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Karetmagervej 10a
9330 Dronninglund
Telefon 98 85 22 22
v/ Jan Søndergaard Linderoth
info@dronninglund-skadecenter.dk

Gr

Nr.AGENERATION
5NEW
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A
NEW
GENERATION

·
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soeren@limfjordsnyt.dk

Tlf. 29 47 56 17

TØJEKSPERTEN HJALLERUP

SPAR25%

Vi tilbyder

Anlæg
Forårsklargøring
Belægning
Græs- & hækklipning
Beskæring
VedligeholdFældning
af grønne områder
Fjernelse
af m.m.
ukrudt
Plantning

Beskæring & fældning
OBS! Vi har også åbent i vinterhalvåret.
Plantning m.m.
Ring bare!

Design: Arne Jacobsen

vodskov
bolighus

PRIS FRA: 24.050,-

Viste model: 3320, Christianshavn 1161 tekstil,

Viste model: 3320, Christianshavn 1161 tekstil,
Warmbase,
Graphite
base,
Warm Graphite
24.050
kr. 24.050 kr.
Viste model: 3320, Christianshavn 1161 tekstil,
Warm Graphite base, 24.050 kr.

Kontakt os på 22 40 73 10

PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN
Design: Arne Jacobsen

SVANE™ LÆNESTOL
introduceres nye udgaver af Arne Jacobsens
SVANE™Nu
LÆNESTOL
Svanen™
– udgaver
ikonisk design
med stel i nye typer finish,
Nu introduceres
nye
af Arne Jacobsens
SVANE™
LÆNESTOL
Svanen™der
– ikonisk
design
med stel
i nye typer finish,
giver et
moderne
udtryk.
Nu
nye udgaver
der introduceres
giver et moderne
udtryk. af Arne Jacobsens
Svanen™ – ikonisk design med stel i nye typer finish,
FRA:
24.050,der giverPRIS
et moderne
udtryk.

PRIS FRA: 24.050,-

Er der »urent« trav
fra Thomas K. & Co?

SVANE™ LÆNESTOL
Design: Arne Jacobsen
Nu introduceres nye udgaver af Arne Jacobsens
Arne
Jacobsen
Svanen™ – ikoniskDesign:
design
med
stel i nye typer finish,
der giver et moderne udtryk.

PRIS FRA: 24.050,-

PARTNER INFO/LOGO

PARTNER INFO/LOGO

Viste model:
3320, Christianshavn 1161 tekstil,
PARTNER
INFO/LOGO

Warm Graphite base, 24.050 kr.
Plovhusene
1
DK - 9310 Køb
Vodskov
hos “Partner navn”
Køb nu hos “Partnernu
navn”
Adresse
· Telefon · Website
Tlf.
98293188
Adresse
· Telefon
· Website

PARTNER INFO/LOGO

Køb nu hos “Partner navn”
Adresse · Telefon · Website

eller kontakt@haveserviceaalborg.dk

Haveservice Aalborg
v/ Thomas Mulvad-Knudsen, Østervang 38, 9362 Gandrup

www.haveserviceaalborg.dk
Side
22
UNDERTØJ OG BASIC VARER UNDTAGET // FRATRÆKKES VARENS NORMALPRIS VED KASSEN

nu v
hos
w Køb
w w.
o“Partner
d s k onavn”
vbolighus.dk
Adresse · Telefon · Website

Tøjeksperten
Thomas
i
Hjallerup
KÆMPE JEANSMARKED
har gaven
til
Fars
dag
NU 5.
2 STKjuni
NU 2 STK den
NU 200,MORGAN SKJORTER & STRIK
FØR 399,-

HUZAR T-SHIRT
FØR 150,-

300,-

150,-

SHINE ORIGINAL JEANS

FØR 600,-

Hele sommeren
sparer du

LINDBERGH JEANS
FØR 600,-

NU 300,-

BISON JEANS
FØR 800,-

50%-70%

MORGAN GOLD SKJORTER
på alle gadevarer HUZAR 2-PACK TIGHTS
FØR 600,FØR 199,-

NU 350,-

NU KUN
300,-

2 PAKKER
150,-

TILBUDDENE GÆLDER KUN TORSDAG - FREDAG - LØRDAG I UGE 11.

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

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

·· HOS
HOS TØJEKSPERTEN
TØJEKSPERTEN HAR
HAR VI
VI PRISMATCH,
PRISMATCH, SÅ
SÅ DU
DU KAN
KANSTOLE
STOLEPÅ
PÅ PRISEN
PRISEN

·· DU
BLIVOPSPARER
MEDLEM AF
TØJEKSPERTEN
OGHANDLER
FÅ 10% RABAT PÅ DIT FØRSTE KØB
5% KLUB
BONUS
HVER GANG DU
· 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
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FORÅR 2021

Maskinstationen v/ Per Beer
Næsten alt
markarbejde udføres!
l
l
l
l
l

l
l
l

Rivning
Pakning
Salg af wraphø
Flytning af wraphø
Omlægning og
såning af marker
Græsslåning
Presning af rundballer
Marksprøjtning



Onsdag den 2. Juni 2021

SE HER! BILLIGE

TRÆPILLER!






Flauenskjold Korn

Vi står

inde for
Allan Christensen - Tlf. 9886 1022

kvaliteten
Mail: christensenkorn@gmail.dk


Tlf. 42 19 41 49
per.beer@hotmail.com



GRATIS



Udenfor sæson:
l Alt forefaldende arbejde.
Træffes bedst efter kl. 15
på hverdage.

Vestergade 1

SANGWANS
& PERS BOD
forventer at åbne
ca. 5. juni

Hølundvej 22 · 9362 Gandrup

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

GRUNDLOVSMØDE
5. juni 2021

GRATIS ENTRÉ
Taler med:

Peter Skaarup, Inger Støjberg, Søren Gade



Rør, radiatorer, cykler, bildele, maskiner, motorer,
batterier, stald



inventar, industrijern/anlæg, potter og pander, kedler, olietanke.



GASMANDEN & “Bette Skrot”
Telefon 98 34 23 00




Limfjordsnyt & Vort eget blad
Næste avis udkommer 28. juli.



Vi glæder os til
at se dig!







Hjallerup
Centret 24 · Hjallerup


Telefon 98 28 11 66


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

Peter Skaarup

Inger Støjberg

Søren Gade

Bestil madbillet:
nymarksminde.dk/webshop

Henvendelse tlf. 40 26 39 66 eller
mail njh@termoas.dk

ApS

Borgergade 7, 9362 Gandrup · Tlf. 29 47 56 17
Mail: soeren@limfjordsnyt.dk
(se udgivelsesdatoer på hjemmesiden).
www.limfjordsnyt.dk
Oplag: 19.000 · Tryk: OTM - Ikast
Ansvarshavende udgiver: Søren Roesdahl
soeren@limfjordsnyt.dk
SØNDENFJORDS

VESTER
HASSING

Forsikringshuset
Torvet 7
9370 Hals

Vi forsikrer alt

Limfjordsnyt

Vestvej 91 - 9310
Vodskov - nymarksminde.dk
Husk coronarestriktioner og
fremvisning af coronapas

v/ Peter Købsted
Personlig betjening.
Direktør & Agenturindehaver
Forsikringshuset@outlook.dk

Telefon 21 16 94 96

HALS

Følgende legat, der administreres af DLS, kan ansøges inden den 10. juni 2021

Pressemedarbejder

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

Pressemedarbejder

Pressemedarbejder

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

Små annoncer

bliver også set!
Du så disse 3 linier

I Aalborg kommune

Boliger udlejes i Ulsted

afhentning af gammelt
jern og skrot

Falsters Landboforenings Jubilæumslegat: Uddeles én gang om året l støøe for unge, der skal
være i gang med en videregående teore sk uddannelse inden for landbrugserhvervet. Kun
ansøgere, der har nær familiemæssig lknytning eller stammer fra Flauenskjold eller Tillitse sogne
samt Falsters Landboforenings oprindelige virkeområde, vil kunne komme i betragtning l legatet.
Ansøgningsblanket skal rekvireres hos VKST på mail: rij@vkst.dk og ansøgning skal sendes
VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F., eller på mail l rij@vkst.dk.
inden den 10. juni 2021 l: V

DLS • Agrovej 1 • Ø. Toreby • 4800 Nykøbing F. • 5484 0999 • vkst.dk/dls
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møde i Hammer Bakker
inviterer Ole Risager befolkningen til grundlovsmøde på Nymarksminde.



Corona eller ej, Ole Risager
(DF) brænder for at give
hans lokalområde de bedste
oplevelser og et fantastisk
grundlovsmøde. Dog tilfø
jer Ole, at alle restriktioner
Ole Risager viser Nymarksminde
frem.

selvfølgelig overholdes.

FARS
DAG

g
n
i
n
e
p
O
d
n
a



VI HAR EN
GOD GAVEIDÈ

Gr



Han giver hele dagen fri
adgang til parken og til®
byder helstegt pattegris og
kronhjort til dem der forud
har købt madbilletter. Med
Så gode at du IKKE vil tage dem af!


Ole Risager som vært er der


næppe lagt op til en kedelig
dag på gården. Programmet
indeholder taler og musik
Dansk Folkepartis byråds- ge til det normale. I hvert allerede fra kl 10.

medlem, Ole Risager,
op- fald hvis man retter blikket I år er der flere prominente

mod Nymarksminde.
fordrer lokalbefolkningen
talere, der slår en tur forbi
til at fejre
grundlovsdag
fejringen. Risagers partifæl
sammen med ham og hans På lige dén gård i le, Peter Skaarup (DF) går
familie. Nymarksminde gi- Nordjylland, lidt uden for på talerstolen kl. 11. Også
ver gratis entre, dejlige op- Vodskov, bor der nemlig EU-parlamentsmedlem
en byrådspolitiker; Ole Søren Gade (V) og Inger
levelser og taler på dagen.
Risager (DF).
Støjberg (UFG) besøger i
Ikke
nok
med
at
han
bor
Traditionen
tro
fejrer
beløbet af formiddagen går

også dag- den i Nordjylland.
folkningen
d. 5. juni ind- der, han inviterer


førslen af den første danske ligt befolkningen på besøg i
grundlov. Over hele landet farmparken, bed and break- Arrangementet er graafholdes der politiske taler fast, til fodboldgolfbanen, tis at møde op til og
og demokratiet hyldes.
På på hjortesafari eller blot til Nymarksminde forsikrer

en grillpølse og en hyggelig at stemningen bliver i top.
trods af, at corona-pande
mien har sat meget over snak mens børnene leger. Dørene åbnes kl. 9. Se
Hjallerup Centret 3 . Hjallerup . Tlf. 21 86 24 03
styr, ser 
det ud til, at alt Til trods for venstres tradi- mere på:
SofieSofi
Madsen
Hanne
Madsen Mandag-fredag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30
Åbningstider:
Hanne
a
for en stund vender tilba- tion for at holde grundlovs- www.nymarksminde.dk
UNDERTØJ OG BASIC VARER UNDTAGET // FRATRÆKKES VARENS NORMALPRIS VED KASSEN

IQ sox
Bambus strømper



TØJEKSPERTEN HJALLERUP

SPAR25%



PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN

Tøjeksperten
Thomas
i
Hjallerup
KÆMPE JEANSMARKED
har gaven
til
Fars
dag
NU 5.
2 STKjuni
NU 2 STK den
NU 200,Hjallerup Centret 3 · 9320 Hjallerup · Tlf. 21 86 24 03
Åbningstider: Mandag-fredag: 09.30-17.30 · Lørdag: 09.30-13.00

MORGAN SKJORTER & STRIK
FØR 399,-

HUZAR T-SHIRT
FØR 150,-

300,-

150,-

SHINE ORIGINAL JEANS

FØR 600,-

Hele sommeren
sparer du

LINDBERGH JEANS
FØR 600,-

NU 300,-

BISON JEANS
FØR 800,-

50%-70%

MORGAN GOLD SKJORTER
på alle gadevarer HUZAR 2-PACK TIGHTS
FØR 600,FØR 199,-

NU 350,-

NU KUN
300,-

2 PAKKER
150,-

TILBUDDENE GÆLDER KUN TORSDAG - FREDAG - LØRDAG I UGE 11.

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

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

·· HOS
HOS TØJEKSPERTEN
TØJEKSPERTEN HAR
HAR VI
VI PRISMATCH,
PRISMATCH, SÅ
SÅ DU
DU KAN
KANSTOLE
STOLEPÅ
PÅ PRISEN
PRISEN

·· DU
BLIVOPSPARER
MEDLEM AF
TØJEKSPERTEN
OGHANDLER
FÅ 10% RABAT PÅ DIT FØRSTE KØB
5% KLUB
BONUS
HVER GANG DU
· 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
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VODSKOV CYKLER
VODSKOVVEJ 51 · 9310 VODSKOV · TELEFON 98 29 44 77

SOMMEREN ER KOMMET!
VI HAR MASSER AF CYKLER PÅ LAGER, KLAR TIL DIG!

EL-cykler

Black Winther
EL-cykel

Raleigh, Winther, Falter, Morrison, BH

Stort udvalg i butikken - FRA

10.999,-

Stort udvalg
i cykeltøj
cykelsko
og andet udstyr
Stort
udvalg
i butikken

Kig ind!

Gravel Bikes
Principia

Scott, BH, PRISER FRA

7.649,Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Reparation af alle cykelmærker. Salg og Service.

Onsdag den 2. Juni 2021
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VODSKOV:

VI ER
FLYTTET...

Service og
perSonlig rådgivning
Tidsbestilling er nødvendig
- Ring og bestil tid til synsprøve!

”Den personlige kontakt
ved vinsmagning, omgivelserne, stemningen og
den gode historie er altid at foretrække”, udtaler Birgitte Nordentoft fra
Berthes i Vodskov.
Men omvendt ser hun absolut online vinsmagning i
forbindelse med den kommende 2021-udgave af
Nordjysk Vinfestival som
en spændende mulighed
for at få skudt gang i vinsmagningen igen. Her deltager hun selv med franske
vine,
Ifølge Birgitte Nordentoft
er det en ren win-win situation, fordi det giver mindre
importører mulighed for
at komme i kontakt med
kunderne samtidig med, at
det er en god mulighed for
at få solgt nogle af de mange flasker, som hos mange
importører står og samler
støv lige nu.

Win-win også for
deltagerne
For deltagerne i vinfestivalen er det også en ren winwin situation, idet der til
lejligheden er sammensat
tre forskellige smagskasser,
som hver kan erhverves for
kr. 600,00. Hver smagekasse har sin runde af vinsmagning online af en times
varighed.
”Der er intet forgjort i at
anskaffe sig en smagekasse,
som på ingen måde er urimelig dyr. Til gengæld kan
man, evt. sammen med et
vennepar, få en spændende
vinoplevelse. Og enten bliver man overrasket og finder nogle nye spændende
vine, eller så bliver man
bekræftet i sin smag og sit
valg af vine. Det er dog
ganske vist, at man i smagekassen får rigtigt meget
vin for pengene”, fortsæt-

BIOMETRIC
25% RABAT
nye briller
INTELLIGENTpåGLASSES
i hele august

i brilleglas
hele lavet
august
De første høj-præcisions
Glæder
ved
køb af
af komplet
komplet
ud fra en komplet biometrisk
øjenmodel.
Glæder ved køb
brille, kan
kan ikke
ikke kombineres
kombineres
brille,
med andre
andre tilbud.
tilbud.
med

Book en
biometrisk
3D-øjenmåling
iEdag
RI

Birgitte Nordentoft fra Berthes i Vodskov har også spændende vin med i smagekasserne i årets udgave af Nordjysk
Vinfestival. Vin og et vinglas er en god begyndelse på vinsmagningen.
(Foto: Vagning.com)
ter Birgitte Nordentoft fra
Berthes i Vodskov.
”Vi tørster efter at komme ud og få en aktivitet som denne, fordi det
i alt for lang tid ikke har
været muligt at arrangere
prøvesmagninger”, slutter
Birgitte Nordentoft.
Vinen i centrum
Forskellen på online vinsmagning og offline vinsmagning er så f.eks., at du
selv skal sørge for at have
de rene glas. En service,
som ellers ved offline vinsmagning, er sørget for, li-

gesom du og vennerne skal
være klar på et bestemt
tidspunkt. Der er nemlig
kun den ene runde med
prøvesmagning af hver enkelt smagskasse!
Ved onlinevinsmagningen,
som Nordjysk Vinfestival
arrangerer, og hvor der er
tre runder den 12. juni
2021, er det vinen, som er
i centrum. For den personlige kontakt, omgivelserne
og den gode historie er sat
i baggrunden og programmet for onlineaktiviteten
fastlagt på forhånd.
www.nordjyskvinfestival.dk.

