
Det startede så godt - so-
len skinnede over Stejl-
gabet i Dokkedal og 
Sild, Salt og Kartoffelfe-
stivalen. Og selvom reg-
nen lukkede markedets 
boder lidt før forventet, 
så kunne dagen kun be-
skrives som en succes. 

Verdens længste 
roterende grill
Der var blevet brugt man-
ge timer – rigtigt mange 
timer – på at forberede 
verdens længste rote-
rende grill. 286 gafler 
skulle fremskaffes, bøjes 
og svejses fast til grillen, 
så der til Sild, Salt og 
Kartoffelfestivalen kunne 
steges kartofler over 
åbent bål og selvfølgelig 
forsøge at komme i Guin-
ness rekordbog. 

side 32
Kloakarbejder og opgravninger i Klarup
KLARUP: Forleden mødte vi en flok handlende, der alle har forretning ud til Klarupvej og derfor er voldsomt berørt af Aalborg Forsyning Kloaks Kloakar-
bejde i forbindelse med den igangværende separatkloakering på Klarupvej og Hellasvej i Klarup.
Arbejdet vil helt naturligt indebære trafikale ændringer og begrænsninger i adgangen til området langs Klarupvej. side 38
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Find os på facebook.com/oehfdk

Tilmeld Dem vores nyhedsbrev - www.gugplanteskole.dk

ANLÆG &
PLANTESKOLE

Hverdage 9.00 -17.30
 Lørdag og søndag

10.00-16.00

Indkildevej 17 - Gug

9210 Aalborg SØ

Tlf. 98 14 08 58

Vi er 
et besøg 

værd!

Vi holder - hvad vi lover!

3495
FRA KUN

• Fra græsmark til superliga plæne på
  kun 4 uger (se resultatet).
• Utrolig blomster- og plante inspiration
• Aalborg Biavlerforening og vigtigheden af bier   
  og bestøvning. Salg af honning.
• Pelargonia Klubben, kæmpe oplevelse.
• Pryd- og dværghønse Klubben (lægger æg).
• Varme på terrassen.
• Haveselskabet og deres aktiviteter.
• Landskabs designer Ole Kjær.
• Danmarks smukkeste drivhus oase.
• Deltag i den landsdækkende 
  konkurrence om et drivhus

Velkommen til ”Havens Dag” lørdag og søndag kl. 10.00-16.00 Temaet i år: Farver i haven

Bemærk! Tilbuddene gældende fredag-lørdag og søndag - så længe lager haves!

Flotte
Chrysanthemum

Frisk kvalitet,
mange farver

LAVENDEL
• Den ægte • Den hårdføre

69,-SPAR 61,-

5 STK. 
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99,-

Frugttræer 
               Æble/pære/blomme 

FRIT VALG 699,-3 STK. 

Ta´eksperten 
med på råd!
Ole Kjær, have- og
landskabsdesigner
• Undgå hovsa-løsninger
• Få tilbud på planlægning af haven

Bemærk kun
søndag 10-16

”THE FAIRY” ROSE, lav lyserød
”WHITE COVER” ROSE, lav hvid

Max. 9 stk. pr. kunde GRATIS: Råd vedr. plantning 
NB: Vi giver ikke yderligere rabat

SPAR 14985

FRIT VALG

TÁ 3 STK.  150,-
Vi bager

 PANDEKAGER
begge dage

• Kom og smag • Ganske gratis
• Nydes i cafeén

Ved dette køb tilbyder vi 2x40 ltr. komposteret 
kogødning til 1/2 pris - Værdi 69,95

 Smukke LYNG
   Ta´en kasse med 10 stk.

FØRST TIL

MØLLE

MOU BYGGECENTER & TRÆLAST

Vester Fjordvej 4-6, Mou - 9280 Storvorde - Tlf. 98 31 19 00 

www.moubyggecenter.dk

TØMRER

Alt i tømrerarbejde!
Nybyggeri eller 
reparationer...

Kontakt Tømrermester Henrik Thomsen 

og få et tilbud!

Godt håndværk 

der er omfattet af

Bil & MC-Center
Tlf. 98 31 49 48 - 40 45 49 48, Nøvlingvej 178, Nøvling, 9260 Gistrup

Hverdage 7.30 - 17.00 • Lørdag/søndag efter aftale
Kør til Nøvling - følg skiltet - en omkørsel der betaler sig

Bil & MC-Center

Sensommer MC-træf 
søndag d. 30. sept. 
kl. 13 til 16
Husk at sætte X 
i kalenderen.

Klarup Isenkram · Jørgensmindevej 20 · Klarup  · Tlf. 98 31 88 88

Gryde 4 ltr.
m/ låg
Normalpris kr. 699,95
SPAR 500,-

Stegepande
28 cm.
Normalpris kr. 699,95
SPAR 500,-

Raadvad Grydeserie 
»Bianca« I aluminium med hvid, keramisk 
belægning udvendigt og Teflon Platinum
Plus belægning indvendigt. 
Til alle komfurtyper – også Induktion. 
Med »kolde« stålgreb. 

FRIT VALG

19995
SPAR OP TIL 500,-

Kasserolle 1,5 ltr.
med låg
Normalpris 549,95
SPAR 350,-

Gryde 2,8 liter 
m/ låg
Normalpris kr. 649,95
SPAR 450,-

Bør ikke 
benyttes til 
gaskomfur.

Bjarne Melholt Riise, Jan Haals, Kaj Jørgensen, Jan Sørensen, Max Nørgaard og Viktoria Schultz.

TEMA: TEMA:



KONGERSLEV: Birte Stevnhoved 

og Kresten Kristensen fra Kon-

gerslev, havde sammen med 

bankens øvrige personale en 

hyggelig sammenkomst i anled-

ningen af Kresten’s afgang fra 

arbejdsmarkedet.

Kresten Kristensen har været 

både portner, vicevært og 

fejemand i Spar Nord, Kon-

gerslev, af to perioder. Denne 

sidste gang, blev Kresten ansat 

den 21.06.1999 i en alder af 

80 år.

ØSTHIMMERLANDS

FolkebladFolkebladFolkebladFolkebladFolkebladFolkeblad
www.oehf.dk

Find os på facebook.com/oehfdk
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Klarupsider fra side 13
Tirsdag den 3. januar 2012 Nr. 1 · Årgang 78 · Oplag: 15.500

Stopper 
i en alder 
af 92 år

Ny redaktør 

og nyt 
design side 2

Årets 
landsby-
projekt
Bestyrelsen i Lundby-

fonden, der står bag det 

årlige mindearrangement 

den 3. juli om slaget i 

1864 samt driften af det 

lokale museum, var kort 

før jul kaldt til møde på 

forvaltningen ”Sundhed 

og bæredygtig Udvik-

ling”, der bor i Rantzaus-

gade i Aalborg.

Anledningen var, at 

rådmand Thomas Kan-

strup Larsen (S) kårede 

”Lundbysamlingen” som 

”Årets landdistriktsprojekt 

2011” i Aalborg Kom-

mune.

side 3

Vi byder på fristelser 

fra pølsevognen og 

velskænket fadøl samt 

Slush Ice til børnene!

- vi ses!

KOM TIL ÅBENT HUS!

i vores værksted, Industrivej 4, Terndrup 

Fredag d. 13. januar kl. 13.00 - 17.00

Vi slår dørene op og viser værkstedet frem.

Der vil være udstilling fra nogle af vores samarbejdspartnere.

Kontakt:  Industrivej 4  .  9575 Terndrup  .  52  14 69 20

Kom og kig eller få en uforpligtende snak, vi glæder os til at se dig.

Vi byder på fristelser 

Vi byder på fristelser 

i vores værksted, Industrivej 4, Terndrup 

i vores værksted, Industrivej 4, Terndrup 

Fredag d. 13. januar kl. 13.00 - 17.00

Fredag d. 13. januar kl. 13.00 - 17.00

Vi uddeler 
Gavekort på 

kr. 500,-
Kan anvendes som rabatkort 
ved køb for over kr. 3.500,-

Max. 1 gavekort pr. kunde/køb.

kr. 500,-
Kan anvendes som rabatkort 
ved køb for over kr. 3.500,-

Max. 1 gavekort pr. kunde/køb.

Alt i reparationer, forsikringsskader og service

Ny redaktør 

og nyt 
design side 2

Østhimmerlands Folkeblad udsendes tirsdag gratis til samtlige husstande i de forhenværende 
Sejlflod og Skørping Kommuner samt Klarup og Gistrup postdistrikter i ca. 16.580 eksemplarer. 
Sommer oplag: 19.800 eksemplarer. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af 
trykfejl i annoncer og tekst. Affotografering af tekst og annoncer, helt eller delvist, til brug i andet 
medie er ikke tilladt.

