 25 76 juul@m2-byg.dk
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Uforpligtende måltagning og tilbud gives gerne!
40 års erfaring med gardiner og persienner

Altid
med et
godt tilbud!

25% raigbhtat

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

Telefon
96 840 740
23 840 740

FÅRUP SOMMERLAND
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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B

RUTSJE

I uge 34 er prisen på ind
gangsbilletten til Fårup
Sommerland reduceret til
99 kroner for skole og
gymnasieelever.

Pakkekørsel · Totall
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urér ·
K
·
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F

A

& Kurér Ser
t
g
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F
g
r
vice
a lbo
98 34 23 00
www.aalborgfragt.dk
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En stærk
forbindelse!

e afga

S

 Det er godt at kunne tage
eleverne med ud af klas
serummet og kunne snakke
energibevarelse og mekanik

Under temaugen er det
desuden muligt at prøve
kræfter med Fårups læ
ringsmateriale
målret
tet folkeskoleelever, som
blandt andet indeholder
opgaver til fagene dansk,
matematik og engelsk om
talforståelse, genkendelse
af geometriske former, læs
ning og trafiksikkerhed.

Ap

VANDLA

Undervisningsuge i
sommerlandet
Landets gymnasieelever
kan godt begynde at glæ
de sig til at skifte klas
seundervisningen ud med
et læringsbesøg i Fårup
Sommerland. Parken har
nemlig fuld gang i dette års
sæson, som blandt andet
byder på en temauge med
fokus på undervisning og
læring i uge 34, hvor som
merlandets nye undervis
ningsmateriale kan prøves
af.

 Vi glæder os til at byde
velkommen til landets gym
nasier i august. Et besøg i
Fårup Sommerland under
temaugen kan blandt an
det være en stor fordel for
nye gymnasieelever, fordi
de får en unik mulighed
for at styrke et nyt fælles
skab, fortæller Niels Jørgen
Jensen og slutter:

SLV

E
STØRST
ND

I 2018 lancerede Fårup
Sommerland et nyt og
spændende undervisnings
system tilpasset elever i
indskolingen, mellemtri
net og udskolingen. Nu
er forlystelsesparken klar
til at udvide konceptet
og kan i samarbejde med
Nørresundby Gymnasium
& HF præsentere helt nyt
materiale målrettet gymna
sieelever.
Det nye gymnasierettede
materiale omfatter opgave
pakker på henholdsvis A,
B og Cniveau i faget fysik
og Cniveau i faget biologi.
Opgaverne kan løses en
keltfagligt eller på tværs af
fagene og handler blandt
andet om de kræfter, som
Fårup Sommerlands forly
stelser producerer og over
fører til gæster, der prøver
dem. Undervisningen ta
ger således udgangspunkt
i virkeligheden, hvilket gør
det nemt for eleverne at
relatere til:

i mere praktisk anvendelse.
Det giver en bredere forstå
else, når cirkelbevægelsen
på klassen bliver til en tur i
Lynet og dens loops, fortæl
ler Morten Poulsen, som er
fysiklærer på Nørresundby
Gymnasium & HF.
Undervisningsmaterialet er
gratis tilgængeligt på Fårup
Sommerlands hjemmeside
allerede nu.

godkendt

DANMARKS

Fårup Sommerland har i
samarbejde med Nørre
sundby Gymnasium & HF
udviklet en udvidelse til
den populære forlystelses
parks eksisterende under
visningssystem. Udvidelsen
giver gymnasieelever mu
lighed for at kombinere
sjov og læring, som blandt
andet kan afprøves i selskab
med landets folkeskoleele
ver til Fårup Sommerlands
temauge i august.

i ge
Sver
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Næste udgave af avisen udkommer 2/9
Ring og bestil din annonce på tlf. 29 47 56 17
Venlig hilsen Søren Roesdahl, Gandrup
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Bjørneklo og bæredygtighedsfestival
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

Resultat af Masseeksperiment
2019: Næsten hvert tredje
stykke plastaffald i den danske natur er et cigaretskod, der
indeholder både mikroplast,
giftstoffer og tungmetaller.

Heracleum mantegazzianum –
bedre kendt som kæmpebjørneklo - stammer fra den nordlige del af Kaukasus-bjergkæden,
men er naturaliseret overalt i
Europa, og er i dag den eneste
invasive planteart omfattet af
dansk lovgivning om bekæmpelse.
Problemet er, at bjørneklo fortrænger al anden vegetation,
hvis den får lov at brede sig, og
påvirker derved biodiversiteten
i negativ retning.
Aalborg er blandt de kommuner, som har udarbejdet en
indsatsplan for bekæmpelse
af kæmpebjørneklo. Planen
blev vedtaget i marts 2016, og
pålægge ejere eller brugere af

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

BISÆTTELSE
Begravelse/Bisættelse
• Kiste (hvid) DANSK produceret

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

Bjørneklo skal dø..!
Indholdet i plan og bekendtgørelse kan beskrives kort og
godt: - Vi skal bjørneklo til livs.
En enkelt kæmpebjørneklo kan
producere op til 30.000 frø.
Den breder sig altså med lynets
hast, og det er meget vigtigt, at
alle planter med frø slås ihjel.
Hvis du glemmer bare en enkelt, kan naboernes indsats
være helt forgæves
Bekæmpelse skal medføre at
den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I bestande,
hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, må
bekæmpelsen
nødvendigvis
foregå flere år i træk.
Aalborg Kommune bekæmper
på kommunale arealer og fører
tilsyn med, at indsatsplanen
overholdes på private arealer.
Forskellige metoder
Hvis du selv har kæmpebjørneklo på din jord, skal du
udrydde planterne i i overensstemmelse med indsatsplanen.
Du har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan
måde, at der på intet tidspunkt
i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten,
dvs. planten må ikke sætte frø.
Men pas på: Kæmpebjørneklo
indeholder en giftig plantesaft,
som kan forårsage alvorlige forbrændinger.
Forskellige bekæmpelsesmetoder kan anbefales: Rodstiking/
opgravning, slåning (evt. med
le), skærmkapning, afdækning,
jordbehandling eller afgræsning med får/kvæg.
Du kan indberette...
Alle kan hjælpe med at udrydde kæmpebjørneklo. Hvis
du opdager planter eller andre
problemarter, kan du indberette fundet til kommunen.
Indberetninger kan bruges i
forbindelse med planlægning
af næste sæson. Indberetning
er ikke ensbetydende med bekæmpelse, da den fortsat vil

