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Limited Edition
PH 2/1 Ravfarvet Glas Bord

1. oktober - 31. december 2020
Design by Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 7.495

VI TILBYDER
VI
TILBYDER
Hækklip & lugning

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

eller kontakt@haveserviceaalborg.dk

Frit skorstensfejervalg
i hele Danmark · Side 5
vodskov
bolighus

Plovhusene 1
DK - 9310 Vodskov
Tlf. 98293188

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

50 års jubilæum · Se side 6 og 7

Kontakt os på 22 40 73 10

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

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

Hvalpeaften hos Vodskov Dyreklinik
Har du lige fået hvalp? Så kom til hvalpeaften

Onsdag den 7. oktober kl. 18.00-20.00
Tilmelding: Da der er begrænset antal pladser,
gælder “først til mølle princippet”.
Tilmelding sker via mail på: hj@vodskovdyreklinik.dk
Send navn, tlf.nr. og hvor mange i deltager.
(Max. 2 deltagere pr. hvalp). Arrangementet er gratis.
For mere information - se vores begivenhed på facebook
“Vodskov Dyreklinik”
og vores Instagram @vodskovdyreklinik.
Vi glæder os til at se dig og din hvalp til en hyggelig aften.

Nyt hos Vodskov Dyreklinik
Vi har fået VETPLAN.

VETPLAN er en skræddersyet plan til dit kæledyr.
Et månedligt abonnement, der inkluderer de vigtigste
undersøgelser, som dit kæledyr har brug for i løbet af året.

VODSKOV DYREKLINIK ApS
Halsvej 258A · Vester Hassing · 9310 Vodskov
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BILLIGE
TRÆPILLER!
Flauenskjold Korn

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

Vi står
inde for
kvaliteten

BANKO

Mejerivej 1 · Rørholt
HVER ONSDAG KL. 19.00
1-3 Banko med 20 spil
Se spilledatoer: www.roerholt-if.dk

Boliger udlejes i Ulsted
Vestergade 1











Peter Købsted bag
skrivebordet i FORSIKRINGSHUSET

på Torvet.


HALS








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

Rørholt I.F.











FORSIKRINGSHUSET i

Skagen på 10. år

Peter Købsted udtaler: ”De
Assurandør Peter Købsted
er 
nu rykket ind med fleste hører aldrig fra deFORSIKRINGSHUSET i res assurandør eller forsikdet gamle turistkontor på ringsselskab. Det vil ikke
Torvet 7 i Hals, hvor senest ske hos mig. Her vil kunHoukjær havde en tøjbutik. den altid være i centrum
Peter Købsted tilbyder alt og alle vil få min lokale befra indtegningsdato
indenfor
kunderådgivning tjening


Der er også
om
og formidling af alle og fremover.


former for forsikringer på hjælp til skadesanmeldelser
tværs af diverse forsikrings- mv”.
selskaber – til både private, Der vil være åbent i
erhvervs-, landbrugs-,
samt FORSIKRINGSHUSET

hver mandag og onsdag fra
fiskeribranchen. 
Peter Købsted har 16 kl. 10-17, og træffes alle

års erfaring i branchen, dage på tlf. 2116 9496.
og driver i forvejen



Af Bjarne Høj









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






HOS OS
ER KUNDEN

ALTID I 
CENTRUM



Løsninger
til private og erhverv
l Tv/Radio salg, installation, reparation eller bare dårligt signal,
Det løser vi….

Job søges indenfor landbrug






Står du og mangler en rask mand
på 36 år til at

hjælpe med forfaldende arbejde i landbruget.
Jeg er interesseret i aften- / weekendarbejde.



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

VESTER
HASSING

HALS


Henvendelse
til: Frank Nielsen
Tlf. 51
29 79 88



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

Pressemedarbejder

Pressemedarbejder

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

l Salg og montering af overvågning

l Salg og installation af Wi-Fi løsninger eller har Du/I bare problemer


med jeres Wi-Fi, så har vi en løsning.


l Salg og montering af Professonel lyd til bl.a Haller, hoteller, kontor,
butikker mm.



l Salg og montering af storskærm / Projektorer løsninger til bl.a mødelokaler mm.

l Salg og montering af lokale fællesantenne systemer til bl.a hoteller,
boligforeninger mm.




l Salg, montering og udførelse af lovpligtige service eftersyn på

Varmepumper.


Service og reparation




Kom og se
vores nye butik

l Vi har alle en uddannelse som Radio/tv teknikker.




l Med vores erfaring løser vi hverdag mange opgaver som :


l Dårlig
eller ingen tv/Radio signal eller bare hjælp til at montere
udstyr/

signal fra din tv-udbyder


Hjallerup
Centret 24 · Hjallerup


Telefon
98 28 11 66


Udlejning af industriovn, tallerkener, bestik og glas
Max. 50 personer. Hent og aflever selv.
Står pakket i lukket trailer.
Evt. opvask efterfølgende: 12,- kr. pr. person.
Pressemedarbejder

l Vi levere og installere TV signal fra Canal Digital og Boxer TV

l Vi har alle mere end 30 års erfaring.



l Dårlig eller ingen internet/Wi-fi eller bare hjælp til at montere udstyr
fra din internet udbyder

l Reparation: Er dine produkter uden for garanti og er du bare glad for

din gl. radio eller lignende,
så tøv ikke. Spørg os til råds, kan det repa
reres og kan det betale sig??





Kim
Montør
Ib
Salg / butik

Klaus
Montør

TLF. 22 21 08 98

Erik Kristoffersen

www.kokken1
Mail: erik.stoffersen@gmail.com
Stationsvej 12A . 9330 Dronninglund . Tlf. 98 84 10 44 . www.tvcenter.dk

Onsdag den 30. September 2020

Hænder i “nød”
Der er mulighed for at have
hænder og arme i en balje
med nødder. En unik oplevelse for alle aldre.

Loddebakken med Hasselnøddeplantagen er et besøg værd.
Der er mulighed for at komme hjem med mange nødder for
blot 50 kr.. Husk at tage en pose med og gode sko.

ULSTED · 17/9 OG 18/9







Vi har åben hasselplantage
i oktober lørdag d. 17 og
søndag d.18 oktober, kl.
12-16
Vi er meget opmærksomme på corona situationen,

og med de seneste ændringer er vi enige om at vi godt
kan afholde vores arrangement.
Og du kan opleve noget
specielt, når Loddebak-



ken hasselnøddeplantage i
weekenden holder åbent og
byder udenfor og indenfor
til alle interesserede.
Der er noget
at opleve
Billeder, grej og maskiner
der viser hvad der foregår,
lige fra der blev plantet, til
det vi bruger i dag, både i
plantagen og i tørreriet.

KKE R
A
P
5
TA’

FO R

STÆ R K PR IS

100.(EX. MO MS 80,-)

DKI TRÆBRIKETTER

10 Kg.
Pris pr. stk. 24,95,- (Ex. moms. 19,96)
(Best. nr. 1942487)

Har du et spørgsmål om
nødderne, har vi et svar, så
tag dine spørgsmål med.
Hvis du vil vide mere om
plantagen,
hasselnødder
eller arrangementet kan
du besøge hjemmesiden:
www.loddebakken.dk, eller kontakte mig på e-mail:
mabel@loddebakken.dk.

TILBUD. SPAR. KØB.
PR. PALLE

1.99995

Houvej 139, Ulsted
Vi har åbent lørdag d. 17
og søndag d. 18 oktober kl.
12-16 begge dage på adressen Houvej 139, Ulsted,
9370 Hals.
Der er masser af plads til
parkering.

(Ex. moms 1599,96)

WOOD PELLETS
HP-KVALITET 6MM/8MM

Træpillerne har ensartet kvalitet og giver
optimal forbrænding. Uden tilsætning af
syntetiske bindemidler. HP-Kvalitet
(High Performance) lever op til markedets
skrappeste krav omkring pillestyrke og
slaggedannelse under afbrænding.

Pris: kr. 50 pr voksen.
Når du er parat til pause,
er der kaffe og varm chokolade.

(Best. nr. 9725892, 9725893)

STARK Dronninglund
D

Nørrevænget 2 • 9330 Dronninglund • Tlf. 9884 1633













Kom ind og se vores smarte

EFTERÅRS KOLLEKTION
Husk modesøndag
den 11. oktober - kl. 10-14

25% rabat på

“Julia er Nordjyllands
største specialbutik
med modetøj til runde og
lækre piger str. 42-56”



v/ Lone Jørgensen

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

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

6.30 - 17.00
9.00 - 14.00
Lukket

74487 • Alle priser er afhentningspriser og incl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl og udsolgte varer samt forsinkede leverancer.



Tur i plantagen
Gå en tur i plantagen, se
de snorlige rækker og oplev hvordan de forskellige
sorter hver har deres egen
facon. Husk at tage en pose
med, der er nødder i plantagen.

Tilbuddene gælder til og med torsdag d. 31. december 2020.
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VODSKOV CYKLER
VODSKOVVEJ 51 · 9310 VODSKOV · TELEFON 98 29 44 77

Vi har cykler på lager
Stort udvalg i butikken. Kom og prøv dem.

Klassiske EL-cykler og MTB modeller
og masser af ganske almindelige cykler.

id
t
l
a
er ud
d
n
i
Vi f odt tilb
et g il dig!
t

Ole: Chef
mekaniker

Anders:
Indehaver

Vi vil gerne sige mange tak for den flotte opbakning der er vist os
under Coronakrisen i år. Venlig hilsen Ole og Anders
Reparation af alle cykelmærker. Salg og Service.

Onsdag den 30. September 2020
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LÆSERBREV: Af Idon Brødbæk, uafhængig og selvstændig skorstensfejer

Har du lyst til at spare
penge på din
skorstensfejning?

Voergårdsvej 24, 9330 Dronninglund

Du kan spare op imod

Der er mange borgere der
ikke ved, at Brønderslev
kommune har valgt at opsige kontrakten med det
skorstensfejerfirma som
kommunen har haft kontrakt med siden 2010.
De 2 er tidligere skorstensfejer Morten Deleuran og
Christian Pedersen, som
ikke længere er aktive indenfor skorstensfejerfaget.
Nu kommer så det ”sjove” ved denne her historie.
Skorstensfejerfirmaet de 2
har solgt og overdraget til
anden side, står stadig opført
på Brønderslevs kommune
hjemmeside som aktivt, og
telefonnumre m.v. figurer
stadig som det skorstensfejerfirma, som borgerne
kan/skal kontakte, hvis de
skal have udført lovpligtig
skorstensfejerarbejde?
Kommunen har altså valgt
at opsige kontrakten med et
tidligere firma, men har ikke
ændret på oplysningerne på
deres hjemmeside her i skrivende stund d. 25/9 2020.

Det giver ingen mening, at
man i et forsøg fra kommunens side, gerne vil gøre
et erhverv liberalt og med
fri konkurrence, men stadig
lader tidligere telefonnumre
på skorstensfejerfirmaet stå
på kommunens hjemmesiden.
Det mest obskure i denne
her sammenhæng er så, at
man fra Brønderslevs kommunes side har valgt at
overdrage det eksisterede
kundekartotek fra de gamle
ejere, til de nye ejere af skorstensfejerfirmaet, som nu er
indtrådt som ejere af det
gamle skorstensfejerfirma
fra Brønderslev. Dette giver
jo anledning til at spørge,
om det frie og liberale i
hensigten fra Brønderslevs
kommunes side til trods..?
Brønderslev
kommune
ejede kartoteket og de oplysninger der måtte være
deri, indtil kontrakten blev
ophævet. Kontrakten udløb
til november i år, men da
der er kommet nye ejere i
firmaet i mellemtiden, så

er kontrakten jo ophævet
og dermed ikke gældende
mere. Hvorfor har man så
valgt fra Brønderslev kommunes side at videregive alle
kundeinformationer m.v til
et bestemt firma, og ikke
gjort det, som man havde
til hensigt med denne her
beslutning, om at liberalisere skorstensfejerarbejdet i
Brønderslev kommune.
En »Liberal« kommune?

Den eksisterende skorstensfejerordning er nedlagt og
borgerne skal selv kontakte
et skorstensfejerfirma for at
få det lovpligtige arbejde udført, dette ville have været på
sin plads, og ikke den halvfærdige løsning som man har
vedtaget nu!
Der kunne godt snige sig ord
ind i denne sammenhæng
som ”nepotisme” , og at det
”lugter” lidt i denne beslutningsproces om at videregive
et helt kundekartotek til et
bestemt firma, som selvfølgelig får en kæmpe økonomisk gevinst og konkurrencefordel i den sammenhæng.

Hvor er den fri konkurrence?

Jeg forstår ikke, at man
kun gør noget »halvt« fra
Brønderslev kommunes
side, og ikke gennemfører
det man havde til hensigt,
netop at liberalisere dette
erhverv, og lade konkurrencen være helt fri.
Det der er endnu værre er,
at borgerne ikke bliver oplyst om disse forhold.
De fleste borgere/kunder
ved ikke engang hvem der
kommer på deres ejendom
og renser deres skorsten, og
hvad de betaler for ydelsen
af dette arbejde.
Fejning kun 1 gang årligt

Jeg vil vove det postulat, at
størstedelen af Danmarks
befolkning ikke aner at der
er frit skorstensfejervalg,
og at man KUN behøver
at få renset sin skorsten 1
gang årligt, samt at man
selv kan bestemme hvilket
skorstensfejerfirma man
ønsker at benytte til dette
lovpligtige arbejde.
Husk: Der er frit skorstensfejervalg i hele Danmark!

40%

på din lovpligtige skorstensfejning

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

Din pris for skorstensfejning,
hvis du benytter mig

275,- incl. moms.

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

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

Læs Limfjordsnyt avisen ONLINE
på www.limfjordsnyt.dk
Vind et gavekort på 500,- kr.
Se konkurrence på facobook: limfjordsnyt avisen

Stationsvej 12A . 9330 Dronninglund . Tlf. 98 84 10 44 . www.tvcenter.dk
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50 års jubilæ
2.7 ltr Lady Supreme

Normalt 799.Jubilæumspris

0.68 ltr
Lady Supreme

Lady 10 vægmaling
Vejl. 1339,10 liter
Jubilæumspris

599,-

599,-

Normalt 299.Jubilæumspris

199,-

Vi giver

20% rabat
på alt fra.....

Tilbuddene gæld

Alt maling
i butikken

÷20%

Gælder dog ikke på i forvejen nedsatte varer!

Tæppefliser
FØR op til 349,-

Pr. kvm.

NU 199,-

149,99,- ....

GARDINMAND
Lars Pedersen

69,-

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

Alle tæpper
og vinyler

Boligtekstil og
brugskunst

÷20%

÷20%

Gælder dog ikke på i forvejen nedsatte varer!

Gælder dog ikke på i forvejen nedsatte varer!

Meltex vinylclick
Fås i mange farver

FØR 349,-

Pr. kvm.

NU

1. oktober 2020

Jubilæumspris

299,-

Onsdag den 30. September 2020
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æumssalg
Butikken
Butikkenbugner
bugneraf
aftilbudsvarer
tilbudsvarer

der
er fra
fra 1.
1. oktober
oktober til
til 3.
3. oktober
oktober

Trægulve
Trægulve

Alt
Alt Kähler
Kähler

ii EG
EG eller
eller Ask
Ask

(Hammershøj)
(Hammershøj)

33stavs
stavs- -14
14mm
mm

Pr.
Pr.kvm.
kvm.

KUN
KUN

Jubilæumspris
Jubilæumspris

199,199,-

“Den
“DenBraven“
Braven“oliebaseret
oliebaserettræbeskyttelse
træbeskyttelse
Transperant
Transperant

44 liter
liter

Jubilæumspris
Jubilæumspris

Først
Først
til
til mølle
mølle
tilbud
tilbud

50,50,-

Afpassede
Afpassedetæpper
tæpper
Kelim
Kelim- -Wilton
Wiltonm.m
m.m
Stort
Stortudvalg
udvalg

÷50% ÷20%

Træbeskyttelse
Træbeskyttelsetil
tilpriser
prisersom
somfor
for50
50år
årsiden!
siden!