Indleveringsfrister: Større annoncer torsdag kl. 10.00 · Øvrige annoncer fredag kl. 10.00 · Rubrikannoncer mandag kl. 9.00

Kontor: Refsnæsvej 8, 9293 Kongerslev · Tlf. 98 33 10 24 · Fax 98 33 18 00 · Mail: avis@oehf.dk

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8-16 · Fredag kl. 8-14.30

Ansvarshavende udgiver: Peter V. Franzen

Louise Franzen Askou
Redaktør

Peter V. Franzen
Ansvarsh. udgiver

Anna Vibeke Godiksen
Grafiker

Gitte Franzen
Bogholder

Jesper Agesen
Grafiker

Jesper Franzen
Produktionschef

Tine Hein
Grafiker

Jens Stig
Annoncer

Information om avisen www.oehf.dk

Medlem af De lokale ugeaviser
Tilmeldt Gallup Distriktsblad Indeks

Medlem af Himmerlands Aviserne

Udebliver avisen?
Kontakt 98 92 89 00 (onsdag kl. 8-16)

eller  ndireklamation@nordjyske.dk
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Nr. Tranders
Begravelsesforretning

for Aalborg og Omegn

Lemvigvej 78
Aalborg Ø

Hjælper med alt vedrørende 
begravelser og brænding

Træffes altid på telefon
- også aften og weekend

98 15 70 88

Advokaternes
Retshjælp

Advokaterne i Terndrup 
og Mariager retskredse 
yder gratis retshjælp

den 1. torsdag
i hver måned

på Rådhuset i Hadsund 
fra kl. 16.00-17.00
 Terndrup / Mariager
advokatforeninger

Advokat
Ken Ellemose

møderet for højesteret

Dommerhaven 10
9575 Terndrup

Tlf. 98 33 50 66
Fax 98 33 60 03

e-mail: advokat@ken-ellemose.dk

KNUD RAVN - CHRISTENSEN
LANDINSPEKTØR

98 33 36 56
MØLLEBROVEJ 24 - GUDUMLUND - 9280 STORVORDE

LANDINSPEKTØR

98 33 36 56

AdvokAtfirmAet
JAn Poulsen
AdvokAdvokAdvokAdvokAdvokAdvokAdvokAAAAtfirmtfirmtfirmtfirmtfirmtfirmtfirmtfirmAtfirmAAtfirmAAtfirmA AAetetet
JJAAn Poulsenn Poulsenn Poulsenn Poulsenn Poulsenn Poulsenn Poulsenn Poulsenn Poulsenn Poulsen

Aagade 8 . 9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 18 11

jpo@advokatjanpoulsen.dk
www.advokatjanpoulsen.dk

møderet for højesteret

ADVOKAT

MOGENS
HEBBELSTRUP
MØDERET FOR HØJESTERET

AUT. BOBESTYRER

DOMMERHAVEN 9
9575 TERNDRUP

Tlf. 9833 5733 - Fax 9833 6116 
Mail: mh@dommerhaven.dk

ØSTHIMMERLANDS

FolkeFolkeFolkebladbladbladTræffes altid på telefonen!

Winie Juel Janus Greibe

Begravelser og bisættelser
tilbydes overalt

DE LOKALE BEDEMÆND I ØSTHIMMERLAND

WINIE JUEL’S
BEGRAVELSESFORRETNING

   

WINIE JUEL’S
VELSESFORRETNING

Løgtagervej 25, Sejlflod

98 31 37 00

TERNDRUP 
BEGRAVELSESFORRETNING

   

98 33 62 55

KØB GRAVSTEN 
DIREKTE -SPAR 30%

Se også vores udstilling på Hobrovej (overfor Bilka)

Stenhuggeren Aalborg - v/Ole Kristensen
Anker Engelunds Vej 13, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 06 01 - Svarer altid
www.stenhuggerenaalborg.dk

KLARUP: Så er ferien ovre, og 
Romdrup-Klarup FDF mødtes 
tirsdag den 21. august til sæso-
nens først møde - sæsonop-
startsmøde, fortæller Charlotte 
Humphries. 
Der mødte mange såvel nye 
som gamle FDF’er med foræl-
dre op til et par timers sjov og 

hygge. 

Bryde ind og ud
Først skulle de nye bryde ind i 
den klasse de skulle gå i. 
De gamle, som skulle rykke en 
klasse op, skulle først bryde 
ud fra den klasse, de var i for 
derefter at bryde ind i den nye 
klasse. 
Det kom der meget sjov med, 

for det var bestemt ikke helt let. 

Efter dette mødtes man så lige 
i klasserne for at hilse på hin-
anden, de nye og de gamle 
og ledere. 

Opgaver for at 
sikre sig lækkerier 
til snobrødene
Der var strålende solskin perfekt 
til et snobrøds løb. 
Man skulle herefter lave en 
menneskelig pyramide for at 
få mini smarties, krydse floden 
for at få cocktail, twister for at 
få syltetøj, tænke og sammen-
sætte nogle ord til nogle byer 
for at få ketchup. 
Så var der tøj stafet for at få 
revet ost, og endelig skulle man 
til sidst gå på sodavandskasser 
for at få brun farin. 
Efter alle disse strabadser hav-
de vi fået en helt masse lække-
rier til at komme i snobrødene, 
alle både voksne og børn gik 
derfor i gang med at bage 
snobrød og fylde dem med 
lækkerierne, fortsatte Charlotte 

Humphries. 
Det kom der mange sjove sam-
menblandinger ud af. 
Der blev hygget omkring bålet, 

mens snobrødene blev bagt. 
Alt for hurtig var der tid til at 
afslutte en dejligt aften slutter 
Charlotte Humphries

Leder i Romdrup-Klarup FDF.

bjl@oehf.dk

Sæsonopstart i Romdrup-Klarup FDF 

Der bages snobrød, der fyldes med alskens lækkerier

SEJLFLOD/KONGERSLEV
BEGRAVELSESFORRETNING
Komdrupvej 8 • 9293 Kongerslev

DØGNVAGT • 98 33 12 90 • DINBEDEMAND.DK
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KONGERSLEV SUPERTILBUD

Normalpris 1299� 

895,00
DYBFROST

Jolly Cola
1,5 liter

änglamark

Papir
Toilet/køkken 
- 8/4 ruller

Coop

Rug-
brød
Soft korn

PR. STK.

10,00
+ PANT

FRIT VALG

20,00
8/4 RULLER

950 GR.

10,00
HVER TORSDAG

Oksefars

1/2 gris
Dybfrost.
Stærk begrænset 
mængde

Roastbeef

Porrer
Danmark. Kl. 1

Stjernekaster

Monte Chilena
Shiraz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay

2,2 KG.

100,00
SUPER PRIS

800-900 GR.

100,00
SUPER PRIS

KUN

25,00
SUPER PRIS

Normalpris 1999� 

799,00
SUPER PRIS

CYKEL RESTMARKED
Vanvittige priser!
Pris ex. Rocky Broadway 
Herre. 3 gear

Shiraz, Cabernet Sauvignon, ChardonnayShiraz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay

3 liter

99,95
Boks

NYT HVER TORSDAG

KUN

7,95
SUPER PRIS

Tilbudene gælder fra 
tirsdag den 4. septmber 
til lørdag den 8. september

Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl,

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 9.00-19.00
Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00

FRA TORSDAG

29,95
Stor hjemmelavet

Sylte
Intropris
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KONGERSLEV IF
FODBOLDAFDELINGEN

FREDAG DEN 7. SEptEmBER
Kl. 19.00 Serie 4 KIF - STØVRING IF

Boldsponsor: 
Selex v/Erik Nielsen, Kongerslev

Annonce-sponsor:
Kongerslev EL v/Henning Rytter

UGENS 
fodboldkampe
på Mou Stadion
Tirsdag den 4. september
Kl. 18.00 U12 Piger MIF - Aalborg Freja
Lørdag den 8. september
Kl. 10.00 U7 Drenge/Piger Stævner
Kl. 10.00 U10 Drenge Stævner
Kl. 14.00 Serie 3 MIF - Arden IF
Mandag den 10. september
Kl. 18.30 Old Boys MIF - BK Viking Als

www.mou-if.dk

ANNONCESPONSOR:

Aalborg Kommune arbejder for at fremme en positiv 
udvikling i områderne omkring lokalsamfundene i 
Gudum, Gudumlund og Gudumholm

Aktuelt sker der følgende:
Gudumholm onsdag d. 5. sept. kl. 18.30
Gåtur i historiens fodspor med Thorkild Lund 
Mødested: Udenfor skolen.
- den historiske tur slutter bag skolen og vi går via den 
nordlige del af byen tilbage.
For dem, der ikke ønsker at gå med på turen er 
mødestedet Asylgaarden kl. 20.30 til en bid brød og 
kaffe - alle er velkomne.

Gudumlund tirsdag d. 11. sept. kl. 19.00
Kend din by - Gåtur og historisk tilbageblik
Mødested: Grusgraven v/Møllebrovej nr. 12 og 14.
For dem, der ikke ønsker at gå med på turen er 
mødestedet Gudumlund Hovedgård kl. 20.00 
Aftenkaffen krydres med fælles historiefortælling om 
byen - din historie er velkommen.

Gudum torsdag d. 20. sept. kl. 17.00
Byvandring
Mødested: Foran forsamlingshuset.
Mere information følger.