GA LLER T
FLO
M ED ST
K UN
Kom og besøg vores flotte
nye butik Vodskovvej 40 E
• Præcist syn i alle
Dine
fordele:
nye
butik
blikretninger
• Større synsfelter
• Skarpere kontraster
• Bedre nattesyn

ÅBNINGSFEST

Lørdag 15. aug. kl 10.00-12.00
Morgenkaffe
og rundstykker
Tidsbestilling
er til
nødvendig
Ring
og bestil
tid
synsprøvetil alle!
ring
oggod
bestil
synsprøve!
-så- er
der
tidtid
tiltildig
og dit syn!
Åben: Tirsd.Tirsd.-torsd.
torsd. 9.30
9.30-17.30
-17.30 ·· Fred.
Fred. 9.30
9.30-18.00
Lørd. 9.30
9.30-12.30
-12.30
Åben:
·· Lørd.
Åben:
Tirsdag-fredag
9.30-17.30
·-18.00
Lørdag
9.30-12.30
Vodskovvej 40
40 EE ·· 9310
9310 Vodskov
Vodskov
Vodskovvej
Telefon 98
98 29
29 40
40 00
00 ·· www.baekgaardoptik.dk
www.baekgaardoptik.dk
Telefon

Fødselsdagssalg lørdag 5. juni
Øster Ringgade 4 · 9330 Dronninglund · 24 94 45 95

Kom ind og
se vores
store udvalg!

Kvalitetsmaling

Få et tilbud på malerarbejde!
Kom ind i vores butik og se udvalget af maling

Gælder KUN LØRDAG 5. juni
Vi har åbent til kl. 13.00

Alt 10 liters maling

÷50%
efter vejl. udsalgspris

Åbent: Mandag-torsdag: 16.00-17.30. Fredag: 13.30-17.30. Lørdag: 9.00-12.00

www.dronninglundmalerforretning.dk
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PR. STK.

15,-
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GODT KUP
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OPRY
SALG
L
I
T
P
SPAR O

,
9
9
6
A
R
PRISER F

L
I
T
P
O
SPAR

50,-

30%

40%

4 STK.

A
R
F
J
Ø
T
K
R
Æ
V
L
E
Å
P

A
R
F
E
R
E
P
P
I
L
K
E
N
Æ
L
PÅ EL-P

TMG.DK

,9
9
9
A
R
F
PRISER
Aulum
· Industrivej
Nord
1616
· Telefon
97Hals
4747
22
www.tmg.dk
Aulum
· Industrivej
Nord
· Telefon
97
32
· 44
www.tmg.dk
XL-BYG
TØMMERGAARDEN
HALS
// Strandvejen
2 // 9370
//32
Tlf.
98 22
25· 24

FIND OS PÅ
FIND OS PÅ

Tilbuddene gælder kun hos XL-BYG Tømmergaarden Hals så længe lager haves. Med forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne er inkl. moms. Priserne gælder ved kontant afhentning.

Onsdag den 2. Juni 2021
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UDLEJNING
DIT STIGA SERVICEVÆRKSTED
Teilskov, der også påpeger
de meget kundevenlige åbningstider i Blomsterbutik
Mælkebøtten ved Vester
Hassing, som har åbent alle
dage fra 9-17. Dog med
høflig selvbetjening på nogle af tidspunkterne.

af NY flishugger

Stort udvalg i originale
STIGA
- Med fokus på
den nu- reservedele lagerføres året rundt

Karina Teilskov fra Blomsterbutik Mælkebøtten i afdelingen
for specialiteter.

Efter moden overvejelse
etablerede Karina Teilskov
sin Blomsterbutik Mælkebøtten den 27. marts 2013.
Den er beliggende lidt nord
for Vester Hassing.

sterarrangementer til den
kreative side, spcialiteter til
mave og gane og mange andre ting.

VIDSTE DU:

For et års tid siden åbnede
Karina Teilskov sin selvbetjeningsblomsterbutik
i Hals med de bedst tænkelige åbningstider - 24/7.
Blomsterbutikken,
hvor
man hurtigt kan få en buket med på farten.

værende coronasituation,
giver det også god mening
med lange åbningstider,
der spreder kundernes besøg i butikken ud over det
meste af dagen, understreger Karina Teilskov.
Lige om lidt er det fars dag.
I denne forbindelse har
Blomsterbutik Mælkebøtten som vanligt den populære fars-dags-boks, der
indeholder en overraskelse
til far, rundstykker og flere
andre lækkerier. Boksen
bliver naturligvis leveret til
døren om morgenen på fars
dag.

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

Vi har alt i
klinger og
remme

Laver fin flis til
haven eller dit
Stokerfyr

Kurser, og ikke
mindst den
● AT VI OGSÅ LAVER GARANTI
REPARATIONER
store juledemonstration i
PÅ MASKINER SOM IKKE
ER KØBT
HOS Værktøjssalget
golfklubbens
lokaler i Hals,

Butikken har siden da været i en rivende udvikling,
der igennem forløbet er
blevet tilpasset kundernes
ønsker med fokus på det
kreative.

har været sat på coronapause. Men, mon ikke tingene
normaliseres til den kommende jul. Det håber Karina Teilskov fra Blomsterbutik Mælkebøtten i hvert
fald.
JPC

SERVICE PÅ DIN PLÆNEKLIPPER
INCL. TÆNDRØR & MOTOROLIE
fra kr. 425,-

AFHENTER OG
LEVERER DIN MASKINE
GRATIS I FEBUAR
OG MARTS MÅNED

EFTERSYN /
KLARGØRING

● AT HVIS DU UNDER REKLAMATIONSPERIODEN FÅR
UDFØRT
ETover
ÅRLIGT
- Det er gået
al forvent- SERVICE EFETERSYN PÅ DIN RIDER
Sortimentet i den hyggelige
lavloftede butik spænder ning med butikken i Mid- UDVIDES
REKLAMATIONSRETTEN
FRA 2 TIL 3 ÅR.
tergade i Hals,
siger Karina
vidt – fra buketter, blomFølg os på Facebook

Ring og forhør om
udlejningspris
Værktøjssalget

af almindelig rotorplæneklipper u/ træk

SERVICE
PÅ DIN
RIDER/TRAKTOR
Incl. motorolieskift,
tændrørskift,
rengøring af luftfilter,
slibning af knive, motor justeres, kontrol af sikkerhedssystem,
INCL. TÆNDRØR & MOTOROLIE
smørring af bevæglige dele, kabler kontroleres og justeres.
fra kr. 998,-

425,00

Pris med træk +70,-

Priserne er
excl. evt. reservedele
og miljøafgift

Fars Dag lørdag den 5. juni
Vi har åbent fra kl. 9.00-17.00
Kæmpe udvalg i smukke buketter, sammenplantninger til
både ude og inde. Gavekurve med lækkerier,
lækkert chokolade, vin, øl m.m.. Det gælder i begge butikker.

Havetraktor / frontrider

Incl. motorolieskift, tændrørsskift, kontrol af benzinfilter,
luftfilter renses, slibning af knive, smøring af bevæglige dele,
kontrol af sikkerhedssystem, justering af remme,
kontrol af dæktryk.

NYT! Nu også indkørsel
direkte fra Aalborgvej

Værktøjssalget

Gratis levering i post nr. 9370, 9362, 9310.
Aut.
- gælder for alle
ordrer på minforhandler
250 kr. - Bestil i god tid.
Eventyrvej
· 9700
Vores døgnbutik
i Hals vil også30
have
masserBrønderslev
af blomster m.m.· Tlf. 98 80 19 90

· DØGNÅBENT ·

Selvbetjeningsbutik i Hals
Du finder os i Midtergade 10

Du kan godt lave forhåndsbestillinger.
Ring inden kl. 10.00 og bestil. Afhent kl. 15.

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

BLOMSTERBUTIK

MÆLKEBØTTEN
Aslundvej 34 · 9310 Vester Hassing
8148@interflora.dk - www.mælkebøtten.nu

21 70 79 14

998,00
Værktøjssalget
Vi glæder os til at betjene dig!

Aut.

&

forhandler

Eventyrvej 30 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 80 19 90
w w w. 9 8 8 0 1 9 9 0 . d k
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dige med at tænke, skal
afgørelsen være et NEJ. Jeg
vil personligt kæmpe for at
møllerne aldrig bliver sat op.

LÆSERBREV

Vindmøllerne her er fra Lyngdrup, syd for Hjallerup. De er 140 mtr. høje. Når man kører
rundt i landskabet, så er der snart ikke en udsigt uden at dit øje falder på en vindmølle.
6000 tusind af slagsen præger vores kønne kulturlandskab. Nu skal landbrugsarealer så også
»såes til« i kæmpestore solcelleanlæg. Hvor blev det »grønne« lige af i det, mens verden sulter.

Mangler du en

tryksag / webside

Lad mig starte med at sige
at jeg er FOR vindmøller, solenergi samt anden
vedvarende energi. De skal
blot placeres der hvor det
giver mest mening. Man
placerer solceller i sydlig
retning, og ikke i nordlig.
Man placerer vandkraft i
Norge og Sverige, da det er
der, der er højdeforskelle,
OG man placerer vindmøller hvor de producerer mest
strøm og generer mindst.
Ud på havet med
så store vindmøller
Vindmøller skal ud på vandet, her blæser der mest
og her generer de mindst.
53% af alle der bor indenfor en radius af 750
meter føler sig generet af
vindmøllerne, ja selv ud
på 2 km. afstand høres

Plakater, visitkort, reklamesedler, bannere eller
din helt egen profilbrochure KUN for dit firma.

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

den lavfrekvente støj (Da
disse tal er fra 2012, og da
vindmøllerne blot er blevet
højere siden, er disse tal
formentlig højere).
Værditab på boliger
Vil du så sælge og flytte væk fra din generende
nabo, ja så må du så forvente at salget vil tage 299
dage og du må acceptere en
salgspris der er i gennemsnit er 60.000 UNDER
ejendomsvurderingen.
Jeg håber at Aalborg og
Brønderslev kommune vil
tænke sig om en ekstra
gang, før man giver tilladelse til 30 vindmøller
ved Tuekær – Bolle Enge
og de 19 vindmøller ved
Vendsysselværket / syd for
Limfjorden. Når de er fær-

At vi i Danmark også bruger landbrugsjord til solcelleparker, kan man jo også
sætte visse spørgsmålstegn
ved. Vi i Danmark er verdensmestre i landbrug,
dette skal vi blive ved med
at være. Det gør vi ikke ved
at plastre landbrugsjord
til med solceller. Solceller
kan være en god ressource, men lad os nu få dem
sat op på de bygninger vi
har. Store industribygninger osv. har rigeligt med
m2 til at dække behovet.
Men inden vi gør dette
burde der kigges på al den
overskudsvarme, der i dag
ikke bliver udnyttet fordi
lovgivning er helt skæv.
Store fabrikker og detailforretninger producere store mængder af varme der
forholdsvis nemt kan ledes
ud på fjernvarmenettet.
kilde - www.ft.dk/samling/20131/almdel/keb/
bilag/318/1380648.pdf
Mikael Simonsen
Byrådskandidat
Venstre, Aalborg
Simonsen.mk@icloud.com

Vi skal også have valgt politikere ind fra lokalområdet i år!
Uden repræsentation = mindre indflydelse fra dit område
Jeg er en seriøs og hårdtarbejdende politiker,
med et bredt politisk og erhvervsmæssigt netværk.
Jeg har mange års erfaring som aktiv i det lokale
idræts- og foreningsliv, hvor mange kender mig
fra specielt Ulsted Boldklub.

Hvis du synes, at der mangler en person som mig

i Aalborg Byråd
- som tør stå ved egne meninger
og kæmpe for dine...

- så stem personligt
på mig til kommunalvalget
i Aalborg Kommune
tirsdag den 16. November 2021.
Johannes Elsnab

Mikael i byrådet
Aalborg Kommune

MIKAEL K.
SIMONSEN

Jeg har kendt Mikael i 5 - 6 år og
beundrer ham for hans store interesse for samfundsudviklingen, for
hans store engagement og for hans
evne til hurtigt at sætte sig ind i
forskellige problemstillinger.
Han vil være en supergod
repræsentant at få i Aalborg Byråd !

Onsdag den 2. Juni 2021

Altid god faglig vejledning!
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PROFESSIONEL
MURMALING

SPAR
400,-

KUN

Oliebasseret

TRÆOLIE
Mange farver

699,-

5 ltr.

KUN· maLERfIRma
199,-

SPAR
40,-

329,KUN 1298,-

· maLERSaLgSPAR

KUN

20 ltr.

100,Østergade 1 . 9320 Hjallerup
Tlf. 21 24 81 10

SPAR
400,-

HUSRENS
til mur, tag, fliser og træ

KONCENTRAT
5 ltr.

KUN

99,-

KUN

Mange farver

Sort - Glans 20

5 ltr.

5 ltr.

SPAR
50,-

KUN

Mange farver

5 ltr.

KUN

25 cm.

Er du træt af
at gøre det selv?
Så ring 25 83 30 00
og lad os kigge på din
opgave og få et
uforpligtende tilbud!

SPAR
300,-

299,SPAR
300,-

VANDIG
GRUNDINGSOLIE
5 ltr. KUN 259,-

til havemøbler,
vinduer
og døre.
Farver:
Klar, Teak, Sort

SPAR
50,-

SPAR
60,-

1 ltr.

KUN

SPAR
300,-

HALVDÆKKENDE
Mange farver

5 ltr.

399,-

KUN

GRUNDINGS- SPAR
· maLERfIRma
499,240,· maLERSaLg
OLIE
Østergade
1 . 9320
Hjallerup
SPAR
5 ltr.
KUN
259,200,Tlf. 21 24 81 10

SCT. CROIX
ÆDELTRÆS
OLIE

69,- SPAR
KUN 89,- 50,-

18 cm. KUN

299,-

HELDÆKKENDE

MESTER
RULLESÆT
Malerrulle, skaft
og rullespand

SPAR
300,-

LASERENDE

PROFESSIONEL
TAG OG SOKKEL
MALING
2,5 ltr.

PÅ SUPER KVALITETSMALING
blot
TIL UTROLIGE PRISER Seher

PROFF. TRÆBESKYTTELSE

Super murmaling også
velegnet ovenpå fastsiddende gammel kalk.
Farve: HVID. Kan tones

10 ltr.