RESTPARTI
RESTPARTI

1.1.oktober
oktober1970
1970

RESTPARTI
RESTPARTI

Heldækkende
Heldækkende

2,5
2,5 liter
liter

Jubilæumspris
Jubilæumspris

50,50,-

LAMINAT
LAMINAT
GULVE
GULVE
Fra
Frapr.
pr.kvm.
kvm.
Jubilæumspris
Jubilæumspris

99,-

Sunlight
Sunlight
plisségardiner
plisségardiner
22farver
farver
Flere
Flerestørrelser
størrelser
Restparti
RestpartiFrit
Fritvalg
valg
Jubilæumspris
Jubilæumspris

50,-

SENGE
SENGE
LINNED
LINNED

Udvalgte
Udvalgtedessinger
dessinger
140
140XX200
200cm
cmog
og140
140XX220
220cm
cm

Tarkett
Tarkett

Starfloor
Starfloor
Vinylclick
Vinylclick55
55- -Flere
Fleredessing’
dessing’

Vejl.
Vejl.pris
pris399,399,-

Vejl.
Vejl.pris
prispr.
pr.kvm.
kvm. kr.
kr.349,349,-

Jubilæumspris
Jubilæumspris

Jubilæumspris
Jubilæumspris

199,199,-

199,199,-

Nørregade
Nørregade3-5
3-5· ·9330
9330Dronninglund
Dronninglund· ·Tlf.
Tlf.98
9884
8442
4200
00
Mail@eaogs.dk
Mail@eaogs.dk· www.erikandersenogsøn.dk
· www.erikandersenogsøn.dk
Åbningstider:
Åbningstider:Mandag-fredag
Mandag-fredagkl.kl.9.00-17.30
9.00-17.30· Lørdag
· Lørdag9.00-13.00
9.00-13.00
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Efterårssalg
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HOS TØJEKSPERTEN THOMAS I HJALLERUP
TØJEKSPERTEN HJALLERUP

SPAR25%
PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN

UNDERTØJ OG BASIC VARER UNDTAGET // FRATRÆKKES VARENS NORMALPRIS VED KASSEN

Alle Jeans
fra Lindbergh
og Bison
KÆMPE JEANSMARKED

Alle
skjorter

Alle
vindjakker

÷20%
MORGAN SKJORTER & STRIK
FØR 399,-

NU 2 STK
300,-

NU 2 STK
150,-

MORGAN GOLD SKJORTER
FØR 600,-

HUZAR 2-PACK TIGHTS
FØR 199,-

NU KUN
300,-

2 PAKKER
150,-

SHINE ORIGINAL JEANS

FØR 600,-

HUZAR T-SHIRT
FØR 150,-

NU 200,-

LINDBERGH JEANS

FØR 600,-

NU 300,-

BISON JEANS
FØR 800,-

NU 350,-

TILBUDDENE GÆLDER KUN TORSDAG - FREDAG - LØRDAG I UGE 11.
· LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE I +110 BUTIKKER - 365 DAGE OM ÅRET

· LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE I +110 BUTIKKER - 365 DAGE OM ÅRET

·· HOS
HOS TØJEKSPERTEN
TØJEKSPERTENHAR
HAR
PRISMATCH,
SÅ KAN
DU KAN
STOLE
PÅ PRISEN
VI VI
PRISMATCH,
SÅ DU
STOLE
PÅ PRISEN

·· DU
BLIV
MEDLEM 5%
AF BONUS
KLUB TØJEKSPERTEN
OG FÅ 10% RABAT PÅ DIT FØRSTE KØB
OPSPARER
HVER GANG DU HANDLER
· DU OPSPARER 5% BONUS HVER GANG DU HANDLER
Følg os på Facebook: Tojeksperten Thomas Hjallerup

HJALLERUP
Hjallerup Centret 1 · 9320 Hjallerup · Tlf. 98 28 11 02

Onsdag den 30. September 2020
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Fremvisning af resultatet af arrangementet 24 timer i Hjallerup i år. Pengene går direkte til
Julemærkehjemmet i Hobro.

HJALLERUP

Den store årlige udpegning
af Årets Nordjyde nærmer
sig kraftigt, og der er fem
nominerede til hæderstitlen. Når man ser nærmere
på deres baggrund og på,
hvad de har præsteret i løbet af mange år, så bliver
man imponeret. Men allermest imponeret bliver man,
når man bliver klar over,
hvad en af de fem, Johnni
Olesen, har præsteret.

Rundt 2020 og det årlige
arrangement i Hjallerup
Idrætscenter, 24 timer i
Hjallerup. Det sidstnævnte
tiltrækker i februar hvert år
en fantastisk masse aktive
deltagere og tilskuere, som
i løbet af 24 timer udøver
forskellige discipliner, som
er sponserede, således at der
samles et betragteligt beløb
ind. I år blev det til imponerende 333.333 kr.

Det er et spørgsmål, om
Julemærkehjemmet
i
Hobro havde kunnet eksistere, hvis ikke Johnni havde samlet penge ind til det.
Utallige er de arrangementer, som han sammen med
sine hjælpere har organiseret, og hvis eneste formål
har været at samle penge
ind til Julemærkehjemmet.

Denne sommer sprang han
bogstaveligt ud på det dybe vand og gennemførte
en svømmemarathon med
titlen Vendsyssel Rundt
2020. Den gik ud på at
svømme hele vejen rundt
om Vendsyssel i forskellige etaper. Det var lidt af
en pragtpræstation Johnni
dermed gennemførte, og
det gav en sponsorindtægt
på 175.000 kr. Det resulterer i, at Julemærkehjemmet
får en helt ny bus.

De to arrangementer, som
presser sig mest på, er svømmemarathon Vendsyssel

977.000,- k.r ialt

I alt har Johnni og hans
hjælpere indtil nu indsamlet 977.000 kr. til
den velgørende institution Julemærkehjemmet i
Hobro, og det er de selvfølgelig vildt begejstrede for
dernede.
Derfor vil det være naturligt, at Johnni Olesen
tildeles prisen som Årets
Nordjyde. Det er arrangeret på den måde, at man
kan deltage i en afstemning,
som løber torsdag d. 1. oktober fra kl. 19 til kl. 21.
Man skal sende en sms til
1231 med teksten TV2N
efterfulgt af nummeret
på den kandidat, man vil
stemme på. Det vil altså
sige, at hvis man vil stemme
på Johnni Olesen, så skal
man skrive TV2N 5.

Bredgade 18 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 82 35 31

ALT Overtøj
0-16 år

÷20%
Gælder torsdag, fredag og lørdag
l
l
l
l

Jakker
Flyverdragter
Skibukser
Regntøj

l
l
l

Termotøj
Termostøvler
Gummistøvler

Besøg min skønne butik
i Bredgade 18, Brønderslev.
Jeg har et stort og bredt
udvalg af børnetøj 0-16 år
Johnni har gennemført sin svømmemarathon Vendsyssel Rundt 2020 og kan med ualmindelig god samvittighed gå i land for denne gang.

Vi ses! Hilsen Maja

www.børneshoppen-stars.dk
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AFTENSALG

Se bare her! hos XL-Byg, Hals

Torsdag den 3. nov.
kl. 18-20
holder
vi
OPRYDNINGSSALG PÅ UDSTILLEDE MODELLER

KRUKKER
Mange
forskellige

PLÆNEKLIPPERE
Benzin og EL

HAVE
MØBLER

Produkterne købes som beset og er afhentningstilbud.
Kom og gør et godt køb. Gælder så længe lager haves!

Spar helt op til

50%

Husk også lørdag den 3. oktober afholder vi

LØRDAGSSALG

med masser af gode tilbud, som kun gælder denne dag!

/S

A

Med forbehold for trykfejl, mellemsalg og udsolgte varer. Tilbuddene på denne side gælder kun torsdag den 3. november 2016 kl. 18-20. Priserne er inkl. moms. Priserne gælder ved kontant a�hentning.

Hals · Strandvejen 2 · 9370 Hals · Tlf.: 98 25 24 44 · Fax: 98 25 22 25 · E-mail: mail@xl-hals.dk

Hals · Strandvejen 2 · 9370 Hals · Telefon 98 25 24 44
Fax 98 25 22 25 · Email: hals@tmg.dk

AULUM
Industrivej Nord 16

FJERRITSLEV
Håndværkervej 5

GJERN
Søndergade 62

HALS
Strandvejen 2

HANSTHOLM
Industrivangen 2

HUNE
Jonstrupvej 5

HURUP
Industrivej 2
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Din faste partner

Hos Limasport er vi din faste partner indenfor klub, erhverv
og skole. Vi er din lokale butik på nettet.

Erik Andersen i tæppeafdelingen. Han har naturligvis service
med opmåling og montering af både tæpper og gulve.

DRONNINGLUND

Firmaet Erik Andersen &
Søn kan den 1. oktober
2020 se tilbage på 50 år
med forretning i Nørregade
i Dronninglund.
Forretningen lå for 50 år siden - 1970 - i butiklokalet
lige ved siden af den nuværende butik, hvor der idag
er genbrugsbutik.
Indehaver Erik Andersen
har igennem alle årene gået
efter at drive en butik med
salg af maling, tæpper og
gulve, hvor kunderne kunne opleve en høj standard,
både fagligt og ikke mindst
servicemæssigt. Man har
bestræbt sig på at give kun-

den den bedste oplevelse,
hvilket Erik Andersen synes er lykkedes takket være
et engageret personale igennem alle årene.
Der er idag ansat 7 medarbejdere, som betjener kunderne i henholdsvis Dronninglund og i butikken i
Sæby, hvor Erik Andersen
har en stor butik i butikcentret på den gamle Falckstation i Sæby.
Jubilæet fejres med ekstra
gode priser i 3 dage i denne
uge, hvor man bl.a. kan
købe et restparti af maling,
hvor prisen er sat ned til
prisen som den var i 1970.
Jubilæumsnnoncen kan ses
på side 6 og 7 her i avisen.

Få jeres egen partnershop - både som klub, erhverv eller skole.
Vi håndtere alle...
- Bestillinger
- Betalinger
- Leveringer

Med jeres egen partnershop er det nemt...
-

At bestille klubtøj, arbejdstøj, skoletøj, tasker og andet tilbehør
Angive tryk, uploade jeres eget logo
Få navn på tøjet
Gratis oprettelse
Ingen binding
Ingen risiko

Kontakt os på 22794830 eller info@limasport.dk

Hjallerup Centret 11, 9320 Hjallerup • Tlf. 22 79 48 30 • info@limasport.dk

Husqvarna’s fabriksgaranti* på Automowere udvides fra 2 til 3 år, hvis du får udført det obligatoriske 8. kvartals

garanti eftersyn på vores serviceværksted � EKSTRA GARANTI OG ELLERS BARE ET GODT TILBUD..!

Normalpris garanti eftersyn kr. 595,�

Tilbudspris indtil 31. december
Du kan desuden få
maskinen rengjort,
serviceret, opdateret
og vinteropbevaret
hos os, for ekstra kun

Savdoktoren.dk

kr. 599,�
Samlet I alt kr. 998,� kontakt os
og hør mere om dette tilbud..!
Samlet normalpris kr. 1495,�

Kr.

399,�

*Eftersynet skal udføres og kunne dokumenteres udført i 8. kvartal efter købsdatoen
Prisen er excl. forbrug af slid/reservedele samt ekstra tidsforbrug til evt. reparation.
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EFTERÅRSSALG
ONSDAG • TORSDAG• FREDAG • LØRDAG

Nederdel
Før 399,95

Nu 250,Skjorte

at erhverve bygningerne
og grunden udløb, sagde
formanden for støttefor
eningen, Frits Danielsen,
følgende: ”Jeg tror, at det
er meget begrænset, hvem
der vil byde på sygehuset.
Skrækscenariet er en inve
stor, som køber det og bare
lader stå til. Så snart det ik
ke er Region Nordjyllands
ejendom længere, vil der
ikke blive slået græs og i det
Bygningerne står fuldstændigt tomme bortset fra en fløj, som hele taget ikke blive udført
bruges til lægeklinik, men heldigvis holdes parken omkring vedligeholdelse, og det vil
det tidligere sygehus i pæn stand. Det sætter borgerne i være forfærdeligt, hvis det
ender med at blive sådan et
Dronninglund stor pris på.
spøgelsesområde inde midt
i byen.”

DRONNINGLUND

Før 499,-

Nu 300,-

Bluser
Før 299,95

Nu 175,-

21. august udløb chancen
for at byde på bygninger
ne, som tidligere rummede
Dronninglund Sygehus.
Nu er frygten i byen, at
bygningerne og grunden
kommer til at stå og for
falde.

Nederdel
Før 399,95

Nu 250,T-shirts
Før 299,95

Nu 175,-

KLAR TIL EFTERÅRET
Kjole
Før 499,-

Siden 1895 har der været
sygehus i Dronninglund.
Fra 2015 har der dog ikke
været patienter på sygehu
set, der i perioden frem til
og med januar 2019 i stedet
har været brugt som asyl
center. April 2015 blev der
afholdt et borgermøde om
fremtiden for sygehusbyg
ningerne. På mødet blev
der fra Socialdemokratiet

foreslået, at man lavede en
eller anden form for sund
hedsklinik. Borgmester
Mikael Klitgaard kommen
terede dette ved at sige: ”Vi
har masser af kapacitet til
et sundhedshus i forvejen,
så det giver ikke mening at
købe en gammel bygning.”
Støtteforeningen
for
Dronninglund Sygehus
har lige siden sin opret
telse kæmpet for at bevare
sygehuset i byen, og da
regionen i 2019 satte byg
ningerne til salg, var man
meget skeptisk mht. til,
hvem der kunne tænkes
at byde på det. I august
2020, hvor chancen for

Da regionen satte bygnin
gerne til salg sagde medlem
af initiativgruppen, som
blev nedsat for at være med
til at medvirke til en god
fremtid for det tidligere
sygehus, Allan Danielsen:
”Det bedste er jo, hvis no
get af bygningsmassen kan
genbruges. Det værste er,
hvis bygningerne bare får
lov til at stå og forfalde og
blive til spøgelsesbygnin
ger. Vi ser frem til, at der
skabes aktivitet i området
til gavn for byen.”
Allan Danielsen håber sta
digvæk, at der kommer en
køber, der har et godt pro
jekt, og han ved, at der er
en, som er interesseret.
Ejendomsmægler Mads
Vestergaard, Dronning
lund, har kontakt til en
pengestærk flok, som har et
flot projekt, men som stil
ler som betingelse, at regio
nen må tage stilling til en
evt. forurening af grunden.
Hvis regionen ikke vil det,
så agter man at trække sig.

Nu 300,-

DRONNINGLUND

Bluse
Før 399,95

Nu 250,Kjole
Før 499,-

Nu 300,-

ÅBNINGSTIDER:
MAN-FREDAG 09.30-17.30
LØRDAG
10.00-14.00
SØNDAG
LUKKET

MØD OS PÅ

TORVET 9 . HALS . TLF. 8861 6966

Der var lagt op til en rigtig
oplevelsesrig dag med ar
rangementet ”Åbent Hus i
Thorup”, men mediemøl
len havde lagt sin kvælen
de sky over Østvendsyssel
med tidender om, hvor vi
rusbefængt Dronninglund
og omegn var.
”Der var kun 9 perso
ner her hos os i Glocal
Art. Siger og skriver ni!
Omsætningen var kun
omkring 10% af sidste års
omsætning. Det er frygten
for corona, som har holdt
folk hjemme,” sagde Frede
Hansen i sin omtale af gal
leriets dag. Lidt længere
henne ad Thorup Hedevej

kunne Lykke berette om
noget lignende hos dem
på ”Lykke og Wellness”. I
modsætning til Glocal Art
startede de først i april i år,
så det var første gang, de
var med. ”Det er i øvrigt
en god idé med åbent hus,
men vi havde i løbet af åb
ningstiden kun besøg af 3,”
sagde Lykke.
Keramiker Rikke Barlebo
kunne fortælle, at hun i lig
hed med Glocal Art havde
besøg af 9 personer. I for
omtalen blev der lovet, at
man ville få Rikke at se un
der arbejdet med leret, men
da det ringe fremmøde vi
ste sig, blev arbejdet med

ler på drejeskiven erstattet
af en udstilling på et bord
udenfor, hvor der blev vist,
hvordan en klump ler ef
terhånden blev til en flot
krukke.
”Der har faktisk ikke rig
tigt været nogen her,”
sagde vinavler Mogens
Damsgaard, som også gav
coronaspredningen skyl
den. ”Der er ellers godt
med frisk luft heroppe hos
os,” tilføjede han med et
stort smil. Der var dog
nogle enkelte, som vovede
sig op på vingården, og de
fik en god snak om vin og
andet godt med Mogens.

Onsdag den 30. September 2020
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UDSALG
RT
U
P
UTS

SL

Spisebord med
laminat top i grå
Inkl. 1 udtræks plade.
Normalt 10.999,-

Nu 7.499,-

Spar

26%

MISTRAL Reol system
EDGE By Hammel Byggesystem
FINDAHL stole

Haslev
spisebord
Normalt 5.950,-

÷25%

Nu 4.398,Sanne
lænestole

Linnea lænestol

Linnea lænestol

i sort eller brun læder

i sort med natur eller
sort fransk flet
Normalt 2.999,-

Normalpris 2.999,-

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

NU 2.799,-

NU 2.799,-

Normalt 10.995,-

Nu 7.699,Dansk produceret
Kontinentalseng

Dansk produceret
Elevationsseng

180 x 200 cm. eller 160 x 200 cm.
Fås i medium og fast.
Med Linak motor på.

90 x 200 cm. eller 80 x 200 cm.
Fås i medium og fast.
Spar
Med Linak motor på.

Normalt 14.999,-

Normalt 9.999,-

Nu 7.999,Sæt ben 499,-

40 mm tyk
topmadras
med latex

Læder drejestol
med skammel
og regulering i ryggen

NU 3.999,-

50%

Nu 4.999,Sæt ben 499,-

70 mm tyk
topmadras
med latex

Olaf spisestole
i eg eller sort malet bøg.
Super god siddekomfort.