VED DØDSFALDPer Elsvold
Jytte og Per Elsvold

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

Fast pris fra

7.850,7.850,7.350,

Fast pris fra
Fast pris fra

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

Kommer over alt

Hejslet Begravelsesforretning

AALBORG

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14
DØGNVAGT

“Min sidste vilje” sendes vederlagsfrit overalt

AKKC vil samarbejde
I øvrigt har Bæredygtighedsfestivalen 2020 indgået et samarbejde med Bæredygtig Livsstilsmesse, som finder sted Aalborg Kongres & Kultur Center
(AKKC) 31. oktober og 1. november. Alle, som tidligere har
deltaget med en stand på festivalens bæredygtighedsmarked,
opfordres derfor til at kontakte
AKKC for yderligere oplysninger og vilkår, som også kan ses
på bæredygtiglivstilaalborg.dk
foregå indenfor de økonomiske
rammer, og husk: Kommunen
bekæmper ikke på private arealer.

Festival går online
Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg holdes i år for ottende
gang, men på grund af coronapandemien afvikles den i
dagene 9.-12. september lidt
anderledes end tidligere – fortrinsvis online – men vil stadig
formidle de mange forskellige
bæredygtige tiltag, der finder
sted i Aalborg Kommune og
Nordjylland.
Festivalens fundament udspringer fra bæredygtighedsprincipper og FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Årets tema er klima.
Du kan arrangere
Festivalen består af aktiviteter
og events fra organisationer,
virksomheder,
kommunen,
skoler, borgere og mange flere
– også private: Hvis du arrangerer et fysisk event, er du

Drop giften i haven
Her var oprindelig gjort plads
til familiearrangementet ”Rig
natur i vilde haver” i Vester
Hassing Bypark søndag 16.
august, men p.g.a Covid-19
har arrangørerne aflyst og udsat
til 2021. I stedet kan anbefales
”Åben Havelåge”, der i år lørdag 12. og søndag 13. september. Søndag er også ”Naturens
Dag”
Du kan deltage, hvis du har
lyst til at vise din have frem og
fortælle om de glæder og udfordringer, som en giftfri have giver. En væsentlig deltagerbetingelse er, at du skal være tilmeldt
”Giftfri Have”. Der kan ske via
hjemmesiden
https://www.
dn.dk/mit-dn/opret-profil-tilgiftfri-have/
Efter oprettelse som ”Åben
Havelåge” får du tilsendt arrangørpakke fra ”Naturens Dag”
- og en lille ekstra pakke med
vejledning fra ”Giftfri Have”.
Danmarks
Naturfredningsforening og Landsforeningen
Praktisk Økologi står bag
”Giftfri Have”. Formålet er at
motivere haveejere til at droppe
giften i haven og dermed spare
grundvand, natur og mennesker for påvirkning af sprøjtegift.
På gensyn 2. september

ansvarlig for, at alle krav om
afstand, antal deltagere og hygiejne vedr. Covid-19 overholdes. Din aktivitet kan tilmeldes
festivalen frem til 8. september,
og vil indgå i online-programmet på hjemmeside og i app.
Festivalens populære events
som politiske debatter, uddeling af årets Bæredygtighedspris og inspirerende oplæg vil
fortsat være en del af programmet, ligeledes i online-versioner. Der arbejdes dog på, at et
begrænset antal publikum kan
få adgang.
Andre arrangementer kan holdes i naturen, i haven eller på
en virksomhed. Kun fantasien
(og gældende forsamlingsforbud) sætter grænser for, hvordan vi kan inspirere hinanden
til en mere bæredygtig hverdag.
Nødløsning eller ej
Rådmand i kommunens miljø- og energiforvaltning, Lasse
Puertas Navarro Olsen: - Den
bæredygtige udvikling kan ikke
vente eller sættes på pause - heller ikke på grund af Covid-19.
Derfor gennemfører vi selvfølgelig festivalen, men under nye
forudsætninger. Ved at gøre
større arrangementer online
kan vi stadig i fællesskab med

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

alle vores samarbejdspartnere
inspirere hinanden til mere bæredygtig adfærd.
I de foregående syv år har
Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg oplevet interesse fra hele
landet. Nu giver det digitale
online – nødløsning eller ej –
en oplagt mulighed for at nå ud
til endnu flere mennesker.

arealer, hvor der findes bjørneklo, at bekæmpe planten i
overensstemmelse med plan og
bekendtgørelse.

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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Bøde for at køre

auTo

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.

hoTeL & ResTauRanT
ASAA

Asaa Autogenbrug Misbrug af

genbrugspladsen

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

Asaa har det privilegium
at have en udmærket genbrugsplads, som er ubemandet, men som man kan
komme ind på, hvis man
følger anvisningerne. Med
til det privilegium følger
også, at brugerne anvender
pladsen forskriftsmæssigt
og f.eks. anbringer affaldet
i de rigtige containere.

stærkt begrænset åbningstid til stor gene for brugerne af pladsen.

bRyLLuPPeR
Skrotbiler
købes & MæRkedage
min. 2500 kr.
FeRie & FRiTid

leveret

Det har knebet lidt på det
sidste. Især er papircontaineren fyldt op med plastic.
Det går ikke i længden, og
derfor var der et møde på
pladsen, hvor man drøftede, hvordan man kunne
imødegå misbruget af pladsen. Risikoen er, at AVV
ændrer pladsens status, så
den bliver bemandet med

Ved mødet, hvor chefen
for AVVs 18 genbrugs-

pladser, formanden for
Asaa
Borgerforening,
Thomas Nymann og bestyrelsesmedlem i AVV
Hildo Rasmussen var til
stede, blev det fremhævet,
at det kun er nogle få, som
misbruger pladsen til stor
skade for de mange brugere
af pladsen. For at få alle til
at bruge pladsen korrekt
blev det forslået, at man
opgraderer informationen
om brugen evt. i form af en
bedre skiltning.