9
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119,-

SPAR
500,-

BUTINOX
FUTURA

Superdækkende.
Alle farver

10 ltr. KUN

HYBRID S FUGE

Super fuge til inde og ude.
SPAR
Hvid, sort, grå.
30,300 ml. patron

Pr. stk. KUN

Vi forhandler maling fra

Hjallerup
Malersalg
PRIVAT
& ERHVERV
Nørre Allé
2 · 9320 Hjallerup

Rys: 25 83 30 00

998,-

69,-

Åbningstider
Fredag kl. 13.00-17.00
Lørdag kl. 09.00-12.30

Ellers ring og
lav en aftale!
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GRUNDLOVSMØDE
Venstre Aalborg
Kreds Nord
Lørdag den 5. juni 2021 fra 10.00-11.30
Grindstedvej 43, Uggerhalne
9310 Vodskov
Skulle der mod forventning være udsigt til regn
husk paraply.
Medbring selv stol
Dagens corona regler skal overholdes.
Entre 30 kr. betales kontant eller
via mobilepay ved indgangen
Program
Kl. 10.00

Servering af rundstykke med
kaffe/the/vand

Kl. 10.05

Velkomst samt fællessang
”Jeg elsker de grønne lunde”

Kl. 10.10

Grundlovstale ved
RASMUS PREHN
Minister for fødevarer,
landbrug og fiskeri
Grundlovstale ved
SØREN GADE
Medlem af Europaparlamentet
Fællessang
”I Danmark er jeg født”
Grundlovstale ved
PREBEN BANG HENRIKSEN
Retsordfører, Venstre

COVID-19 restriktioner begrænser
antallet af deltagere til 100 personer

Onsdag den 2. Juni 2021
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menuen af to retter plus
musikalsk underholdning
ved Ib Buchholtz Hansen
og Ole Sloth. Deltagerpris:
75 kr.
Formændene i Hals og Sejl
flod, henholdsvis Kirsten
Lind og Alfred Pedersen,
oplyser, at arrangementer
ne bærer overskriften:
Vi inviterer til spisning –
og bekæmper ensomhed.

HALS / SEJLFLOD

Af Bruno Larsen
Mange af Ældre Sagens
lokalafdelinger indbyder
igen til ”Danmark Spiser
Sammen”. Det sker i sam
arbejde med Folkebevægel
sen mod Ensomhed.
Her i juni er afdelingerne i
de tidligere Hals og Sejlflod
kommuner på banen, og
opfordringen lyder: Kom
til fællesspisning, og mød
andre til godt samvær og et
måltid mad.

I hyggeligt samvær kan del
tagerne nyde et godt mål
tid mad, tale sammen og
måske gå derfra med et
spirende venskab.
Gandrup og Sejlflod
Hals lægger ud på Gæst
givergården i Gandrup
mandag 7. juni med platte
og kaffe formedelst 50 kr.
Ældre Sagen Sejlflod følger
trop tirsdag 15. juni på
Sejlflod Hotel. Her består

Mange sidder alene
 Vi har alle sammen brug
for at mærke, at der er brug
for os.
Har vi ikke den følelse, er
vi ensomme. Mange ældre
mennesker sidder alene, og
380.000 voksne danskere
er ensomme.
Coronakrisen har ikke gjort
det bedre, lyder det fra de
to formænd, der tilføjer:
 I Ældre Sagen er der flere
end 5000 besøgsvenner, og
man kan henvende sig til
den lokale afdeling, hvis
man har behov for en be
søgsven. I Ældre Sagen
kæmper vi dagligt for at
bryde tabuet og kom
me ensomheden til livs.
Ensomhed trives heldigvis
ikke i gode fællesskaber.

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

Ring og få et
uforbindende
tilbud

Vi ombetrækker
alle slags møbler

www.jt-mobler.dk

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

Køb dit næste maleri hos

Glocal Art

John Bosco Muramuzi, Uganda,
4.900 kr.

Kizito Maria Kasule, Uganda, 28.000 kr.

David Kigozi, Uganda, 6.000 kr.

Du bidtrager l udvikling og beskææigelse i Afrika, når du køber
afrikansk kunst, keramik og design.
Glocal Art gør en forskel: På ooe år har vi købt for over 1,5 mio.
kroner i Afrika.
Vi sælger malerier, keramik, kurve, skjorter og gavear kler.

Glocal Art

www.glocalart.dk, instagram: galleri_glocal_art, tlf. 28815773, mail: galleriglocalart@gmail.com
Næste fernisering: 13. juni kl 14 - du er velkommen!
Se vores hjemmeside www.glocalart.dk og ﬁnd inspiraaon!
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eventuelle ændringer hertil - vil blive meldt ud, så
der skal lyde en opfordring
herfra til at følge med derinde”.
Reservér 8.-11./7
Skansefesten foregår i dagene fra d. 8.-11. juli med
tivoli, festtelt med levende
musik, kræmmermarked og
meget mere. Sportsklubben
HfS nyder godt af skansefestens overskud til aktiviteter og indkøb til gavn
for områdets aktive unge
drenge og piger.

HALS

DET VI IKKE HAR I IDAG
HAR VI MÅSKE I MORGEN

Af Bjarne Høj
Det er i skrivende stund
stadig lidt usikkert, om
Hals´ byfest kan afvikles
tilfredsstillende i år, mod
forrige års aflysning pga.
covid-19. De nuværende
smittetal indikerer en åbning med større forsamlinger, men det kan hurtigt
forværres, som man ser i
nogle sogne.
Skansefestudvalgets formand Kasper Møller:
”Vi er forsigtige optimister mht. afvikling af årets
Skansefest.
Der vil blive visse restriktioner, så der bliver et lidt
anderledes set-up. Det bli-

HALS

ver eksempelvis uden det
store
festtelt og bilboksning,
ligesom lukketiderne på
pladsen skærpes. Vi er i
gang med at strikke programmet
sammen og med at udfylde
vagterne, så vi er godt i
gang med planlægningen”.
Kasper fortsætter med en
opfordring: ”Der er stadig en del ledige vagter,
og har man som læser
mulighed for at give en
hånd med, foregår vagtbooking via link, som findes på Skansefestens facebookside. Den hedder bare
”Skansefesten i Hals”. Det
er også på denne side, det
endelige program - samt

Aflysningen af byfesten i
2020 har dog været til gavn
for det nyanlagte og nysåede areal ved Færgevej og
syd for skansen, har fået
fred til at slå rod et år
ekstra.
Aflysninger
HalsRevyen har, desværre
igen i år, aflyst årets forestilling i det store festtelt
under byfesten, da forberedelserne ikke kunne
afvikles iflg. Covid-19restriktionerne.
Det samme gælder for
Amatørscenen Skansens
friluftsforestilling inde på
Hals Skanse, hvor der var
planlagt en opførelse af
”Skammerens Datter 2”.

Retro & Antik
Midtergade 13, 9370 Hals

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

Onsdag den 2. Juni 2021

13

Læs avisen online: www.limfjordsnyt.dk

Sommerpriser i Hals
Super flotte
kjoler
FØR 350,- NU KUN

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

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

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

Ta´3 stk.

Str. 30 - 35
FØR 129,- NU KUN

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

Str. 36 - 41
FØR 350,- NU KUN

200,-

også lørdag
og søndag!

SPORTS
shoppen
Havnen 16

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

Dame/herre
shorts

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

200,-
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SPAR OP TIL 80%
Fashion clothes for
woman and men - all ages

Kleidung für die Frau
und Herren jeden Alters

New sortiment every week

Neues sortiment jeder Wochen

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

Kvickly i Bouet

Se udvalget i vores

“billig afdeling”
med 1 stk. for 40,og 3 stk. for 100,-

Tøjskabet

Brugskunst
Mindre møbler
Tasker & sko
Lamper & tæpper

Loftbrovej 15 · Bouet v/ rundkørslen · Åbent fredag 10-18 & Lørdag/søndag 10-16

Onsdag den 2. Juni 2021
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Èn af landets
bedste priser på

Wunderbaum
FRIT VALG

10,-

Karton A4

1,100 ark 75,1 ark

Hou Havns mole besat af kræmmere og kræmmergæster.

HOU

Af Bjarne Høj
Overalt i landet er kræmmerfolket ved at forberede
sig på – en måske-åbning
– i sommermånederne.
På Hou Havn er man godt
i gang med forberedelserne

på at genstarte kræmmermarkedet hver mandag fra
d. 28. juni. Her nævnes
en max. forsamling på 500
personer og lukning kl 18,
vil være et greb, der kan
praktiseres tilfredsstillende.
På Hals Strand Camping,

Åbningstider
Open / Geöffnet:
Onsdag / Mittwoch 10 -16
Fredag - lørdag og
søndag kl.10.00 til 15.00

der arrangerer kræmmermarkedet på forlystelsesstedet Lagunen, er man
fortsat i en venteposition,
hvor man ser frem til nye
lempeligere retningslinjer,
men håber at blive klar til
en forventelig genåbning.

eller hvis flagene er ude,
– så er vi der også!

HOBBY & RETRO
Du finder os på Torvet 13 i Hals

Fjordfesten på plænen mellem Limfjorden og plejehjemmet Fjordparken.

Stort udvalg
i dukketøj

HALS
Af Bjarne Høj

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

Termoglas og
lavenergiglas
Sælges efter mål

Reparation af
døre og vinduer
Både træ og plastik

Læs avisen ONLINE
på www.limfjordsnyt.dk
Højeste dagspris gives
for jern og metaller

Nedskæring foretages overalt
Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT
ISO
14001

Vi er i sommerhumør

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

Den nye og populære musikfest Fjordfest på ”cirkuspladsen” langs Vestre
Fjordsti vil blive afviklet i
år, hvis coronasmitten ikke
overstiger sit nuværende
niveau. Efter nedlukningen
i 2020 er der i år store forventninger i arbejdsgruppen bag arrangementet,
til at musikfesten vil blive
gennemført, men først på
et møde d. 15. juni vil der
taget endelig stilling til en
evt. aflysning.
Det musikalske hovednavn i år bliver gruppen
”Rugsted & Kreutzfeldt”,
men også de lokale
”The Powls” og Sanne
Salo mo nse n- hy lde sten
”We love Sanne”. Det vil
være fri adgang til festpladsen, hvor der også vil være
spændende aktiviteter for
børn. Mad og drikkevarer
kan købes på festpladsen.

Kom ind til en
kop kaffe og
se vores mange
fine varer.

Sommernyhederne
er på hylderne.
Masser af gode
tilbud!
Åbent: Onsdag, fredag, lørdag 11-17

Midtergade 34 C · 9370 Hals · Tlf. 25 77 41 61
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PARK
BREDGADE 167
9700 BRØNDERSLEV

PEJS
Kom ind og
få en fagsnak!
Hilsen Arne

TELEFON
9880 1998

Skorstene · Havemaskiner · Brænde- og pilleovne

Salg · Service · Reparation og komplette løsninger!

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

www.parkogpejs.dk

HUSK!

Det er her, du får den
gode service!

Onsdag den 2. Juni 2021
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ter Maja Albrechtsen fra
Børneshoppen.

BRØNDERSLEV:

Maja Albrectsen og hendes personale byder kunderne velkommen med et sortiment for børn
fra 0 – 16 år, hvilket er ganske usædvanligt for en børnetøjsbutik.
(foto: vagning.com).

Børneshoppen i Brønder
slev er en butik for børn.
Det kan næppe komme
bag på de fleste med nav
net. Der er dog ikke tale
om en helt almindelig bør
nebutik, men en unik én af
slagsen med en bred appel.
Butikken er de seneste 15
af dens 41årige liv blevet
drevet af Maja Albrechtsen.
Hun overtog den efter den
daværende ejer Verner
Thomsen, og har siden re
noveret butikken, som nu
udgør en smart og moder
ne butik med tøj til børn.
”Vi har gjort meget ud af at
gøre det til en god oplevel
se at komme og handle hos
os, og det betyder meget
for os at kunne præsentere
de mange lækre mærker,
som vi forhandler. Og så er
vi er altid klar til at hjælpe
vores kunder, uanset hvad
anledningen måtte være”,
forklarer Maja Albrechtsen.
Butik med fire afdelinger

Normalt har vi op til 70% rabat i vores Outlet.
Derfor kan du nu gøre et regulært garnkup!
I hele juni måned gi’r vi nemlig yderligere:

Faktisk er butikken – og
her kommer det unikke ind
i billedet – opdelt i fire
afdelinger. Der er således
en afdeling med babytøj i
str. 40 – 80, en anden med
mini str. 86 – 110, endnu
en afdeling med kids str.
104 – 152 og sidst men ik
ke mindst afdelingen med
teens str. 8 – 16 år (Stars).
Det er nemlig meget ual
mindeligt, at en børnebu
tik spænder så bredt i sit
sortiment!

Mange kendte
mærker
Ikke nok med at butik
ken rækker bredt ud til
en forholdsvis stor mål
gruppe, så er sortimentet
i butikken også temmelig
bredt. For her finder du
ikke kun bukser, trøjer,
tshirt, kjoler, nederdel,
dragter, sweatshirt, strøm
per, strømpebukser og leg
gings. Men tillige et sorti
ment indenfor nattøj, nat
dragter, bodyer, undertøj,
uld og jakker. Og så har
vi helt undladt at nævne
produkter som flyverdrag
ter, skibukser, huer, vanter,
regntøj, gummistøvler for
uden naturligvis smykker,
hårpynt, bamser, spisestel,
sengelinned, bleer,

”Børneshoppen er helt
unik på den måde, at vi
modsat andre butikker
med børnetøj, har det hele
samlet under ét tag med
vores sortiment fra 0 – 16
år. Det er usædvanligt,
men gør det også til en
nemmere sag for kunden
at kunne foretage sine ind
køb ét og samme sted, selv
om der måske er børn i
forskellige aldre”, fortsæt

”Hos Børneshoppen for
handler vi en række kend
te mærker som Name it,
Hummel, Me too, kids
up og HUST & CLAIRE
foruden flere andre. Kort
sag ten række popu
lære mærker, som appel
lerer til de forskellige al
derstrin af børn, som vi
henvender os til”, slut
ter Maja Albrechtsen fra
Børneshoppen.

Mayflower
Egyptisk Bomuld
Print

-25%

PRISEKSEMPEL

-25%

10 NGL/POSE
NORMALPRIS KR. 250,NU KUN KR. 57,-

PÅ ALLE VARER I
MAYFLOWER OUTLET!
HUSK!

VI STÅR ALTID KLAR MED VEJLEDNING
TIL BÅDE GARN OG OPSKRIFTER
I MAYFLOWER SHOWROOM

OBS:

VARER KØBT I MAYFLOWER
OUTLET BYTTES IKKE OG
TAGES IKKE RETUR

HAR DU SPØRGSMÅL...

ÅBNINGSTIDER.

- er du velkommen til at skrive til os
via vores facebook-side eller ringe
på telefon 77 34 84 88.

Man - Fre: 9.30-17
Lør: 9.30-13
Søn/helligdage: Lukket

OBS!
Hyggecafé er midlertidigt lukket.

ADRESSE.

Aktuelle coronaforbehold:
Benyt venligst mundbind ved besøg
i Mayflower Showroom.

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

Erhvervsparken 64, Brønderslev
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Nordic Cleaning ApS
Erhverv & Industrirengøring

Vi klarer ALLE former
for rengøringsopgaver
Nordic Cleaning er en nordjysk virksomhed, hvor vi sætter vores
kunder højest og sikre dig et resultat af bedste kvalitet.
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Vi er en virksomhed som har hjertet på rette sted, elsker at gøre
rent og vi vil “gå langt“for at imødekomme dine ønsker.
Vi har mange års erfaring inden forrengøring
til både private og erhvervsvirksomheder
Vi tilbyder også skadeservice.
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Vi har faktisk alt du
behøver for at få et flot
rent hjem.