På gensyn!
SBU-Landdistriktsgruppen

Ønskes yderligere information, så kontakt os:
Landdistriktsgruppens sekretær: Tlf. 9931 1921
Landdistriktsgruppens mail: landdistrikt@aalborg.dk
Læs også om processen på:
www.aalborgkommune.dk/landdistrikter

Lovpligtige annoncer på 
teknik- og miljøområdet

Aktuelle annoncer fra Teknik- og Miljøforvaltningen findes på 
www.aalborgkommune.dk/annoncer. Her kan du også se hvil-
ke love, annoncerne udspringer fra. De seneste annoncer er:

Nibe - St. Ajstrupvej 70 - Udvidelse af fjerkræproduktionen 
- Ansøgning om miljøgodkendelse. Frist for bemærkninger 
den 8. juni 2011.

Aalborg Kommune. Hvor skal vindmøllerne stå?  
Debatoplæg for fremtidens vindmølleplanlægning. For-
debat. Høringsfrist den 22. juni 2011.

Spørgsmål kan rettes til Teknik- og Miljøforvaltningen, kom-
munikationskonsulent Trine Elkjær på tlf. 9931 2121 eller 
tee-teknik@aalborg.dk.

Aalborg info

                            www.facebook.com/landdistrikt

Besøg sundhedsbussen

Sundhedscenter Aalborg tilbyder sundhedstjek i Sundheds-
bussen til dig, der bor i Aalborg Kommune og er over 18 år.
Et sundhedstjek består først og fremmest af en række 
målinger, dernæst en kort samtale med en sundhedskonsu-
lent og efter ca. tre måneder en opfølgningssamtale. 

Til samtalerne drøfter vi, hvad måleresultaterne kan betyde 
for din sundhed og hvad du selv gerne vil gøre for at ændre 
på vaner og få en bedre livsstil. Du er også velkommen til at 
komme og få en generel snak om sundhed. 
 
Sundhedsbussens køreplan:

Kongerslev: v/Brugsen.
Torsdag den 13. september kl. 8.30-15.00 og 
fredag den 14. september kl. 8.30-14.00.

Tidsbestilling kan ske ved henvendelse til:

Sundhedscenter Aalborg.
Tlf. 9931 3458 eller sundhedscenter@aalborg.dk.
Læs mere om bussen på: 
www.aalborgkommune.dk/ sundhedsbussen.

Aalborg Kommunes Frivilligpris 2012 

Aalborg Kommune uddeler hvert år en pris til en 
person, der er aktiv inden for frivilligt, socialt arbejde. Med 
prisen følger en check på 5.000 kr. Prisen gives til en person, 
der i årets løb har vist et særligt engagement og medvirket 
til at skabe gode resultater indenfor frivilligt socialt arbejde. 
Aalborg Kommunes ansatte, der gennem deres arbejde har 
forbindelse til frivilligområdet, kan ikke indstilles. Prisen 
uddeles ved et arrangement fredag den 28. september 2012. 
 
Send dit forslag til kandidat med en kort begrundelse 
mærket ”Frivilligprisen 2012” med mail til: jtl-sbu@aalborg.dk
eller pr. brev til: Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Rantzaus-
gade 4, Postboks 248, 9100 Aalborg. Indstillingen skal være 
os i hænde senest mandag den 10. september 2012.

Lovpligtige annoncer på 
teknik- og miljøområdet

Aktuelle annoncer fra Teknik- og Miljøforvaltningen findes på 
www.aalborgkommune.dk/annoncer. Her kan du også se hvil-
ke love, annoncerne udspringer fra. De seneste annoncer er:

Egense og Dokkedal – Kystvej – afskærende spildevands-
ledning – VVM-screening. Klagefrist den 3. oktober 2012. 

Spørgsmål kan rettes til Teknik- og Miljøforvaltningen, kom-
munikationskonsulent Trine Elkjær på tlf. 9931 2121 eller 
tee-teknik@aalborg.dk. 

Aalborg info

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk
Ordinær generalforsamling
Tid:  Onsdag den 26. september 2012 kl. 19.30
Sted:  Vaarst-Fjellerad Skoles Samlingssal,
   Haalsvej 4, Fjellerad, 9260 Gistrup.
Dagsorden:
 1) Valg af dirigent.
 2) Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4) Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5) Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse
  af investeringsplan for kommende år.
 6) Indkommende forslag fra andelshaverne.
 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9) Valg af revisor.
 10) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
afleveres skriftlig til bestyrelsen senest den 19. september 2012.

Kopi af det reviderede regnskab kan afhentes ved Land og Fri-
tid i Vaarst og ved købmanden i Fjellerad fra den 19. september 
2012.

Børnenes hus Ådalen Terndrup
Lene´s Private Dagpleje

WWW.AADALENS-DAGPLEJE-LENE.DK
Mobil 51 35 19 15
Fastnet 98 33 60 36

KLIP UD OG GEM

For private den 2. SØNDAG i måneden:
10/4  -  8/5  -  12/6  -  10/7  -  14/8  -  11/9  -  9/10

på Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, 9200 Aalborg SV, kl 10-16.

Muligt at gå under tag, hvis det bliver dårligt vejr.
Oplev retro, nostalgi og vintageting i et hyggeligt miljø.

GRATIS entré og parkering for publikum!
Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask tlf. 2834 4878

mandage kl. 16-20 - tirsdage kl. 16-17 - onsdage kl. 17-18 - torsdage kl. 17-20

✂ ✂

8/4  •  13/5  •  10/6  •  8/7  •  12/8  •  9/9  •  14/10

KLIP UD OG GEM

For private den 2. SØNDAG i måneden:
10/4  -  8/5  -  12/6  -  10/7  -  14/8  -  11/9  -  9/10

på Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, 9200 Aalborg SV, kl 10-16.

Muligt at gå under tag, hvis det bliver dårligt vejr.
Oplev retro, nostalgi og vintageting i et hyggeligt miljø.

GRATIS entré og parkering for publikum!
Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask tlf. 2834 4878

mandage kl. 16-20 - tirsdage kl. 16-17 - onsdage kl. 17-18 - torsdage kl. 17-20

✂ ✂

8/4  •  13/5  •  10/6  •  8/7  •  12/8  •  9/9  •  14/10

    Læs mere om markedet på  www.bagagerumsmarkeder.dk eller scan QR-koden

KLIP UD OG GEM

For private den 2. SØNDAG i måneden:
10/4  -  8/5  -  12/6  -  10/7  -  14/8  -  11/9  -  9/10

på Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, 9200 Aalborg SV, kl 10-16.

Muligt at gå under tag, hvis det bliver dårligt vejr.
Oplev retro, nostalgi og vintageting i et hyggeligt miljø.

GRATIS entré og parkering for publikum!
Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask tlf. 2834 4878

mandage kl. 16-20 - tirsdage kl. 16-17 - onsdage kl. 17-18 - torsdage kl. 17-20

✂ ✂

I anledning af friluftsområdet nu er færdigbygget, afholder vi

Indvielse / åbent hus
Søndag d. 9. september 2012

kl. 13-15
Romdrupvej 50, 9270 Klarup

Program:
Kl. 13.00  Velkommen
 Underholdning v/FDF Storvorde-Sejlflod Tambourkorps
Kl. 13.15  Officiel indvielse snoren klippes
Kl. 13.30  Aktiviteter i området v/FDF og Krolf
Kl. 15.00  Afslutning
Der vil blive serveret et lettere måltid med drikkevarer.
Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi denne dag, for sammen med FDF 
Romdrup-Klarup at fejre Færdiggørelsen af friluftsområdet.

Med venlig hilsen
FDF Romdrup-Klarup

Kulturkøbmanden
Lyngbyvej 58, St. Brøndum, 9520 Skørping
Åbent: Torsdag/fredag kl. 13.30-17.30 & lørdag kl. 10.00-13.00

www.kulturkoebmanden.dk - tlf. 98 33 92 17

Kunst-
udstilling
 8. sept.– 20. okt. 2012

udstilling

Malerne NIELS JOHAN KNØSS, TOVE HOLM-PETERSEN
Billedhugger POUL BÆKHØJ
Keramiker ELSE RASMUSSEN

FERNISERING lørdag d. 8. sept. kl. 13 – 16
med taler og god servering fra St. Brøndum Gourmetrute.

På 1. sal kunsthåndværk og billeder fra tidligere udstillinger, 
bl.a. Ole Skovsmose og færøsk grafi k

NATURENS KONTRASTER 

Mærkedage

Kobberbryllup

Kære mor og far
I ønskes hjerteligt tillykke med 

kobberbrylluppet 
d. 11. september.

Kærlig hilsen

Camilla

BÆLUM: Bælum Sangkor star-
tede på en ny sæson mandag 
den 3. september. Det er det 
syvoghalvtredsindstyvende år 
efter starten og det bliver ikke 
sidste gang. 
Et enkelt kormedlem har oplevet 
abstinenser i løbet af sommer-
perioden, hvilket kunne antyde 
at korsang måske er vanedan-
nende. 

Aktiviteter
Som sædvanlig står koret for en 
blandet palet af rytmiske kor-
satser og gospel, samt viser og 
klassiske korværker. 
Efteråret byder på medvirken 
ved ”Spil Dansk aftenen” den 
i Terndrup Kirke.

Korsang er
vanedannende
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Lørdag d. 8. og søndag d. 9. september

Trinnerupvej 17 . Vester Korup · 9575 Terndrup . Tlf. 98 58 90 51www.lillienlund.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
kl. 9.00 - 17.30

Lørdag og  søndag 
kl. 10.00 - 16.00 Kom og få en god ople

velse
 og 

en

fryd fo
r øjet i Gartneriet Lil

lienl
und

!