Vi afhenter
kunsT & kuLTuR
gerne!
22 17 18 71& bekendTgØReLseR
FoReningeR
En af borgerne i Asaa hjælper Hildo Rasmussen med at rydde
SALG AF SCOOTERE, EL-SCOOTERE OG TILBEHØR

SALG AF SCOOTERE, EL-SCOOTERE OG TILBEHØR

op på genbrugspladsen i Asaa

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Plads til 2 personer

Klar med de nye sommerdæk?
Atlas

Vi reparerer også alle
Kontakt Kurt Nielsen
Kontakt
former for el-køretøjer
Tlf. 4081
1871 Kurt Nielsen
God finansiering
kan tilbydes!

Tlf. 4081 1871

Kig ind til Dinitrol Center Asaa

Investér i din bils levetid
Få et gratis
og sikkerhed
rusttjek

af din bil og
få et tilbud på
verdens bedste
rustbeskyttelse.

155/65 x 14”
165/70 x 14”
175/65 x 14”
185/65 x 14”
185/60 x 15”
185/65 x 15”
195/50 x 15”
195/65 x 15”
205/55 x 16”
205/60 x 16”
215/55 x 16”
225/45 x 17”
225/40 x 18”

2.099,2.199,1.999,2.399,2.599,2.299,2.299,2.299,2.499,3.299,4.099,3.299,3.599,-

1.799,1.799,1.799,2.099,2.299,2.199,1.999,1.999,2.299,2.999,3.599,2.999,3.399,-

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

Ring på
tlf. 9885 1940
for booking
af hjulskift!

Klar til vintervejene?
Helt ærligt - Din bil kan ruste!

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

1.599,1.699,1.599,2.099,2.099,1.999,1.699,1.799,1.999,2.599,3.299,2.499,2.899,Husk!
Vi tilbyder at
opbevare dine
vinterdæk
gratis.

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

Asaa
AutoAuto
Asaa

Tlf.: 9885 1940
Find os på Facebook
Tlf.: 9885 1940
v/ John Rasmussen
v/
John
Rasmussen
facebook.com/AsaaAuto
www.asaa-auto.dk
Find os på Facebook
Web: asaa-auto.dk
Havblik 3
Mail: asaa.auto@mail.dk
9340 Havblik
Asaa
automester@asaa-auto.dk facebook.com/asaaAuto
3 · 9340 Asaa

Enkelt og lokalt
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Bøde for at køre

auTo
Reparation
Servicering
Specialist
Klargøring
Nye biler
Brugte biler
Finansiering

på 4 nedslidte dæk

= 4000,- kr.
ter på rigtig mange datoer i
2020 og 2021. Så har man
behov for at leje det, så er
det med at få bestilt allerede
nu. Konfirmationsdatoerne
”rasler” derudaf og udlejningsansvarlig Morten Bæch
fortæller, at her har man bestillinger 4 år frem på visse af
datoerne for konfirmationer.

hoTeL & ResTauRanT

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

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

hobby

Det er skønt med den store
opbakning, som vores nye
forsamlingshus har fået her
fra start af og Øster Hassing
Borgerforening ser med stor
glæde frem til mange gode år
med de nye faciliteter i brug.
På bestyrelsens vegne
Peter Geert Aas

Udlejningsansvarlig og kasserer i Øster Hassing
Borgerforening, Morten Bæch

bRyLLuPPeR & MæRkedage
TORSDAG 13. AUGUST KL. 19-22

“SOMMER”-TILBUD
NETTO - ENGROS

18 Hyundai I30 1,4 SW st car kun 42 t km Trend Udstyr .... 199.800
PÅ VEJ
05 Toyota Celica 1,8 TS 192 HK, Læder m.v. Super Fin ....... 119.800
PÅ VEJ
00 VW Caravelle 2,5 TDI 8 Personers BUS Super FIN ........... SO
99.800
LGT
10 Toyota Avensis 2,2 D4D Aut. St. car
velholdt, træk, klima ........................................................ 79.800
08 Mazda 6 St. car 1,8 Avance Klima m.v.
Ny model fin vogn ............................................................ 59.800
07 Skoda Octavis 2,0 TDI H/B KUN 119 t km Fin Som NY .... 49.800
98 Audi A8 2,5 TDI V6 Økonomisk Diesel, Aut. Gear FIN .... 49.800
01 Volvo S60 2,4 5 cyl 140 HK sortmetal, Super Velholdt ... 39.800
03 Audi A3 1,6 Sort SUPER Velholdt NYSYNET m/Træk ...... 29.800
04 Skoda Octavia 1,9 TDI Combi/St. car, Nysynet med træk 29.800
98 Volvo V70 2,5T St. car Hvid - Nysynet m/træk, Læder ... 19.800
00 Toyota Yaris 1,3 5 dørs, Sort, Nysynet, Super Solid Bil .... 19.800
LGT
06 Suzuki Ignis 1,3 2WD mat Rød, Lev. Nys. M/træk en grosSO
19.800
00 Toyota Avensis 1,8 Sedan Nys. Netto en gros m/træk ......SO
9.800
LGT
06 Skoda Fabia 1,4 TDI 5 Døres H/B blåm. Udstyr u/syn ...... 9.800
07 Ford Fiesta 1,6 TDCI 3 Dørs Sort, defekt/utæt dyse Fin ... 9.800