I butikken på Karetmagervej i Dronninglund, fører vi produkter af høj kvalitet. På vores hylder har vi både rengøringsmidler til specifikke opgaver, og
til daglig rengøring. Du behøver ikke være bekymret for, hvordan du skal
blande midlerne op i vand, vi har allerede skrevet det på bagsiden, hvor du
også kan se, hvad midlet indeholder.
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www.nordiccleaning.dk - Karetmagervej 2 - 9330 Dronninglund
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I august 1961 opførte det
tidligere Østtyskland en
massiv mur til at holde
befolkningen i Østtyskland
inde på deres side af grænsen. Kun nogle koryfæer
var herefter privilegeret til
at krydse muren. Som det
er alle bekendt, besøgte
tidligere Præsident Ronald
Reagan Berlin og udtalte
det kendte budskab “ Mr.
Gorbatjov riv den mur
ned”. Det skete så i november 1989 efter 28 år,
og Østtyskerne fik deres
frihed.
Samme år 1989 besluttede
Venstre i Dronninglund
Byråd på god kommunistisk vis, at pålægge
fjernvarmeforbrugerne i
Dronninglund der var tilsluttet fjernvarmen i 1989
tilslutningspligt til fjernvarmen for at sikre afsætning
af naturgas. Disse fjernvarmeforbrugere har herefter
ikke længere frihed til at
vælge opvarmningsmetode.
Fjernvarmeforpligtelsen er
ikke siden blevet pålagt senere tilsluttede forbrugere.
Det betyder, at nogle forbrugere kan vælge alternativ opvarmningskilder fra
den ene dag til den anden,
medens de oprindelige forbrugere fra 1989 ikke længere kan vælge alternativ.
Det betyder også, at forbrugerne der er bundet af
fjernvarmestavnbåndet i al
evighed er forpligtet til at
betale fjernvarmens faste
omkostninger uanset hvor
store disse bliver, medens
øvrige forbrugere kan vælge
anden varmekilde for eksempel, hvis fjernvarmen
ikke længere er konkurrencedygtig. I alt er det
kun ca. 800 forbrugere i
Dronninglund, der er forpligtet til at betale fjernvarmens faste omkostninger.
Der er ca. 1400 forbrugere
i alt i Dronninglund.

Som det var i det gamle
Østtyskland hvor nogle
få havde privilegier til at
krydse muren, gælder der
angiveligt noget lignende
for Byrådet. Jeg har ikke
kunnet finde dokumentation på at de siddende
byrådsmedlemmers ejendomme har fået tinglyst
tilslutningspligt til den lokale fjernvarme.
Dette princip er angiveligt
videreført for nylig af byrådet ved udstykning og salg
af en del af det gamle bibliotek, idet fjernvameforpligtelsen mærkværdigvis
undtages netop på bygningens areal, men forbliver
på parkeringsarealet. Hvad
man skal med en fjernvarmeforpligtelse på en parkeringsplads vil jeg overlade
til læserens fantasi.
Hvor ville det være rart om
Borgmesteren kunne bruge
sin liberale fantasi til at
skabe lighed for loven også
i Brønderslev kommune.
Berlin muren stod kun i
28 år, men nogle borgere
i Dronninglund by har nu
haft fjernvarmestavnsbåndet i 32 år.
Statsministeren i den tidligere Venstre regering har
afskaffet tilslutningspligten
på landsplan.
Når en Statsminister ikke
kan få Borgmesteren til at
handle, kunne man spørge,
om det virkelig er nødvendigt at få en præsident fra
USA til at udtale : “Hr.
Klitgaard fjern så den tilslutningspligt”.
Lad os så få vores frihed til
at vælge tilbage Borgmester
Klitgaard, og lighed for loven - tak.
Carsten Møller Nielsen
Bøgevangen 67
9330 Dronninglund

HUS VED STRANDEN I HOU SÆLGES (evt. Udlejes)
Havudsigt fra altan

Kontakt Ole
TELEFON
30 98 46 39
Bud ønskes!
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Af Bjarne Høj
For 9. gang afholder galleriet Atelier the Artist,
Midtergade 19 i Hals,
den traditionelle store,
årlige
maleriudstilling
”Kærlighed til Kunst”. Der
er 15 kunstnere der udstiller sine nyeste malerier og
2 keramikere deres figurer.
De fleste udstillere vil være
til stede under ferniseringen, så der er mulighed
for at få en snak om deres
værker.
Der bliver fernisering i
galleriet søndag d. 6. juni kl. 11 med åbning ved
kunstner Birgit Thygesen,
Nørresundby, der selv er
med i udstillingen. Birgit
maler abstrakt, inspireret af bl.a. naturen og har
bl.a. udstillet på ”Kunst i
Hasseris” og Kunstfestival
på Fanø 2019. Se mere på
Artbythygesen.dk.
Den musikalske stemning
bliver leveret af Mini, der

med sin guitar og sang vil
løfte kunstoplevelsen og
det gode samvær op til en
helhed. Mini, hvis borgerlige navn er Sven Neergaard
Jessen, kom til Ulsted
Præstegård ca 1967 med
sine forældre og brødre fra
Læsø og var dengang en
del af det lokale musikliv.
Mini har en lang karriere
bag sig fra både store og
små scener, først i bands
og nu som solo og har et
populært og iørefaldende
musikrepertoire. Se mere
på Mini-music.dk.
Desuden vil der være til de
fremmødte lidt godt til gane og mave. Coronaregler
følges med afstand, mundbind og håndsprit.
Udstillingen vil være åbent
på søndage, mandage og
torsdage kl. 11-16, og når
flaget er ude. Udstillingen
varer til d. 4. juli – og en
ny tager over. Se mere på
Facebook: Atelier the Artist
– i Hals.

Få passet din hund
i trygge og gode omgivelser

Ring og bestil tid på

TELEFON
98 85 43 60

www.mariannes-hundepension.dk

Kør en tur til Hals og besøg

Klinik for fodterapi
v/ statsautoriseret fodterapeut Lisa Andersen

Fars Drtag
til far!
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Østerled 1, 9370 Hals, Tlf. 31 42 44 81

Gårdbutik med lokale fødevarer
og spændende ting.
Kom og oplev dyrene i frie omgivelser.
Vi glæder os meget til du kigger forbi – vi har altid åben.

Hou Engvej 35 – Hou – 9370 Hals

Gavekort udstedes
og
udebehandling
tilbydes.
Helbredsattest og
indberetning til
sygesikring
Danmark
og kommunen
modtages.
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Jan Skriver – den frie fugl

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

Vil du vide mere om Jan Skriver, så gå ind på www.naturskriveren.dk, hvor omfattende
fotogallerier er til fri beskuelse
for interesserede og andre nysgerrige.

Vi er født i samme sogn og
døbt i samme hus, Sebber
Kirke. Med fem års mellemrum. Til fælles har vi også
kærligheden til naturen. Ellers
er naturskribenten Jan Skriver
(62) opvokset i Farstrup og jeg
i Sebbersund.
Han er uddannet journalist fra
Danmarks Journalisthøjskole i
1987, og havde et kort ophold
på Viborg Stifts Folkeblad, inden han i 1988 kom til Stiftstidende i Aalborg.
Det var her, han for alvor krydsede min vej, idet jeg var ansat
i bladhusets grafiske afdeling.
Og uden for referat, som man
siger: Vi nåedede flere kampe

Stenhuggeren
v/ Karl Chr. Badsberg-Nielsen
Enkeltmandsfirma

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

Karetmagervej 1,
9330 Dronninglund
Østergade 31, 9370 Hals

Tlf. 98 84 20 50
Mobil 24 24 04 56

www.stenhuggeren-dronninglund.dk

Hanna Vigs
Begravelsesforretning

sammen på Stiftstidendes fodboldhold i mesterrækken.

Jan blev en fri fugl
Men hvor spændende er det, at
sidde på en dagsbladsredaktion
i et bymiljø og skrive om fugle,
dyr og planter - og samtidig
bære en stolthed over at være
med til at fortælle om naturens
værdier.
Derfor tog Jan Skriver springet
fra fastansat til freelancer – efter 13 år som dagbladsjournalist.
- Jeg kunne jo ikke sidde på en
kontorstol og passe på skestorkene og se efter fjordens ve og
vel. Derfor blev jeg selv en fri
fugl, der kunne tage ud under
åben himmel, når vejret var til
det, mens jeg så tampede i tastaturet, når vejret viste sig fra
den grå side.

Skriver fik Maren
Skriver tog altså springet i 2000
for i højere grad at kunne gøre
folk begribeligt, at naturen er
værd at passe på. Og det har
han gjort med så stor effekt, at
han har modtaget de nordjyske
journalisters hæderspris, Maren, og Naturprisen i Nordjyllands Amt for engageret journalistisk om natur og miljø.
Gennem årene har Skriver præsteret millioner af linjer, adskillige film, og flere end 100 naturudsendelser for TV2 Nord
og TV2 Charlie.

Nu er han forfatter
Vesterbro 121,
9000 Aalborg

98 12 79 99
Østergade 56,
9440 Aabybro

98 24 37 72
Bente
Sølvkjær

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

Det siges, at man først kan kalde sig forfatter efter bog nummer to. Og det er Jan Skriver,
altså forfatter.
I 2006 skrev han Limfjorden,
172 sider, for de fire limfjordsamter. Senere fik han Fugleværnsfondens 50 års jubilæumsbog som opgave, så i 2016
udkom Fugleværnsfonden –
for fugle, for folk og for fremtiden, 256 sider.
I denne forsommer udgav
Gads Forlag Jan Skrivers Lille
Vildmose - vildmosen der blev
vildere, 544 sider.
Og det danske anmelderkorps
har givet mange stjerner og fine
karakterer til den store bog.
Stærkt rosende ord som “en

VED DØDSFALDPer Elsvold
Jytte og Per Elsvold

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

7.850,7.850,7.350,

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

Kommer over alt

Hejslet Begravelsesforretning

AALBORG

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14
DØGNVAGT

“Min sidste vilje” sendes vederlagsfrit overalt

perle” og “et mesterværk” er de
mest anvendte.
Freelance-journalisten og naturfotografen Jan Skriver, der
bruger kikkert og kamera som
arm-forlængelser, er dybt respekteret for sin ekspertise indenfor natur og miljø.

Et levende leksikon
Og da jeg forleden havde besøg
af en tidligere Stiftstidenderedaktør, Poul Madsbjerg, bad
jeg ham karakterisere Skriver
med få ord. - Han er et omvandrende leksikon, lød det umiddelbart, og Madsbjerg har ret.
Jeg selv gjort brug af Jan Skrivers viden om emner i nærværende klumme. Og helt uforberedt på indholdet af mine
spørgsmål, har Jan kunnet give
mig svar på alt. Tak for det!

Den magiske fjord

Mange andre høster af Skrivers
ekspertiser. Siden 2001 har han
skrevet ugentlige nyhedsbreve
for Dansk Ornitologisk Forening og været frilufts- og naturreporter for Jyllands-Posten
samt redaktør for ornitologernes Fugle i Felten.
Han er desuden fast skribent
i Danmarks Naturfredningsforenings og Danmarks Jægerforbunds
medlemsblade,
henholdsvis Natur & Miljø og
Jæger.
Han er også manden bag Aage
V. Jensen Naturfonds nyhedsbreve.
Han har skrevet artikler og leveret naturfotoer til bøger og til
tidsskrifter, fx Fugle & Natur,
Dyrevennen, Vild med Dyr,
Skoven og Sportsfiskeren.

Jan Skriver lægger ikke skjul
på, at Limfjorden og Lille Vildmose står hans hjerte nær. Så
det kan ikke forbavse, at han
i dag bor midt i den østhimmerlandske mose - Danmarks
største fredede landområde.
Men det hele begyndte i barnsdomsårene ved Limfjorden.
For Jan har der altid været en
særlig magi forbundet med
fjorden, eks. fisketurene efter
skrubber.
- Vi kunne fange 100 på en
god dag dengang i slutningen
af 1960’erne, fortæller han.
Og indsamling af mågeæg på
Vår Holm, som hans bedstefar
i Barmer engang ejede en bid
af.

Mester i skestork
- Derfor var det helt specielt,
at jeg i 1996 fandt skestorken
ynglende på netop dén ø, efter at denne sjældne fugleart
havde været forsvundet, som
dansk ynglefugl i 30 år, afslører “naturskriveren”. - Skestorken skulle vise sig at blive min
skæbnefugl, for den var medvirkende til, at jeg sprang fra
fastansættelse til freelancer.
Kolleger har seriøst udnævnt
ham som danmarksmester i
skestork.

Havmand eller hvalros på en pukkel. Jan Skriver: - I selverkendelsens
lys må det absolut være i rollen som hvalros på sælernes solbadningssten.
Foto: Ole Bang Nielsen.

På gensyn 28. juli

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

www.aalborgbedemand.dk

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

Jan Skriver har været på utallige reportage-rejser i udlandet, men hjertet banker mest for naturen i Danmark; allermest for Limfjorden og Lille Vildmose.
Foto: Mariann Kjelds.

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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LG I
KÆMPE UDVA

MØBLER
i alle former
til din bolig
“Nordjyllands bedste udvalg”
Husk vi har gratis levering og montering!

DIN LOKALE MØBEL- OG
SENGELEVERANDØR

GRATIS LEVERING OG MONTERING
Carl
4 •49300
Sæby
• Tlf.·98
1146
66 11 66
CarlEwaldsvej
Ewaldsvej
· 9300
Sæby
Tlf.4698
mail@detstoremoebelhus.dk • www.detstoremobelhus.hjemmehos.dk

dsm@hjemmehos.dk · www.detstoremobelhus.hjemmehos.dk

Altid
skarpe
priser
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VI KLARER

MOS · BESKÆRING · PLANTNING
STUBFRÆSNING Belægning, stort som småt
nlæg
Komplet havea
·
g
læ
n
A
E
HAV
PLEJE:
Græs
Hæk
Ukrudt Carsten Andreasen, Dybvad, tlf. 20 31 58 09
www.ca-anlæg.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

Dejlige
asparges
Kæmpe
til haven

udvalg i
forårsløg

Bundt med 10 planter

Kun 158,00

Stort
Stortudvalg
udvalg
i haveplanter
i haveplanter

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

Tlf. 98 86 43 44

HAVECENTER

www.dybvadplanteskole.dk

JORDOPKØB FOR 34.400.000,- FORETAGET ALLEREDE I 2018

Energipark Aalborg
Har Eurowind en forhåndsaftale
med Aalborg Kommune?
Via Eurowinds datterselskab Generator Agro ApS
har Eurowind Energy ApS
allerede tilbage i 2018 opkøbt store arealer på netop
det område, hvor der nu
planlægges at Energipark
Aalborg skal ligge med opstilling af vindmøller.
Er fordebat og offentlig høring blot
en skueproces?
Det ser unægtelig meget
mærkeligt ud, at Eurowind
Energy ApS skulle foretage
en sådan investering 3 år
forud, uden at være rimelig
sikker på, at Aalborg Kommune ville give grønt lys for
gennemførelse af vindmølleprojektet.
Kører borgmesteren rundt
med den demokratiske proces?
Borgmester Thomas Kastrup Larsen sidder med
de 17 socialdemokratiske

“Skovl selv” 9370 Hals
Fyld en 500 kg. trailer - se priserne på skiltene

Efter en succesfuld opstart
med skovl selv, så er det
besluttet at de priser som
jeg kørte med i Påsken,
er kommet for at blive.
Der er sat skilte op på alle
dynger med information
om hvad det er og det nye
mobilpay nummer.