Gartneriet
Lillienlund

Plantesalg

FARVER I HAVEN

Gartneriet 
Lillienlund byder velkommen til

 Havens dag 2012
Inspiration og mange gode tilbud!Temaet 

er -

Vind
Drivhus, 

frugttræer 
mv.

frugttræer 

ÅBNINGSTIDER:
ÅBEN 

alle ugens 
7 dage

d!d!d

ÅBEN
alle ugens 

Se de 
forskellige 

høns

Nu er det tid til at 

lægge forårsløgene

Tænk på 
forårets glæder

Få inspiration til dine 
efterårskrukker

• Efterårets høstfarver 
• Bedet med masser af pang 
• Forårets løgvækster 
• Frugternes farver og meget mere...

Ole Kjær 
Christensen 

har 40 års erfa-
ring med brug og 

produktion af 
stauder

Mød Staudegartneren Ole Kjær Christensen

leveve evev lele slsl eses ogogo
enenen

Mange fl otte 
tilplantede krukker 

med efterårets 
farver

Lørdag d. 8. og søndag d. 9. september

Vi 
uddeler bladet 

“Haveglæder” 
på 64 sider for 

efteråret 2012

mv.
Smagsprøver 
på de aktuelle 
danske frugter 
samt æblesaft 

LØRDAG OG SØNDAG
MARIAGERFJORD FJERKRÆKLUB 
udstiller forskellige fjærkræ. Se mere 
på: www.marigarfjord-fjerkraeklub.dk

BIAVLER KARL OTTO NIELSEN 
- sælger honning fra egen avl.

SJOV KONKURRENCE FOR BØRN
KOM OG VIND DIT EGET FRUGTTRÆ
Vi fi nder en vinder både lørdag 
og søndag kl. 15.00   
                                              
KUN SØNDAG
INSPIRATION TIL STAUDEBEDET
Mød Ole Kjær Christensen og få gode råd af 
eksperten. Ole har stor viden om stauder og 
er tidligere indehaver af Ikast Stauder.

NORDJYSK FAMILIELANDBRUG
Fødevarekonsulet Birthe Jensen sætter fokus 
på “Mellemmåltider” og uddeler smagsprøver.
Smag på pandekager med skinke, pasta-
salat, brød med rucculasalat.

WAGNER ANLÆG OG HAVEDESIGN
Morten giver dig ny inspiration til anlæg, 
fl isebelægning m.m. Se mere på: 
www.wagner-havedesign.dk

SOLBJERG FRUGTPLANTAGE
Eva og Elin byder på forskellig frugt, 
hindbær, syltetøj m.m.

HAVEN Haveselskabet
Midthimmerlands Havekreds for-
tæller om deres arrangementer 
m.m.

Midthimmerlands Havekreds for-

Eva og Elin byder på forskellig frugt, 

Vind
et drivhus

Deltag i 
lodtrækningen 

om et Premium 
drivhus fra 

Juliana

Døgntelefon 70 20 40 80
www.tjele.com

Minnesota-behandling 
har hjulpet tusinder til 
et bedre liv 
– uden alkohol.
Vi kan også hjælpe dig.

Jeg er alkoholiker
– men jeg drikker ikke mere

Ole ”Bogart”
Michelsen

Bestil hverdage efter kl. 18.00, samt hele lørdag og søndag

v/Rita Kaae Pedersen
Hadsundvej 43, 9575 Terndrup

98 18 97 26

TERNDRUP OLIE HANDEL

Bestil hverdage efter kl. 18.00, samt hele lørdag og søndag

Det betaler sig...

Fyringsolie/Landbrugsdiesel/Transportdiesel

Klarup: Gymnastik sæsonen 
i RKG - gymnastik blev skudt i 
gang i week-enden.
I weekenden afholdt RKG - 
gymnastik arrangementet ”kom 
og vær med” for børn op til 3. 
klasse. 
Kom og vær med var igen i år 
en kæmpe succes, hvor 60 børn 
havde taget deres forældre/
bedsteforældre med i Klarup 
Hallen til en aktiv søndag for-
middag. 
RKG - gymnastik’s instruktører 
havde lavet aktiviteter for alle 
børnene, som både bød på 

udfordringer på redskabsbanen 
og team tracken. 
Derudover blev der leget en 
masse, og der var fuld fart på 
hele formiddagen, så både børn 
og forældre fik sved på panden. 
RKG - gymnastik takker alle for 
en rigtig hyggelig formiddag i 
Klarup Hallen og ser frem til at 
se jer til sæson start på gymna-
stikholdene. 

En kæmpe succes
RKG-gymnastik har igen afholdt 
”Kom og vær med”, der igen 
blev en kæmpe succes.

Gymnastik sæsonen skudt i gang
med weekendens ”kom og vær med” arrangement.

Der inddeles i hold

60 børn havde taget deres for-
ældre/bedsteforældre med i 
Klaruphallen til en aktiv formid-
dag i søndags. 

RKG-gymnastik’s instruktører 
havde lavet aktiviteter for alle 
børnene, som både bød på 
udfordringer på redskabsbanen 
som team tracken. Derudover 
blev der leget en masse, - så 
leg, hygge og bevægelse var 
nøgleordene for denne dejlige 
søndag formiddag. 
Forældrene fik ligesom børnene 
varmen, for der skulle både hop-
pes, kravles og løbes på team 
tracken. 
Der blev ligeledes leget en mas-
se, og de større børn fik prøvet 
kræfter med nye spændende og 
udfordrende stafetter og lege. 
RKG-gymnastik var rigtig glad 
for den store deltagelse og tak-
ker alle for en rigtig hyggelig 
formiddag i Klaruphallen. 
RKG-gymnastik ser frem til 
næsten gang, der afholdes 
”Kom og vær med.        

bjl@oehf.dk
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Sogneeftermiddag
Tirsdag d. 11. september

kl. 14.30

”Packness - arkitekten” 
Erik Iversen vil fortælle om Ejnar Packness (1879 - 1951), 
hvis arkitektur har sat afgørende præg på Aalborg – og 
på vore sogne, da han er arkitekten bag præstegården.

arr.: romdrup-Klarup menighedsråd
www.romdrupklarup.dk
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Menighedsrådsvalg
2012

Orienterings- og opstillingsmøde

Overvej dit kandidatur til 
Menighedsrådet.

Her kan du gøre din indflydelse 

gældende i din lokale kirke.

Torsdag den 13. september kl. 19.00
Mødet indledes med det årlige 

Menighedsmøde, hvor der er nyt 

fra kirkelivet i sognet.

Læs mere på
www.gistrup-kirke.dk

Alle er velkomne

Menighedsrådsvalg 2012
i Bælum sogn

Der skal vælges nyt menighedsråd bestående af
6 medlemmer. Derfor indkaldes alle interesserede til

Orienteringsmøde
Onsdag den 12. september

kl. 19.30 i Sognegården
Aftenens program:
1. Velkomst
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet.
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til 
 menighedsrådsvalget.
 
Efter en let anretning som menighedsrådet er vært for, afholdes 
der opstillingsmøde, hvor det vil være muligt at lave en kandi-
datliste til det kommende menighedsråd.
Hvis der ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012 
kl. 19.00 kun er indleveret en kandidatliste til valgbestyrelsen, 
aflyses selve valget den 13. november 2012.
 

Valgbestyrelsen for Bælum sogn:
Erik Lassen, Pernille Leth, Ingelise Christensen

DET SKER... 
I Gudum-Gudumholm-Lillevorde Pastorat 

ORIENTERINGS- OG 
OPSTILLINGSMØDE 
Onsdag den 12. september kl. 19.00 
i Gudumholm  skoles kantine.

Der skal være valg til menighedsrådene. Få derfor indfl y-
delse på, hvad der skal ske med kirken og de aktiviteter, 
der skal foregå i de næste fi re år. 
Til orienteringsmødet vil formændene Anne Steenberg fra 
Gudumholm/Gudum og Rasmus Thomsen fra Lillevorde 
fortælle om det arbejde, som menighedsrådene har udført 
i de seneste fi re år. Du får desuden mere at vide om me-
nighedsrådenes arbejdsområder og samarbejde. 
På valghjemmesiden www.menighedsraadsvalg2012.dk 
kan du læse mere om reglerne for at kunne stille op til 
menighedsrådet. 

Orienteringsmøde
om valg til Menighedsrådet i Mou

Konfirmandstuen, Dokkedalvej 8, Mou kl. 19.00
Alle er velkomne.

Menighedsrådet

Valg til menighedsrådet 
i Sønder Tranders sogn

Der afholdes valg til menighedsrådet i Sønder 
Tranders sogn – Sønder Tranders og Gug Kirker

tirsdag den 13. november 2012.
Der skal vælges 14 medlemmer til rådet. Kandi-
datlister kan indgives i tiden 25/9 – 2/10 kl. 19 til 
valgbestyrelsen ved dens formand sognepræst 
Jens Brun, Regnar Juels Vej 21, Gug eller til Gug 
Kirkes kordegnekontor Nøhr Sørensens Vej 7, 
Gug.

Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde 
onsdag den 12. september kl. 19.00 i Gug Kirkes 
sognesal. Valgbestyrelsen opfordrer alle til at 
slutte op om dette møde.

Min elskede bror
og vores elskede onkel

Jørgen Søgaard
* 27. april 1951

er stille sovet ind;
Kongerslev, den 25. august 2012

Du var der altid for os,
og vi savner dig, men dit hjerte måtte give op;

Lene
Alex og Cristina

Elena, Thomas, Mathias og Laura
Bisættelsen finder sted fra Sønder Kongerslev Kirke

tirsdag den 11. september kl. 14.00

diverse: Efterårets kunstudstil-
ling er åbnet i Gistrup Kirke. 
Farveglade malerier pryder de 
hvide vægge i Gistrup Kirkes 
sognesal. Denne gang med en 
lokal kunstner, nemlig Grethe 
Olesen fra Gistrup. 
Hun fortæller om sine malerier: 
”Mine billeder og arbejdsområ-

der inden for maleriet er hoved-
sagelig naturalisme eller figu-
rativ kunst. Gerne motiver med 
hav, bjerge og klipper malet 
med stærke og klare farver”. 
Grethe Olesen har i mange 
år arbejdet med patchwork 
og glaskunst, men de sidste 
år har maleriet været hendes 

foretrukne kreative udtryksform. 
Hun har modtaget undervisning 
bl.a. hos malerne Peter Skjødt 
og Kurt Olsson.
Kunstneren er nordjyde og har 
altid boet her, bortset fra nogle 
år i København i forbindelse 
med uddannelse.

Der er gratis adgang til udstil-
lingen, som indtil november 
kan ses i kirkens åbningstid og 
i forbindelse med gudstjenester 
og andre arrangementer.

Kunstudstilling i Gistrup Kirke
Grethe Olesen udstiller malerier

Grethe Olesen

Maleri af Grethe Olesen
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GI’R DIG EN GO’ PRIS

Prima gas 11 kg. /
Letvægt 10 kg.
Ombygningspris

Royal Pilsner
Alm. eller Classic. 
24 stk. Afhentningspris.

Lays chips
Sourcream & onion, barbecue, salt eller 6 pk mini poser

TERNDRUP SUPER SPAR · BYMIDTEN 4 · 9575 TERNDRUP · 98 33 50 02

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 4. september til og med søndag d. 9. september 2012. Vi har også GLS PAKKESHOP

 98 33 50 02 98 33 50 02

Åbent

HVER DAG

kl. 8-21

HVER FREDAG

Løsvægt
slik
Pr. 100 gr.

595

OMRÅDETS BILLIGSTE

1000
SUPER PRIS

175 GR.

8995
SUPER PRIS

CA. 2 KG.

UGENS HUG
FRA SUPER SPAR TERNDRUP

GI’R DIG EN GO’ PRIS GI’R DIG EN GO’ PRIS

SPAR PÅLÆG
Oksebryst, saltkød, roastbeef, rullepølse, røget fi let, 
hamburgerryg, kamsteg, rullepølse eller kyllingebryst 3%

Spar

Hvedemel
Danpo

Kylling overlår
m/rygben.

795
SUPER PRIS

2 KG.

16900
SUPER PRIS

5995
SUPER PRIS

40-56 STK.

1000
SUPER PRIS

FRIT VALG

500
SUPER PRIS

500 GR.

1200
SUPER PRIS

1,5 LTR.

+ pant

SODAVAND
Pepsi, Nikoline, Faxe Kondi 
eller Miranda.

GI’R DIG EN GO’ PRIS

Spar

Kohberg

RUGBRØD
Herkules, Solsikke kerne, Schwarbrot.

GI’R DIG EN GO’ PRIS

Pepsi, Nikoline, Faxe Kondi 
eller Miranda.

Tomater
Holland. Kl. 1

Vindruer / 
Nektariner
Italien. Kl. 1.

1500    
SUPER PRIS

10 FOR

00    00    1200    
SUPER PRIS

1 KG.

m/rygben.

1995
SUPER PRIS

1600 GR.

24 stk. Afhentningspris.

6995
SUPER PRIS

PR. KS.

+ pant

Spar Bleer
Midi 4-9 kg., Maxi 8-18 kg., Junior 12-25 kg., 
XL-plus 15-30 kg.

Skjern

Allans guld ost 45+
Mellemlagret. M/u kommen. 1/4 ost

GI’R DIG EN GO’ PRIS

Spar

Grøntsager
Flere varianter

Spar

Grøntsager
Flere varianter

Frigodan

Grøntsager eller bær
Flere varianter

1000
SUPER PRIS

300-500 GR.
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Menighedsrådsvalg
i Gunderup, Gistrup og Nøvling sogne

I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32
bekendtgøres det herved, at der

Tirsdag d. 13. november 2012 vil blive afholdt valg af

6 medlemmer til Gunderup menighedsråd
8 medlemmer til Gistrup menighedsråd
7 medlemmer til Nøvling menighedsråd

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der indleveres på en god-
kendt blanket på nedennævnte adresser fra tirsdag d. 25. september 
2012 kl. 19.00, til tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.00.

Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på   www.
menighedsraad.dk, www.km.dk eller kan fås hos formanden for de respek-
tive valgbestyrelser. Blanket til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan 
ligeledes fås hos formanden eller findes på www.menighedsraad.dk.
Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af 
listen at få kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for 
indleveringen.

Krav til kandidatlisten
Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat og antallet af 
navne må ikke overstige det dobbelte af det antal, der skal vælges.
Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højest 15 stillere.
Ingen kan være kandidat for mere end en liste, en kandidat kan ikke være 
stiller for den liste vedkommende er opstillet på, men godt for en anden. 
Man kan kun være stiller på en liste.
Alle kandidater og stillere skal være opført med det fulde navn, adresse, 
CPR samt underskrift.
Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge de ønskes opført på stemmesed-
len.
Det skal på blankettens forside angives om listen er prioriteret eller sideord-
net.
Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til 
vedrørende listen.
Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgfor-
bund med hinanden.
Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater, der 
skal være medlemmer af menighedsrådet og hvilke der skal være stedfor-
trædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. Samtidigt skal det oply-
ses hvilken kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen 
bliver aflyst.

Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrel-
sernes formænd eller på www.menighedsraad.dk.

Formand for valgbestyrelsen i Gunderup sogn
Birgitte Libak, Haals Brovej 10, 9260 Gistrup - tlf. 98333224
birgitte.libak@gmail.com 
Indlevering af kandidatliste til formanden for valgbestyrelsen i ovennævnte 
tidsrum alle hverdage fra kl. 16.00-19.00 eller på kirkekontoret i Gunderup 
i åbningstiden.

Formand for valgbestyrelsen for Gistrup sogn
Martin Bro, Lyngtoften 22, 9260 Gistrup - tlf. 25148673 - mab@desmi.com
Indlevering af kandidatliste til formanden for valgbestyrelsen i ovennævnte 
tidsrum alle hverdage kl. 16.00-19.00 eller på kirkekontoret i åbningstiden.

Formand for valgbestyrelsen i Nøvling sogn
Rosa Pedersen, Kærvej 45, 9210 Aalborg SØ - tlf. 98315074
rosapreb@gmail.com
Indlevering af kandidatliste til formanden for valgbestyrelsen i ovennævnte 
tidsrum alle hverdage kl. 16.00 – 19.00 eller til
Grete Nielsen, Oppelstrupvej 32, 9260 Gistrup – tlf. 98314506
greteregner@mail.dk - alle hverdage kl. 16.00 – 19.00

Der afholdes Orienteringsmøde med efterfølgende opstillingsmøde:
 I Gunderup den 11. september kl. 19.30
 I Gistrup kirke den 13. september kl. 19.00
 I Nøvling den 11. september kl. 19.30

Menighedsrådsvalg 2012
Orienteringsmøder

Sdr. Kongerslev
Menighedsråd
Tirsdag den 11. september
kl. 19.00 i konfirmandstuen

Nr. Kongerslev
Menighedsråd
Tirsdag den 11. september
kl. 19.00 på Friskolen

Komdrup
Menighedsråd
Onsdag den 12. september
kl. 19.00 i Forsamlingshuset

Aftenens program:
1. Velkomst
2. Menighedsrådets opgaver og kompetence
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden seneste valg
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget
6. Afslutning
 
Såfremt de tilstedeværende ved orienteringsmødet ønsker det, vil der være mulighed 
for et opstillingsmøde umiddelbart efter orienteringsmødets afslutning.

Menighedsrådsvalg i Sdr. Kongerslev,
Nr. Kongerslev og Komdrup Sogne

I henhold lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres det herved at der

Tirsdag den 13. november 2012

Vil blive afholdt valg af:
6 medlemmer til menighedsrådet i Sdr. Kongerslev Sogn
5 medlemmer til menighedsrådet i Nr. Kongerslev Sogn
5 medlemmer til menighedsrådet i Komdrup Sogn
 
Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på
www.menighedsraad.dk,www.km.dk eller kan fås hos formanden for valgbestyrels-
en. Blanket til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan ligeledes fås hos valgbesty-
relsens formand eller findes på www.menighedsraad.dk.
 
Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få 
kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for indleveringen.

Krav til kandidatlisten
•	 Kandidatlisten	skal	mindst	indeholde	navnet	på	en	kandidat	og	antallet	af	navne
 må ikke overstige det dobbelte af det antal, der skal vælges.
•		 Kandidatlisten	skal	være	underskrevet	af	mindst	5	og	højst	15	stillere.
•		 Ingen	kan	være	kandidat	for	mere	end	en	liste,	en	kandidat	kan	ikke	være	stiller		
 for den liste vedkommende er opstillet på, men godt for en anden.
 Man kan kun være stiller på en liste.
•		 Alle	kandidater	og	stillere	skal	være	opført	med	det	fulde	navn,	adresse	og
 CPR samt underskrift.
•		 Kandidaterne	skal	opføres	i	den	rækkefølge	de	ønskes	opført	på	stemmesedlen.
•		 Det	skal	på	blankettens	forside	angives	om	listen	er	prioriteret	eller	sideordnet.
•		 Det	skal	angives,	hvilken	stiller	valgbestyrelse	kan	rette	henvendelse	til
 vedrørende listen.
•		 Kandidatlister	kan	anmelde	til	valgbestyrelsen,	at	de	vil	indgå	liste/valgforbund
 med hinanden.
•		 Ved	sideordnet	opstilling	skal	det	angives,	hvilke	af	listens	kandidater,	der	skal
 være medlemmer af menighedsrådet og hvilke der skal være stedfortrædere i
 tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. Samtidigt skal det oplyses hvilken
 kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.
 Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrelsens
 formand eller påwww.menighedsraad.dk.

Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleve-
ringsfristens udløb den 2. oktober 2012 kl. 19.00 kun er indleveret en kandidatliste til 
valgbestyrelsen.
I Sdr. Kongerslev kan kandidatlister afhentes hos Formand Johan Jensen Kongensgade 
nr. 61 Kongerslev og Uffe T Sørensen Westend nr. 2 Kongerslev.
I Nr. Kongerslev kan kandidatlister afhentes hos Formand Gregers Kjeldsen Dalsgård-
vej nr. 12 Nr. Kongerslev og Lone Landkildehus Dalsgårdvej nr. 14 Nr. Kongerslev
I Komdrup kan kandidatlister afhentes hos Formand Per Rasmussen Østergaardsvej nr. 
1 Komdrup og Per Jensen Østergårdsvej nr. 5 Komdrup.
 

Lister kan/skal afleveres samme sted tidligst fra den 25. september
kl. 19.00 til den 2. oktober senest kl. 19,00.
 
Valgbestyrelserne i Sønder Kongerslev sogn, Nørre Kongerslev sogn samt Komdrup sogn

romdrup-Klarup: Så er det tid 
igen for afholdelse af spaghet-
tigudstjenester i Romdrup Kirke. 
I den anledning indbydes bør-
nefamilier og bedsteforældre til 
tre aftener uden madlavning og 
opvask!
Man begynder i kirken med en 
kort børnevenlig gudstjeneste. 
Bagefter går vi i sognegården 

og spiser spaghetti og kødsovs. 
Til slut samles alle om en god-
nathistorie og en godnat sang. 
Spaghettigudstjenesterne, der 
alle finder sted i Romdrup Kirke, 
afholdes alle om onsdagen. 
Hver måneds gudstjeneste har 
sit tema f.eks. er temaet i sep-
tember: Hvor kommer maden 
fra? i oktober: Hvordan ser 

et blad ud indvendigt? og i 
november: Hvor mange dyr 
kan der være på et skib?
Spaghettigudstjenesterne ledes 
af Anette Melbye Madsen og 
Maria Søgaard Nielsen.

bjl@oehf.dk

Der går spaghetti i gudstjenesten
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SLUTSPURT KÆMPEUDSALG
- på toppen i Vejgaard
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Åbningstider: Alle hverdage 7.30 - 18.00. Lørdage 9.00 - 13.00
HADSUNDVEJ 64 • 66 • 68 • TELEFON 98 13 94 99

TÆPPER
TÆPPER

TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER

TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER
TÆPPER

Vejgaard
TæppemonteringHadsundvej 64 - 66 - 68

Tlf. 98 13 94 99
Hos os har alle mere end 30 års erfaring - det gør en forskel for dig!

Sommerhustæppe

SUPER-PLET-VÆK
BERBER/BOUCLÉ 
Spar 80,- kr. pr. kvm 

100% Polypropylene.  300 - 400 - 500 cm. 
bredde. Forskellige kvaliteter i � ere gode 
farver.

Før op til pr. kvm. 148,-

NU FRA PR. KVM.NU FRA PR. KVM.

 68,-

RING
og få et

uforbindende tilbud 
på tæpper, vinyl,

trægulv eller 
afslibning af 

trægulv

DIN
garanti for

en god
handel

garanti for
en god
handel

HUSK
 Vi � ytter stadig 

møblerne
med et smil

Vinyl i 200 - 300 - 400 cm bredde 
Normalpris pr. kvm. 268,- 
Bemærk! Alle vores vinyler kan udskæres
efter specialmål

NU FRA PR. KVM.

Bemærk! Alle vores vinyler kan udskæres

.  48,-

EGE CANTANA
ARENA Spar kr. 40,- pr. kvm
100% Cantana Garn. 400 - 500 cm
bredde. Kan renses med klorin. Meget 
� ot, kraftig kvalitet. Kan bruges til alle 
formål i boligen. Kan udskæres efter mål 
Normalpris pr. kvm. 218,- 

NU KUN PR. KVM.

Normalpris pr. kvm. 218,- 

.  178,-

A
n

it
a

NORDJYLLANDS
STØRSTE UDVALG I 
KVALITETSVINYLER
Vi har altid mindst 120 ruller på lager i
bredder 200 - 300 - 400 - 500 cm. F.eks.:

Meltex Jupiter vinyl
Spar kr. 100,- pr. kvm 
200 - 300 - 400 cm bredde.
Flere farver. 5 mm tykkelse 
Normalpris pr. kvm.218,-

NU FRA PR. KVM.

Vinyl i 200 - 300 - 400 cm bredde 

Normalpris pr. kvm.218,-

.  118,-

Kom ind og besøg vores butik
eller ring efter vores tæppebus
med prøver og gulvbelægning. 

EGES FLAGSKIB 
Danmarks billigste pris - skal ses!

EGE QUADRO
BERBER
Spar kr. 144,- pr. kvm 
100% Ren ny uld (woolmark garanti) 
1250 g luvvægt. 400 - 500 cm bredde. 
Flot rustik vævning og dobbelt bagside. 
Mange farver.
Normalpris pr. kvm 412,-

 NU KUN PR. KVM.

Normalpris pr. kvm 412,-

NU KUN PR. KVM. 268,-

EGE SOFT DREAMS 
Bestem selv størrelsen på dit
afpassede tæppe. 
Kan laves i det mål som passer til 
rummet. 
Findes i 20 gode farver og fremstillet 
i 100% polyamid. 

Kom med dine mål og vi
fi nder den rigtige pris. 

NU KUN PR. KVM. EGES FLAGSKIB 
Danmarks billigste pris - skal ses!

EGE QUADRO

.  118,-

GIGANTISK TÆPPE/
VINYLMARKED
Fantastiske kvaliteter i alle størrelser. 
Ca. 7000 kvm som
sælges med

FLADVÆVET
BENTZON AKTION
Spar 30,- pr. kvm.
Vævet som sisal/kokos look. 100% 
polypropylene. 400 - 500 cm bredde. 
Antistatisk behandlet. Flot kvalitet.
Velegnet til alle boligens rum.

Normalpris pr. kvm 148,- 

Trægulvsmarked - Nyhed - skal ses! 
KRONOTEX
MAMMUT PLANKE
LAMINATGULV
Spar 50,- kr. pr. kvm 
Mange forskellige træmønstre i høj-
trykslaminat. 15 års garanti. Clickgulv. 
Størrelse 184,5x188x12
Normalpris pr. kvm 298,-

NU KUN PR. KVM.

NU KUN PR. KVMNormalpris pr. kvm 298,-

NU KUN PR. KVM.  248,-

Ca. 7000 kvm som

FLADVÆVET

                                      

50% rabat

- på toppen i Vejgaard- på toppen i Vejgaard- på toppen i Vejgaard

Sommerhustæppe

GRATIS OMÅLING OG TILBUD

Himmerlandsgade 110 · 9600 Aars · Telefon 96 98 18 00 
www.himmerland-forsikring.dk
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Gælder ved forsikring af mindre biltyper som Toyota Aygo, 
Peugeot 207, Chevrolet Spark, Ford Ka, Skoda Fabia m.fl . 

Du får en fastpræmie forsikring, så en skade ikke 
medfører bonustab eller præmiestigning, 

og så er der ingen begrænsning på, 
hvor mange kilometer, du kører årligt. 