FeRie & FRiTid
kunsT & kuLTuR
Mere end 5 års arbejde er
nu tilendebragt. Et nyt forsamlingshus i Øster Hassing
kan nu endelig indvies – til
glæde og gavn for byens og
lokalområdets borgere.
I 2015 lancerede Aalborg
Kommune projekt Udvikling
i din by i Gandrup, Øster
Hassing og Holtet – Gåser.
Flere projekter i byerne så
dagens lys og i Øster Hassing
blev det besluttet at arbejde
for opførelsen af et nyt forsamlingshus.
Gruppen af ildsjæle arbejdede herefter målrettet på
at skaffe de mere end 3 mio
kr., der skulle til for at realisere planerne. Med støtte fra Aalborg Kommune,
Sparekassen Vendsyssels
Fonde i Hals og Ulsted,
VELUX fonden, Spar Nord
Fonden og Nordea-fonden
samt – ikke mindst – borgerne i området, der har
købt lejebeviser til det nye
forsamlingshus, lykkedes
det at skabe det økonomiske
grundlag for projektet.
I maj 2019 blev 1. spadestik taget og siden har håndværkere og frivillige arbejdet
hårdt for at nå i mål med
byggeriet.

n

Specialister i Hyundai

VI REPARERER
ALLE BILMÆRKER

Øster Hassing Borgerforening vil være vært ved
øl/vand samt kaffe/te.

FoReningeR & bekendTgØReLseR

V E T E R AN B I L E R:
83 Mercedes-Benz S126/500SE Super Fin Vogn 158 t km .. 149.800
83 Mercedes-Benz 280E/123 COUPE – Nymalet ej samlet . 124.800
79 Honda Acty 600 TN Lille lastbil - Super Sjælden ........... 99.800
64 Volvo PV 544 1,8 B18 Super Fin med sorte plader ......... 74.800
87 Mercedes-Benz E230E/124 Mørkeblå Næsten som NY ... 74.800
72 Mercedes-Benz S116/280SE u/afg.
Kun 188 t km uden syn ...................................................... 74.800
95 Suzuki FZ 50 Knallert kun kørt 3.300 KM Kun 1 gl. ejer. 14.800
V A R E V O G N E (+ MOMS):
03 VW LT Autotransporter 2,5 TDI Last 1450 kg Fin .......... 119.800
11 Iveco 35C17 ladvogn med Ruf + Hydr. Læsserampe FIN 99.800
06 VW Touareg 3,0 TDI Aut. Kun 140.000 KM Træk m v ..... 99.800
LGT
02 Suzuki Grand Vitara 2,7 V6 Aut. 4x4 kun 140 t km mf ... SO
49.800
06 Renault Traffic 1,9 DTI, lang, sortmetal KUN 85.000 km 49.800
LGT
05 Ford Connect 1,8 TDCI Hvid KUN kørt 87.000 km Fin ..... SO
39.800
04 VW Transporter 1,9 TDI KUN 220 t km, Nysynet, Træk ... SO
29.800
LGT
03 VW Transporter 2,5 TDI 88 HK Super Slider, Træk Fin..... 29.800
08 Ford Transit 2,2 TDCI SPORT 140 HK Air.con m.v. ........... 29.800
02 Citroen Xsara 1,6 Picasso Van Kun kørt 77.000 KM MF .. 24.800
03 Ford Focus 1,8 TDCI Van Momsfri, Nedvejet Fin Vogn .... 19.800
97 Mitsubishi Pajero 3,0 V6 Rød/Sølv Aut, træk, lille skade 19.800
07 Citroen C4 Grand Picasso 2,0 HDI Aut. momsfri .............. SO
14.800
LGT
03 Hyundai Santa Fe 2,0 Benzin,
Nedvejet skal synes en gros .............................................. 9.800

DÆKCENTERET GIVER

PROCENTER

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

Det nye forsamlingshus står
nu færdigt og Øster Hassing
Borgerforening har hermed
fornøjelsen af at invitere til
indvielse.
Det foregår den 13.
august 2020 kl. 19.00, på
Sportspladsen,
Houvej
262B, Øster Hassing.
Jan Nymark Thaysen
(V),
fungerende
rådmand for Sundheds og
Kulturforvaltningen, vil
klippe snoren og forsamlingshuset vil hermed officielt være indviet.

Forsamlingshuset er allerede
bestilt til diverse arrangemen-

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

Hans Qvist
Alt vognmandskørsel
udføres,
samt kranarbejde og
containerudlejning.

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

TAGMALING

v/ Hans Jørgen Klattrup
Bredkærvej 21
Klokkerholm

Rengøring og maling af
eternittage samt bliktage

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

Telefax:
98 28 41 67

10 års garanti på eternittage
5 års garanti på bliktage

Ring til...

Tlf. 98 28 42 40 · Mobil 20 13 62 97

10 års garanti · Alt i tagpap!
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ArRin
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garanti

MALING AF TAGE OG FACADER

SIGMA

STUDIO

9370 Hals

HOU-HALS VVS

Stang
Dronninglund Flag

Træffes bedst morgen/aften - bestil i god tid

Industri

www.tagmaler-haraldpedersen.dk

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

FLEMMINGS
MALERFORRETNING
Stokbrovej 7

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

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:

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

Gælder i Aalborg Kommune

Vand, Varme, Sanitet
Blikkenslager, Oliefyrservice
Kloakarbejde

FLASKEGAS
Levering af flaskegas lige til døren!

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

En stærk
forbindelse!