Pris i stof

PBJ Designhouse
Titan spisebordsstol

999,-

Pris i okselæder

1.399,( Set til 2.199,- )

29%

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

Spar

Sort læder
Normal 3.249,-

Nu 2.300,Fri levering
i hele Danmark
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Så er vi klar med ny butik i Ulsted

EGENSE – HAV OG FJORD

Åben torsdag og søndag kl. 10.00-15.00

Mange
spændende
vare i alle
prisklasser
Her finder
du alt fra tøj
til antik

Følg os på Facebook
og Instagram
( lidt Specielt )

Købmagergade 1 · 9370 ulsted

Af Bruno Larsen
Som så mange andre sejlklubber forbereder Egense
vinterhalvåret med afrigning. Stranderstrygningen
2020 kommer til at foregå
lørdag 31. oktober, men
mange både skal også på
land. Der er bestilt kranløft
til bådoptagning lørdag
10. oktober samt onsdagene 21. oktober og 4. november.
I sæsonens slutforløb er også tilrettelagt to maritime
børnearrangementer plus
det traditionelle ”efterårsfiskeri”. Alle er velkomne til
alle tre dele.
Efterårs-tilbud
Det ene maritime børneog junior-samling afvikles
om formiddagen onsdag
14. oktober i skolernes efterårsferie. Deltagerne skal
bygge vandkikkerterne,
hvorefter de kan gå på opdagelse i vandene ved havn
og strand.

Tidligere formand Jan Brix
er tilbage i Egense Sejlklubs
bestyrelse – nu som kasserer.
Foto: Claus Søndberg/ Nordjyske

Den anden samling bærer
overskriften ”Førstehjælp i
børnehøjde”, og kommer
til at foregå søndag 15. november.
Oktober-fiskeri
Efterårsfiskeriet foregår på
traditionel vis søndag 18.
oktober. Der indledes kl.
8 med kaffe/te, rundstykker og en kort orientering.
Ved 14-tiden afsluttes med
suppe og øl/vand, og prisen
for det hele er kun 50 kr.

Alle interesserede kan deltage, men skal tilmelde
sig tre dage før for at få
plads i en båd med skipper.
Samme frist gælder for
lån af fiskegrej. Sejlklubben
udlåner gerne redningsveste.
En betingelse for deltagere
i alderen 18-65 år er det
lovpligtige fisketegn. Børn/
unge under 16 er også velkomne, hvis de ellers har
følgeskab af voksne.
Eks-formand
tilbage
Sejlklubbens virke fortsætter således ufortrødent
trods en del uro i medlemskredsen ovenpå generalforsamlingen 7. marts.
Kernen i problematikken
er videoovervågning af havnen, hvilket har fået to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Mette Christensen og
Peter Møller Jensen, til at
forlade deres poster.
Tidligere formand Jan Brix
er indkaldt fra sin plads
som suppleant og er nu
kasserer i en bestyrelse, der
er reduceret fra fem til fire personer. De tre andre
er formand Hans Jørgen
Thrysøe, næstformand Jan
Larsen og sekretær Bettina
Jane Nielsen. Kvartetten
vurderer lige nu – under
hensyntagen til corona-restriktioner – en ekstra generalforsamling.

En dejlig oplevelse · Natur · Specialprodukter · Hyggestund med kaffe / the

Efterårets åbningstider
Mandag: Lukket
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag: 13-17
Lørdag: 10-14
Søndag: Lukket
Uge 42 åbent hele ugen, på nær søndag.
Kom og se vores
geder og Alpakaer

Aslundvej 51 9310 Vodskov · Tlf. 93 96 14 49 · www.fredensfryd.dk
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Kør en tur ti

l Hals og se

vores butik

Stort udvalg i garn og tilbehør
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag: 10:00-17:00
Onsdag: 10:00-17:00
Torsdag: Lukket
Fredag: 10:00-17:00
Lørdag: 10:00-13:00
Søndag: Lukket

Mae Engen i butikken på Midtergade.

HALS

Af Bjarne Høj
Der er igen kommet
tekstiler i byens gamle
tøjbutik på Midtergade 2
i Hals. Tidligere ”Tøj til
far og søn” og ”Brunø””,
men nu er det Mae og
Carsten Engen, der har
oprettet butikken ”Mae
Mode”.

Butikken er fyldt op med
en masse kjoler i skønne
farver og former, men
sortimentet omfatter også t-shirts, sommerbukser, smykker, accessories,
tasker og puder, samt
second-hand børnetøj.
Desuden et stort udvalg
i rengøringsartikler, herunder håndspritartikler.

Forretningen har tidligere i ca. 6 år haft stade
ved Torvet på de årlige
onsdagstorvemarkeder.
”Mae Mode” holder
åbent dagligt foreløbigt
alle hverdage kl. 10-17,
lørdage kl. 10-14.

Midtergade 1c · 9370 Hals · Tlf. 30 30 51 81

Mae Mode
l Kjoler i mange skønne
farver og udformninger.
l Smykker og accessories
l Rengøringsartikler
og værnemidler Covid19

MIDTERGADE 2 · 9370 HALS · ÅBENT FRA KL. 10.00 · LUKKET SØNDAG
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Livet på bjerget er enkelt,
men der skal træffes valg,
de rigtige valg og prioriteringer. Det har man kun sig
selv og sit team til. Ansvaret
ligger hos en selv, og tak for
det! For det er jo der, man
udvikler sig. Der vises små
videoer i forbindelse med
foredraget. FU

HJALLERUP KULTURHUS

Foredrag nr. 6:
Torsdag
den 22. oktober
Runa Christensen:
Prinsesseskolerne i
Dronninglund Sogn
Skolevæsenet for bønderbørn i Dronninglund Sogn
blev sat i helt faste rammer for 300 år siden, da
Dronninglund Slots ejer,
prinsesse Sofie Hedvig på
sin fødselsdag underskrev en
fundats, som indførte gratis
undervisningsret og –pligt
for alle sognets børn, selv de
allerfattigste. Prinsessen og
hendes kreds af ledende personer mente, at alle skulle
have mulighed for at læse i
Det Nye Testamente, den
lutherske katekismus og salmebøgerne. Det var lige i
starten af den gryende oplysningstid og af pietismens
strenge kirketugt, og det er

denne spændende og anderledes tid, Runa vil fortælle
om.
Foredrag nr. 7:
Torsdag
den 29. oktober Søren
Gudmann:
Helt til toppen
Med baggrund i mere end
20 års bjergbestigning tager
jeg publikum med hele vejen til toppen og sikkert ned.
Jeg kommer ind på, hvordan
man forbereder sig, og hvad
der kræves for at lykkes, dvs.
planlægning, træning, disciplin, mod og viljestyrke.
Alting bliver indimellem
svært, hårdt og surt, og livstruende situationer opstår
og skal håndteres. Endelig
vil jeg diskutere, hvad man
får ud af det, hvorfor vi gør
det, hvad man kan lære, og
hvad man kan bruge det til.

Foredrag nr. 8:
Torsdag
den 5. november
Anni G. Walther fortæller
om sit liv.
Anni Walther vil fortælle
om sin barndom i Vejgaard,
herunder om hendes sorg
som 15-årig, da hendes far
pludselig døde. Dernæst
skal vi høre om Annis mangeårige arbejde i Aalborg
Kommune. Som forvaltningschef stod hun for officielle besøg i Nordjylland
bl.a. besøg af Kosygin i
1971 og mange besøg af den
danske kongefamilie. Hun
medvirkede som arrangør af
Tall Ship Races. Endelig var
Anni leder af Utzon Centret
fra 2009 til 2014. Nu har
Anni et travlt pensionistliv.
Foredrag nr. 9:
Torsdag
den 12. november
Kjeld Pedersen:
Flytningen af Rubjerg
Knude Fyr.

Kjeld vil starte med at fortælle, hvorfor og hvordan
fyret blev bygget, vi skal
høre lidt om bygningerne og
beboerne på stedet, og endelig skal vi have fortællingen
om flytningen af fyret.
Foredrag nr. 10:
Torsdag
den 19. november
Jens Frydendal:
Aakjærs sang – Aakjær selv
Det starter alt sammen med
Ole, der sad og sang på sin
hedeknold, men siden stak
i rend og fór over havene.
Vi følger Ole (eller Jeppe)
på flugten og ender mange
gode sange senere ved skålen
med de usjungne sange i
lyngbakkerne ved Jenle. Vi
synger med hver sit næb
et udvalg af Aakjærs sange
og bruger dem som afsæt
for en livslang fortælling om
Aakjær. ” Når Aakjær skrev
sådan, hænger det sammen med, at der på dette
tidspunkt i hans liv eller
i samfundet skete det og
det!” vil være indledning
til mange af fortællingerne
efter sangene. Syng med
og oplev nye synsvinkler
på Aakjærs sange og digte!
FU.
Find os på nettet under
Hjallerup. info.

HALS

Af Bjarne Høj
I den nu forgangne sommer opstartede den lokale tømrer, Mark Larsen,
Hals Spillehal i lokalerne
på Midtergade 34C, Hals,
efter Hals Avis´ lukning.
Lokalerne er indrettet med
et spillerum og et opholdsrum med bløde møbler og
kaffe og chips ad libitum
– der er sørget for en hyggelig stemning til gæsterne.
Spillerummet har pt. 12
spillemaskiner og 8 nye er

på vej. Snart kan man også
spille på live-travsport på
storskærm og publikummet skal være mindst 18
år, for at kan spille.
Mark Larsen udtaler: ”Der
er altid opsyn med stedet,
via bl.a. overvågningskamera og jeg vil selv være til
stede det meste af tiden”.
Der er åbent hver dag fra
kl. 11 til midnat, hvis der
er kunder, ellers lukkes kl.
22.

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

1.+2.+3. oktober

÷25%

giver vi
på ALT i butikken.

Dog ikke pleje og
hegnsartikler,
der giver vi

÷15%

2 minutter fra Jyske Ås afkørsel nr. 15
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Sælg dine ting · Køb reolplads hos

KRÆMMERHUSET HALS
www.kraemmerhusethals.dk

Kom og se de mange spændende ting!

Vibeke Larsen i sin nye butik på Midtergade.

Bestilling af reolplads
Kom ind og aftal nærmere.

HALS

Af Bjarne Høj
Vibeke Larsen, Hals, har
startet butik med især
de populære naturtro
BabyBorn-dukker, både
nye(fødte) og de mere
brugte, samt et stort udvalg af de ligeledes populære Lamaze-dukker.

Vibeke har udsalg fra De
røde Hytter bl.a. i.f.m.
sommerens onsdagstorvedage, og er nu også flyttet ind i Midtergade 34C,
hvor Hals Avis´ tidligere
var.
Udover det store udbud af
BabyBorn-dukker, vil der
også være en stor samling

af bløde bamser i mange
variationer, samt nyt og
brugt legetøj.
Der vil foreløbigt være
åbent fredag kl. 11-17,
samt efter aftale på telefon
25 77 41 61.
Butikken er også at finde
på facebook.

Åbent
Mandag til fredag:
10.00-17.00
Lørdag og søndag:
10.00-15.00

Midtergade (tidligere Fakta) 9370 Hals
Hobbylandbrug - Halsvej 95, 9310 Vodskov

Vi har et varieret udbud af varer
i alle prisklasser.
Tøj · Sko · Brugskunst
Møbler og mange andre ting!
Kør en tur til Nørresunby. Du finder os på gågaden.

HANDELS HJØRNET
Vestergade 9 · 9400 Nørresundby · Tlf. 21 63 17 97

Indeh. i stueplan: Køkken alrum med gulvvarme. Stor
stue samt vindfang. Badeværelse med bruseniche. 1. sal
har soveværelse samt 2 værelser og repos. Gode udhuKontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

Nybolig
Vodskov

se og jorden omkring ejendommen. Her er kort afstand
ind til Vodskov og kort afstand til motorvejens til- og frakørsel. Bus lige udenfor døren.
Sag: 3135

1.895.000
1.832
95.000
7.714/6.771

Vodskovvej 40 A ·· ·9310 Vodskov
9310@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98292277

Bolig m²

144

Grund

57.859

Stue/vær

1/3

Opført

1919

18
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Fotofremkaldelse
Fotoforstørrelser
EDB løsninger
Mac Support
Alt i tryk og printopgaver
Erhvervsløsninger

l

Trådløs alt-i-en A4 printe

Onsdag den 30. September 2020
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Uforpligtende måltagning og tilbud gives gerne!
40 års erfaring med gardiner og persienner

Altid
med et
godt tilbud!
Telefon
96 840 740
23 840 740

25% raigbhtat

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

l
l
l

Kjeld, Ivan og Inge i butikken på Torvet.

HALS
Supersmart
trådløs farve ink-jet alt-i-én
l Gardiner
maskine. Kan farveprinte, kopiere og scann
l Plisségardiner
MedAfmulighed
fordende
ati Frederikshavn,
printe ogfraog meget
Apple/Andri
mere. Og du kan
Bjarne Høj
l Lamelgardiner

Pakkepris 799,- incl. moms

l Foldegardiner

l Panelgardiner
l Rullegardiner
l Persienner
l Markiser

Butikken ”Hobby og
Retro” har i sommers
etableret sig i egne lokaler på Torvet 13 i Hals,
efter at have været ”på
gaden” i.f.m. onsdagstorvedagene i Hals i 23 år.
Butikkens personale består
af Inge`s Hobby og hendes mand, Kjeld, bosid-

desuden Inges bror, Ivan
og hans kone Kristina fra
Jerslev.

desuden finde nyt legetøj, iblandt genbrugsting, i
det store butikslokale, der
tidligere udelukkende var
genbrugsbutik.

kort og klippeark, stickers,
TOHO-perler (grønlandske), telegrammer, karton,
indbydelse- og takkekort

åbent fredag, lørdag og
søndage kl. 10-16, samt
onsdage kl. 10-16.

(Der medfølger ekstra
og papir
Butikken er blæksæt
på ca. 200m2
og har Nordjyllands stør“værdi ca 275kr”)ste udvalg af kort, bl.a. 3D Butikken på Torvet har

EDB SUPPORT

www.mouridsen-gardiner.dk
Nøddevej 36, Stae· 9310 Vodskov
Ring og aftal tid, så kommer jeg med med prøver og modeller

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-digit
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
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AKUSTIKGULV
GREYHOUND OAK
Pr. m2

299,-

Normalpris pr. m2 399,-

NEW PADURA
HICKERY

s

ALJE

STORE GULVMED

SPAR
100
,
Pr. m

Pr. m2

349,-

2

Et akustikgulv med kork er lyddæmpende og mindsker rum- og trinstøj.
Gulvet er vedligeholdelsesf rit, lunt at gå på og velegnet til gulvvarme.
25 års garanti. Begrænset lager.

Normalpris pr. m2 599,-

8 58

tal.dk
0

2

SPAR 250,-

CANTO
VEGAS
Pr. m2

99,-

Pr. m2

Normalpris pr. m2 159,-

Med New Padura Hickery får du et bredt plankegulv i Amerikansk nøddetræ, hvor den smukke struktur

Med et Canto Vegas får du et tidløst og klassisk fladvævet væg-til-væg

i gulvet er særligt f remhævet. Monteres med limf rit kliksys-tem, godt til gulvvarme og med 20 års garanti.

tæppe til ethvert hjem. Slidstærkt og velegnet på underlag med

Begrænset lager.

gulv- varme eller på trapper. Fås i flere farver.

RING OG BESTIL GULV- & GARDINBUSSEN PÅ TLF. 98 82 12 33 - SÅ KIGGER VI FORBI

LEJ EN
POLERMASKINE
250 KR.
PR. DØGN

DET ER IKKE EN
BARE I ORD

DET ER MAX

I ORDEN

LÅN EN
TÆPPE
RENSER

GRATIS
OPMÅLNING
TIL MARKISER,
GULVE OG
GARDINER

GRATIS
Du betaler
kun for sæben:
289 kr
Rækker til 60 m2

Tæpper - Gulve - Gardiner

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 10.00 - 17.30

22 83 16 16

R

SPAR
59,Pr. m

Fredag: Kl. 10.00 - 18.00
Lørdag: Kl. 09.30 - 13.00
Tilbudene gælder til og
med den 25. oktober

Find andre gode tilbud
på vores Facebook side:
facebook.com/garantgulveoggardiner/

Brønderslev

Østergade 55 . Tlf. 98 82 12 33
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LUND

NING

DRON

Restaurant, Pizza- og Kebabhouse

BOTAN
ken
rrence i butik

Adventskonku

Gæt og vind

flotte præmier

Psst … Når du har forkælet alle de andre, må du gerne forkæle dig selv også.

Open by Christmas
torsdag 28. november
kl. 10-22:

Tranebærvej 1, Dronninglund

Telefon 98 84 16 22
-20%
på tøj og sko
(dog ikke hjemmesko, træsko,
thermo- og gummistøvler)

Gang i
D
anmark
Merry Christmas
fra...

Bestil din fest her hos os!

Knud Pejstrup

POLITIK

Vi har plads til 150 personer

Vi kan lave netop den menu, du gerne vil have!
På rekordtid har Kristen
demokraterne skaffet
vælgererklæringer nok til
at opstille til næste folke
tingsvalg.

Nu er vi klar til at snakke
politik og det glæder vi
os til.
Først kommer kommu
nalvalget samtidigt med
regionsvalget, for så at
slutte af med folketings
valget.
Til alle tre valg, vil vi
som altid, kæmpe hårdt
for børneområdet, miljø
et, den personlige frihed
og sidst men ikke mindst
fællesskabet
Har vi ikke lært andet
af Coronaen, så har vi
lært hvor meget fælles
skabet betyder for vores
samfund.
Det er fantastisk at se
hvordan
mennesker,
som ikke kender hinan
den, hjælper med stort
og småt.