        DET KAN GODT
               BETALE SIG AT
       TÆNKE SMÅT

Helårlig præmie  
                           3.645, -*                           

Kontakt din lokale assurandør 

Michael Straszek  
Mobil 40 62 19 13

bolig: Her i Gartneriet Lillien-
lund fejrer vi også Havens Dag 
med Temaet Farver i Haven.
Sensommeren er lig med de 
dejligste farver fra blomster, 
frugter og blade og der vil på 
Havens Dag, den 9. septem-
ber værre er masse aktiviteter, 
der giver inspiration til Farver 
i Haven.
Ole Kjær Christensen, tidligere 
indehaver af Ikast Stauder kom-
mer og giver gode råd om 
Stauder.

Morten fra Wagner Anlæg og 
Havedesign giver inspiration til 
anlæg af haver og medlemmer 
fra Haveselskabet Haven Midt-
himmerlands kreds fortæller om 
foreningens arrangementer.
Det er ikke kun blomster, der 
farver havebilledet. Paletten af 
frugternes farver er vel udfyldt 
fra de brune farver på nødder, 
over de gule på stikkelsbær til 
røde farver på jordbær, ribs, 
hindbær og æbler. Vi byder 
på smagsprøver på de aktuelle 

æble- og pæresorter samt frisk-
presset æblesaft.
Eva og Elin fra Solbjerg Frugt-
plantage byder på forskellige 
frugter, syltetøj m.m. og biavler 
Karl O. Nielsen sælger hon-
ning.
Fødevarekonsulent Birthe Jensen 
fra Nordjyske Familielandbrug 
sætter fokus på Mellemmåltider 
og uddeler smagsprøver.
Mariager Fjord Fjerkræklub 
udstiller forskellige høns, som 
kan interessere både børn og 

voksne.
De flotte efterårsfarver vil også 
blive vist i mange forskellige 
tilplantede krukker med lyng, 
pyntekål, chrysanthemum, alun-
rod og forskellige prydgræsser.
Havens Dag er startskuddet til 
efterårets plantesæson, og vi 
vil alle her i Gartneriet Lillien-
lund gøre vort bedste for at alle 
besøgende vil få en god ople-
velse og en fryd for øjet.
Se annoncen her i avisen.

Vi fejrer Havens Dag 
i Gartneriet Lillienlund
Vi har valgt temaet farver i haven

Smuk udstilling

Professionel og effektiv
regnskabsassistance

 n  Freelance økonomichef
 n  Bogholderi
 n  Regnskabsassistance
 n  Kom godt i gang til iværksættere
 n  Årsrapport, selvangivelse mv.

RD economic v/ Rikke Dalum
Volstrupvej 59 n 9240 Nibe
Tlf. 40 17 94 36 n rd@rdeconomic.dk

www.rdeconomic.dk
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Menighedsrådsvalg i Mou Sogn
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres det herved, at der

tirsdag den 13. november 2012
vil blive afholdt valg af 7 medlemmer til menighedsrådet. 

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt 
blanket på nedennævnte adresse(r) fra tirsdag den 25. september 2012 kl. 
19.00, til tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.00.

De personer, hvortil kandidatlister kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum alle 
hverdage fra kl. 18 til kl. 19.

Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på www.menig-
hedsraad.dk, www.km.dk eller kan fås hos formanden for valgbestyrelsen. Blanket 
til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan ligeledes fås hos valgbestyrelsens 
formand eller findes på www.menighedsraad.dk.

Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at 
få kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for indleveringen.

Krav til kandidatlisten
•	 Kandidatlisten	skal	mindst	indeholde	navnet	på	en	kandidat	og	antallet	af
 navne må ikke overstige det dobbelte af det antal, der skal vælges.  
•	 Kandidatlisten	skal	være	underskrevet	af	mindst	5	og	højst	15	stillere.
•	 Ingen	kan	være	kandidat	for	mere	end	en	liste,	en	kandidat	kan	ikke	være
 stiller for den liste vedkommende er opstillet på, men godt for en anden.
 Man kan kun være stiller på en liste.
•	 Alle	kandidater	og	stillere	skal	være	opført	med	det	fulde	navn,	adresse	og
 CPR samt underskrift.
•	 Kandidaterne	skal	opføres	i	den	rækkefølge	de	ønskes	opført	på	stemme-
 sedlen.
•	 Det	skal	på	blankettens	forside	angives	om	listen	er	prioriteret	eller	sideordnet.
•	 Det	skal	angives,	hvilken	stiller	valgbestyrelse	kan	rette	henvendelse	til
 vedrørende listen.
•	 Kandidatlister	kan	anmeldes	til	valgbestyrelsen,	at	de	vil	indgå	
 liste/valgforbund med hinanden.
•	 Ved	sideordnet	opstilling	skal	det	angives,	hvilke	af	listens	kandidater,	der	skal	 
 være medlemmer af menighedsrådet og hvilke der skal være stedfortrædere i 
 tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. Samtidigt skal det oplyses hvilken
 kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.

Oplysninger	og	vejledning	om	valget	og	opstilling	kan	fås	hos	valgbestyrelsens	
formand eller på www.menighedsraad.dk.
Valgbestyrelsen	for	Mou	Sogn
Formand: Kay-Ole Larsen 
Adresse:	 Mulbjergvej	22,	Dokkedal,	9280	Storvorde	
Telefon:   96776601 
E-post:   kol@falckhealthcare.dk

Kandidatlister kan indleveres til:
Navn:  Lis Birgit Guldbæk   
Adresse:		 N y	Høstemarksvej	35,	Mou,		9280			
Telefon:  98311721

bankospil
Mou Senior- og Pensionistforening

afholder bankospil på Mou Aktivitetscenter

torsdag den 13. september kl. 13.30
Vi spiller om 20 kyllinger på pladen 

kaffe eller gaver på rækken.
Tilmelding senest søndag den 9. september til 
Karen Jensen, tlf. 98 31 00 37 fra kl. 9.00-11.00

Mou Støtteforening

TAKKER 
alle sponsorerne fra 
Mou Byfesten 2012

Veje Vvs
Storvorde/Hasseris Bageri

Marius Pedersen
Prima paint Mou

Xl-Byg Mou
Sparnord Storvorde

Mygdal Ost
Murermester Bernt Kristensen

Din Tøjmand Kongerslev
Nordsø Oceanariet
Dokkedal Camping

Færgegrillen
Storvorde Autocenter

Kærsholm Vognmandsforretning
Kærsholm Diamantboring

Poul Lund Dokkedal
Mou Elservice

Hos Anette Mou
Scanlite Vinduer

DK Skovservice v Danni Jensen
Egense Vognmandsforretning

Superbest Klarup
Joka Biler

Johannes Haase Mou
Revisor Kjeldgaard og Thulstrup

Realmægler Hans Cortsen
Kongerslev Trælast

Mou If
Lille Vildmosecenteret

Ovesen Biler
Øster Hurup Auto
Hjelm Storvorde

A.J. Byg Mou
Karis Køreskole

Gudumholm Autoservice
Superbrugsen Kongerslev

Sejlflod Hotel
Hårgalleriet Mou

Salon Hårlokken Klarup
Kongerslev Kalk

Pindstrup Mosebrug
Daglibrugsen Mou

Muldbjerg Kro
SVJ Følgevogne

Jørn Dahl Dokkedal
Skorstensfejer Kai Møller Hansen

Volvo
AB Catering

Europart
Naturlig Leg Nr Kongerslev

Randers Regnskov
Hjerl Hede

Den Gamle By i Århus
Mariager Saltcenter
Fårup Sommerland

Mekonomen
Kjeldsen Biler

Stiholt
Coop Danmark

Ramirent
Dokkedal Vildmose Kartofler

v. Aksel Nielsen
Britta Riis

Sparnord Kongerslev
Kort og godt Kongerslev

Kongerslev El og Brugskunst
Egense Strand Camping

Mou Pizzaria
Kongerslev Radio og Tv

 
STØT DEM FOR
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PÅ GENSYN I 2013
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torsdag den 6. september fra 
ca. kl. 8.30 til ca. kl. 15.30

Venlig hilsen 

Bælum Varmeværk
Tlf. 22 82 60 10

Der lukkes for fjernvarmen 
i hele Bælum by

Bælum VarmeVærk
Grønnegade 4 - 9574 Bælum
Tlf. 22 82 60 10 - 98 33 76 97

afholdes i Bælum Skovpavillon
onsdag den 19. september 
kl. 19.30
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Bælum VarmeVærk
Grønnegade 4 - 9574 Bælum
Tlf. 22 82 60 10 - 98 33 76 97

Bæ
lum

-Solbjerg Idræ
tsforening

Præmie
Whist

Bælum-Solbjerg Idrætsforening
afholder hver mandag Præmie Whist i

klubhuset kl. 19.00, med start
mandag den 10. september

Den første aften er foreningen vært ved et
stykke med sild, 1 snaps og 1 øl eller vand
fra kl. 17.45 - 18.45

Klokken 19.00 begynder spillet, hvor der spilles med 
trumf, halve, jan og 3 jokere som kan stikkes med 
trumf, og der er 700 kr. i præmiepuljen, og der spilles 
til pulje. Indskud: 60 kr.

1. præmie 400 kr. • 2. præmie 200 kr.
• 3. præmie 100 kr.

Annoncesponsor:

BEMÆRK

NY 
SPILLEDAG

ÆBLER
af ny høst.

Æblemost fra eget mosteri.
Selvpluk fredage og lørdage 

i september og oktober 
kl. 9-18.