GASMANDEN

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

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

www.kloaknord.dk

Ug e
ntlig

•

NY-INSTALLATIONER

•

RENOVERING/OMBYGNING
AF INSTALLATIONER

•

VARMEPUMPER

•

SOLCELLER

•

INDUSTRI

•

LANDBRUG

•

SALG AF HVIDEVARER

En stærk
forbindelse!

e afga

nge · Fyn · Sjælland ·

S

www.aalborgfragt.dk
SLV

LOKAL STYRKE & PERSONLIGT KENDSKAB
– VI ER ALTID KLAR

ger

98 34 23 00
godkendt

VVS RØRMONTAGE

A

· Pakkekørsel · Totallø
snin

Ap

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

Kurér

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

i ge
Sver

Mangler du en

tryksag
Plakater, visitkort, reklamesedler, bannere eller

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

din helt egen profilbrochure KUN for dit firma.

Nyhed: Bestil en droneoptagelse.
MEDIEHUSET LIMFJORDEN
Venlig hilsen Søren Roesdahl · Telefon 29 47 56 17
www.limfjordsnyt.dk
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TAKE AWAY - UD AF

LÆKKER TAPAS
ANRETNING

R
E
M
SOM VHUS
FÅRUP SKO

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
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.30

Fri
Soft-Ice

E KL. 17.30 - 20

DAGE OG SØNDAG
AGE, ONSDAG, LØR

TIRSD

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
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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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HOTEL & RESTAURANT
om forholdene i spulefeltet.
Havnene i Limfjorden skal
sørge for oprensning af fjorden for at opretholde optimale forhold for skibstrafikken. Det er pålagt af staten.

VESTER HASSING

Et udsnit af det store spulefelt syd for Vester Hassing ud mod
Limfjorden.
Sognepræst Jessie Jørgensen ved Vester Hassing
Kirke starter i nyt embede
den 1. september i Gjøl –
Biersted Pastorater.

en ny sognepræst er indsat i
det ledige embede.

VESTER HASSING

JPC

Sidste prædiken i Vester
Hassing Kirke er den 16.
august. De sene konfirmationer gennemføres som
planlagt af Jessie Jørgensen, der har været tilknyttet
Vester Hassing Kirke siden
2014.

Uden spulefelt ingen indsejling til Limfjorden, understreger Mette Schmidt kort
og godt.
Miljøstyrelsen har tilsynet
med det store område. Et
område som i vinterhalvåret
er hjemsted for store stæreflokke. Sort Sol er der store
chancer for at opleve på området.
Færdslen på spulefelter, der
jo er privat område, foregår
på eget ansvar.

Spulefeltet syd for Vester
Hassing er et område på 75
hektar, som er udlagt til brug
for havbundssediment, som
det formeldt hedder. Det er
kort og godt en ophobning
eller en aflejring i havbunden eller fjordbunden, som
efterfølgende bliver pumpet
op i skibe for efterfølgende
at blive pumpet ind på spu-

Ny sognepræst bliver Lars
Jensen, der vikarierer indtil
Sognepræst Jessie Jørgensen
er fortid ved Vester Hassing
Kirke.

lefeltet.
Oppumpningen
sker i havne og andre steder i
Limfjorden for hele tiden at
sikre den optimale dybde for
den skibsfart, der færdes på
fjorden og i havnene.
Spulefeltet er privat ejet af
Aalborg Portland og Port
of Aalborg – Aalborg Havn.
Herfra fortæller teknik- og
miljøchef Mette Schmidt

-Vi har intet imod, at folk
går en tur på stierne i området. Men området er sumpet og svært fremkommelig.
Derfor er det borgerens eget
ansvar at færdes der, påpeger
Mette Schmidt.
Der har i tidens løb været
heftig debat om området.
Ikke mindst da administre-

rende direktør Claus Holstein fra Aalborg Havn i en
aviskronik slog til lyd for at
anvende spulefeltet til testcenter for store vindmøller
- et testcenter som turistattraktion. Det er cirka 10 år
siden. Det var tanker, som
fik lokale politikere og borgere til at fare i flint.
Der har ad flere omgange
været sat udløbsdato for området som spulefelt. I dag
tyder intet på at det sker
foreløbig.
Området var oprindelig
landbrugsjord ejet af Jens
Søndergaard Hæk. Før etablering af Limfjordstunnelen
i 1965 blev de 75 hektar
landbrugsjord eksproprieret
til deponering af materialer i
forbindelse med udgravningen til tunnelen. Når byggeriet af tunnelen var tilendebragt, var Jens Søndergaard
Hæk stillet i udsigt, at han
kunne tilbagekøbe arealet.
Det kom ikke til at ske. Limfjordstunnelen blev indviet i
maj 1969.

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

E FEST
KÆMP R MIDDAG
E
LÆKK LÅET SHOW J
D
STORS PARTY MED
AFTER

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 Covid 19 har Restaurant Papegøjehaven lukket frem til den 3. august

JPC
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KYSTBYERNE / SPEJDERNYT

Af Bruno Larsen
For første gang i otte år
er der skiftet formand hos
Mous KFUM-spejdere, som
for 13 år siden flyttede fra
Gl. Egensevej til nyt klubhus på Gl. Høstemarkvej
ved Kirkeskoven. Karina
Mikkelsen (foto) er valgt som
grupperådsformand i stedet
for Lena Nørgaard.
Nørgaard blev formand i sommeren 2012 på opfordring
fra forgængeren, sognepræst
Hanne Moesgaard Skjesol,
der på samme tid vendte hjem
til Norge.
Som alle andre har KFUMerne
haft et meget anderledes - og
oveni et kostbart forår, da store indtægtskilder som økodag
og loppemarked måtte aflyses.
Årets højdepunkt, sommerlejren, måtte også droppet.

- Vi vender stærkt tilbage med
disse begivenheder næste år.
Nu ser vi frem til at komme i gang med vort normalt
spejderarbejde igen, varsler
31-årige Karina Mikkelsen,
og fortsætter:
- Men det sker først efter
et bestyrelsesmøde midt i
august. - Vi skal fortsat passe
på corona og hinanden, så
vi ser tiden og omstædinghederne an. Til gengæld har vi
brugt den ufrivillige pause til
oprydning og genopfriskning
af udearealerne.