Åbent
alle hverdage 7-17
Weekend 9-17

Det er en 500 kg. trailer
du kan fylde til prisen!
Pladsen har indtil videre
disse ting på lager
l Fyldsand
l Flisesand
l Pudsesand
l Støbesand
l Støbemix 0-8 mm
l Støbemix 0 16 mm
l Lappegrus
l Knust asfalt (intet skilt)
l Harpet muldjord
l Flis
l Spagnum
l Granitskærver - kun
imod forudbestilling
V.h. René Toft, Hals

Udlejning af containere

Vognmandskørsel

“Skovl selv” er beliggende Skovsgårdsvej 20, 9370 Hals
Ved spørgsmål eller større bestillinger ring 20 91 48 40 - Mail: vognmandhals@gmail.com

mandater og dermed flertallet i Aalborg Byråd, i en
position, hvor Socialdemokratiet selv kan afgøre hvilken politik der skal føres i
Aalborg Kommune.
Hvor er respekten
for borgerne henne
i denne proces?
Er borgerne blot statister i
et pseudo demokratisk cirkus? Man kunne godt få
den tanke.
I juli 2019 kunne man ellers læse, at Aalborg havde
ambitioner om af man ville
være Danmarks grønne
testcenter, men som man
kan se af illustrationen herunder, så var det med en
meget anderledes placering
af både vindmøller og solfangeranlæg i forhold til
det kæmpeprojekt som nu
er på tegnebrædtet med ialt
19 stk. vindmøller og ca
500 ha. solceller.
Den oprindelige plan for
testcentret ville slet ikke
have haft de samme konsekvenser for naboerne og
omegnen, som det nye projekt helt sikkert vil få, og
som nu er omdannet til et
kommercielt projekt for 3
folk fra Hobro, Eurowind.
Borgmesteren
har magten til at
standse projektet
Er der en ting der er sikkert, så er det, at borgmester Thomas Kastrup
Larsen sidder med styrepinden, som kan afgøre om beboerne i området ved Stae
og Vester Hassing skal have
deres herlighedsværdier og
reelle husværdier forringet
en en grad der absolut ikke
er rimeligt.

Borgmester, Aalborg Kommune
Thomas Kastrup Larsen

Jordlodder ved Vendsysselværket, som Eurowind Energy ApS
har købt via deres datterselskab Generator Agro ApS allerede
tilbage i 2018. 3 år forud for selve projektets offentlighedsfase.
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PRINT & DATA

Billig blæk, toner & papir
l Alt i kopi & printløsninger
Inge Husmann og Audra Jensen i Salonen i Hals
l Fotokopiering
HALS
l Lærredsprint
l Fotofremkaldelse
l Fotoforstørrelser
l EDB løsninger
l Mac Support
Juni måned bliver sidste Med sin egen salon har jeg til at savne« siger Inge,
l Alt
tryk
men alting får jo en ende
hun nui haft
parløb og
med printopgaver
måned med Inge Husmann
ved »roret« i Salonen i Hals. Audra Jensen igennem på et eller andet tidspunkt
l Erhvervsløsninger
de sidste 17 år, og det er skal man jo holde op med
Efter 22 år med egen salon,
l

Camilla Sørensen, Hals Bådelaug, får overrakt checken af Tina Boelt Sørensen, der
er bureauchef for Sol og Strand i Hals

HALS

Hals Bådelaug løb med
den største gevinst, da
sommerhusejerne i Sol og
Strands Hals-bureau prioriterede mellem ansøgerne
til Sol og Strands ”Lokale
Håndsrækning”.
Sommerhusejerne i Sol og
Strand er med at der også
skal være noget at opleve
for de yngste på Hals Havn
Det står klart, efter at
sommerhusejerne, der er
tilknyttet Sol og Strands
Hals-bureau, nu har udpeget modtagerne af
sol og Strands ” Lokale
Håndsrækning”.
Hals Bådelaug har nemlig
søgt penge til en legeplads
på det tidligere parkeringsareal langs havnebassinet,
som skal skabe liv og omsætning for alle butikker på
havnen. Det projekt støtter
Sol og Strand med 20.000
kroner.
Sommerhusejerne skulle
prioritere mellem tre nominerede projekter, og ud
over legepladsen på havnen, bliver der 10.000 kroner til Voersaa Byudvikling
og det samme beløb til
Øster Hurup Strandlaug.
Camilla Sørensen, der er
formand for Hals Bådelaug,
er lykkelig for opbakningen.
-Vi siger mange tak. For
pengene går til at fuldføre
den legeplads, som vi har
ønsket af etablere gennem
noget tid. Vi tænker, at der
skal ske noget på havnen

for de mindste ud over at
de kan se deres søskende eller forældre deltage i vores
kap- eller tursejladser. Og
vi tror også, at det gavner
alle butikker på havnen,
hvis vi får en legeplads så
tæt på havnebassinet, hvor
der også er butikker og
mange restaurationer. Det
kan trække flere til – og
få dem til at blive endnu længere, siger Camilla
Sørensen.
Legepladsen løber op i
270.000 kroner, før alt er
betalt – men Hals Bådelaug
sørger også for, at det er
kvalitetsmaterialer, der anvendes. Både som underlag
og på legeredskaberne.
-Vi er fastbesluttede på,
at alt, hvad vi køber, er
dansk. Det er danske materialer, danske producenter
og danske leverandører. Vi
skal hjælpe hinanden her
efter corona-krisen, hvor så
mange virksomheder har
det svært, siger formanden
for Hals Bådelaug.
Uddeler èn
million til »lokal
håndsrækning«
hvert år
Sol og Strand uddeler hvert
år én million kroner som
en lokal håndsrækning til
projekter i de 22 lokalområder, hvor Sol og Strand
har et bureau.
Og Tina Boelt Sørensen,
der er bureauchef for Sol og
Strand i Hals, er glad for,
at hun og bureauet med

”Lokal Håndsrækning” bidrager til udvikle lokalsamfund for både fastboere og
sommerhusgæster.
-Det er altid en fornøjelse
at uddele vores ”Lokale
Håndsrækning”. Det er en
god hjælp til de foreninger og aktive, der arbejder
så flittigt på at gøre vores
lokalområder smukkere, levende og attraktive. Det er
så vigtigt – både for os, der
bor fast i kystbyerne, men
også for den mange sommerhusgæster, der kommer hvert år, siger Sol og
Strands bureauchef.

netop Audra som fra 7. ar arbejde - den tid er
juli overtager Salonen, kommet nu kan jeg mærke,
som i samme forbindelse slutter Inge.
bliver flyttettrådløs
op på adressen
Supersmart
farve ink-jet alt-i-én
Inge kom i lære hos Salon Aalborgvej 19 i Hals - lige Tak for mange
maskine. Kan farveprinte, kopiere og scann
Beth i Algade i Aalborg ved siden af Real Mægleren gode år
for at printe
Apple/Andrio
medfra
Salonen
Hals.
og har siden hun varMed
16 imulighed
Hun vil gerne sige tak til
år gammel haft frisørfaget
Inge har haft en fantastisk de mange trofaste
som erhverv.
incl. kunder
moms
tid i Hals, med mange igennem alle årene, og
(Der sjove
medfølger
papir
håber at og
Audra
Jensen
timer i ekstra
Salonen, blæksæt
Hun har også været ansat
hun275kr”)
og kunderne har kommer til at få ligeså stor
hos Marne i Midtergade
og hvorca
“værdi
hygget sig med en snak om succes med at køre Salonen
2 år hos Lisa Flyvbjerg.
løst og fast. »Det kommer videre i fremtiden.
så synes Inge at tiden er
kommet til at slippe saksen
og få hvilet ryg og ben.l

Trådløs alt-i-en A4 printe

Pakkepris 799,-

EDB SUPPORT

BLÆK, TONER & PAPIR

- vi kan mere end du tror!

l EDB reparation og support
l Salg af alt indenfor EDB udstyr
Altid et
l Salg af printere
billigt tilbud
på printere!
l Salg af blæk og tonere
l Salg af papir
l Print af billeder i alle størrelser
Lucernehaven 50,l Ulsted,
9370afHals,
30 27 48
Digitalisering
gamletlf.
billeder
Mail: henrik@klitgaard-digital.dk
www.klitgaard-digita
l Overspildning af
Åben efter aftale og
hver
Torsdag
fra Kl. 13:00 til 17:00
VHS
bånd
til DVD
l Print af Lærredsbilleder
l Indramning af billeder
Lucernehaven 50, Ulsted, 9370 Hals, tlf. 30 27 48 58
l Alt inden for Gamer udstyr
Mail: henrik@klitgaard-digital.dk www.klitgaard-digital.dk
l Alt inden for tryk og skilte
Åben efter aftale og hver Torsdag fra kl. 13.00 til 17.00
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noget af det, der var specielt usædvanligt, hvis man
ser på det over en lang årrække. Havet omkring os
er åbenlyst ikke steget, så vi
kan se det.
På et mere globalt plan kan
vi heller ikke se nogen afgørende ændringer i klimaet.
Der er ikke flere orkaner
eller storme i nutiden, end
der har været de sidste 100
år. Mængden af regn svinger meget fra år til år men
der er ikke nogen langtidstendenser i retning af
mere regn eller mere tørke
(1). Naturbrandene er ikke
voldsommere nu, end de
var for 100 år siden, men
vi har bygget byer i skovene og derfor får vi større
materielle skader (2). Havniveauet stiger med et par
mm om året og det har det
gjort i gennemsnit siden
ophøret af sidste istid for
12.000 år siden (3).

KLIMAKRISEN · INDLÆG VED SØREN HANSEN · CIVILINGENIØR, K
FORFATTER TIL BOGEN “KLIMAPLAN 2030 - REALISME ELLER UTOPI?”

Vores udledninger af CO
har over de sidste 150 år
ført til en stigning i jordens
temperatur på godt en grad

celsius. Denne opvarmning
har medført alverdens ulykker i form at vildere vejr,
flere orkaner, mere tørke,

flere skybrud, voldsomme
skovbrande og et stigende
havniveau, der truer med
at oversvømme alle lavtlig-

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

Altid
med et
godt tilbud!

25% raigbhtat

gende lande inden for få år.
Vi er nødt til at handle, og
det skal gå stærkt. Vi skal
væk fra at bruge kul, olie
og gas og i stedet få vores
energi fra sol, vind og biomasse. Med 2030-planen er
Danmark gået helt i front
med den grønne omstilling,
og vil være et forbillede for
resten af Verden.
Der er konsensus i videnskaben om problemets alvor og konsensus i medierne og blandt politikerne
om, at drastisk aktion er
nødvendig. Vi skal bygge
en masse vindmøller og
solceller og vi skal pumpe
CO2 ned i jorden. Almindelige mennesker skal spise
meget mindre kød, køre i
elbiler og spare på antallet
at ferier med flyrejser involveret.

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

Telefon
96 840 740
23 840 740
l Gardiner
l Plisségardiner
l Lamelgardiner
l Foldegardiner
l Panelgardiner
l Rullegardiner
l Persienner
l Markiser
www.mouridsen-gardiner.dk
Nøddevej 36, Stae· 9310 Vodskov
Ring og aftal tid, så kommer jeg med med prøver og modeller

Det er en skræmmende situation, og den betragtes
som værende så alvorlig,
at man kan tillade sig at
censurere og på anden vis
undertrykke afvigende meninger.
Er der en
klimakrise?
Og dog, med lidt fornuft
kan man spørge sig selv,
om der overhovedet er nogen klimakrise? I Danmark
havde vi en tør sommer
i 2018 og lidt skybrud i
årene før, men der var ikke

Men klimaforskerne siger
så, at deres computermodeller netop viser, at det
bliver meget værre i fremtiden. Men gør det? Modellerne har været notorisk dårlige til at forudsige
fremtidens temperatur, og
alt tyder på, at stigningen
bliver langt mere beskeden,
end de siger (4). Dermed er
risikoen for voldsomme klimaforandringer tilsvarende
meget mindre.
Og kuren, den grønne omstilling? Vores samfund
bygger på en rigelig og
100 % stabil energiforsyning. Strømsvigt er uhyre
sjældne og ville være katastrofale, hvis de varede
i et længere stykke tid.
Nu vil man basere elektricitetsforsyningen på sol
og vind, men disse kilder
er jo i deres natur meget
upålidelige. Solen skinner
ikke om natten og vinden
varierer uhyre meget. Der
kan være perioder af mange
dages længde, hvor der ingen vind er i hele Europa
(5). Den danske grønne
omstilling i dag bygger da
også i høj grad på biomasse,
træpiller, flis og halm. Den
leverer 2/3 af Danmarks såkaldt ”vedvarende energi”.
Men den er ikke bæredygtig. Vi importerer biomasse
i stort omfang, og bruger
meget mere, end der reelt
ville være til rådighed pr.
verdensborger (6).
Klimarådet er meget bevidst om den vedvarende
energis svagheder, og i
den store rapport fra marts
2020 nævner rådet da også,
at uden effektive lagrings-

metoder til ”grøn” strøm,
vil omstillingen aldrig virke
(7). Men netop lagringen,
f.eks. med batterier, brint
eller det såkaldte power-toX, er teknologi, som enten
er prohibitivt dyr, eller også
slet ikke udviklet endnu.
Power-to-X kan muligvis
lade sig gøre, men energitabet undervejs vil gøre den
urealistisk dyr, både i penge
og mht. forbrug af ressourcer.
Konklusionen er for så vidt
positiv. Vi har ikke nogen
klimakrise, og den globale
opvarmning vil ikke medføre større klimaforandringer, end at vi kan tackle
dem på fornuftig og økonomisk overkommelig vis
(8). Den grønne omstilling
er i praksis umulig, men
heldigvis bliver der heller
ikke brug for den.
Referencer:
(1) https://www.
thegwpf.org/content/
uploads/2021/02/Goklany-EmpiricalTrends.pdf
(2) https://www.climatedepot.com/2020/09/12/
scientific-evidence-refutesmedia-wildfire-claims-lessfire-today-than-centuriesago-wildfires-are-not-dueto-climate-change-bookexcerpt/
(3) https://www.
climate4you.com/
(4) http://www.drroyspencer.com/2020/06/
cmip6-climate-modelsproducing-50-more-surface-warming-than-observations-since-1979/
(5) https://edmhdotme.
wordpress.com/weatherdependent-renewablepower-performance-ineurope-2020/
(6) https://klimaraadet.
dk/sites/default/files/downloads/klimaraadet_biomassens_rapportno4_digi_01.
pdf
(7) https://klimaraadet.
dk/da/rapporter/kendteveje-og-nye-spor-til70-procents-reduktion
(8) https://klimarealisme.
dk/2020/10/03/falsealarm-anmeldelse/
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DU KAN TAGE 17 AF VORES
UDDANNELSER SOM EUX
Med EUX får du både et svendebrev og
en studenterhue – så kan du læse videre
på universitet eller arbejde som faglært.
Læs mere på techcollege.dk/EUX

START PÅ DRØMMEUDDANNELSEN TIL AUGUST
// Anlægsgartner
// Automatik- og proces – også som EUX
// Bager og konditor – også som EUX
// Bygningsmaler – også som EUX
// Data- og kommunikationsuddannelsen
– også som EUX
// Digital media
// Dyrepasser
// Elektriker – også som EUX
// Ernæringsassistent – også som EUX
// Flytekniker
// Frisør – også som EUX

// Gastronom – også som EUX
// Gourmetslagter
// Grafisk tekniker
// Greenkeeper og groundsman
// Industrioperatør
// Industritekniker – også som EUX
// Kosmetiker – også som EUX
// Landbrugsuddannelsen
// Lastvognsmekaniker – også som EUX
// Mediegrafiker
// Murer – også som EUX
// Personvognsmekaniker – også som EUX

// Receptionist
// Smed – også som EUX
// Tandklinikassistent
// Teknisk designer
// Tjener – også som EUX
// Tømrer – også som EUX
// Vindmølleoperatør
// Vvs- energiuddannelsen – også som EUX
// Værktøjsuddannelsen
// Webudvikler

Læs mere om uddannelserne eller book en rundvisning på techcollege.dk
Vores vejledere sidder klar til en snak med dig alle hverdage på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg.

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · 7250 1000 · techcollege.dk
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VÆRD AT SE I DIT LOKALOMRÅDE:

se eller blive klogere på, så
send dit forslag til Soeren@
limfjordsnyt.dk. Det kan
være en historisk seværdighed, et stykke natur, en

forening …et eller andet,
der gør Sydøstvendsyssel til
et dejligt sted at bo. Vi venter på dit forslag!