Vi takker alle, som har
været med til at gøre en Med venlig hilsen
indsats for, at skaffe alle Kristendemokraterne
Brønderslev Kommune
vælgererklæringerne.
Knud Pejstrup

Læs Limfjordsnyt avisen ONLINE
på www.limfjordsnyt.dk

Vind et gavekort på 500,- kr.
Se konkurrence på facobook: limfjordsnyt avisen

RIGTIGE MÆND
SMART TØJ MED FORMAT
1 XL - 10 XL

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

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

Åbningstider: Hver dag kl. 11.00-22.00

Kom ind og se det

STORE
UDVALG

Torvet 1A · Nørresundby · 98 22 34 46
Klik ind på www.butik-rigtigemaend.dk eller mød os på Facebook

Jubilæum
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Skott butikkerne

fejrer 25 års...

i Brønderslev

ULDFRAKKE
Normalpris 2000,-

NU....

1000,-

ANNA MONTANA

JEANS
Nye farver.
Str 36-48
1 par 600,-

QUILTET
JAKKE

2 farver.
Normalpris 900,-

NU....

800,-

500,-

2 PAR........

JEANS

Normalpris 800,-

NU....

400,-

PARKACOAT

LEO JAKKE

NU....

NU....

Normalpris 1800,-

900,-

Normalpris 1100,-

VEST

2 farver.
Normalpris 450,-

NU....

300,-

600,-

JEANS

Normalpris 800,-

NU....

400,Tilbuddene gælder i alle 3 butikker:
ROLD, AALBORG &
BRØNDERSLEV!

Følg os på Facebook!
NYGADE 26 . BRØNDERSLEV . TLF. 98 82 19 66
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Cigaretfiltre er en miljøfjende
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

Den utilsigtede fangst af havfugle under fiskeri med net
dræber flere hundrede tusinde
havfugle årligt, viser en ny
dansk undersøgelse, der netop
er offentliggjort af Biological
Conservation.

- Cigaretskod hører ikke til i
naturen, hedder det i en overskrift. Man kan skodde en cigaret. Et skod er en cigar- eller
cigaretstump, men skodder er
noget helt andet (forsats til vinduer, red.).
Da skod ikke findes i flertalsform, kan det vel være mest
korrekt, at anvende betegnelsen cigaretfiltre. Det er nemlig
filtrene, som havner i naturen.
Problematikken om henkastede ”skod” opstod i midten af
1950’erne, da filtre til cigaretter blev indført. Baggrunden
var, at flere studier påviste, at
den maskinmålte mængde af
tjære og nikotin reduceres fra
brændende cigaretter ved brug

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

Vesterbro 121,
9000 Aalborg

98 12 79 99
Østergade 56,
9440 Aabybro

98 24 37 72
Jesper
Orlien

Lisa
Torp Hjort

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

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

BISÆTTELSE
Begravelse/Bisættelse
• Kiste (hvid) DANSK produceret

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

Filtrene er overalt
Og nu er cigaretfiltre antalsmæssigt den største fraktion
af henkastet affald i Danmark.
Filtrene indeholder plastikmaterialet celluloseacetat. Efter
5-10 år nedbrydes filtrene til
mikroplast. De forsvinder ikke.
Filtrene afgiver tungmetaller
som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin.
57.000 danske skole- og gymnasieelever gennemførte i 2019
verdens første nationale kortlægning af plastforurening i naturen. Resultatet viser, at forureningen er omfattende. I alt
indsamlede eleverne 374.082
stykker plastaffald, heriblandt
hele 112.000 cigaretfiltre. Dermed havner antallet af filtre på
en førsteplads foran chipsposer
og slikpapir.
Hvert tredje stykke plastaffald i
naturen er altså et cigaretfilter.
Denne forurening illustreres
yderligere af Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldindsamling. I 2019 fjernede
indsamlerne 1.500.000 cigaretfiltre fra naturen.
Tre milliarder ”skod”
Foreningen Hold Danmark
Rent vurderer, at der hver dag
smides ni millioner cigaretskod
på gader, veje og i naturen i
Danmark. På årsplan bliver det
til cirka tre milliarder skod.
Miljø- og Fødevareministeriet
oplyser, at foreløbige analyser
indikerer, at cigaretfiltre henkastet i naturen nemt kan ende
i alle former for marine miljøer
og udgøre en miljørisiko for
vandkvaliteten, ligesom filtrene
kan afgive stoffer, som kan påvirke marine organismer.

Begravelsesforretning

Bente
Sølvkjær

af filtre. I dag produceres 99
pct. af alle cigaretter med filtre.

Minister har ordet
Her får miljøminister Lea Wermelin ordet:
- De små filtre ligner måske
noget naturligt, men tag ikke
fejl. Cigaretfiltre indeholder
plastik. Når de smides i naturen nedbrydes de til mikroplast, som ikke bare forsvinder,
men gør skade på vor natur og
vandmiljø. Så der er ingen tvivl

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

– cigaretfiltre hører hverken til
i naturen eller på gaderne i vore
byer.
1. juli 2020 igangsatte Lea
Wermelin kampagnen #skodfritdanmark. En såkaldt skodinstallation med en række store
cigaretfiltre i træ er med til at
anskueliggøre, hvor stort problemet er med henkastede cigaretfiltre i den danske natur.
Installationen havde premiere
på Amager Strandpark, blev
flyttet til Islands Brygge 11.
august, men skal ellers landet
rundt.
Vi står i en krise
Med gigant-filtrene vil miljøministeren sammen med organisationen Plastic Change
sætte fokus på målet om et
skodfrit Danmark. Stifteren af
Plastic Change, Henrik Beha,
får de sidste ord:
- Vi står i en plastikkrise, og
de fleste af os har efterhånden
set flere billeder af de skræmmende store mængder plastik
og mikroplast, der i dag findes
i naturen og i havene. Det er
på høje tid, at vi gør noget, så
hverken cigaretfiltre eller andet
plastik ender i naturen. Vi har
alle et ansvar. Også tobaksindustrien. Derfor er det den helt
rigtige vej at gå, at give tobaksproducenterne et oprydningsansvar.
På gensyn 25. november

Kvinde med
skod-budskab
Et enkelt cigaretfilter ser ikke
ud af meget, men det lille stykke affald hober sig op i gadebilledet og naturen. Hver dag
bliver der nemlig smidt omkring otte-ni millioner filtre i
Danmark.
I fjor fik 54-årige Bodil Fosgaard fra Rødovre nok af alle de
henkastede cigaretfiltre. Hun
begyndte at samle filtre rundt
omkring i København ved stationer, indkøbscentre og på gader og pladser.
Bodil Fosgaard, en sand iværksætter og produktudvikler, nøjes ikke med at indsamle filtre
og smide dem i skraldespanden. Forinden bruger hun dem
til at lave statement (læs: udta-

lelse, erklæring, konstatering)
i form af kunstværker med
budskaber, som skal få os til
at svine mindre og passe bedre
på naturen.
Hendes gadekunstværker med
budskaber skal få forbipasserende til at tænke sig om en
ekstra gang - inden de kaster
cigaretfilteret fra sig.
- Filtrene er en måde for mig
at formidle et budskab på. Jeg
håber, at mine værker kan være
med til at ændre adfærden både
hos dem, der smider filtrene
på gaden og i naturen, og hos
alle andre, så vi sammen passer
bedre på naturen, siger Bodil
Fosgaard, der også har fotograferet vedstående billede.

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

Den såkaldte skod-installation med cigaretfiltre i træ havde premiere på Amager Strandpark.
Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

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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Vi gør det NEMT for dig!
Skal du have ny

Vi laver

Vi laver ge

rne

BRÆNDEOVN

SERVIpCerE

SERVICE

eller et

PILLEOVN

på alle ty

på dine
haveredsk
aber.
FRONTRIDE
RE
PLÆNEKLIP
PERE
MOTORSA
VE
HÆKKEKLIP
PERE
BUSKRYDD
ERE
M.M.

VNE
O
E
D
N
Æ
R
B
N
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Vi monterer.
Vi fjerner den gamle
ovn. Sørger for alt
det praktiske.
Også evt. skorsten.

g af
Udskiftnin
le m.m.
diverse de

K

kødhakkere, klippem
,
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Vi har et st
ort
reservedels
lager
i butikken.
Står du og
mangler
et eller and
et?
- så kig ind
til os.

PA R K

kin
er
m
m

PEJS
Kom ind og
få en fagsnak!
Hilsen Arne

BREDGADE 167
9700 BRØNDERSLEV

www.parkogpejs.dk

NØGLER
Vi laver ud
over alle
almindelige nøgler også

STARTSPæRRE NØGLER

Alle t

yper af gas, salg

ing
n
t
by
m
o
og

TELEFON
9880 1998
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Mosecentret afslutter
2020-sæsonen 25. oktober
med ”flå og æd en fasan”.
Bryster og lår skæres fra,
tilberedes på grillrist og i
bålgryde med friske grøntsager, og der er smagsprøver
til alle. Foto: Lille Vildmosecentret.

Få passet din hund
i trygge og gode omgivelser

Ring og bestil tid på

TELEFON
98 85 43 60

www.mariannes-hundepension.dk

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

LILLE VILDMOSE

Kæmpe
udvalg i
forårsløg
Stort udvalg
i haveplanter

Dybvad Planteskole
v/ Ole & Svend Chr. Rasmussen
Skævevej 25B . 9352 Dybvad

Tlf. 98 86 43 44

HAVECENTER

www.dybvadplanteskole.dk

efterårsferie (uge 42), men
nu forlænges med én uge.
Nu er søndag 25. oktober sat som årets sidste åbningsdag. Herefter vil der
ikke være adgang til centerets faciliteter – hverken
de indendørs eller de udendørs. Den nye p-plads med
indkørsel fra Vildmosevej
100 kan benyttes, og på
hverdage vil der være adgang til receptionen fra kl.
10 til 14. Her oplyser personalet gerne om aktuelle
oplevelsesmuligheder.

Af Bruno Larsen
Coronapandemien gør,
at ”plejer” er blevet lidt
umoderne.
Eksempel:
Lille Vildmosecentret ved
Dokkedal plejer at lukke
med udgangen af skolernes

Kør en tur til Hals og besøg

Klinik for fodterapi
v/ statsautoriseret fodterapeut Lisa Andersen

Ud på egen hånd
Herefter kan man på
egen hånd bevæge sig ud
i mosen, der er til fri benyttelse. Det samme er
en række udsigtsplatforme: Toftebakketårnet,
Rovfugletårnet
ved
Open
by Christmas Skov,
Høstemark
torsdag
28. novemberBrandHøstemarktårnet,
kl.
vagts10-22:
tårnet
ved
Ny
Høstemarkvej,
Tofte
Gavekort udstedes
Sø Tårnet og Birkesøog
pavillonen ved den genkken
kurrence i buti
Adventskon
præmier
Gæt og vind

flotte

Psst … Når du har forkælet alle de andre, må du gerne forkæle dig selv også.

ud

Okt. tilb

ME
Alle CRkEter:
produ

få
Køb 2 og
nr. 2 til
halv pris

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

Østerled 1, 9370 Hals, Tlf. 31 42 44 81

-20%

skabte Birkesø, som blev
tørlagt i 1761.
Lillesøskjulet og Kaffepletten kan også aflægges
besøg. Kaffepletten er en
lille platform i den nordlige ende af Portlandmosens
store gravbane. Kællingbjerg Klint og Mulbjergene
er også fortrinlige udsigtspunkter. Begge steder vil
du komme til at befinde
dig omkring 40 meter over
havets overflade.

Fyldigt program
Centerfolkene har lagt et
fyldigt program for efterårsferien; dagene fra 10. til
18. okt. I kort form kan
oplyses, at der er radioguidede ture i egne biler 10.,
17., 18. og 21. oktober.
Søndag den 11. skal der
produceres fuglekasser til
havens fugle. Mandag 12.
okt. er der udskæring af
hyggelige og uhyggelige
græskarhoveder. Bueskytter
fra Hjallerup besøg centret
onsdag den 13. Interesserede for mulighed for at
afprøve såvel langbue som
compoundbue. Samme
onsdag tilbydes fra 17 til
20 en ”tusmørke-rundtur i
mosen” i egne biler.
Torsdag 15. okt. tilbydes
kreativt værksted, og fredag
16. okt. flår centerfolkene
et krondyr, serverer smagsprøver fra bål, og fortæller
om hjortens levevis, skind
og gevir. Centeret markerer
overgangen til vintertid og
nedlukningen søndag 25.
oktober med ”flå og æd en
fasan”.
Mere om arrangementerne
i oktober finder du på https://lillevildmose.dk/aktivitetskalender/oktober.aspx

VI KLARER

MOS · BESKÆRING · PLANTNING
STUBFRÆSNING Belægning, stort som småt
læg
omplet havean
K
·
g
læ
n
A
HAVE
PLEJE:
Græs
Hæk
Ukrudt Carsten Andreasen, Dybvad, tlf. 20 31 58 09
www.ca-anlæg.dk

på tøj og sko
(dog ikke hjemmesko, træsko,
thermo- og gummistøvler)

Gang i
D
anmark
Merry Christmas
fra...

Næste udgave er årets sidste avis i 2020
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 25. November. Deadline 20/11
Tlf. 29 47 56 17

Vind et gavekort på 500,- kr.
Tæl hjerter i avisen. Se konkurrencen på facobook: limfjordsnyt avisen
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Start på

GASTRONOM-UDDANNELSEN 19. OKTOBER

Er du vild med at lave mad? På TECHCOLLEGE kan du starte på gastronom-uddannelsen 19. oktober.
Pssst: Der er uddannelsesgaranti på uddannelsen, hvilket betyder, at du kan komme i skolepraktik, indtil du finder en læreplads.
På gastronom-uddannelsen kan du vælge mellem specialerne ’kok’ eller ’smørrebrød og catering’.
Se vores video og læs mere om uddannelsen på techcollege.dk/gastronom

Ring til vores vejledere på 7250 5050
– eller kom til indskrivningsdag den 6. oktober kl. 10-16
Pssssssst: Du kan også starte som tjener den 19. oktober.

bevis
samens og matematik
k
e
k
s
u
H
sk
tået dan
med bes

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · 7250 1000 · techcollege.dk
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Håndværk & Service
Find din håndværker her!

TAGMALING

Vendsyssel Tagbelægning ApS

Rengøring og maling af
eternittage samt bliktage

Bredkærvej 21
Klokkerholm

10 års garanti på eternittage
5 års garanti på bliktage

Telefax:
98 28 41 67

430
0Å
åRrsS
EeRrFfa
ArRin
INgG

Hans Qvist

God hurtig service!

Alt vognmandskørsel
udføres,
samt kranarbejde og
containerudlejning.

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

Ring til...

Tlf. 98 28 42 40 · Mobil 20 13 62 97

10 års garanti · Alt i tagpap!

m af:
Medle
ringssik
For
garanti

Vognmand

v/ Hans Jørgen Klattrup

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

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

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

Stang
Dronninglund Flag

Industri

– Flag og vimpler
– Flagstænger i træ og fiber

Vi leverer FRAGTFRIT din flagstang.
Bestil her:

www.dronninglundflag.dk
Irisvej 23 . 9330 Dronninglund . Mail: drlflag@mail.dk

Telefon 22 17 70 47

SIGMA

STUDIO

FLEMMINGS
MALERFORRETNING
Stokbrovej 7

9370 Hals

Tlf. 4045 2297

Alt malerarbejde udføres, få et tilbud!

HOU-HALS VVS
Langholt Maskinstation’s
Aut. Kloakmesterfirma ApS
udfører alle
traditionelle
kloakmesteropgaver

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

ApS

Anbefaler sig med alt indenfor:
Altid
gode tilbud
på både maling,
gulve og
tæpper

Kom og se vores
spændende butik

Vand, Varme, Sanitet
Blikkenslager, Oliefyrservice
Kloakarbejde

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

med et stort udvalg i maling, tæpper og gulve!

FM FARVER
& TÆPPER

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

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

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

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

Sæt sommerhuset til salg inden
den 1. november 2020, så kvitterer
vi for tilliden ved at
forære dig et gavekort til Hals eller
Hous erhvervsliv, som både du og
de får gavn af.

Værdi:

KR. 1.000,-

VI GI’R – LAD OS HANDLE!
Børnevenlige badestrande, skov, havnehygge og et særligt byliv; Hals, Hou og naturen omkring Limfjorden har en
helt særlig fristedsfornemmelse. Det ved du måske allerede – men rygtet har bredt sig…
Hos EDC Danebo Hals oplever man,
at danskerne ønsker at investere i
østkystens særlige ro og atmosfære,
hvor så meget som muligt ligner alt det,
der var engang. Den omstændighed, der
betyder, at mange flere danskere tilbringer sommeren hjemme i Danmark, er
ret ubesværet vekslet til et velkomment
vilkår. Det vil vi i virkeligheden gerne.
Sommerhusferie er på mange måder
summen af noget helt særligt – især i
et land, og på en egn, hvor en lækker
strand, skoven og det der helt særlige
byliv, som emmer af fristedsfornemmelse og god tid, er en selvfølgelig del
af ferien – og danskerne er derfor på
udkig efter sommerhuse i en grad, der
gør det udfordrende for mæglerne at
følge med.
Det glæder Kristian Lysgaard, der er
partner i EDC Danebo Hals, fordi der
med de mange salg følger en ny generation af sommerhusejere, der helt selvfølgeligt bliver ”flekstids-bysbørn”, som
tager medejerskab over landsdelen – og
derfor også er med til at værne om alt
det, der er særligt lige her.
”Den seneste tid har meget og mange
været udfordret af den krise, hele landet

pludselig befandt sig i. Mange mennesker har været under pres – og erhvervslivet kom det også. Herude, hvor der er
højt til himlen, er det fremmed at tage
afstand til hinanden – det ligger ikke i
vores eller den omkringliggende natur”,
siger Kristian Lysgaard, ”og det er også
derfor, vi har besluttet os for,

det ved vi, at vi kan,” siger Kristian
Lysgaard, ”men det er også en reel
kærlighedserklæring til egnen og det
erhvervsliv, der er en del af sommerhuscharmen. Sommeren ville ikke være den
samme uden is på stranden eller havnen. Restauranterne, de lokale håndværkere, købmanden og de små hygge-

at vores måde at drive forretning på,
meget gerne må bidrage til at give noget
igen. Som lokalforankret mægler vil vi
gerne bidrage til det erhvervsliv, som
er en stor del af områdets atmosfære;
sommeren ville ikke være den samme
uden dette!

lige butikker i gaderne, er en del af den
stemning, vi sælger sommerhuse i – og
det vil vi gerne tage ansvar for at bakke
op omkring. Det er derfor, vi har valgt
at honorere et sommerhussalg med en
lokalt gavekort, og jeg håber, at der er
mange, som vil give os muligheden. Så
sælger vi deres sommerhus, imens de
nyder en god middag på havnen,” siger
han – ”og på den måde handler vi på
tingene sammen”.
Lad os handle sammen!