I de lokaler, som i de sidste
20 år har huset salon Hårklipsen har Mette Emborg
nu indrette sig i en kundevenlig frisørsalon. Og
den sidste nye model af en
BMW-sports coupe er der
også blevet plads til. Godt
nok er den tilegnet forretningens yngste kunder når
frisuren skal opdateres. Det
kan den så blive mens man
cruiser derudaf.
Ud over den fokus, der er
på den yngste kundegruppe
er andre kunder bestemt
også i fokus uanset alder og
køn.

Mette Emborg har en solid
ballast med sig til sin nye
salon – Frisør Emborg – på
Elsamvej i Vester Hassing.
Hun er udlært i Hals og har
i mere end 12 år arbejdet i
faget i Hjallerup.
- Ad flere omgange har det
været i mine tanker at starte
op med egen salon. Mange
ting skal dog være på plads
inden man kaster sig ud
som selvstændig.
Ikke mindst den familiemæssige side af projektet
og hele ens bagland, fortæl-

Mette Emborg foran sin salon på Elsamvej 2 i Vester Hassing – Frisør Emborg.
ler Mette Emborg. Og nu
bød chancen sig med salonen her.
Hos Frisør Emborg er der
overordentlige kundeven-

lige åbningstider. Det betyder åbent efter aftale. Dog
er salonen lukket om onsdagen.
JPC

Fortæl at du så annoncen
i Limfjordsnyt & Vort eget blad

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

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

●

★

fROKOStRetteR
Hver dag kl. 12.00-14.00
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Vælderskoven 13 . 9520 Skørping . Tlf. 98 37 51 00
www.roldstorkro.dk . roldstorkro@rold.dk
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HOTEL & RESTAURANT
Så kom Bettinas forældre
på besøg, og ejendommen
blev vist frem. Jans svigermor er en der ser masser af muligheder i ruiner,
så hun foreslog, at man
da bare kunne starte noget
selv, mens der var sæson for
det. Og pludselig var det
en plan.

Det nye spisested på Strandvejen lige midt imellem Hou og Hals. »Hou´sa«

HOU - HALS - PÅ STRANDVEJEN

Hou´sa
- nyt spisested
På landevejen mellem Hou
og Hals ligger en ældre
forsømt bygning, som har
været scene for mange forskellige erhverv gennem
årene. De fleste i området

ved hvilken bygning det
drejer sig om, når man benævner den som ”Den gule
købmand”.
Der skete det i 2019, at
Jan, som er den ene halv-

del af det nye ejerpar, ønskede at købe ”Den gule
købmand” som han kunne
huske fra sine barndomsture til Lagunen og Bisnap
Strand. Den anden halvdel,
Bettina, takkede pænt nej
til den forsømte bygning.
I foråret 2020 kom det lidt
henkastet ud mellem sidebenene, at ejendommen nu
var købt. Så måtte der lægges en plan for istandsættelse og udlejning, men først
efter andre igangværende
projekter var fra hånden.

Bettina bryder sig ikke om
at lave mad. Det er ikke
en hyggestund for hende,
medmindre man er to om
det, med lidt musik og en
flaske vin undervejs.
Mens Jan elsker projekter og udfordringer, kan
Bettina rigtigt godt lide at
der er en form for orden
og struktur på tingene og
at hun kan passe sig selv,
gerne med lidt private hobbyskriverier, eller endnu
bedre, at læse bøger andre
har skrevet.
Ens liv kan hurtigt ændre
sig, når man er gift med
en iværksætter, der elsker
bolde i fart. Nogle af de
bolde kan man undvige,
men ikke denne. Parret fø-

ler at de har malet lige
siden overtagelsen.
Nu er der åbnet et spisested, med en tilhørende
is café. Væggene er skæve,
køkkenet er alt for lille, det
er hyggeligt, uhøjtideligt
og uperfekt.
Hou´sa
Navnet HOU´sa er valgt
fordi det hele skete så hurtigt og uplanlagt, og så selvfølgelig beliggenheden, på
vejen mellem Hou og Hals.
Hos HOU´sa kan man
komme og spise grillmad,
stjerneskud, en oksefilet, en
is fra enten Premiere eller Vebbestrup mejeri, eller
bare tage et glas vin med
fødderne smækket op foran
brændeovnen. Du kan også
mødes med dine venner og
få et spil kort, eller sætte
dig med din bærbare og lave det sidste kontorarbejde
inden weekenden.
Bettina siger: ”Vi laver et
måltid, skaber hyggen, sælger nogle loppefund, og
har vin der kan bestilles til
egen vinkælder.

Græsk aften
Indimellem laver vi en
helstegt pattegris, en vinsmagning og en dansk søndagsfrokost. Hver onsdag,
så længe der er tilslutning
nok til det, har vi græsk
aften, hvor vores græske
ven laver autentisk græsk
mad og måske også danser en Zorba. Den første,
i onsdags da vi åbnede,
blev hurtig udsolgt, og vi
måtte afvise flere der kom
til døren. Så vi anbefaler at
man bestiller bord på forhånd. Som det er nu, har
vi et max på 50 pladser pr.
aften. Vores mål er ikke
gourmet, vores ambition
er ikke Michelin eller en
smukt designet sal. Vi laver
både den hurtige burger,
men også den hjemmelavede. Vi tager det hele roligt,
og det skal vores gæster
også kunne gøre når de
bestiller maden. Vi er her
for hyggens skyld, og vores
mission er lykkes, hvis vores gæster kommer med et
smil og går med et endnu
større.”

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

Hold fødselsdag, konfirmation, bryllup, begravelse, møder,
eller konferencer i naturskønne omgivelser

Vi er klar ved telefonen.
Ring gerne og bestil i forvejen.
Se hele vores menukort på

www.jinshing.dk
MENU A

SVINEKØD I SUR/SØD
SAUCE

WANTAN SUPPE

OKSEKØD I KARRY
MED GRØNTSAGER OG RIS

Minimum 2 personer
KYLLINGEBRYST
M/ CHAMPIGNON
OG BAMBUSSKUD

Dronninglund Golfklub tilbyder smukke,
lyse lokaler til selskaber op til 80 personer.
Festmad – hvad enten du foretrækker servering eller buffet.
Vi tilbyder også mad ud af huset.