BELLA-VISTA Nibe
Det lyder selvmodsigende, at der findes en
Nordsøsti ved Østkysten
– men det gør der.
Nordsøstien starter i
Skotland og bevæger sig
langs Englands østkyst. Den
danske del af Nordsøstien
starter i Holland og bevæger sig hele vejen langs
Danmarks vestkyst. Den
fortsætter langs Østkysten,
går op ad Sveriges kyst med
vest, videre langs Norges
kyster til et stykke langt
nord for Bergen. Samlet er
stisystemet på 1.500 km
Der er udgivet flere foldere om Stien, én af folderne beskriver strækningen fra Sæby til
Melholt. Limfjordsnyt vil
gerne tage læseren med
på en lille tur til Aså.
De fleste tænker nok på
hav og vand, når de tænker
på Aså, men der er en smuk
skov med en snoet å og en
varieret træbeplantning lige
nord for Aså, som Stien
fører igennem.

Hus til salg
Man starter med at køre
ad Sæbyvejen mod nord,
og man kan så parkere
sin bil ved Aså boldklub.
Herfra går man over på
vejens modsatte side, lidt
til venstre – ca. 50 meter, hvorfra man drejer til
højre.
Man går videre, drejer
til højre forbi en spejderhytte med shelters,
som tilhører spejderne.
Man kan fortsætte til Sæby,
men man kan også vælge
at gå tilbage ad landevejen, hvorfra man kan se
Kattegat.
Har du noget, som du synes er værd for andre at

Søparken 31 · Klokkerholm

Lækre lejligheder med storslået udsigt

Boligareal 145 m2 og 38 m2 garage.
Grund: 804 m2.
Huset har 4 værelser,
2 badeværelser,
et stort køkken alrum,
stue og bryggers / indgang.

2

4-værelses lejligheder på brutto 143 m
Kælder med parkering og depotrum
Direkte adgang til egen P-plads under bygninger
via trappe eller elevator.
Alle lejligheder har altan eller terrasse
med udsigt ud over Limfjorden.

Sælges som ejerboliger.
Pris: 3.900.000,20% udbetaling / 80% restfinansiering.
1% fast rente, 30 år. De første 10 år afdragsfrit,
hvor ydelsen vil være kr. 3.900,- pr. måned efter skat.
+ fællesudgifter kr. 1.900,Ialt fra 5800,- pr. måned.
Se videoen om boligerne på vores hjemmeside.

Huset har en meget fin beliggenhed
blot 20 min. kørsel til Aalborg.
Pris: 1.640.000,Henvendelse tlf. 21 44 48 15

Små annoncer bliver også set i avisen!

Email: juul@m2-byg.dk

Du så disse 3 linier · Søren, tlf. 29 47 56 17
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POLITIK

Nordjyske DF’ere: Nødvendigt
at holde folkeafstemning om
Egholm-motorvej
For at hindre yderligere
splid om den nye vej over
Limfjorden ved Aalborg
bør der holdes en lokal
folkeafstemning 16. november.
Det mener de nordjyske
regionsrådsmedlemmer
Jørgen Hammer Sørensen
(DF) og Erik HøghSørensen (DF).
”Den folkelige modstand
mod Egholm-motorvejen
er bare steget og steget
under høringsfasen. Når
politikerne selv har bedt
folk udtale sig, bør politikerne på Christiansborg
også lytte. Derfor kan vi
bedst, hurtigst og mest
demokratisk løse Aalborgs
trængselsproblemer med
en folkeafstemning allerede 16. november. Da

skal folk alligevel stemme
ved lokalvalget,” siger
de to DF’ere, som begge
i længere tid har været
udtalt skeptiske over for
Egholm-modellen.

markant bedre togforbindelser; bedre veje nord
om Nr. Sundby; bedre
forbindelser i øst-vestlig
retning i Jammerbugt og
Vesthimmerland.

De nuværende Folketingsforhandlinger bør ifølge
de to DF’ere munde ud i
en beslutning, som afsætter de nødvendige milliarder, men uden at fastlægge selve linjeføringen.

”Det er vores bedste bud
på et kompromis, som
flest mulig nordjyder
vil kunne se sig selv i
i årene fremover. Det er
vigtigt at få en effektiv
3. Limfjordsforbindelse
ved Aalborg hurtigst
muligt, men det skal
ske så demokratisk som
muligt,” siger de to DFregionsrådsmedlemmer.
”Det har altid været god
DF-politik at holde folkeafstemninger,” siger de.

Hvis Egholm-motorvejen
bliver fravalgt ved folkeafstemning til fordel for et
østligt tunnelrør, vil dette
udløse milliard-besparelser, som skal øremærkes til
andre nordjyske trafikprojekter: bedre veje til Thy
og Mors (rute 26/34);
bedre veje til Skagen;

Sørensens svar på et direkte spørgsmål om
ja eller nej til Egholmmotorvejen: ”Næppe/ måske. Jeg støtter i den grad
3. Limfjordsforbindelse,
men ikke nødvendigvis
via Egholm, fordi de bagvedliggende beregninger
ser forkerte ud.”
Regionsrådsmedlem
Jørgen Hammer Sørensen Erik Høgh-Sørensens - Dansk Folkeparti
(DF): 2244 3923 (byrådsmedlem i Mariagerfjord)
Regionsrådsmedlem Erik
Høgh-Sørensen (DF):
Næste udgave af
5141 8410 (medlem af reLimfjordsnyt & Vort eget blad
gionens Forretningsudvalg
og medlem af DF’s
udkommer 28/7.
Hovedbestyrelse)
Det er sidste avis i sommerperioden.

Fakta fra NORDJYSKE
25.5 2019: Erik Høgh-

Næste avis udkommer først 15. sept.

Telefon 29 47 56 17

Hvad kan vi gøre for din
klub / forening / klasse?
Tjen 40,- kr.
pr. solgt pakke

Layout: Limfjordsnyt.dk

Klub Klud som kort fortalt går ud på at
medlemmer/klassen sælger en klub klud og
tjener penge på salget. 40 kr. pr. solgt pakke
klude med 10 stk. klude i.
Hvem vil ikke gerne støtte
et godt formål
Man kan vælge at sælge kludene til familie,
venner, lave et opslag på facebook, det er
kun fantasien der sætter grænser.
Win Win for alle.
Vi sparer på markedsføring - den del får i
direkte ned i kassen.
Ingen risiko da vi kun afregner de klub
klude som i sælger. Resten tager vi retur.

Kontakt os pr. mail klubklud@outlook.dk eller telefon 98 86 10 20
Tjek gerne vores hjemmeside www.klubklud.dk og facebook

I skal blot finde en kontaktperson i klubben/
foreningen/klassen som vil stå for fordelingen af pakkerne samt indsamling af penge.
Ganske simpelt.
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Knud Larsen i færd med morgenmalkningen den 30. december 1982. Foto: Klem Thomsen.

FRA HALS ARKIVS ARBEJDSMARK

Kør ind og stol trygt på at

DU ER KLAR TIL
FERIEN
Lad os tjekke:

Af Klem Thomsen

der for at drikke mælken,
da tankbilen ikke mere
standser udenfor Knuds
ejendom. De store mejerier, hvis oprindelige
grundlag var andelsbevægelsen med den idé,
at 1 mand er lig med 1
stemme, uanset værd og
størrelse, er ikke mere interesseret i den lille mand.

Bremser, bremsevæske, dæk, dæktryk, støddæmpere, styretøj,
køler, og olie. Det er også en rigtig god ide at tjekke om
aircondition virker. Book et aircondition-service allerede nu
gennem vores online booking på www.halsauto.dk

www.cac-certificeret.dk

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



AutoPartner.dk

@halsauto.dk

AutoPartner – dit værksted for fremtiden
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• Serviceeftersyn
• Gratis lånebil ved skade
• Reparation af skader
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• Bremsereparation
• Reparation af skader
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• Reparation af stenslag
• Klar
gøring syn
145.000 km, sølv, 23,3og
km/l ud56.800
2008, benzin, 163.000 km
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• Bremsereparation
Olieskift
Aircon-service
30 punkt
sikkerhedseftersyn
• Pære- og viskerskift
30 punkt sikkerhedseftersyn
• Pære- og viskerskift
• Udsk
iftnin
af tand
vi skift
ergmen
inkl. olieskift
ogfra
4 ltr.
olie
698kr.
kr.
s durem
Skift
vinterventer
698
kr.
1.298
•
Styretøj
vi skifter mens du venter
til sommerhjul
• Attraktive dækpriser
• Reparation af stenslag
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
300 kr.
Olieskiftmens du venter
59.000 km
131.800 43.000 km
135.800
1.298 kr.
Attraktive
Kan indløses i forbindelse med•næste
serviceeftersyn
eller
dæk
NS
KKE
I
R
FAB
HT.
TEIR

inkl. oliefilter og 4 ltr. olie

Hyundai i20 1,25 Classic XTR
2014, 107.000 km

73.800

Skoda Octavia 1,6 TDi 105
Elegance 2009, 245.000 km 53.800

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

20%

INKL. MOMS

inkl. oliefilter og 4 ltr. olie priser

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

Lars Bonderup A/S

Gælder t.o.m. 1/12 2016

Vi arbejder sammen med
alle forsikringsselskaber
Vi er behjælpelige
med udfyldelse af
skadesanmeldelse

✂

Gælder t.o.m. 1/12 2016

Se her!

2014, 146.000 km, rød, 23,3 km/l 71.800

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

! kr.
875 kr.
Se her300
VÆRDICHECK 500 KR.

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

Ford Fiesta 1,0 SCTi 100 Titanium

Gælder t.o.m. 1/12 2016

Den 30. december 1982
tog jeg en stribe billeder af
min nu afdøde nabo Knud
Larsen (1915-2003) i færd
med sin morgenmalkning.
Knud Larsen ejede ejendommen Rasmusminde
på Øster Hassing Vej 98
i perioden 1937-2003.
Nogle år senere, i 1987,
lavede jeg nedenstående
optegnelse omkring fotograferingen.
Onsdag aften ringede
jeg til min nabo, Knud
Larsen: ”Du, Knud, hvornår starter du med morgenmalkningen i morgen
tidlig”. ”Hvorfor det”
ville han vide. Jeg svarede,
at jeg ville besøge ham
og tage nogle billeder,
og vi aftalt et tidspunkt.
Næste morgen, mon
ikke det var ved 7-tiden,
hilste vi hinanden ”god
morgen”. Luften i den
lille stald var harsk og ammoniakholdig, så Knud
hev efter vejret. Han tog
et par overtræksbukser på,
skrabede med en skovl og
fyldte møgbøren. Da den
var kørt ud, havde stalden
fået tilført ny og frisk luft.
Besætningen bestod af
2 køer og 1 hest, en norsker selvfølgelig. Først fik

køerne bundet halerne til
sidestolperne, og de blev
tørret af med en klud.
Herefter startede selve
malkningen, som foregik ved håndkraft. Det
gik stille og roligt, og der
var god tid til en sludder
undervejs. At bruge hænderne til malkningen er
godt for fingermusklerne,
hvad der er en fordel, når
harmonikaen skal luftes.
Så er malkningen overstået, og der hældes lidt
varm mælk op i en skål til
kattene, som tålmodigt har
siddet og ventet. Resten
af mælken sies, da den
hældes i en gammeldags
mejerispand. Mælken er
nu klar til at blive afhentet
af tankbilen; det er jo efterhånden nogle år siden,
det var en hestevogn, der
besørgede transporten.
Bagefter var jeg inde og få en tår kaffe og
en bid brød. Og en lille ”klar” skulle vi også
have, og som altid hos
Knud, en god snak om
både nyt og gammelt.
Dette fandt sted torsdag
den 30. december 1982,
men kunne ligeså godt
have været i går. Blot er
der nu kun 1 ko tilbage,
samt 1 kalv og stadigvæk en norsker. Kalven er

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

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

40 års erfaring
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ASAA:

Asaa Kanonlaug er et forholdsvist nyoprettet laug
med hovedsæde i byen
Asaa. Lauget er oprettet i

foråret 2019 med det formål at ville salutere Asaa
havn igennem hele sommerperioden. Allerede 28.

august sammen år er lauget
klar til startskuddet med
gennemførelse af den første

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

Skrotbiler købes

Altid højeste dagspris
Ring og hør!
Vi afhenter
gerne!
22 17 18 71

salutering med efterfølgende brag på Asaa havn.
Kanonlauget er der krudt i
og man skyder sig allerede i
løbet af efteråret 2020 ind
på at kunne opruste med
yderligere to kanoner af
samme type, som den nuværende enlige kanon. Bl.a.
tager man på studietur til
Aalborg Forsvarsmuseum.
Kanoner
hos
Nationalmuseet
Men turen ender hos
Nationalmuseet, hvor man
finder med massevis af
krudt i blodet, forhører sig,
om man her kan få tænde
op under muligheden for
at få yderligere et par kanoner af den type, som man
allerede har. Problemet er
nemlig, at for at kunne
foretage en korrekt salutering med tre på hinanden
efterfølgende skud, er man
simpelthen nødt til at anskaffe yderligere to kanoner.
Den enlige kanon er oprindeligt en svensk model,
som er anskaffet og ejet
af medlemmerne af Asaa
Kanonlaug. Og man kunne
godt have anskaffet sig yder-

SALG AF SCOOTERE, EL-SCOOTERE OG TILBEHØR

SALG AF SCOOTERE, EL-SCOOTERE OG TILBEHØR

Asaa Kanonlaug har fået en kanon god idé om at anskaffe
yderligere to kanoner, således der kan saluteres korrekt på
Asaa Havn med tre på hinanden følgende skud. (privatfoto)
ligere et par på anden vis
end med Nationalmuseets
medvirken. Det er bare
ikke en kanon god løsning,
for der skal ifølge lauget
også være patina og historie
forbundet med kanonerne.
Ikke muligt at skyde genvej
Nationalmuseet viser sig
mere end villige til at fyre et par kanoner afsted
til Vendsyssel, men dermed ikke sagt, at man bare
kan skyde genvej og låne

et par kanoner. Problemet
er nemlig, at man hos
Nationalmuseet ikke låner
udstyr ud til foreninger.
Så for at gøre det lidt mere
besværligt, er Brønderslev
Kommune nødt til formelt
at låne de to kanoner hos
Nationalmuseet og herefter
låne dem ud til kanonlauget.
Det vender vi tilbage til i næste udgave af
Limfjordsnyt.
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Alt på dæk

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Plads til 2 personer

Klar med de nye sommerdæk?
Atlas

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

Tlf. 4081 1871

Kig ind til Dinitrol Center Asaa

Investér i din bils levetid
Få et gratis
k
og fåsikkerhed
rusttjek m og
rusttje

Ko et gratis

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

155/65
165/70
175/65
185/65
185/60
185/65
195/50
195/65
205/55
205/60
215/55
225/50
225/40

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

2.499,2.455,2.395,2.795,3.095,2.695,2.799,2.599,2.999,3.855,4.695,4.555,3.895,3 års udvidet
garanti på
dæk*
- når du er
Fordelskunde

1.999,1.955,1.955,2.155,2.555,2.255,2.355,2.455,2.555,3.555,3.799,4.095,3.595,Ring på
tlf. 9885 1940
for booking
af hjulskift!

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

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

Husk!
Vi tilbyder at
opbevare dine
vinterdæk
gratis.

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

Asaa
AutoAuto
Asaa

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

Enkelt og lokalt
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og kontaktede Hjørring
Museum, der ved udgravninger under museumsdirektør Friis` ledelse fandt
rester af en kvinde, som
havde fået smykker med
sig i graven.