”Det er selvfølgelig en forretningsmodel, vi introducerer – fordi vi forsat
gerne vil være den mægler, der står
for salget af de fleste sommerhuse, og
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Ulsted Autohandel
EGENSE / CORONA
Altid gode tilbud og billige bilerAltid gode tilbud
har
fået
nye ejere!
- der er værd
at køre
efter
og billige biler
I den anledning vil vi gerne invitere store som
– der er værd
små, unge som gamle til åbningsreception på
Af Bruno Larsen
vores velkendte adresse, Vestergade 43.
atEgense
køre
efter…
Borgerforening og
På dagen vil der
bl.a. være:
HUSK

Attraktive
finansieringsmuligheder
gså på
s biler er o

Vore

Attraktive
finansieringsmuligheder

•
•
•
•

det tilhørende forsamlings-

Vi har
et
hus er ikke og har aldrig
Lækker tapas
fraogså
Møllehuset.
været særlig K
godt polstret
stort
udvalg
i
Øl, rødvin, hvidvin og sodavand.
O TILhar
økonomisk.
OgMnu
Brenderup
Kaffe og småkager.
R
E
C
EPTIO
rækken af aflysninger
siden
N!
Hoppeborg, Trailere
popcorn
corona-indtoget
i
marts
koF
r
e
d
a
g d. 26. jun
og slush ice maskine.

i
stet på plussiden.
fra kl. 14 1
8
- Indtægterne fra én somVi glæder os til at se dig
merfest kan vi undvære,
til en sjov og hyggelig dag!
men ikke fra to, for så
kommer
pengekassens
bund til syne, lyder det fra
borgerforeningens ny formand, Henrik Asferg. Han
er eneste genganger i den
bestyrelse, som blev valgt
TIDER
INGfdSelin
på den udsatte generalforen
g
ÅBN
i salgsa
17.30
27.96august.
0
.0
8
 +45
54 22 00
 Vestergade
43, Ulsted · 9370 Hals samling
- Fredag
0
Mandag
Asferg
har
hidtil fungeret
.00 - 15.0
0
1
 brian.olsen@ulsted-autohandel.dk

ulsted-autohandel.dk
7.00
Lørdag
som kasserer.
Nu har han
13.00 - 1
Peter 22 60 66 35
 Shj@ulsted-autohandel.dk
øndag
overtaget formandsposten
efter Marna Hagensby, der
har siddet i bestyrelsen i 10
Vestergade 43, Ulsted · 9370 Hals
+45 9654 2200
brian.olsen@ulsted-autohandel.dk
ulsted-autohandel.dk
år - de seneste fem år som
hj@ulsted.-autohandel.dk
Peter 22 60 66 35
formand. Henrik Asfergs
regnskabsarbejde er givet
videre til Martin Knudsen.
Overskuddet fra den årlige sommerfest og leje fra
familiefester og lignende i

Vi reparerer alle bilmærker!

forsamlingshuset er væsentlige økonomi-poster.
- Nu sidder vi en boble og
kan nærmest ikke planlægge noget på grund af coronapandemien. I bestyrelsen
overvejer vi ganske vist et

n

tiltag om jagt og fiskeri,
men ellers vil næsten alt
andet gangbart blive accepteret, oplyser Asferg.
Den nye formand glæder
sig over, at borgerforeningen kan fortsætte med eftermiddagscaféer den første
fredag i hver måned, at en
baby-legestue om søndagen
er på vej, og, at byparken
får månedlige besøg af personale fra den kommunale
pedelordning.

Specialister i Hyundai

VI REPARERER
ALLE BILMÆRKER

Vi reparerer alle bilmærker!

Oplev de elektrificerede
Honda nyheder

Jazz Hybrid

Honda e

Fra 215.000 kr.

Fra 277.100 kr.

Inklusive: › Avancerede sikkerhedssystemer
› Unikt design og klasseførende rummelighed
› Avanceret hybrid-teknik
› Udvidet connectivity og meget mere

Inklusive: › Spejle med kamerafunktion
› Avanceret connectivity og meget mere

Auto-Centralen Aalborg A/S

Få en Honda e power charger inkl. standard installation eller et komplet sæt
vinterhjul med i købet*

Auto-Centralen Aalborg A/S · Håndværkervej 10 · 9000 AALBORG · Tlf. 98 10 20 30 · www.hondaaalborg.dk
Salgsafdeling: Mandag – Fredag 09.00-17.30 · Søndag 12.00-16.00

Den viste bil er en Honda e i Crystal Blue Metallic med 17” Alu-hjul. Forbrug og emissioner (WLTP) Strømforbrug: kombineret kørsel 17,2-17,8 (kWh/100); CO2 -udslip kombineret kørsel 0 (g/km). Den viste bil er en Jazz Hyb rid 1.5 i-MMD
Executive i Platinum white pearl. Tal for økonomi og emissioner for Jazz Hybrid-modellerne (WLTP): Forbrug 20,8-22,2 (km/l), CO2: 102-110, A++
. De faktiske tal kan variere. *Ved køb inden den 30/9 -2020 tilbyder vi enten en Honda e power
charger (inkl. standard installation) eller et komplet sæt vinterhjul. Tilbuddet gælder udelukkende i forbindelse med køb af ny Honda e. Nærmere oplysninger fås på www.honda.dk eller få yderligere information hos din Honda forhandler.
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somhed i lokalområdets aktivitetscentre samt klubber og
foreninger for seniorer. Mange
af aktiviteterne koordineres af
ansatte tilknyttet kommunen
samt frivillige i centerråd og
foreninger.

9. september holdt Ældre Sagen Sejlflod sit udsatte årsmøde. Hans
Thomsen, Sejlflod, trak sig fra bestyrelsen, og Anne-Lise Jensen,
Dokkedal, fratrådte sit hverv som suppleant. Til de ledige poster
nyvalgtes henholdsvis Hjørdis Larsen og Hanne Juul Pedersen,
begge Mou. Herefter ser Sejlflods lokalbestyrelse ud som på det
ledsagende foto - bagerst fra venstre: Suppleanterne Lissy Godiksen,
Storvorde, og Hanne Juul, dernæst John Erik Nielsen, Mou, Peter
Møller Jensen, Egense, og formand Alfred Pedersen, Mou. Siddende
er det næstformand Britta Christensen, Gudum, og Hjørdis Larsen.
Foto: Asbjørn Berg Jensen.

SEJLFLOD / SENIORPOLITIK

Af Bruno Larsen
Smittefaren ved coronavirus
har siden marts medført mange aflysninger for Ældre Sagen
i tidligere Sejlflod Kommune.
Den ufrivillige passiv-periode
har på samme tid givet bestyrelsen en tænkepause, og skal
man tro beretningen fra det
udsatte årsmøde 9. september
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på Mou Hotel, lægger lokalafdelingen op til en kursændring
hvad angår aktivitetstilbud.
Sådan lød det i formand
Alfred Pedersens årsberetning
fra bestyrelsen:
- I det forløbne år har vi
drøftet reelle muligheder for
opstart af nye aktiviteter, der
kræver frivillig arbejdskraft.
Vi konstaterer stor foretag-

Tilbud: Samarbejde
- I bestyrelsen finder vi det
ikke hensigtsmæssig, at tilbyde
aktiviteter i konkurrence med
igangværende. Vi ser hellere et
samarbejde. Som forening kan
vi bidrage med økonomi. Vi
har mulighederne, og kan søge
forskellige puljer, og således
styrke det frivillige arbejde i
lokalområdet.
I øvrigt har løbende aktiviteter i Ældre Sagen Sejlflod
det skidt. Bowling i Hals er
lukket ned, da forpagteren er
gået konkurs. Der er også sat
en stopper for præmiewhist i
Gudumholm. Et nyt regelsæt
for spilafvikling kræver løbende indberetning af gevinstbeløb. De aktivitetsansvarlige
ønsker ikke at imødekomme
disse krav, og har sluppet tøjlerne.
Nu evalueres 2020
Sejlflod-bestyrelsen evaluerer nu 2020-kalenderen med
månedlige arrangementer.
Restprogrammet indeholder
spisning fredag 6. november
på Sejlflod Hotel i anledning
af ”Danmark spiser sammen”,
idet Ældre Sagen er gået sammen med Folkebevægelsen
mod Ensomhed, der opfordrer
til fællesspisning i hele landet
uge 45. I Sejlflod tilbydes to
retter mad og underholdning
for kun 50 kr. Drikkevarer for
egen regning.

NYHED!
Vi tilbyder opretnings- og karrosseriarbejde
af biler til både private og værksteder.
Stor erfaring i alle former for skader.
Kvalitetsarbejde udføres.
Speciale: Forsikringsskader.
Vi ordner alt det praktiske papirarbejde for dig.

Karetmagervej 10a · 9330 Dronninglund · Tlf. 9885 2222
v/ Jan Søndergaard Linderoth · Mail: info@dronninglund-skadecenter.dk

NYT HOS HOU AUTO
Vi laver AUTOREPARATIONER
på alle bilmærker. Vi laver gerne et tilbud.

Vi klarer også alle former for glasskader
via samarbejde med Autoglasmanden.

Vi er klar med
VINTERDÆK og FÆLGE

40% på alle sommerdæk
og ALU fælge resten af året.

20% på vinterhjul i oktober.
AUT. TOYO dækforhandler - men kan levere alle mærker i dæk.
Vi eftermonterer PARTIKELFILTER på Dieselbiler fra KUN kr 5800,DET ER TID TIL UNDERVOGNSBEHANDLING - BESTIL TID NU
Vi samarbejder med undervognstunnellen i Aalborg

“SOMMER”-TILBUD
NETTO - ENGROS

09 VW Caravelle 2,5 TDI m/DSG Kun 194 t km – Comfortl. 199.800
00 VW Caravelle 2,5 TDI 8 Personers BUS Super FIN ............SO
99.800
LGT
09 Honda Accord 2,2 DTI St. car – alt I Udstyr - 18km/l ...... 89.800
09 Toyota Avensis 2,2 D4D Aut. St. car velholdt, træk, klima79.800
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
04 Skoda Octavia 1,9 TDI Combi/St. car, Nysynet med træk 29.800
98 Skoda Octavia 1,6 5 dørs Nysynet, Super Velholdt Fin....SO
24.800
LGT
04 Toyota Corolla 1,4 VVTI St. car sort, Super Velholdt ....... 24.800
98 Volvo V70 2,5T St. car Hvid - Nysynet m/træk, Læder.... 19.800
99 VW Golf 1,8 20V 5 Dørs postkasserød skal ikke synes .... 14.800
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
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. ejerSO
. 14.800
LGT
V A R E V O G N E (+ MOMS) :
03 VW LT Autotransporter 2,5 TDI Last 1450 kg Fin ............ 99.800
09 VW Caravelle SUPER VAN 2,5 TDI Aut / DSG 195 t km.... 99.800
11 Iveco 35C17 ladvogn med Ruf og Hydr. Læsserampe FIN 99.800
06 VW Touareg 3,0 TDI Aut. Kun 140.000 KM Træk m v ....SO
99.800
LGT
06 Renault Traffic 1,9 DTI, lang, sortmetal KUN 85.000 km 49.800
07 Seat Altea 2,0 TDI Aut. Momsfri Nedvejet Super Fin sort39.800
07 Ford Transit 2,2 TDCI 110 Hk Høj – kun kørt 144 t km.... 29.800
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. ...........SO
29.800
LGT
00 Mercedes-Benz 313 CDI Ladvogn med Ruf, Skal Synes ... 19.800
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 ............... 14.800
03 Hyundai Santa Fe 2,0 Benzin Nedvejet skal synes en gros 9.800

HOUVEJ 38 . TLF. 98 25 39 00 · 30 98 46 39
FAX 98 25 39 84
www.houauto.dk ole@houauto.dk
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Asaa Autogenbrug
Køb og salg af brugte biler. Reservedele
www.asaa-autogenbrug.dk

Skrotbiler købes
Ring for prissættelse af din bil

n
ence i butikke
entskonkurr
ier
Gæt og vind

flotte præm

… Når du har forkælet alle de andre, må du gerne forkæle dig selv også.

Vi afhenter
gerne!
22 17 18 71

Open by Christmas
orsdag 28. november
kl. 10-22:

-20%
på tøj og sko
(dog ikke hjemmesko, træsko,
thermo- og gummistøvler)

Gang i
D
anmark
Merry Christmas
fra...

Næste udgave er årets sidste avis i 2020
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 25. November. Deadline 20/11
Tlf. 29 47 56 17

Vind et gavekort på 500,- kr.
Tæl hjerter i avisen. Se konkurrencen på facobook: limfjordsnyt avisen

For første gang i klubbens
historie blev der afholdt
en Ryder Cup i Hals Golf
Klub søndag den 6. september, hvor holdene var
delt op i USA og EUROPA
– der var i alt 76 deltagere
– hvor spille handicap var
max 32.
Først blev der spillet 6 huller fourball og dernæst 6
huller foursom og til sidst
6 huller single – holdånden
var et bærende element i
hele spillet og derfor blev
Ryder Cup en kæmpe succes – spillerne gik op i
det med liv og sjæl og alle
havde en fantastisk dag på
golfbanen.

Det blev Europa holdet der
løb med sejren over USA
og der var præmier til det

Reparation
Servicering
Specialist
Klargøring
Nye biler
Brugte biler
Finansiering

vindende Europa hold
sponsoreret af Ulsted
Auto.
Alle deltagerne var begejstrede for denne nye form
for turnering og klubbens
turneringsudvalg vil helt
sikkert gentage succesen
til næste år.
Dorrit Hove Christiansen
Formand for turneringsudvalget

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

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

SALG AF SCOOTERE, EL-SCOOTERE OG TILBEHØR

r

Plads til 2 personer

God finansiering
kan tilbydes!
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e
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l
A på dæ
Kontakt Kurt Nielsen
Tlf. 4081 1871

Layout: Limfjordsnyt
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K t gratis rusttjek
e

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:

Asaa Auto
v/ John Rasmussen
Havblik 3 · 9340 Asaa

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

Klar til vintervejene?
155
165
175
175
185
185
195
195
205
205
215
225
225

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

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

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

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

14
14
14
15
14
15
15
15
16
16
16
17
18

2.295,2.195,2.295,2.395,2.595,2.495,3.095,2.395,3.295,3.395,4.495,5.595,5.995,-

Ring på
tlf. 9885 1940
for booking
af hjulskift!

1.895,1.995,1.895,2.095,2.195,2.195,2.595,2.195,2.895,2.995,3.695,3.695,4.895,GRATIS
opbevaring
af dine
sommerhjul

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

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

Find os på Facebook
facebook.com/asaaAuto

Enkelt og lokalt

Onsdag den 30. September 2020

31

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

BRØNDERSLEV

Søndag den 4. oktober kl.
10.00 viser BASbio the
Metropolitan Operas opsætning af Georg Händels
opera ’Agrippina’. Händel
var barokkomponist, nok
mest kendt for ’Water

Music’ og ’Messias’, men
han komponerede også 42
operaer.
Agrippina blev født ind i de
magtfulde cirkler i Rom i
begyndelsen af vor tidsregning. Hun var skruppelløs

i sin stræben efter magt, og
fik blandt andet sin mand,
kejser Claudius, myrdet for
at give plads til sin søn af
første ægteskab, Nero. Han
slægtede sin mor på og frigjorde sig fra hende ved at
få hende myrdet.
Operaen er trods den barske historie en komedie, og
den er hensat til moderne
tid for at understrege, at
hæmningsløst magtbegær
er universelt.
Med ’Agrippina’ afslutter
BASbio visningen af operaer fra The Metropolitan
Opera. I løbet af de seks år
blev det til knap 60 forestillinger.