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

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

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

Vi har en af Danmarks smukkeste golfbaner lige op til
Dronninglund Storskov. Kontakt os for at høre om medlemskab.

Kontakt Cafe Hul 19
Tlf. 3315 1020 (tast 2) eller
cafeen@dronninglund-golfklub.dk
Kirkevej 12, 9330 Dronninglund

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
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HOTEL & RESTAURANT
Per ved boden på Hølundvej
i Øster Hassing

Sognefogeden på Knudsgård, Viggo
og hans kone Lone, inviterer alle til
høstdag.

ØSTER HASSING

På Hølundvej i Øster Hassing by møder man een af
de kendte Danske »vejboder«, hvor man kan købefriske grøntsager.
Per´s bod har været der i
mange år, og alle kender
Per fra lokalsamfundet i
Øster Hassing og omegn,
hvor han også har været
med til at starte den lokale
afdeling af Kræftens Bekæmpelse i Hals området.
Nu får han pensionisttilværelsen til at gå med at dyrke

D

GLUN

NIN
DRON

TRY · SØNDAG 23/8 KL. 11-16

grøntsager, og det er blevet
en kæmpe succes igennem
årene. Poserne med ærter
og bakkerne med jordbær
samt kartofler bliver ikke
gamle på hylden i hans bod
fortæller han.
Betalingen foregår via mobilpay, hvilket de fleste
benytter. Dog er der mulighed for at deponere kontant betaling i den tilknyttede pansrede/atomsikrede
pengeboks der står ved boden.
Red.

Een af de faste kunder kom
forbi. Jytte Elsnab sørger for
at Johannes får lidt grønt
til diæten, ellers går der jo
for meget kød i det. Uden
»grøntsager og jordbær« der
går det altså bare ikke - og nu
må jeg jo også til at »købe«
kartofler, det er nyt for mig
fortæller Jytte til avisen.

Restaurant, Pizza- og Kebabhouse

BOTAN
Tranebærvej 1, Dronninglund

Telefon 98 84 16 22

Søndag den 23. august kl. 11
- 16 holder Egnssamlingen
for Østvendsyssel den traditionsrige høstdag i Try,
med levendegørelse og aktiviteter. I modsætning til
sidst år regner vi med godt
vejr, så det allermeste kan
foregå ude, og dermed coronasikkert, men alle forholdsregler er taget.
Mere end 70 frivillige er
i sving på dagen. I samarbejde med Dronninglund
Turistforening,
Try
Efterskole og folk fra
Køreforeningen skrues tiden tilbage til fortidens
travle høst.
Det hele starter med at sognefogeden byder velkom-

men kl. 11, og vil man
have det hele med er det
vigtigt at komme fra starten, programmet varierer
hele dagen.
Man kan først og fremmest opleve høsten som
den var. Høstkarle og piger
mejer med le og binder
op. Hvis forholdene tillader det høster vi med 3
heste for binderen, ellers
må den grå Ferguson holde
for. Vi får også aflæggeren i
brug, og her må børn gerne
være med til at binde op og
sætte neg sammen i hobe.
Tærskeværkerne kører, og
der køres korn til i gamle
hesteforspændte vogne. Alt
sammen levendegjort gennem rollespil.

Hertil kan man opleve et
hav af aktiviteter for børn
og voksne. Der er opgaveløb med 7 poster for børn
kl. 13,30, hvor man blandt
andet prøver at håndmalke
en ko, vaske tøj på vaskebræt, grave kartofler op,
hjælpe smeden med at rette
søm ud og meget mere.
Der er udstilling og levende
værksteder, smedie, skrædder, træværksted, Janum’s
legendariske landhandel
er åben med gode tilbud,
der er Kro på Loen med
levende musik. Der bliver
lavet reb, drejet i træ, - biler
og maskiner fra dengang og
meget meget mere. Oplev
marken med roer, kål, hør
eller landbohaven som den
var på bedstemors tid.
Vejen gennem Try spærres
af og hele området emmer
af fortid, der er virkelig
mulighed for at gå på opdagelse i fortiden og få sig
en oplevelse.
Venlig hilsen
Mogens Gregersen

Konfirmations- og Forårsbuffet
Forretsbuffet

•
•
•
•

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

Hovedretsbuffet

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Min. 10 kuverter

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

- spar op til kr. 42,-

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

Sommerbuffet og Studenterfest

Pizzabuffet

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

89,-

Se vores menukort på

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

Forretsbuffet

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

Hovedretsbuffet
•
•
•
•
•
•

•
•

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

Dessert
• Luksus isdessert med chokoladestykker og
karamelkrokant

139,164,-

SE MANGE
ANDRE TILBUD OG LEVERINGSBETINGELSER PÅ
AUSTRALIAN.DK

Min. 10 kuverter

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

99,124,139,-

- spar op til kr. 43,-

70 10 70 1 7

www.australian.dk
Østerbro 35 · Aalborg

Du ved aldrig, hvornår du spiser godt igen
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Firmajulefrokost
2020

Fredag 20/11 - Lørdag 21/11
Start kl. 18.30. Velkomstdrink
Stor traditionel dansk julebuffet
Øl, vin, vand, kaffe ad libitum
Natmad kl. 01.30

Pr. couvert 499,-

Ring for en uforpligtende snak. Bestil bord.
OBS! Julefrokost ud af huset: 139,- pr. couvert

Familie
Julefrokost 2020
Søndag den 13. december
kl. 13.00
Stor traditionel dansk julebuffet

Jesper Kjær Aggerholm - t.h. bød velkommen.
De nye boliger »Ved Jernbanen«.