NETTO - ENGROS

PERSONBILER:
09 VW Caravelle 2,5 TDI m/DSG Kun 199 t km – Comfortl 219.800
15 VW Golf Sportsvan 2,0 TDI High-Line kun 92 PÅ
kmVE
FinJ .. 199.800
17 Peugeot 2008 16 HDI Allue Sky kun 72.000 Km som NY149.800
ERET 134.800
15 Skoda Octavia 1,4 TSI H/B 5 dørs – Super Fin
...............
RESERV
14 Citroen C4 Picasso 1,6 HDI Aut. Sølv kun 149.000 Km . 119.800
SOLGT
17 Mitsubishi Space Star 1,2 80 HJ Sort, 5 dørs alt i Udstyr 79.800
06 Saab 9-3 TURBO 150 hk SPORTS Sedan - Super Fin ........ 69.800
96 Peugeot 306 1,8 16V CABRIOLET Fin Sommer Vogn ....... 39.800
06 Ford Mondeo 2,0 16V St. car Super Velholdt – Nysynet 39.800
03 Ford Mondeo 2,5 V6 St. car Sortmetal, Nysynet 170HK 29.800
04 Seat Toledo 1,6 16V NYSYNET m/træk – Super Stand .... 29.800
08 Mazda 5 2,0 Diesel Høj vogn med skydedøre
skal ikke synet ..................................................................... 19.800
V E T E R AN B I L E R:
77 Mercedes-Benz 280 CE / 123 Coupe Nymalet super FIN 179.800
83 Mercedes-Benz S126/500SE Super Fin Vogn 171 t km ... 159.800
79 Honda Acty 600 TN Lille lastbil - Super Sjælden ........... 99.800
72 Mercedes-Benz S116/280SE Kun 188 t km lev. Nysynet.. 99.800
CAMPINGVOGNE:
08 Caravelair SILVER 430 – Spec. Med hæve/sænke tag Fin 69.800
96 Hobby 470 GF EXC. Super velholdt vogn
LGT
med alt i udstyr ..................................................................SO
34.800
V A R E V O G N E + MOMS :
09 VW Caravelle SUPER VAN 2,5 TDI Aut / DSG 175 t km.... 99.800
11 Iveco 35C17 ladvogn med Ruf og Hydr. Læsserampe FIN 79.800
11 Citroen Jumper 2,2 TDCI 130 HK Høj og Lang FIN Vogn 59.800
02 Volvo V70 2,4 140 HK KUN 145.000 KM Sortmetal FIN 59.800
02 Suzuki Grand Vitra 2,0 HDI 4x4
LGT
nedvejet og lav vægtafg. ..................................................SO
49.800
01 VW Transporter 2,5 TDI Nedvejet og Partilkelfilter FIN .. 49.800
11 Toyota Dyna 150 D4D 3,0 Ladvogn
LGT
Kun 85.000 KM Hvid ........................................................SO
44.800
03 Mercedes-Benz 270 CDI 4x4 AUT. Sølvmetal – skal synes 34.800
00 Mercedes-Benz 313 CDI ladvogn med Ruf, kun 188 t kmSO
29.800
LGT
07 Ford Transit 2,2 TDCI 110 Hk Høj – kun kørt 144 t km ..SO
29.800
LGT
05 Citroen Xsarra 2,0 HDI Picasso Momsfri, Nedvejet Fin ... 19.800
08 Ford Transit 2,2 TDCI Skal Synes, en gros til cvr nr. ........ 14.800
07 Citroen C4 Grand Picasso 2,0 HDI Aut momsfri .............. 14.800
05 Citroen Berlingo 1,9D KUN 159000 KM Hvid, velholdt ... 9.800

Vores værksted udfører alle former
for reperationer og service på din bil.
Få et tilbud. Vi klarer alle bilmærker.

Vi er klar med sommerdæk
HOUVEJ 38 . TLF. 98 25 39 00 · 30 98 46 39
FAX 98 25 39 84
www.houauto.dk ole@houauto.dk

Reparation
Servicering
Specialist
Klargøring
Nye biler
Brugte biler
Finansiering

Fra Byrhøj har man en
flot udsigt over det omKlokkerholm kalder sig kringliggende landskab.
”Byen i Landskabet” og det forstår man
godt, for landskabet
omkring byen er værd
at kigge nærmere på.
Hvis man tager mod øst
fra Klokkerholm Møllesø,
som bestemt også er
et besøg værd (den er
Vendsyssels største sø),
kommer man forbi ikke
Små annoncer
færre end 11 gravhøje,
bliver også set!
hvoraf de otte er fra bronDu så disse 3 linier
zealderen.
Limfjordsnyt vil dog tage
læseren med i en anden
rute. Hvis man kører
fra Klokkerholm mod
Øster Vrå, skal man ikke køre langt, før man
kommer til Byrhøj.
Denne gravhøj er en del
af et såkaldt stenting, hvor
folk er kommet fra nær og
fjern. Man siger, at alle
veje fører til Rom, men
for 1.500 – 1.000 år siden førte alle veje til stentinget ved Klokkerholm.
Nu kommer man fra
Klokkerholm og kan
parkere ved en mindre
P-plads.
Man skal vandre ad en
marksti langs et bælte af
grantræer. Selve turen
kan byde på naturoplevelser, efterladenskaber fra rådyr eller et hul
til en grævlinge-grav.
Efter ti minutters vandring skal man over en
beplantet mark for at
komme til selve Byrhøj.
Højen blev opdaget for
under 100 år siden, da en
karl var ude at pløje. Man
fandt nogle seværdigheder

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

www.bilgaardenhostrup.dk

I 1997 overvejede et dansk
vindmøllekonsortium at
opføre vindmøller på højen, men det fik lokale
beboere fra Klokkerholm
op i det røde felt.
De kontaktede Dansk
Naturfredningsforening,
og i dag er Byrhøj fredet.
Det betyder, at man ikke
må søge efter historiske
fund med en detektor.

VÆRD AT SE I DIT LOKALOMRÅDE:

SOMMERUDSALG
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Vi finder gerne din ønskebil - også fabriksny
Finansiering tilbydes - også til ældre biler

n

Specialister i Hyundai

VI REPARERER
ALLE BILMÆRKER

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
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Håndværk & Service
Find din håndværker her!

Vendsyssel Tagbelægning ApS

TAGMALING

v/ Hans Jørgen Klattrup & Søren S. Klattrup
Bredkærvej 21
Klokkerholm

Rengøring og maling af
eternittage samt bliktage

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

Telefax:
98 28 41 67

10 års garanti på eternittage
5 års garanti på bliktage

Ring til...

430
0Å
åRrsS
EeRrFfa
ArRin
INgG

Tlf. 98 28 42 40 · Mobil 20 13 62 97 · 24 40 49 55

10 års garanti · Alt i tagpap!

m af:
Medle
ringssik
For
garanti

MALING AF TAGE OG FACADER

SIGMA

STUDIO

Stang
Dronninglund Flag

Træffes bedst morgen/aften - bestil i god tid

Industri

www.tagmaler-haraldpedersen.dk

– Flag og vimpler
– Flagstænger i træ og fiber

FLEMMINGS
MALERFORRETNING
Stokbrovej 7

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

Vi leverer FRAGTFRIT din flagstang.
Bestil her:

9370 Hals

Tlf. 4045 2297

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

Telefon 71 78 54 28

HOU-HALS VVS

ApS
Alt malerarbejde udføres, få et tilbud!

Anbefaler sig med alt indenfor:

Altid
gode tilbud
på både maling,
gulve og
tæpper

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

Vi udfører alle traditionelle
kloakmesteropgaver

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

FM FARVER
& TÆPPER

NYHED:
Spuling af dræn på
golf og boldbaner.
Traktor og spuler er
monteret med græsbanedæk.

Gælder i Aalborg Kommune

Vand, Varme, Sanitet
Blikkenslager, Oliefyrservice
Kloakarbejde

FLASKEGAS
Levering af flaskegas lige til døren!

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

En stærk
forbindelse!

GASMANDEN

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

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

www.kloaknord.dk

www.aalborgfragt.dk

RENOVERING/OMBYGNING
AF INSTALLATIONER

•

VARMEPUMPER

•

SOLCELLER

•

INDUSTRI

•

LANDBRUG

•

SALG AF HVIDEVARER

En stærk
forbindelse!

e afga

nge · Fyn · Sjælland ·

S

NY-INSTALLATIONER

•

ger

98 34 23 00

Ug e
ntlig

•

øsni
n

& Kurér Ser
t
g
a
r
F
g
r
vice
a lbo
SLV

LOKAL STYRKE & PERSONLIGT KENDSKAB
– VI ER ALTID KLAR

Pakkekørsel · Totall

godkendt

VVS RØRMONTAGE

A

urér ·

Ap

Tlf. 98 25 64 88 · 30 96 00 64

Kuglepenne med dit
ﬁrmalogo på ...

K
gt ·
Fra

i ge
Sver

Mangler du en

tryksag
Plakater, visitkort, reklamesedler, bannere eller

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

din helt egen profilbrochure KUN for dit firma.

Nyhed: Bestil en droneoptagelse.
JENSEN GRAFISK - LOKALE TRYKSAGER OG REKLAMEGAVER
v/ Henning Broeng Jensen
Hammergårdsvej 24, Gjøl, 9440 Aabybro

2339
4185
henning@jensengrafisk

MEDIEHUSET LIMFJORDEN
Venlig hilsen Søren Roesdahl · Telefon 29 47 56 17
www.limfjordsnyt.dk
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borg Safaripark på Lolland, så
en foreløbig flok vil komme
op på omkring 15. Det er
målet, at bestanden kommer
til at tælle helt op til 40-50 visenter. De kommer til at leve
side om side med krondyr,
vildsvin og rådyr .

Visenterne hygger sig i den fredede Lille Vildmose. De har
deres gang i Tofte skov og mose, et område på 4000 hektar,
der omkranses af 26 km hegn.
oto: Jan Skriver.

Populært sagt, får de store
grov-planteædere, der kan
fortære 30-60 kg biomasse i
døgnet, status som naturpleje-

re. De skal bane vejen for lyse
skove og større artsrigdom.
Naturværdien øges
Overfor TV2 slår Rita Buttenschøn, seniorrådgiver på
Københavns Universitet, fast,
at bisonernes ophold vil resultere i en mere artsrig bundvegetation i egeskoven.
- Visenten vil også komme
til at øge naturværdien på
sletterne i Lille Vildmose,

fordi de vil æde af de stride og
næringsfattige græsarter som
bjerg-rørhvene og blåtop, der
er til skade for mangfoldigheden, men som kronvildtet
vælger fra, siger hun.

secentret hvert år cirka 30 guidede busture ind i området.
Hidtil har flokke af krondyr
og vildsvin sikret, at skovbunden holdes lysåben, så insekter og urter kan trives.

Busture i Tofte
Som nævnt: Tofte-delen af
Lille Vildmose er hegnet og
har været det siden 1906 - og
der er ikke offentlig adgang.
Dog arrangerer Lille Vildmo-

Nu hjælper de europæisk
bisoner. Busturene går også
omkring et 17 meter højt udsigtstårn, hvorfra der er udsigt
over Tofte Mose. En billet til
bussen koster 150 kr.

LILLE VILDMOSE

Mulbjergvej 20
9280 Storvorde
Telefon: 98 31 60 41
l Selskab (bryllup, konfirmation,

Af Bruno Larsen
For knap to år siden blev
fem europæiske bisoner (læs:
visenter) af polsk afstamning,
flyttet fra 37 hektar i Vorup
Enge ved Gudenåen og Randers Fjord til 4000 hektar i
den hegnede Tofte-del af Lille
Vildmose.
Men i fjor måtte to af visenterne, en stor tyr og en ko,
lade livet. Koen var befængt
med parasitter af en slags, som
ikke kan behandles. Tyren var
blevet for aggressiv.

Interesserede har dog mulighed for at se dette eksemplar
af Europas største landlevende
pattedyr i en udstoppet udgave, som har fået plads i
Lille Vildmosecentrets udstillingsmiljø.
Fortrop suppleres
De polske visenter fra Vorup
Enge har dannet en slags fortrop, idet yderligere syv visenter ankom til Tofte Skov midt
i april.
De syv dyr kommer fra Holland, og yderligere fire-seks
stykker er på vej fra Knuthen-

fødselsdag, sølvbryllup, guldbryllup)
Frokost 12.00 - 16.00 · Aften menu 17.00 - 20.00 l Mad ud af huset
Forbehold for Corona situationen · Se vores hjemmeside for info
l A la Carte
Reservieren Sie einen Tisch hier am schönsten Restaurant im dem Mulberge l Total dinner
l Frokost
Book a table here at the nicest restaurant in the area

www.mulbjergkro.dk

A la Carte mad i huset

Besøg Mulbjergene og se
den skønne natur med en
flot udsigt ud over Kattegat.
Vi glæder os til at se dig.

Hjælp miljøet
Aflever dine tomme
dåser og bøtter
i lukkede affaldssække
hos mig i grillen
når du alligevel skal have leveret
smørrebrød eller gas.

Hals Grill & Smørrebrød
Midtergade 22 · 9370 Hals
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MOU
GOKART

Fart, sjov og spænding for alle - Kom og prøv!
Grand Prix - Familiefest - Polterabend - Børnefødselsdag
Le Mans - Minutkørsel - Firmaturnering

STOR GRILLMENU

27 € 189 kr.
Minut priser:

(min. 10 pers.) pr. person

15 minutter..... 28 € 200 kr.
30 minutter..... 48 € 350 kr.
60 minutter..... 84 € 600 kr.

1
1
2
2
3

Grand Prix:

time (max. 10 pers.) ....... 484 € 3.500
1/2 time (max. 15 pers.) .. 726 € 5.250
timer (max. 20 pers.) ...... 968 € 7.000
1/2 time (max. 25 pers.) . 1210 € 8.750
timer (max. 30 pers.) ................
1452 € 10.500

Le Mans:

105 € 750 kr. pr. kart pr. time
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ekstra kart 580 kr. pr. time
Medaljer/pokaler/champagne fra 21€ 150 kr.

Åbent alle dage kl. 9-21

Min. 2 timer, 6 karts - max. 14 karts

Formel 1:
30 minutter..... 55 € 375 kr.
15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter den store finale!

40 minutter..... 65 € 475 kr.
15 min. opvarmning/tidstagning.
10 min. præfinale, rest tid finale!

60 minutter..... 85 € 625 kr.
Til dem der ikke kan få nok race
15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter 3 løb

For booking:

Gokart Jylland, Mou
Hedevej 6, 9280 Storvorde
Se fotos fra dagen på

Gokart Jylland Mou

- måske kan du finde dig selv?

+45 21 25 28 49
mail@gokartjylland.dk
www.gokartjylland.dk

Onsdag den 2. Juni 2021
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over de lokales hjælp og
imødekommenhed.

Støtteforeningens bestyrelse har brugt den såkaldte coronapause til at forbedre faciliteterne ved friskolens sportsplads –
og det er børnene ret tilfredse med. Foto: Tine Mortensen.

KYSTBYERNE

Af Bruno Larsen
Allerede ved årsskiftet blev
det afgjort, at den pædagog-uddannede Anette
Bisgaard pr. 1. april skulle tiltræde som Egense
Friskoles afdelingsleder for
naturbørnehave, ”fritter”
og den nyetablerede vuggestue.

Inden åbningen midt i
april havde Bisgaard travlt
med klargøring af vuggestuen. Mure er brudt ned,
vægge er flyttet og en hel
del malerarbejde er udført.
Altsammen af frivillige.
- Desuden har mange foræret os ting til ”børnehuset”, oplyser Anette Bisgaard, der er imponeret

Ny bus til 19 børn
Ved indgangen til det indeværende skoleår indførte
Egense-skolen egen busordning, men den valgte
bus med 48 pladser viste
sig, at være lige lovlig stor
til ”et børnehus” med omkring 30 elever og en halv
snes fritter-børn.
Derfor har folkene i og omkring friskolen på Kystvej
52 haft andre løsninger til
overvejelse. Alternativet er
blevet en 19-personers bus.
Bedre faciliteter
Bestyrelsen i Egense Friskole & Naturbørnehave
Støtteforening (ENS) har
i det seneste år arbejdet
med at søge midler hjem
for at skabe endnu bedre
rammer omkring skolens
sportsplads.
Der er nu etableret ny bålplads, ny legeplads, og som
”rosinen i pølseenden” er
der anlagt en motorikbane
(eller junglesti).
Kort før avisens deadline
blev det oplyst, at den omkring 60 meter lange junglesti er klar. Nu mangler
blot en godkendelse før
herlighederne kan tages i
brug, hvorfor arealerne er
afspærret.