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
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Bygmestervej 4
9370 Hals

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

AutoPartner.dk

AutoPartner – dit lokale værksted
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• Serviceeftersyn
• Gratis lånebil ved skade
• Reparation af skader
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L BRIKKE ÆRDOARSIKRIFT
BTI.A
• Serviceeftersyn
• Kl
Kia Rio 1,2 CVVT
Motion
Picanto
argørinKia
F
FA M YUNN
g til
IS
syn1,0 2016, benzin,77.800
E SNIAL
IH
H
KO
L
2013,
benzin,
75.000
km
65.800
18.000
km
K
I
I
C
I
N
R
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Re
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INKL. MOMS
295 kr.
og udskiftning af ruder
• Attraktive dækpriser
Reparation
Vi30 punkt
finansierer
den billigste
markedsrente
sikkerhedseftersyn dit bilkøbaftil
stenslag
• Pære- og
viskerskift
✂
✂
✂
Hyundai i30 1,6 2015, diesel,
Hyundai i30 1,6 2015, diesel,
vi skifter mens du ven
300
kr.
ter
Olieskift
56.000 km
135.800 33.000 km
139.800
1.298 kr.
Attraktive
Kan indløses i forbindelse med•næste
serviceeftersyn
eller
dæ
inkl. oliefilter og 4 ltr. olie

Hyundai Getz 1,1 GL 2008,
38.000 km

34.800

Skoda Octavia 1,6 TDi 105
Elegance 2009, 245.000 km 57.800

inkl. væske + evt. sporstof

inkl. olieskift og 4 ltr. olie

fra

1.298 kr.
INKL. MOMS

INKL. MOMS

INKL. MOMS

INKL. MOMS

er!
dit bilkøb til den billigste markedsrente
hfinansierer
SVieVi
VI FINANSIERER
DIT BILKØB
✂ 898markedsrente
✂
✂
finansierer dit bilkøb til den billigste
kr.
inkl. olieskift og 4 ltr. olie

INKL. MOMS

✂

Reparation
af stenslag

Aircon-service
INKL. MOMS
VÆRDICHECK
500✂KR.
inkl. væske + evt. sporstof
fra

TIL DENeller
BILLIGSTE
Kan indløses i forbindelse med næste serviceeftersyn
kr. end 2.000 kr. inkl.
reparation på din875
bil, større
moms.
MARKEDSRENTE

✂

Kan indløses i forbindelse
med næste serviceeftersyn
eller
Kun en værdicheck
pr. bil.
reparation
på
din
bil,
større
end
2.000
kr.
inkl.
moms.
INKL. MOMS
INKL.
✂
✂
✂ MOMS
Gælder t.o.m. 1/12 2016

Se her!

2011, 88.800 km

reparation på din bil, større end 2.000 kr. inkl. moms.

300
kr.
!
r
e
h
e
S

Vi arbejder sammen med
SPAR
alle forsikringsselskaber
på bremse reparation
Vi er behjælpelige
(ved fremvisning
med udfyldelse
af
af annonce)
skadesanmeldelse
Vi
arbejder sammen med

inkl. oliefilter og 4 ltr. oliekpriser

Suzuki SX4 1,6 CombiBack GLX Van

Gælder t.o.m. 1/12 2016

20%

INKL. MOMS

Gælder t.o.m. 1/12 2016

VÆRDICHECK 500 KR.
Vi arbejder sammen med
Kun en værdicheck pr. bil.
alle forsikringsselskaber
Fåborgvej 4 · 9220 Aalborg Ø · Telefon 9816 2533 · Fax 9816 8878
✂
✂
✂
salg@larsbonderup.com · www.larsbonderup.dk
Vi er behjælpelige
VI FINANSERER
Kun en værdicheck
pr. bil. DIT BILKØB MED BILLIGSTE MARKEDSRENTE.
med udfyldelse af
Fåborgvej 4 · 9220 Aalborg Ø · Telefon 9816 2533 · Fax 9816 8878
skadesanmeldelse
✂
✂
✂
salg@larsbonderup.com · www.larsbonderup.dk

Lars
Bonderup
A/S
VÆRDICHECK
500
KR.
HUSK! VI ER FLYTTET TIL
FÅBORGVEJ...

alle forsikringsselskaber
Vi er behjælpelige
med udfyldelse af
skadesanmeldelse

Lars Bonderup A/S

40 års erfaring

53.360
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Efterårsbuffet

Julebuffet 2

Forretsbuffet

(all inclusive)
• Tempereret, citruskrydret laks m. lime og citrus-dild
dressing
• Cremet kalkunsalat m. ananas og sprødt bacon
• Hertil flûtes m. smør

Forretsbuffet

Hovedretsbuffet

Hovedretsbuffet

(all inclusive)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

BBQ marineret skinke, letrøget, mør og saftig
Kalvecuvette, supermør og lækkert krydret
Kyllingebrystfilet stegt m. krydderurter
Små krydderkartofler m. skræl
Hertil hvid dip let tilsmagt med hvidløg og dild
Sprød spidskålssalat m. peanuts, wasabinødder og urtemarinade
• Broccolisalat m. bacon, rosiner og cremet dressing
• Stenovnsbrød m. krydderurter

Dessert

SÆSON
TILBUD
JULEFROKOST· NYTÅRSFEST
KONFIRMATION · STUDENTERGILDE
SE AKTUELLE TILBUD PÅ
AUSTRALIAN.DK

.
couverter
Min. 10
t
Hovedre kr.......
rt
pr. couve
2 retter
rt kr.......
pr. couve
3 retter
rt...........
pr. couve

Vi leverer lige til døren!

(all inclusive)

DRONNINGLUND

Svinekamfilet m. sprøde svær
Kalvecuvette, supermør og lækkert krydret
Sennepsglaseret juleskinke
Små kartofler m. skræl
Supreme sauce
Rødkålssalat m. appelsin, tranebær og ribsdressing
Grøn julesalat m. sød Dijondressing
Franske kartofler

Prisen er for det ovenstående.
Ønskes dessert tillægges kr. 20 pr. kuvert.

70 10 70 1 7

Dessert

• Flødeis fra Vebbestrup med chokoladestykker
og karamelkrokant
Efterårsbuffet sælges
fra 1/9 - 30/11

(all inclusive)

• Rilette af koldrøget laks, kapers og purløg. Hertil halve æg
og citrus-dild dressing
• Tapasfad m. chorizopølse, serranoskinke og olivenmix
• Hertil flûtes med smør

• Vælg mellem: Ris a la mande m. kirsebærsauce, chokoladekage m. vanille-creme, isdessert m. små mandelkager
eller kiksecheesecake m. skovbær og vanille-creme.

99,124,139,-

Julebuffet sælges fra
1/11 - 23/12

SE DET
HELE PÅ
AUSTRALIAN.DK

uvert
Pris pr. co
dst
ved min
rter
10 couve

www.australian.dk
Østerbro 35 · Aalborg

129,-

Frit leveret i Aalborg og Nørresundby,
herudover opkræves leveringsgebyr.
Min. 10 kuverter. Bestilles med et varsel
på min. 4 hverdage, men ring gerne før.
Se flere tilbud eller rekvirer brochure
på www.australian.dk

Du ved aldrig, hvornår du spiser godt igen

3 retters menuer med valgfri forret
Menu 1

Menu 2

Menu 3

Tyrkisk bøf ca. 250 gram
krydret oksefars

Whiskeysteak oksefilet
ca. 250 gram

Grillet oksemørbrad
ca. 250 gram

serveres med ostefyld, peberstrimler,
bearnaissesauce, pommes sautes,
salat og dressing.

serveres med whiskeysauce,
kartoffelbåde, salat og dressing.

serveres med pebersauce,
kartoffelbåde, salat og dressing.

Isdessert
eller Irish Coffee

Isdessert eller Irish Coffee

3 retter

Pandekager med is og
flødeskum eller Irish Coffee

3 retter

3 retter

169,-

219,-

199,-

2 retters menuer med valgfri forret
Menu 4
Græsk bøf 4 stk krydrede
oksehakkebøffer
serveres med pommes sautes,
champignonsauce, salat og dressing

Menu 5

Menu 6
Husets bøf af oksefilet
ca. 250 gr.

Kyllingebryst
serveres med
kartoffelbåde,
bearnaisesauce, salat og dressing.

2 retter

serveres med kartoffelbåde,
champignonsauce, salat og dressing

2 retter

2 retter

144,-

134,-

184,-

Glæde i Rotary:
Afrika erklæret
poliofri
af sygdommen i verden.
I Rotary er man dog klar
over, at faren ikke er forbi,
før polio også er udryddet i
Både i Dronninglund de sidste to lande i verden,
Rotary Klub og i andre Afghanistan og Pakistan.
Rotary klubber er der For så længe dette ikke er
stor glæde over, at Afrika sket, består der en reel fare
nu er erklæret fri for po- for, at også danske børn kan
lio (børnelammelse) efter blive smittet. I Danmark
mange års indsats, og efter sås det sidste tilfælde af
at Nigeria som det sidste polio i 1976, og det seneste
land på kontinentet nu importerede tilfælde var i
har været poliofri i fire år. 1983. Men blot et enkelt
Siden 1985 har rotaria- importeret tilfælde kan
nere verden over medvir- betyde smitte igen for de
ket i udryddelsen af den danske børn, der i dag ikke
frygtede og invaliderende er vaccinerede, og smitten
sygdom i samarbejde med kan hurtigt brede sig.
bl.a. WHO (FN’s sund- Derfor er det så vigtigt, at alle
hedsorganisation), Unicef børn vaccineres mod polio.
og Bill & Melinda Gates I Rotary er man overbevist
Foundation. Indsatsen har om, at den infrastruktur,
involveret millioner af rota- som Rotary har været med
rianere, der på frivillig basis til at udvikle i forbindelse
har rejst penge til formålet, med bekæmpelsen af polio,
vaccineret børn, og samar- vil fortsætte i bestræbelbejdet med lokale ledere i serne på at beskytte sårbestræbelserne på at rejse bare børn mod andre sygopmærksomhed om vigtig- domme i de kommende år.
heden af indsatsen for at Udryddelsen af polio i
udrydde polio i hele verden. Afrika understreger, at sygOgså i Dronninglund dommen kan udryddes, og
Rotary Klub medvirker viser, hvordan hårdt arbejden enkelte som mini- de, partnerskaber og økomum med et årligt beløb nomisk forpligtelse fører til
Open by Christmas
resultater, selv i en global
til udryddelsen torsdag
af polio.
28. november
10-22: pandemi som Covid-19.
Milepælen, at Afrikakl. nu
er poliofri, er et kæmpe- Per Hylander
skridt fremad på vejen Rotary Dronninglund
mod en total udryddelse
Mange års utrættelig
indsats har givet resultat på
et sårbart kontinent

ken
kurrence i butik

FROKOSTPIZZA KUN 39,FRA KL. 11.00-16.00

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

fra kl. 11.00-16.00

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

57,-

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

49,Ring og bestil
bord!

Hjallerup Centret 9

HJALLERUP

Tlf. 98 28 43 00

Gæt og vind

er
flotte præmi

Psst … Når du har forkælet alle de andre, må du gerne forkæle dig selv også.

-20%
på tøj og sko
(dog ikke hjemmesko, træsko,
thermo- og gummistøvler)

Gang i

nmark
Merry Da
Christmas
fra...

Næste udgave er årets sidste avis i 2020
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 25. November. Deadline 20/11
Tlf. 29 47 56 17

Vind et gavekort på 500,- kr.

ÅBNINGSTIDER:

Mandag til lørdag: 11-22
Søndag 12-21

Adventskon

www.restaurantalanya.dk

Tæl hjerter i avisen. Se konkurrencen på facobook:
limfjordsnyt avisen

Onsdag den 30. September 2020

på Brønderslevs scener.
Derudover har hun tidligere optrådt som solist rundt
i hele landet.
Siden tiden i Brønderslev har
Christine gået på Det Jyske
Musikkonservatorium i
Aalborg, hvor hun for tiden
går på 3. semester med sang
som sang som hovedfag.

Den 3. oktober kl. 20.00
optræder
Christine
Aggerholm i BASaren i
Nørregade.
Vi kender hende som en
af Brønderslevs lokale musiktalenter med et utal
af optrædener bag sig

iv g
s
klu nin
s
Ek styk
ud

EP som kredser om den alternative, og soulede r&b’s
poetiske- og stemningsfyldte udtryk.

BRØNDERSLEV

Christine Aggerholm med
Band spiller i BASaren

33
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Denne aften giver Christine
Aggerholm en forsmag
på hendes nye kunstnerprojekt Carmie, der med
en håndfuld nye sange og
et splinter nyt band, står
klar til at give publikum en
uforglemmelig aften.
Carmie er et ambitiøst aarhusiansk kunstnerprojekt,
som i vinteren 2020 står
klar med sit debut-udspil
“Indicate Affection” - en

Billetter kan købes i døren eller i forsalg på www.
basbio.dk, og på grund af
coronarestriktionerne, er
der kun plads til 80 gæster
til koncerten. Døren åbnes
kl. 19.00.

Søtoften

Se filmen
om Dronninglund på
www.brondersleverhverv.dk/
byfilm/byvideo
-dronninglund/

Musikkens lyrik rammer en
nerve, som publikum sjældent møder i den gængse
hverdag. Melodierne er
fængende og stærke, og
man mærker Carmies refleksion over følelsernes,
snørklede kroge, der finder
hjem i maleriske toner. I
dette univers går 50’ernes
soulede traditioner hånd i
hånd med en mere elektronisk og detaljeorienteret
lyd.
Carmie rammer især publikum med hendes stærkeog unikke vokal, der bærer
musikken til nye højder og
efterlader lytteren med eftertanke og følelsen af nærvær.

Dronninglund

Solrige byggegrunde beliggende i naturlig forlængelse af attraktivt
boligområde i Dronninglund.
Ideelt til bygning af 0-energi hus. Brug pengene på mere hus istedet for energi

Går du i byggetanker?
Nu udbydes eksklusive sydvest-vendte byggegrunde til salg
l

l
l
l
l
l

Velegnet til 0-energi hus, således at du får meget mere hus for det, du ellers bruger på
el og varme.
Attraktivt beliggende grunde i forlængelse af veletableret boligkvarter.
Grunde i alle størrelser fra 1.000 kvm til 2.000 kvm til fornuftige priser.
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)

Hver søndag
i december måned
fra kl. 12.00-15.30

Stor julebuffet

Indkøb

pris pr. person kr. 249,-

l

Rosenhaven

l

Sølunden l

Julefrokost 2020

l Skole

Søtoften l

SOLGT

Igen i år er forskellige bands klar til at spille op til dans og sørger for en festelig
stemning på Tylstrup Kro aftenen igennem.
Julefrokosten starter kl. 18.30 og vi fester med højt humør frem til ca. kl. 01.00
Vi tilbyder Julefrokost
på følgende datoer:
Fredag d. 27. november - HotShots
Lørdag d. 28. november
Fredag d. 4. december
Lørdag d. 5. december
Fredag d. 11. december - HotShots
Lørdag d. 12. december - HotShots
Prisen er kun kr. 335,00 pr. person
Natmad kr. 65,00 pr person.

SOLGT

I julens anledning er der stor rabat på
værelses priserne ved bestilling
af julefrokost.

SOLGT

SOLGT

Kr. 300,- pr person i dobbeltværelse
Kr. 500,- pr person i enkeltværelse
Priserne er inkl. morgenmad

SOLGT

Din bolig
fortjener en
god byggegrund

SOLGT

Ring og bestil bord og evt. værelse
på tlf. 98 26 15 66.
SOLGT

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

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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AKKC - AALBORG

EGENSE / LOKALHISTORIE

Af Bruno Larsen

Der er lagt op til
en underholdende aften for
hele familien, når den altid
morsomme Andreas Bo
indtager Aalborg Kongres
& Kultur Center (AKKC)
den 10. oktober 2020 med
sit satiriske onemanshow
#SKARP. Som showets
titel indikerer, stiller
Andreas Bo skarpt på
holdningskulturen
og
guider publikum til,
hvordan man navigerer i en
verden, hvor der hver dag
skal træffes et hav af valg.
Et skarpt show
Ved at holde sine
fortællinger korte, lever
Andreas op til showets
navn og stiller skarpt på de
sjove pointer, og dermed
formår han samtidig at
komme rundt om rigtigt
mange emner, skriver
Scenekanten, der giver
Andreas Bo fem flotte
stjerner.

Andreas Bo stiller skarpt,
skærer igennem og guider
publikum til, hvornår man
bør have en holdning til
noget, samt hvornår man
bare bør være ligeglad.
Den erfarne komiker er
efterhånden ved at være
godt træt af, at han hver dag
bliver konfronteret med et
hav af valg og beslutninger,
der skal træffes. En følelse
som de fleste formentligt
kan nikke genkende til.
Underholdning
for hele familien
Andreas Bo savner den
brede underholdning, og
han gør derfor en dyd ud af
at lave underholdning, der
appellerer til hele familien.
- Det er pisseirriterende,
at børn sidder og griner
på Youtube, imens deres
forældre ser et eller andet
åndssvagt danseprogram på
TV2, og de gamle sidder
og ser TV2 Charlie inde i

I rækken af årsskrifter er ”Lokalhistorisk Forening for tidligere Sejlflod Kommune” nået
til nummer 43. Ses bort fra
et indlæg af kulturhistorikeren Jakob Ørnbjerg, er ”foreningsliv i 1900-tallet” hovedemenet i den ny udgave.
En af historierne handler om
Egense Idræts- og Afholdsforening og er baseret på et
interview med Henry Huus
(1914-1997).

det næste rum. Det er ærgerligt, at vi har så få fælles
referencer indenfor komik.
Det har været en dyd for
mig i mange år: Jeg kan
ikke lide det, hvis mit show
henvender sig til for eksempel aldersgruppen 25-35 år
og ingen andre. Forældre
og børn kan gå i teatret
sammen og se comedy med
mig. Så bliver jeg simpelthen glad. Endnu bedre,
hvis de også har bedstemor
med, fortæller Andreas Bo
til Aarhus Update.
Budskabet er
klart og vigtigt
Budskabet er klart og
utroligt vigtigt. Lad os
alle blive inspireret til
at stille skarpt i vores liv
og smide alt det, som er
støj i skraldespanden.
Og brænde det. Og lad
os fokusere på det, der
rent faktisk giver noget
værdi i vores liv, skriver

LoveCopenhagen, der giver
showet fire stjerner.
Billetter til Andreas Bo
#SKARP den 10. oktober
2020 er i salg og kan købes
i AKKCs billetkontor
tlf. 9935 5566, på akkc.
dk og via ticketmaster.
dk.
Billetpris:
325
kr. inkl. gebyr.