Luftfoto: »Dronevinkel«

VESTER HASSING

Pr. couvert 169,Børn 125,Bestil bord på tlf. 23 46 02 62

“Kent” for det professionelle værtsskab

Kent’s Madhus
Sulsted Kro

Holtevej 10 · 9381 Sulsted · Telefon 23 46 02 62
kentstoltenborg@gmail.com
Venlig hilsen Kent Stoltenborg · Kent’s Madhus, Sulsted

Vester Hassing Boligudlejning holdt for nylig rejsegilde på de 17 nye rækkehuse, som bliver opført
»Ved Jernbanen«.
Der er bygget 5 stk. fireværelses boliger på 106 kvm.
og 12Vi
treværelses på 85
kvm.
glæder
Indehaver
os tilaf Vester Hassing Boligudlejning, som
at se
opfører boligerne - Jesper
Kjær dig!
Aggerholm fortæller

at de 8 allerede er udlejet
og at der har været stor interesse for de nye boliger,
som ligger optimalt i forhold til selve byen. Der er
natur lige udenfor døren,
og blot 5 minutters gang
ind til Super Brugsen og
Fakta.
Boligerne er praktisk indrettet med køkken i forbindelse med stuen - tidens
trendt - store vinduesparti-

er med masser af lysindfald
samt gulvvarme i alle rum.
Der er loft til kip og hver
bolig har 2 parkeringspladser samt et redskabsrum.
På dagen var der mødt
mange frem, håndværkere
og forretningsforbindelser
samt venner og bekendte.
Der var rundtur i de nye
boliger.

Holder du din fest
hos os i 2020-2021
til min. 20 personer

så giver vi
10% rabat

Sommerophold
STJERNESKUD

STEAK

med grøn salat, persillesmør
og nye kartofler med krydderurter.

99,-

89,-

KYLLINGEBURGER

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

89,-

for 2 personer

2 dage
1 overnatning i dobbeltværelse
3 retters menu / buffet
Morgenbuffet

Kr. 695,3 dage
2 overnatninger i dobbeltværelse
2 x 3 retters menu / buffet
2 x morgenbuffet

Kr. 1198,OBS! Der vil være et lille tillæg for weekend
Søndergade 1
9320 Hjallerup

Telefon
98 28 10 11
Bredgade 17-19 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 82 01 00

www.hjallerupkro.dk
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HOTEL & RESTAURANT
Præsident for Lions Hals,
Anders Bo Petersen ses her
sammen med de 5 jubilarer
udenfor Gæstgivergaarden i
Gandrup.
Der er forøvrigt indkommet
forslag om yderligere parkeringspladser i tilknytning til
stedet.

HALS

Efter et forår, hvor de
månedlige møder har ligget stille p.g.a. Corona
situationen, så er Lions
Club, Hals – atter i gang.
Juli mødet blev afholdt
på Gæstgivergaarden i

Gandrup, hvor Michael
Højer atter sørgede for
en lækker menu i form af
mørbrad med tilbehør.
Aftenens program var
gennemgang af diverse
udvalgsformænd, hvor

der bl.a. er planlagt nye
aktiviteter for medlemmerne i den kommende
tid.
Landmand Anders Bo
Petersen er tiltrådt som
ny præsident, oplyste –
med et muntert smil - at
der ville blive en væsentlig ændring i ledelsesstilen, idet den tidligere
præsident var tilhænger
af en bred demokratisk

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

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.

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

styreform, hvilket han
nu havde tænkt sig ville
blive ændret til en ”stram
topstyring” fremover.
Mens smilet og latteren stadig var fremme
hos tilhørerne, gik han
over til et mere alvorligt emne, nemlig Lions
Clubbernes situation i
denne Coronatid.
Landdækkende har man
oplevet en tilbagegang i
medlemstallet, og enkelte Lions Clubber kommer slet ikke til at åbne
efter at samfundet igen
har åbnet op for mødevirksomhed.
Lions Clubben i Hals er
heldigvis ikke i denne situation, tværtimod. Her
oplever man medlemsfremgang og strategien
fra medlemsudvalget er
2 nye medlemmer hvert
kvartal som mål.
Aftenen bød også på
overrækkelse af jubilæumsnåle. 6 medlemmer
har været med i alle de
45 år og dermed også været med til at starte Lions
Club i Hals, hvoraf de 4
var med denne aften.
En enkelt, Johannes
Elsnab, fik overrakt nål
for 20 års medlemskab.
De nævnes her i rækkefølge: Mogens Pedersen
45 år, Carl Ole Pedersen
45 år, Peter Broberg 45
år, Poul E Zachariasen
45 år, (Villy Jensen 45
år ) ( Nis Burchardt 45
år ) de to sidste var ikke
deltagende denne aften,
og derfor ikke på med på
ovenstående billede.
Red.

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,-

SELSKABSARRANGEMENTER

Det første Lions møde efter nedlukningen af Danmark i.f.m. Coronasituationen.

DRONNINGLUND
HOTEL

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

www.dronninglundhotel.dk
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Vi har nu atter åbent for
søde gæster i grillen
Husk, vi sælger også GAS

o

b
m
u
J

Pris for ombytning

KUN 179,95

Stjerneskud
m/ 2 stegte fisk 75,-

GASMANDEN

GASMANDEN

Jumbo Burger 60,Big Burger 45,-

Vi har også pitakebab, forårsruller, grillkyllinger, fiskefilet, frikadeller, schnitzler, bøfsandwich
plankebøf, chili cheese tops, kyllingenuggets, alt i forskellige pølser og 4 slags salater.

Du kan også nyde
maden på terrassen

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

Dagens håndmadder 15,- / stk. · Almindelig smørrebrød 25,- / stk.
Luksus smørrebrød 30,- / stk.
Birgit sparer ik’ på pålægget
Forudbestilling ud af huset

Hals Grill

&

Smørrebrød

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