Konfirmations- og Forårsbuffet
Forretsbuffet

•
•
•
•

Min. 10 kuverter.

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

144,3 retter, pr. kuvert kr. ....... 169,2 retter, pr. kuvert kr.........

- spar op til kr. 42,-

Hovedretsbuffet

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Min. 10 kuverter

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

Sommerbuffet og Studenterfest
Forretsbuffet

Min. 10 kuverter

Min. 10 kuverter.

(all inclusive)

1 ret, pr. kuvert kr. .....................

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

Hovedretsbuffet

SE MANGE
ANDRE TILBUD OG LEVERINGSBETINGELSER PÅ
AUSTRALIAN.DK

2 retter, pr. kuvert kr.................
3 retter, pr. kuvert kr. ...............

99,124,139,-

- spar op til kr. 43,-

(all inclusive)

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

•
•
•
•
•
•

Dessert

70 10 70 1 7

• Luksus isdessert med chokoladestykker og
karamelkrokant

www.australian.dk
Østerbro 35 · Aalborg

Du ved aldrig, hvornår du spiser godt igen

Hjørringvej 40
9400 Nørresundby
Telefon 98 17 38 29

Åben hele ugen: kl. 11.00-21.30.
Dog lukket mandag & tirsdag
Parkeringsbåse lige udenfor døren

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

12 stk.
89,-

www.jinshing.dk

Familie middagsretter
4 retter / Menu A-C

129,00
148,00

pr. person

4 retter / Menu D
pr. person
(minimum 2 personer) · Ekstra ris / kød / Sauce kr. 17,Menu A
Wantan suppe
Kyllingebryst med champignon og bambusskud
Svinekød i sur-sød sauce
Oksekød i karry med grøntsager og ris
Menu B
Hønsekødsuppe
Specialitet forårsruller
Babymajs med oksekød og ris
Specialitet Chop Suey-med svinekød, rejer, kylling,
oksekød, grøntsager og ris
Menu C
Specialitet forårsrulle
Svinekød i karry med grøntsager
Oksekød med champignon og bambusskud
Kyllingebryst i sur-sød sauce og ananas med ris
Menu D
Karrysuppe med hønsekød og ris
4 stk. sushi efter kokkens fantasi
Kylling i karry med grøntsager
Lynstegte risnudler med oksekød og grøntsager

Bestil

SUSHI

Fisk i flere varianter
20 stk.
139,-

30 stk.
195,-
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KLASSISK / DOKKEDAL

Af Bruno Larsen

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

FEST TIL FAST PRIS
	
  
HOLD DIN FEST
I DE
	
  
NOSTALGISKE LOKALER
FRA
DISKOTEK KAPEREN, I VORES
SKØNNE HAVNEBY HALS

VI KLARER OGSÅ GERNE DERES FEST MENU.

MAD UD AF HUSET · DET HAR VI ALTID. RING OG HØR!

	
  
	
  

KUN

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

435,00
PR. KUVERT

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Prisen er inkl.: 1 Velkomst drink, 1 forret, 3 slags kød,
2 slags kartofler, 1 salat, 2 sovse,
samt øl, vand og Husets vine ad libitum.
Prisen er for et 6 timers arrangement, i tidsrummet kl 18:00-24:00,
med 1 tjener i baren, samt serverinsgpersonale til at anrette
1	
   buffet.
Medmindre andet tidspunkt er aftalt
*efter kl. 24:00 koster det 250,00 kr pr. tjener/time + drikkevarer.

Skal du snart holde fest?

Så er vi klar til at byde dig og dine gæster klar i vores lyse
nyrenoverede lokaler på Kaperen i Hals, samt et spændende
”Fest til Fast Pris” koncept med lækre retter.
Kig endelig forbi Hals Grill & Smørrebrød til en uforpligtende
snak om din fest, dine ønsker og se vores lokaler.
Så kan du samtidig få én af vores brochurer med i hånden,
som du i ro og mag kan læse hjemme, når tiden passer.

Hals Grill

&

Smørrebrød

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

Søndag 20. juni tages der endelig hul på et sommerprogram i Musikhuset, Kystvej
224 ved Dokkedal. Værtsparret Bodil Bach og Gert Hassing måtte corona-aflyse hele
2020-programmet, der skulle
have udgjort spillestedets 12.
sæson.
Pandemien har også berørt
2021-indslagene. Tidligt blev
16. maj og 6. juni slettet som
koncertdage, og samtidig blev
sæsonen reduceret fra de traditionelle seks til fem klassiske koncerter. De tre afvikles
inden næste udgave af nærværende avis.
Mira åbner 20. juni
Åbningen er planlagt til søndag 20. juni, hvor Mira Kvartetten skal optræde. De fire
kunstnere kan se tilbage på
21 års samarbejde, et utal af
koncerter i udlandet og herhjemme, heriblandt tre i Musikhuset.
De fire Mira›er, der skal spilles værker af Sjostakovitj,

Langgaard og Beethoven, er
violinisterne Signe Madsen og
Birgitte Bærentzen Pihl, Anna
Dahl (bratsch) og Vincent
Stadlmairr (cello).
A. Brandelid 4. juli
Det er lykkedes arrangørparret at fastholde en aftale med
den dansk-svenske cellist Andreas Brandelid. Han kommer søndag 4. juli sammen
med Benjamin Schmid (violin) og den norske klavervirtuos Christian Ihle Hadland
for at spille Haydn, Kodaly og
Schubert.
Andreas Brantelid begyndte at
spille cello som fire-årig, havde sin debutkoncert med Det
Kongelige Kapel i en alder af
14, og har spillet med en lang
række internationale orkestre
som London Philharmonic,
BBC Symphony Orchestra,
Seattle Symphony, Berlins
Radio Symphony og Orchester des Champs-Elysées.
Blandt en række udmærkelser
har Andreas Brandelid modtaget Kronprinsparrets Kul-

turpris og den store danske
Carl Nielsen-pris.
Cremona-kvartetten
Italienske Quartetto di Cremona vil fortolke værker af
Borenstein, Ravel og Beethoven søndag 25. juli.
Siden dannelsen i 2000 har
Cremona-kvartetten etableret et ry som et af de mest
spændende kammerensembler
på den internationale scene.
Regelmæssigt inviteres de fire
italienere til at optræde ved
store musikfestivaler i Europa, Nord- og Sydamerika og
Fjernøsten.
Kvartetten får universel anerkendelse for sit høje niveau af
fortolkende kunstfærdighed,
hedder der i en præsentation
af Cristiano, Gualco og Paolo
Andreoli, begge violon, Simone Gramaglia (bratch) og
Giovanni Scaglione (cello).

Marios Taramides
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Det er en 70 meter lang
langdysse. Langdysser er fra
den yngre stenalder, cirka
3500 f.Kr., altså over 5.000
år gamle.
I de senere langdysser ind
rettede man flere kamre,
op til fem. Kamrene var
til familier øverst i sam
fundshierarkiet.

VÆRD AT SE I DIT LOKALOMRÅDE:

De afdøde fik værdier med
sig i graven – det kunne
være våben eller smykker.
Og så fik de skåle med
mad, så de havde noget at
leve af.
Omkring langdyssen har
der oprindeligt stået en
række sten, der dannede
en såkaldt randstenskæde.
Disse store sten har været
gode, da man senere skulle
bygge broer og veje, så des
værre er der begået hær
værk mod mange af dem.

De fleste kender Dron
ninglund Storskov og
Sømosen, men mange ved
ikke, at Storskoven rum
mer en langdysse.
Man skal bevæge sig mod
Sømosen, men ikke fra
Ppladsen ved Kirkevej.

Man skal køre ad Thorup
Hedevej ned ad Lille
Skovvej, og når vejen svin
ger skarpt, skal man par
kere bilen og vandre ind
i skoven. Efter ca. 200 m
kommer et skilt, der peger
til venstre mod en historisk
seværdighed.

ND

INGLU

N
DRON

Restaurant, Pizza- og Kebabhouse

BOTAN
Tranebærvej 1, Dronninglund

Telefon 98 84 16 22
Hyggelig
udendørs
terrasse
- med plads
til dig

Mad i huset og take away

Det gælder også langdys
sen i Storskoven, men det
ændrer ikke ved, at den
70 meter lange gravhøj
er et imponerende syn.
Langdysser er normalt cir
ka 30 meter lange, men i
Kobberup Sogn på Fyn fin
des en 184,5 m lang grav.

Lørdag 5/6 11.00-16.00
Melvadvej 14, Hjallerup

Kom og oplev en spæd start på året i vinmarken.
Smag god dansk vin til rimelige priser
Årgang 2020 er klar til salg - en flot årgang!
Stor rabat på Rosé 2018
Prøv også den berømte græske Extra Virgin olivenolie fra Lesbos - en ren
og blid olie
Søde oliven - søde tomater, også fra Lesbos, samt Alderlyst Vingelé

Bestil din fest her hos os!
Vi kan lave netop den menu, du gerne vil have!

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
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HJALLERUP

Ergoterapeuter kan hjælpe
rigtig mange mennesker til
et bedre liv. Der er ikke
så mange private ergoterapeuter i Danmark. Nu vil
BeneFiT skabe en landsdækkende klinik, så det bliver lettere for alle danskere
at komme i kontakt med
en ergoterapeut.
Vi glæder os helt vildt til
at komme i gang, så vi
kan optimere yderligere på
danskernes sundhed, siger
Tina Dahl Mortensen, der
er direktør og anpartshaver

Du kan læse mere om på BeneFiT Ergoterapiś hjemmeside eller på facebook.

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

174,-

224,-

204,-

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

Menu 5

Husets bøf af oksefilet
ca. 250 gr.

serveres med kartoffelbåde,
champignonsauce, salat og dressing

2 retter

2 retter

149,-

139,-

Den nye klinik har adresse i
Hjallerup. Adressen er dog
primært klinikkens hovedkontor, da de fleste aktiviteter vil foregå i kundernes
egne hjem, arbejdspladser
eller på BeneFiT klinikker
rundt om i hele Danmark
Mange borgere i Danmark
er måske ikke helt klar over,
hvad ergoterapi er. Det er
en skam, siger Tina Dahl
Mortensen, for vi vil kunne
hjælpe så mange mennesker med deres hverdag. Så
de vil kunne være mere
aktiv og mere selvstændige.
Derfor håber Tina, at mange vil henvende for at høre
om ergoterapi kan hjælpe
dem.

S andwich

189,-

FROKOSTPIZZA KUN 39,-

- flere varianter - hver dag!

Husk Italiensk Gelato kan også
bruge til vores frugttærter

FRA KL. 11.00-16.00

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

59,-

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

54,Ring og bestil
bord!

Hjallerup Centret 9

HJALLERUP

Tlf. 98 28 43 00
ÅBNINGSTIDER:

Mandag til lørdag: 11-22
Søndag 12-21

Østergade 35 • 9370 Hals
Tlf. 98 25 22 55
www.mejdahlsbageri.dk

www.restaurantalanya.dk

Åbent hverdage fra kl. 06.00-16.30 · Weekend + helligdage kl. 06.00-16.00

Gælder i Aalborg Kommune

Frokostmenuer

Som almindelig borger er
det vigtigt at huske, at ergoterapi ikke kræver henvisning eller andet, men at
du altid bare kan bestille
en tid direkte hos BeneFiT
Ergoterapi. Du kan altid få
en gratis snak i telefonen
om ergoterapi og hvordan
det kan hjælpe dig, så bare ring, siger Tina Dahl
Mortensen.
BeneFiT Ergoterapi behandler både børn og voksne og tilbyder også APV
løsninger til virksomheder.
Så har du haft en sygdom
eller været ude for en ulykke, som gør at hverdagens
aktiviteter er blevet svære
eller har du et barn, som
kunne drage nytte af sansebehandling - så tøv ikke
med at ringe og bestille
en tid.
Tina Dahl Mortensen
slutter med at fortælle, at
BeneFiT Ergoterapi er klar
til at hjælpe alle og du vil
altid møde en erfaren og
dygtig ergoterapeut, som
tager udgangspunkt i din
situation og som altid inddrager dine pårørende i det
omfang, som du ønsker.

Menu 6

Kyllingebryst
serveres med
kartoffelbåde,
bearnaisesauce, salat og dressing.

2 retter

i BeneFiT Ergoterapi. Tina
Dahl Mortensen har mere
end 20 års erfaring som
ergoterapeut. Tina fortæller, at hun er meget glad
for sit nye job. Hun fortæller videre, at kunder hos
BeneFiT Ergoterapi aldrig
bare vil være et nummer,
men at alle vil blive behandlet som den de er og
alt behandling vil foregå i
et tæt samarbejde.

FLASKEGAS
Levering af flaskegas lige til døren!

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

En stærk
forbindelse!

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

GASMANDEN
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fritureolie afhentes!
En stærk
forbindelse!

GASMANDEN & “Bette Skrot”
Telefon 98 34 23 00

Lørdag den 12. juni fra
kl. 13.00-17.00 holder
foreningslivet på Hals
Havn »Havnens Dag«.
Der vil denne dag være
mulighed for at få et
indblik i de aktiviteter, som

de forskellige foreninger på
Hals Havn tilbyder.
Der vil være små events og
i lighed med arrangementet
sidste år, så vil der også i
år være sømandssange på
kajen.

Lodsens Datter - Lis Skalkam - er naturligvis også tilstede
med Stand Up Paddle konceptet, som er blevet meget
populært

Dit livs
fest

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

395,-

Fast pris fra kr.

STEGTE ÅL
Havnen 10, 9370 Hals
TELEFON 21386637
SE WWW.MISSDOT.DK FOR ÅBNINGSTIDER

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

KUN KR.
STOR KR.

135,198,-

Velkommen til is og pandekagehuset
Vi har gennem 20 år serveret nybagte
pandekager, lækre burgere, sandwich,
grønne plantebaserede menuer.
Se vores menuer & take away på
missdot.dk
2 RETTER FOR 179 KR
Pouls isbar tilbyder 28 isvarianter

Burger fra 109,- Sandwich fra 89,-

SELSKABSARRANGEMENTER

HALS · LØRDAG DEN 12. JUNI

I Aalborg kommune

BRUGT

Madpandekager fra 120,- Breakfast fra 99,-

DRONNINGLUND
HOTEL

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

www.dronninglundhotel.dk

Små annoncer

bliver også set i avisen!
Du så disse 3 linier · 29 47 56 17
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SOMMERTILBUD
Spar

23%

HJORT KNUDSEN
Opus lænestol

Sanne Otiumstol
med sædeløft

Hurtig
levering

Læder
FØR 12.999,-

SORT - inkl. fodskammel
FØR 8.999,-

Nu 8.999,-

NU 6.949,Hurtig
levering

Hurtig
levering

Sovesofa med chaiselong
Plads til opbevaring

KUN 5.000,-

Hurtig
levering
Hurtig
levering

AALBORG U sofa
Venstrevendt · Mørkegrå

HOUSE NORDIC Lido · Lys grå

Normalt 8.999,-

Hjørnesofa højrevendt

Nu 5.499,-

Hurtig
levering

Hurtig
levering

·

Flemming Ida sofasæt BØG
Sort okselæder / PVC på siderne

FØR 13.999,-

NU 8.999,-

·

Jakob chaiselongsofa venstrevendt Brun

FØR 13.000,-

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

KUN 6.999,-

Nu 8.999,-

Fri levering
i hele Danmark