Flere anekdoter
Som så mange andre steder blev spil som håndbold,
fodbold og badminton samt
gymnastik og folkedans dyrket sporadisk i begyndelsen af
1900-tallet.
Først efter, at den tyske besættelsesmagt havde forladt
Egense Forsamlingshus blev
nogle af sportsgrenene organiseret i den nyetablerede
Egense Idræts- og Afholdsforening. Byens oprindelige
afholdsforening blev stiftet i
1906, men ”døde af sig selv” i
begyndelsen af 30›rne

Interviewet med Henry Huus,
der i en periode var formand,
indeholder en del underholdende anekdoter. Der var altid besvær med at samle hold
til kampe og stævner.
- Nu f.eks. pigerne. De tjente
på gårdene, og det var ikke
nemt at få fri. Så skulle vi hen
og snakke med gårdfolkene,
fortæller Henry Huus, der ikke husker, hvornår foreningen
ophørte. - Det gik jo over til
det, de kalder ungdomsklubber. Nu tager de unge enten
til Mou eller Dokkedal for
at dyrke deres idrætter, siger
Huus i interviewet.
Andre historier
Årsskriftets 44 sider indeholder lignende renskrifter
af samtaler om gymnastik
og folkedans i Mou, Gudum
Boldklub, Nr. Kongerslev
Borgerforening og Storvorde
Husflidsskole. Årsskriftet kan
erhverves for 100 kr. Og på
tilbud: Når der betales 100 kr.
for ét af de seneste tre årsskrifter, er eventuelt medlemskab
af den lokalhistoriske forening
med i prisen.

BESTIL DIN NÆSTE FEST
I RESTAURANT PAPEGØJEHAVEN

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 ................................ 669,-

Vi har skønne lokaler i
alle størrelser til din fest

10. oktober kan Andreas Bo opleves i Aalborg Kongres- & Kulturcenter

LØRDAG 10. OKTOBER KL. 19.00 og 21.30

BILLETKONTOR: Man.-fre. kl. 10-14 · Tlf. 9935 5566
Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · AKKC.DK

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

Europa Plads 2 · Aalborg · Tlf. 9812 5499
Ifm. Covid19 overholder vi naturligvis gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Onsdag den 30. September 2020

LILLE VILDMOSE

Af Bruno Larsen
Hvert år siden 2000 har
Vildmoseforeningen sendt
”Vildmosegaardvinen”
i handel. I år hos lokale
brugsbutikker – og selvfølgelig i Lille Vildmosecentret.
De skiftende årgange af en
australsk rødvin bærer forskellige etiketter med motiver fra Lille Vildmose. I
årene frem til 2006 bidrog
medlemmer af den hedengangne kunstnersammenslutning ”Dunhammeren”
med malerier eller tegninger, men siden har fotoer
været det foretrukne.
Etiket-konkurrence
I forbindelse med valg
af etiket-motiv udskriver
Vildmoseforeningen en
lille konkurrence blandt de
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Holder du din fest
hos os i 2020-2021
mange naturfotografer, der
færdes i mosen, og for andet år i træk er vinderbilledet taget af Keld EjsingDuun fra Klarup.

Etiketten på Vildmosegaardvinen anno 2020 prydes
af en elg med kalv, som er
fanget af Klarup-fotografen
Keld Ejsing-Duun

I fjor leverede han en nældesommefugl. I år faldt
valget på en elg med kalv.
Det hedder sig, at konkurrencesejren, altså æren, i
sig selv er nok, men den
vindende fotograf begaves
dog med seks flasker af
Vildmosegaardvinen.
Uforglemmeligt...
Keld Ejsing-Duun betegner fotograferingsøjeblikket som ”en uforglemmelig
oplevelse”.
- En elg med kalv skal
man ikke gå for nær, så jeg
blev stående roligt på stedet. Afstanden var godt 50
meter. De havde fået øje
på mig, men det var spændende, at se kalven kort
efter tumle rundt, medens
moderen stod og holdt øje
med den – og mig – indtil
de gik tilbage ind i skoven.

Næste udgave er årets sidste avis i 2020
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 25. November. Deadline 20/11
Tlf. 29 47 56 17 · soeren@limfjordsnyt.dk

til min. 20 personer

så giver vi
10% rabat

Efterårsophold
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

Forudbestilling – kun ud af huset

Kr. 1198,-

OBS! Der vil være et lille tillæg for weekend

MORTENS AFTEN
Tirsdag den 10. november kl. 18.00

FOREDRAG
7. OKTOBER kl. 19.30

I MESSECENTER

VESTHIMMERLAND
LARS LØKKE - 40 ÅR I DANSK POLITIK
Fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller om sine 40 år i dansk
politik. Han har ry for at være en af de skarpeste hjerner i Dansk Politik med
en særlig evne til at skabe komprimiser og ﬂertal for den politiske retning,
som han ønsker. Han er også manden, der kan dele vandene istedet for at
samle dem.
Vi kommer til at høre et ærligt og oprigtigt indlæg med manden,
der først overtog statsministerposten fra Anders Fogh Rasmussen i 2009,
tabte den i 2011 og senere vandt den tilbage i 2015.
Lars Løkke fortæller om hans input til bogen ”Befrielsens Øjeblik”, der
udkom kort før folketingsvalget i 2019 og som i den grad satte skub i en
valgkamp, der havde fokus på en samlingsregering ind over midten af
dansk politik. En valgkamp, der gav venstre en fremgang på 9 mandater –
en valgkamp, der på trods af dette gav Mette Frederiksen og
Socialdemokratiet regeringsmagten.
Lars Løkke giver også sit syn på de politiske beslutninger - og dilemmaer ved nedlukning af samfundet i forbindelse med Corona/COVID 19 herunder ikke mindst de svære valg, når samfundet gradvist lukkes op igen...

3 retters menu
FORRET
Økologisk perlebygs risotto
rørt med mascarpone & parmesan
hertil stegte svampe
samt råsyltet tyttebær

Kun mod
bestilling
af bord
eller
take away

HOVEDRET
Dansk landand med garniture
– rødkål, brune & hvide kartofler
samt andeskysauce
DESSERT
Gl. Daws Æblekage
3 RETTER

295,-

Hvori ligger uenigheden omkring de politiske beslutninger ??
Ville Lars Løkke have grebet opgaven anderledes an, hvis han havde været
statsminister ??
Vi får svaret i Messecenter Vesthimmerland onsdag d. 7. oktober…

AFTENMENU: Stegt ﬂæsk med tilbehør kl. 18.00
FOREDRAG KR. 265,- + gebyr kr. 10,- & AFTENMENU kr. 85,- pr. kuvert
Bestilles på www.billetbutik.dk eller 9862 4800
I SAMARBEJDE MED:

Søndergade 1 . 9320 Hjallerup . Tlf. 98 28 10 11
MESSECENTER VESTHIMMERLAND - MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - MCVH.DK

www.hjallerupkro.dk
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Tirsdag den 10. november 2020

KYSTBYERNE / MUSIK

Af Bruno Larsen

Husk at bestille bord til MORTENS AFTEN i god tid, hvis I vil
sikre plads. Gammeldags andesteg og æblekage. Pr. person 186,Ring og få en pris og uforpligtende snak om jeres
JULEFROKOST i og ud af huset.
Vi afholder familiejulefrokost søndag den 13. december kl. 12.30
Pris for voksne: 169,- - børn 125,Vi laver naturligvis igen i år vores populære NYTÅRSMENU 2020
til afhentning 31. dec. senest kl. 13.00. Ring og bestil.

“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

Coronaen har været hård
ved Vildmosekoncerter i
Musikhuset ved Dokkedal.
Tidligt på året så værtsparret Bodil Bach og Gert
Hassing sig nødsaget til at
aflyse sommerens seks klassiske optrædener, der skulle
udgøre stedets 12. sæson.
Nu afslører Bodil Bach,
at hun regner med, at
2020-programmet
kan
overføres til 2021. Vi er
faktisk færdige med planlægningen, oplyser hun.
- Nu mangler vi så finansieringen, og det kan blive
en hård nød at knække, for
ikke alle fonde og sponsorer er lige medgørlige.
Bodil Bach fortsætter:
- Betinget af velvilje fra
vore støtter, vil vi overføre
2020 til næste år. Købere
af abonnement/billetter
kan få deres penge retur,
men kan også vælge at lade
pengene stå, og på forhånd
sikre sig tilsvarende billetter i 2021.
På hjemmesiden vildmosekoncerter.dk
oplyses, at Musikhuset

støttes af Kunstrådet,
Aalborg
Kommune,
Solistforeningen,
Augustinus Fonden, Det
Obelske
Familiefond,
Oticon Fonden, Knud
Højgaards Fond, Aage

og
Johanne
LouisHansens Fond, Dansk
Musikerforbund,
Carl
Nielsen og Anna Marie
Carl Nielsens Fond,
Lemvigh-Müller Fonden
og Solistforbundet.

Bodil Bach og Gert Hassing gennemfører sandsynligvis
2020-programmet næste år. Privatfoto

S M U K K E O G S T E M N I N G S F U L D E O M G I V E L S E R · D E J L I G E V ÆR E L S E R
L ÆK K E R J U L E M A D · L I V E M U S I K

Hold årets julefrokost på
Rønnes Hotel & Restaurant
Juletid er hyggetid på Rønnes Hotel og Restaurant.
Ilden ulmer i pejsen, personalet er i julehumør og buffeten bugner af lækre juleretter

Stor julebuffet

- med alt hvad julehjertet
kan begære.
Pr. person

299,-

KUN........

Drikkevarer ad libitum
Juleøl, vin, øl, sodavand og kaffe, pr. person .. 365,Natsuppe pr. person ............................................. 40,-

HUSK

169,-

Mortens aften
Tirsdag den 10. november

And + æblekage. Ring og bestil bord.
Kan også bestilles ud af huset.

Julefrokost og nytårsaften
Ud af huset “Take Away” og i huset på hotel Phønix i Brønderslev.

Julebuffet med livemusik*
Kl. 18.30-24.00. Stor traditionel julebuffet med
alt hvad hjertet kan begære. Pr. person ........... 299,-

Pr.
person

*Livemusik
julen 2020

til jul
Vi glæder os

14/11: PETER OLSEN
21/11: HIGH FIVE

Juleophold (i perioden: 14/11 - 12/12 2020)

28/11: HIGH FIVE

Vi sørger for det hele bl.a.: kaffe og æbleskiver,
julebuffet, natmad, overnatning samt morgenbuffet. (Inkl. aftener med livemusik)
Dobbeltværelse, pr. person fra ........................... 895,(tillæg ved enkeltværelse 150,-)
NB. Det er også muligt at holde julefrokost i eget festlokale.

4/12:

HOT SHOT

5/12:

HIGH FIVE

Jule- og nytårsarrangement kan fås med overnatning inkluderet.

Se nærmere på www.hotelphønix.dk eller ring på 98 82 01 00

12/12: HIGH FIVE

Hotellet har helårsåbent og ligger i det gamle fiskerleje Slettestrand ved
Svinkløv kun 10 min. gang fra Jammerbugten/Vesterhavet, som er kendt
for sine lyse, hvide og brede strande.

Kystvejen 25, Slettestrand
9690 Fjerritslev
Tlf.: 9821 7150
recep@roennes-hotel.dk
roennes-hotel.dk

Vi forholder os selvfølgelig til retningslinierne ifm. Covid-19, hvorfor der kan komme ændringer i vores arrangementer, hvilket vil fremgå på vores website.

Bredgade 17-19 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 82 01 00

Onsdag den 30. September 2020
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HOTEL & RESTAURANT
DRONNINGLUND

BURGER FRA 99,-

Magnus Poulsen fra Dron
ninglund bruger hvert år to
uger af sin sommerferie som
frivillig i Jobpatruljen. Det
gør han for at hjælpe andre
unge til bedre og mere sikre
forhold på arbejdspladsen.
For Magnus Poulsen er som
merferiens højdepunkt hver
ken charterferie eller festival.
Den 22årige nordjyde har de
seneste seks år hvert år brugt
to uger af sin sommerferie
på at besøge arbejdspladser
over hele Nordjylland for at
tale med unge ansatte om
deres arbejdsforhold. Magnus
er nemlig frivillig aktivist i
Jobpatruljen, som er en lands
dækkende oplysningskam
pagne overfor 13 til 17årige
med fritidsjob. I Nordjylland
er det HK og 3F, der står for
Jobpatruljen.

Meningsfyldt indsats
Rigtig mange steder halter det
med de unges arbejdsforhold,
og det vil Magnus gerne være
med til at gøre noget ved.
Samtidig giver de to uger med
Jobpatruljen et fantastisk sam
menhold blandt de unge fri
villige, og derfor er Magnus
stadig med på de nordjyske
landeveje, selv om han for
et par år siden flyttede til
København for at læse økono
mi. Udover det meningsfulde
i at være frivillig i Jobpatruljen
giver det også Magnus noget
på det personlige plan.
 Vi plejer at bo sammen i en
hytte i de to uger, vi kører
med Jobpatruljen, og vi har
et stærkt socialt sammenhold.
Mange af os er gengangere,
så vi kender efterhånden hin
anden rigtig godt, men der
kommer også hvert år nye til,
fortæller Magnus.

Magnus Poulsen
fra
Dronninglund - et ungt
menneske, der bruger sin fritid på at »gøre en forskel«.
Stærkt fællesskab
Det fællesskab, han ople
ver med de andre frivillige i
Jobpatruljen, er så stærkt, at
de to ugers frivillige arbejde
står højt på hans prioriterings
liste.
 Nu ligger de to uger ikke
lige der, hvor der normalt
er festivaler eller andre store
ting på programmet, men selv
hvis der dukkede andre til
bud op, ville jeg nok vælge
Jobpatruljen. Både fordi det
giver så meget mening, og for
di vi har så godt et fællesskab,
lyder det med et stort smil.

ÅBEN
TORSDAG-SØNDAG &
HELE UGE 42
FRA KL 11.30
EFTERÅRSHYGGE UGE 41-42
PANDEKAGE MED SOFTICE,
CHOKOLADESOVS OG
VARM KAKAO 69,-

2 RETTER
FRA 159,-

TAKE AWAY
KYLLINGSANDWICH 50 KR
MEXICANSK PANDEKAGE MED
SALAT&TORTILLACHIPS 99,-

MISS DOT - HALS HAVN
BORDBESTILLING PÅ

21386637

Fortæl at du så annoncen i
Limfjordsnyt & Vort eget blad

JULEFROKOST (ud af huset)

JULEFROKOST PÅ HOTELLET

Vi laver maden og tar´ opvasken, så I kan nyde højtiden!
(Leveres fra fredag den 6. november)

Vi laver maden og tar´ opvasken, så I kan nyde højtiden!

Anretning 1:

Ekstra tilkøb til anretninger:

• Marinerede sild m. karrysalat
• Fiskeﬁlet m/remoulade og citron
• Vendsysselske grønlangkål m. kogt
ﬂæsk og pølse, sukkerbrunede kartoﬂer,
rødbeder og sennep
• Ris a la mande

•
•
•
•
•

Pris kr. 98,-

pr. person

•

Anretning 2:
•
•
•
•
•

Marinerede sild m. karrysalat
Fiskeﬁlet m. remoulade og citron
Tartalet m. hønsekød i asparges
Rejer m. mayonnaise og citron
Vendsysselske grønlangkål m. kogt
ﬂæsk og pølse, sukkerbrunede kartoﬂer,
rødbeder og sennep
• Ris a la mande

Pris kr. 144,-

•

•
•
•
•

Brød og smør
Ribbensteg m. rødkål
Andesteg m. rødkål
Mørbradbøf a la creme
Lun leverpostej
m. bacon og champignon
Røget laks
m. asparges og dressing
1 tartelet
m. høns i asparges
Rejer m. mayonnaise
Osteanretning
Stuvet hvidkål
m. frikadeller
Frikadeller m. rødkål

pr. person

Bestilling: Tlf. 98 84 15 33 eller info@dronninglundhotel.dk

kr. 12,kr. 25,kr. 35,kr. 32,kr. 12,kr. 32,kr. 28,kr. 28,kr. 35,-

Musik og dans kl. 18.00 - 00.30
21. november - 28. november - 5. december - 12. december
Menu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marinerede sild
Karrysalat
Rejer m. mayoannaise
Røget laks m. slikasparges
Fiskeﬁlet m. remoulade og citron
Tartaletter m. hønsekød i asparges
Glaseret juleskinke m. gemüse
Frikadeller m. surt
Vensdysselske grønlangkål m.
kogt ﬂæsk, kogt og stegt medisterpølse,
hamburgerryg, rødbeder, sennep og
sukkerbrunede kartoﬂer

kr. 25,kr. 25,-

•
•
•
•
•

Ribbensteg m. rødkål
Lun leverpostej m. bacon
Blodpølse m. sirup
Spegeskinke m. melon
Tartar m. past. æggeblomme,
peberrod og kapers
• Sylte m. rødbede
• Stort ostebord
• Masser af spændende brødsorter

Pris kr. 225,-

pr. person

Natmad kl. 00.30
• Hot Dog´s (byg selv) kr. 48,(mod forudbestilling)

Juletilbud på weekendophold:
Kr. 545,-

• Eftermiddagskaﬀe
• Velkomstdrink
pr. person
• Julebord

Bestilling og booking: Tlf. 98 84 15 33 eller info@dronninglundhotel.dk
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DRONNINGLUND GOLFKLUB

FROKOSTTILBUD KL. 11-15
Italienske Pizza, burger, salat,

pasta, grilll steak · Frit valg

KUN 49,-

Restaurant & Steakhouse

Algade 57 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 88 78 80
www.caferendezvous.dk

res direkte modstander fra
Benniksgaard Golfklub og
en storsejr var hurtig en
realitet ligesom oprykningen således var i hus.

GOLF: Dronninglund
Golfklub spiller sig til oprykning på både dame- og
herresiden.

lerede draget mod Esbjerg
om lørdagen således alle
kunne være 100% friske
til søndag morgen.

Hvad pigerne ikke havde
regnet med var, at de også
denne dag suverænt vinder
oprykningspuljen.

Søndag den 13. september
2020 skulle Dronninglunds
damehold spille oprykningsspil fra 3. til 2. division på Breinholtgårds
flotte anlæg ved Esbjerg.
Dronninglund var i pulje med 3 andre hold:
Gyttegaard, Lyngbygaard
og Benniksgaard, som også
kæmpede om oprykningen
til 2. division.

Til
trods
for
at
Dronninglunds damer forud havde kvalificeret sig til
oprykningen ved at gøre
rent bord i deres pulje i 3.
division med 3 sikre sejre,
så var der stadig lidt nerver
på denne dag, hvor oprykningen til 2. division skulle
i hus.

Den flotte indsats af de dygtige Dronninglundspillere
har nu medført, at de nærmeste modstandere i 2.
division fremover ligger i
Århus eller længere væk.
Så holdet kommer nu ud
på nogle længere køreture,
men det gør vist ikke noget.
Dronninglund Golfklub
har som en af de få golfklubber to damehold: Et i
2. division og et i kvalifikationsrækken.

Alle spillere, caddies, tilskuere og påhæng var al-

Disse nerver blev hurtig glemt, da spillet først
blev sat i gang. Alle pigerne var bedre end de-

Læs Limfjordsnyt avisen ONLINE
på www.limfjordsnyt.dk

Vind et gavekort på 500,- kr.
Se konkurrence på facobook: limfjordsnyt avisen

SKAGEN
GÆST

SKAGENGÆST
Nyd et par dage i Skagen i det
skønne efterår med kunst og kultur,
god shopping og mulighed for
vandre- og cykelture i unik natur.
Afslapning og forkælelse
finder du på Color Hotel Skagen.

Der viftes med flagene i Dronninglund Golfklub. To oprykninger for henholdsvis damer og
herre.

DRONNINGLUND GOLFKLUB

Book et Skagenophold
Inkluderer 1 glas vin og snacks
v/ankomst, 5-retters årstidens menu
og udsøgte vine, 1 overnatning
og stor morgenbuffet
Pris pr. person fra

1.295,-

Dronninglunds herrer sikrer oprykning til 5. division.
kken
kurrence i buti
Adventskon
præmier
Gæt og vind

flotte

Søndag den 13. september i Hobro skulle
Dronninglunds
herrehold i
Open
by Christmas
kvalifikationsrækken
torsdag
28. november spille
oprykningsspil
kl. 10-22: mod 15 andre hold fra det jyske. Af de
16 hold rykker de 8 bedste
op i 5 division.
Psst … Når du har forkælet alle de andre, må du gerne forkæle dig selv også.

Ophold med arrangement:
Musical & Vildt - 6/11
Vin & Julejazz - 27/11
Øl & Julerock - 4/12
Se mere på colorhotelskagen.dk
eller ring på 98 44 22 33

-20%

Dronninglunds herrer spiller 2 foursomes og 3 singler.
Efter de første 9 huller havde Dronninglundherrerne
de bedste scores af alle. De
sidste 9 huller på Hobros
svære greens blev lidt nervepirrende, og scores blev
noget højere end ventet.
Men de andre hold var
i lignende vanskeligheder,
så Dronninglunds herrer

klarer at opnå en flot sjetteplads i puljen.
Således er Dronninglunds
golfherrer nu repræsenteret
i 5. division. Derudover
har klubben herrehold i 3.
division, 4. division samt
Kvalifikationsrækken.
Resultaterne for både dame
og herrehold kommer af
hård træning, masser af
spil, deltagelse i individuelle turneringer samt en stor
sportstrup med masser af
social fællestræning og ikke
mindst hård konkurrence
sat op af truppens 2 dygtige
PRO trænere.

på tøj og sko

Nyd
n
eftermiddage
et
rm
va
op
i udendørs
og
ad
ab
pool, sp
finsk sauna.
Husk badetøj!

(dog ikke hjemmesko, træsko,
thermo- og gummistøvler)

be my guest

Gang i
D
anmark
Merry Christmas
fra...

Næste udgave er årets sidste avis i 2020
Limfjordsnyt & Vort eget blad
udkommer 25. November. Deadline 20/11
Tlf. 29 47 56 17

Vind et gavekort på 500,- kr.
Tæl hjerter i avisen. Se konkurrencen på facobook: limfjordsnyt avisen
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HVER TORSDAG

D
Tartelet / Tarteletter med Høns i Asparges
E
H
Y
N
KUN
1 stor
m/ hele
450 gram
fyld
i SKAL fra
Mejdahls
Bageri, Hals

Hals Grill
Erik Topp stående inde i midten af Ekko ved siden af brønden med det tekniske ”hjerte”, som styrer systemet.

Åbent alle
ugens dage
kl. 12.00-20.00

Kan både nydes her
men er også
til at tage med hjem

Hals Grill & Smørrebrød

JULEFROKOST

I 2012 blev Ekko indviet
midt i det område, som i
dag benævnes Ekko Parken.
Den særprægede skulptur
var præmien i den store
landsdækkende konkurrence, som Hjallerup deltog i
og vandt. Den internationalt kendte kunstner, Thilo
Frank, blev udvalgt til at
lave et kunstværk, som blev
placeret i det område, som
er beliggende i den sydlige
ende af Hjallerup.

perioder, hvor ekkoet ikke lod sig høre, inden det
helt blev ikke-eksisterende.
Statens Kunstfond, som
fra begyndelsen har betalt
for størsteparten af anskaffelsessummen, satte i to
omgange teknikere til at
gennemgå systemet. Den
tyske tekniker, som Thilo
Frank havde samarbejdet
med, var også inde over
det, men det hjalp kun i
korte perioder.

Der er om kunstneren sagt
følgende: ”Thilo Frank arbejder i krydsfeltet mellem
installation, design og arkitektur. Fælles for hans
værker er, at han sætter
os i anderledes situationer
ved at skabe arkitektoniske
forskydninger, der bryder
ind i vores vante miljøer.
Han udfordrer kroppens
bevægelse og overlader initiativet til beskueren.”

Så i lang tid (flere år) stod
kunstværket tavst og virkede kun ved sit særprægede
udseende, men for nylig
var et hold tyske teknikere
på besøg, og efter et par dages arbejde meldte de ud, at
nu virkede det. Erik Topp,
som er Samvirkes kontakt
til Ekko, inviterede til en
gåtur rundt i kunstværket
og både råbte højt og klappede i hænderne. Med en
vis forsinkelse kunne man
(hvis man anstrengte sig)
ane et ekko af klap. ”Det
skal justeres, så det kommer op på en acceptabel
lydstyrke,” var Eriks kommentar.

Det virkede fint de første
8-10 måneder efter indvielsen, men så kom der

Smørrebrød

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

HJALLERUP

Ekko er konstrueret på den
måde, at man går rundt på
en sti mellem trærammer,
som er anbragt forskudt i
forhold til hinanden. Som
navnet på kunstværker angiver, så kan man klappe
i hænderne eller råbe højt,
og med en vis forsinkelse
vil ekkoet komme mellem
trærammerne.

&

69,-

Eller, hvis
du mere
er til
4 stk.
almindelige
tarteletter

Inde i midten af kunstværket var der efterhånden tilgroet med forskelligt buskværk. Man er nu i færd
med at rydde det, så også
midten kommer til at se
præsentabel ud.

Læs Limfjordsnyt avisen ONLINE
på www.limfjordsnyt.dk
Vind et gavekort på 500,- kr.
Se konkurrence på facobook: limfjordsnyt avisen

Alle fredag og lørdage fra
den 20. november til og med
den 12. december kl. 19.00

DET ER IKKE UDEN GRUND AT ROLD STORKRO ER BERØMT
FOR SINE JULEFROKOST-ARRANGEMENTER
Julefrokost med festlig og god stemning. Maden er
den sædvanlige gode hjemmelavede kvalitet.
VORES JULEBUFFET:
Den store julebuffet med hjemmelavede lækkerier,
hvor ingen går sultne hjem!

Marinerede sild med karrysalat og løg
Kryddersild med løg og capers
Stegte sild i eddike
Urtedampede muslinger med sauce verte
Gravad laks med rævedressing
Varmrøget peberlaks med tomat-cognacdressing
Pil-selv rejer med aioli
Æg og rejer med mayonnaise og citron
Hjemmelavet kalvesylte med rødbeder og sennep
Fiskeﬁlet med hjemmerørt remoulade og citron
Mormorsalat med conﬁteret and, valnødder og granatæble
Tarteletter med høns i asparges
Lun leverpostej med champignon og bacon
Blodpølse med sirup og kanelsukker
Sprød vintersalat med grønkål og tørrede ﬁgner
Julemedister med stuvet hvidkål
Glaseret skinke med vendsysselsk grønlangkål
Ribbensteg med rødkål og brunede kartoﬂer
Ris a la mande med lun kirsebærsauce
Osteplanke med lækre oste og tilbehør
Chokoladekage med nødder og nougatcreme
Frugt og nødder
DRIKKEVARER:
Vi serverer øl, vand, vin og snaps til maden. Herefter
fri bar med kaffe, drinks, øl, vand og vin til kl. 01.00.
Til natmaden en øl eller en vand.
MUSIKKEN:
Og god stemning bliver skabt sammen med One-byOne. Ronald Lund spiller under middagen og senere
på aftenen kommer Pia Grønhøj og sætter prikken
over i’et med sin smukke stemme.

NATMAD:
Alle bliver sultne efter midnat, så når musikken
stopper har vi natmaden klar:
Lune frikadeller med kold kartoffelsalat
Julepakken bestående af buffet,
drikkevarer og natmad
Pr. couvert kr.

825,00

Inkl. overnatning fredage fra kr.

1.298,00-1.398,00
Inkl. overnatning lørdage fra kr.

1.398,00-1.498,00

Prisen er afhængig af værelsestype.

ELLER BUS:
Hvis I ikke ønsker at overnatte og er et selskab på
mindst 45 personer, tilbyder vi gratis bustransport
tur/retur (til en adresse) indenfor ca. 50 km.
Hvis I er færre eller ønsker at køre længere, så kontakt
Lars Kæp Jensen på tlf. 98 375100 eller lars@rold.dk
og få et tilbud på transport.

Vores gode hjemmelavede
lækkerier i jeres lokaler!
Julefrokosten består af:
2 slags sild - Varmrøget peberlaks - Fiskeﬁlet - Sylte
Leverpostej - Tarteletter med høns i asparges
Ribbensteg - Skinke med grønlangkål
God dansk brie og ris a la mande
Pris v/min. 40 couverter
Pr. couvert kr.

228,00

V/min. 20 couv. kr. 248,00, v/min. 30 couv. kr. 238,00
Ved mindst 40 couverter leverer vi gerne maden i en
afstand af ca. 30 km.

Husk at vi også har en juleanretning alle hverdage fra den 16. november til den 21. december
6
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MAYFLOWER SHOWROOM
EASY CARE
+ CLASSIC

LBUD!
STI
AG

FØDSEL
SD

-25%
TILBUDSPRIS

KR. 33,-

FØ
D

Selvom selve fødselsdagsfesten, grundet de aktuelle
COVID-19 anbefalinger må udskydes, skal du ikke
snydes for de gode fødselsdagstilbud.

COTTON
JUNIOR

!

FYLDER 3 ÅR!

AGSTILB
LSD
UD
SE

6,-

NORMALPRIS

KR. 8,-

I oktober måned har vi ekstra fokus på, at alle husker at spritte hænder
ligesom vi max. lukker 20 personer ind ad gangen. Alt dette, for at passe
på vores personale og dig, kære kunde. Ved øget fokus på sikkerheden,
kan du stadig have en go’ shoppetur i vores skønne Showroom.
Vi glæder os til at se dig - og fejre vores 3-årsdag,
med nogle skarpe fødselsdagstilbud.

MAYFLOWER
MOLLY

-25%

UD!
ILB

SELSDAG
FØD
ST
NEW SKY
+ NEW SKY LIGHT

UD!
ILB

SELSDAG
FØD
ST

TILBUDSPRIS

-25%

MAYFLOWER
STRIKKETASKE

TILBUDSPRIS

ÅBNINGSTIDER:

AGSTILBUD
LSD
!
SE

FØD

KR. 73,-

MANDAG........... 09.30–17.00
TIRSDAG ........... 09.30–17.00
ONSDAG ........... 09.30–17.00
TORSDAG ......... 09.30–17.00
FREDAG ............ 09.30–17.00
LØRDAG............ 09.30–13.00
SØNDAG ................... LUKKET

150,-

KR. 5025,-

Med forbehold for trykfejl.

SÅ LÆNGE LAGER
HAVES!

...
i
es
s
i
V

Fødselsdagstilbudene gælder
hele oktober måned!

mayflower.dk/showroom // facebook.com/mayflowershowroom // instagram.com/mfs9700

.

.

FIND OS:
Erhvervsparken 64, Brønderslev

LAD GÅRDBUTIKKEN KOMME TIL DIG MED

DEN
GODE
SMAG
LAD
GÅRDBUTIKKEN
KOMME TIL
DIG MED

Slagteren
anbefaler

DEN GODE SMAG

>>

Oktobertilbud

Skal forudbestilles

Slagteren
l 2 pakker 400 gram
anbefaler

Hos Rosenbeck Frilandskød ved vi, at god dyrevelfærd skaber den bedste
velsmag. Tag ikke vores ord for det. Prøv selv!

>>

hakket frilandsgris
8-12%.

l

Hos
Rosenbeck
Frilandskød
ved vi,
at røgvarer,
god dyrevelfærd
skaber
den bedste
Vi har
altid et stort
udvalg af fersk
kød,
charcuteri
og delikatesser.
Alt er hjemmelavet
og gårdproduceret
og fra
egne fritgående grise, ænder,
velsmag.
Tag ikke vores
ord for det. Prøv
selv!

2 pakker 400 gram
hakket frilandsokse 8-12%.

kyllinger og kvæg. På den måde kan vi altid garantere smag, kvalitet og
l
Vidyrevelfærd.
har altid et stort udvalg af fersk kød, røgvarer, charcuteri og delikatesser.

2 pakker
Skinkeschnitzel
Alt er hjemmelavet og gårdproduceret og fra egne fritgående grise, ænder, a 300 gram.

Mortens Aften og Jul

kyllinger og kvæg. På den måde kan vi altid garantere smag, kvalitet og
dyrevelfærd.

Vi har det du skal bruge.
Besøg vores gårdbutik eller køb ONLINE

l

1 pakker hakkebøf
med 2 stk.
a 150 gram.

l

1 pakke flæsk i
skiver
600
gram.
Samlet
pris

395,-

Du kan møde vores

l 1KUN
pakke

SALGSVOGN

l

Onsdag og lørdag kl. 08.00-14.00
på Grønttorvet i Aalborg
Torsdag kl. 15.00-17.00
Hjallerup v/ Tøjeksperten Thomas
Fredag kl. 09.00-15.00
Nørresundby Torv

medisterpølse 500 gram

Gårdbutik: Bolleskovvej 7, 9330 Dronninglund
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14
Fredag kl. 13-17

Gårdbutik: Bolleskovvej 7, 9330 Dronninglund
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14
Fredag kl. 13-17

www.frilandskød.dk

1 pakkeMette
frilænder
Bestilles hosSamlet
i salgsvognen
pris eller
5 stk.
på pølser
tlf. 98843472.
Afhentes i salgsvogn
KUN

395

eller gårdbutik den efterfølgende uge.

l

1 pakke skiveskåret
bacon 100 gram.

l

Bestillesrullepølse
hos Mette i salgsvog
1 pakke
på
tlf.
98843472.
Afhentes i s
i skiver.

l

1 stk. stor
leverpostej.

eller gårdbutik den efterfølge

Pris 395 kr.