Gårdbutikken er åben
alle dage 9-18

Ejstrupvej 23, St. Brøndum
9520 Skørping

Tlf. 98 33 90 64

Friskpresset æblemost
Husk Æblets dag den  

8. og 9. august
Se program på  

www.frugtogmost.dk 
Selvpluk starter denne 

weekend og herefter hver  
fredag lørdag og søndag  

til og med lørdag den  
20. oktober kl. 10-16

Gårdbutikken er åben
alle dage kl. 9 - 18

Ejstrupvej 23, St. Brøndum  
9520 Skørping

Tlf. 98 33 90 64
www.frugtogmost.dk

ÆBLER & 
PÆRER

KONKURRENCE

Vindere
Vi har nu udtrukket vinderne i vores

”MIN SØTERS BØRN ALENE HJEMME” KONKURRENCE

Kristian Nielsen, Solbjerg
Janne Vestergaard, Skørping
Jørn Ejstrup Andersen, Veddum
Bastian Stenmo, Klarup

Vi ønsker TILLYKKE!
Vinderne får direkte besked.

Østhimmerlands Folkeblad
Refsnæsvej 8
9293 Kongerslev
Tlf. 98 33 10 24
avis@oehf.dk . www.oehf.dk

STORVORDE: Det var gratis og 

helt uforpligtende at deltage, 

og det var der heldigvis man-

ge, der benyttede sig af. Del-

tagerne fik nogle forrygende 

sjove timer sammen med en 

astronaut og nogle lidt skøre 

rumvæsner. Undervejs fik pi-

gerne prøvet at spille fodbold 

på Saturn, køre rundt i det store 

månehjul, drible på Mælkeve-

jen, få varmen på Solen og 

meget meget mere.

ØSTHIMMERLANDS

Folkeblad
Folkeblad
Folkeblad

www.oehf.dk
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Tirsdag den 28. august 2012 Nr. 35 · Årgang 78 · Oplag: 15.500 Fart på, da 

Pigeraketten 

landede

Årets
lærling
Møbelsnedker. Det lyder 

måske lidt gammeldags 

i nogles ører, men for 

Mads Christensen er det 

en passion. Når han ar-

bejder med træ og værk-

tøj bliver træsorterne tryl-

let om til unikke borde, 

skabe og andre moderne 

møbler.

”Det er ikke for meget 

sagt, at hans evner ræk-

ker langt ud over det sæd-

vanlige, og tirsdag den 

14. august blev Mads 

hædret som Årets Lærling 

2012 i DI Aalborg. 
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Find os på facebook.com/oehfdk

 

Tilbudene gælder til og med lørdag den 1. september - så længe lager haves.    
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Tilbudene gælder til og med lørdag den 1. september

STEN

GLS PAKKESHOP

Åben alle ugens dage

kl. 7.30-19.30

BÆLUM • ØSTERGADE 8 • 98 33 70 01

Se også vores tilbudsavis på www.spar.dk

Daloon Classic

Forårsruller

8 stk.

PR. POSE 1495

5000

1295

1995

SODAVAND
Pepsi, P

epsi Max, Faxe
 Kondi, 

Faxe Ko
ndi Ligh

t - 1,5 li
ter

PR. STK. KUN
BEAUVAIS

Ketchup
PR. FLASKE

Spar Øl
30 stk. 

PR. KASSE

STEFF HOULBERG

Pølser
PR. POSE

Diana10000

Daloon Classic

Forårsruller

8 stk.

PR. POSE

+ pant

+ pant

Samt masser af 

HEMMELIGE 

TILBUD

Træbriketter

10 kg.

7 PAKKER

7 PAKKER

OVER 1 KG.

30 STK.

PR. FLASKE

STORT UDVALG

superBILLIG5995

2000

1000SPAR

Pålæg
Flere va

rianter

PR. PAKKE

STORE STYKKER

Ost
50%

KUN 4995

RIGTIGE KØBMÆND

har gode tilbud hele ugen

Familiekaff e

400 gr. -
 Pr. pose

 21,95

5 POSER

10000

5 POSER Buketter
Normalpris 2

5,- pr. b
undt

Denne uge:

3 BUNDTER

Fokus på Bil & Motor

Fra side 9
Fra side 9

kongerslev: Nu ser det ende-
lig ud til at det lykkes beboere 
og pårørende ved Lykkesminde 
plejecenter i Kongerslev at få 

held til at få den længe ønske-
de gårdhave. En gårdhave til 
glæde for alle, hvor der blandt 
andet vil være mulighed for læ, 
sanseoplevelser og nyde både 
sommer og sol, efterår og blæst, 
vinter og sne og forår og spi-
rende vækster. Den allersidste 
hurdle er at finde nogle frivillige 

som vil være behjælpelige med 
at holde den lækre gårdhave. 
Allerede nu er de første fundet 
og de som vil være behjælpeli-
ge vil indgå i et fællesskab med 
hygge omkring arbejdet. 
Entreprenøren går først i gang 
til september på grund af ferie-
afvikling og det er et godt tids-
punkt at få plantet til på.  De 
forventer det vil tage ca. 14 
dage at etablere haven så en 
spændende tid gås i møde for 
beboerne og pårørende.

akj@oehf.dk

Gårdhave ved Lykkesminde

Her ude foran Lykkesminde skal der 
anlægges en dejlig gårdhave til glæde for 
beboerne og pårørende
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Industrivej 2  •  9280  Storvorde

98 31 86 64 

FAST RENTE FRA

3.95%

37 års fødselsdag det fejrer vi med GRATIS bilvask og masser af gode tilbud

Vi har tændt grillen 
som vi plejer

Øl, vand og kaffe

ÅBENT HUS
lørdag den 8. september fra kl. 10.00-14.00

Gode tilbud fra 
Parrot 

håndfri til bilen
Vi satser 2 fl asker rødvin 

på at vi er bedre end din bank

Kom og prøv din nye bil 

og gør en god handel



Tirsdag 4. september 2012side 12  Østhimmerlands Folkeblad

Smarte
EFTERÅRS NYHEDER
KOM IND & KIG!

Smarte

Åbningstider: Mandag-fredag 10.00-17.30 · Lørdag 10.00-13.00

STRIK

399;
BLONDE-
KJOLE

899;

EFTERÅRS NYHEDER
KOM IND & KIG!

399;399;
BLONDE-BLONDE-

899;899;

BUKS

699;

Smarte
EFTERÅRS NYHEDERSmarte
EFTERÅRS NYHEDERSmarte

KOM IND & KIG!

STRIKSTRIK

399;399;
BLONDE-BLONDE-
KJOLEKJOLE

899;899;

TUNICA

499;

KJOLE

399;
VEST

399;

STRIK

399;
EFTERÅRS NYHEDER

Smarte

TUNICATUNICA

499;499;

KJOLEKJOLE

399;399;
VESTVEST

399;399;

STRIKSTRIK

399;Smarte399;Smarte399;Smarte399;Smarte399;Smarte399;Smarte399;Smarte399;Smarte399;Smarte399;Smarte399;

STRIK-
KJOLE

699;

diverse: Onsdag den 22. 
august indbød Landdistrikts-
gruppen i Forvaltningen for 
Sundhed og Bæredygtig 
Udvikling til orienteringsmøde 
i Skolehallen i Gudumholm. 
Omkring 60 borgere tog imod 
indbydelse. De fik en aften 
fuld af information om områ-
dets fantastiske historie, fortalt 
af Kristian Schnoor, og Peter 
Mikkelsen fra Teknik og Miljø-
forvaltningen, som leverede et 
foredrag om de spændende 
fremtidsmuligheder, der venter 
lige om hjørnet. Aftenen slut-
tede af med, at hver by gik 
for sig selv med deres land-
distriktskonsulent, hvor bl.a. 

byens styregruppe blev nedsat. 
Styregruppen består af borgere 
fra den enkelte by, der frivilligt 
har påtaget sig, sammen med 
deres landdistriktskonsulent at 
planlægge en række aktiviteter 
her i det kommende efterår.
 
Hvad er Udvikling i din by?
Aftenen bød på en mere detaj-
leret præsentation af, hvad 
Udvikling i din by er for noget. 
Udvikling i din by er borger-
nes udviklingsplan. Henover 
efteråret vil alle borgere i de 
3 byer blive indbudt til forskel-
lige aktiviteter, der har som mål 
at samle både store og små 
ønsker til tiltag i hver by og til 

området som helhed. Det kan 
fx være ønsker om en ny lege-
plads, forskønnelse af byens 
fællesarealer, renovering af for-
samlingshuset eller bedre orga-
nisering af byens foreningsliv. 
Mulighederne er mange. 
Eneste begrænsninger udover 
fantasien, kan være økonomi 
og lovgivning. Forvaltningen 
for Sundhed og Bæredygtig 
Udvikling har på forhånd afsat 
300.000 kr. til at gennemfø-
re borgernes ideer, og byens 
landdistriktskonsulent vil være 
borgerne behjælpelig med at 
få ideerne gjort til virkelighed.
 
Det foregår lige nu uden for 
din hoveddør
– så kom og vær med, når 
Thorkild Lund fortæller
Allerede i denne uge, den 5. 
september,  inviteres alle til en 
historisk gåtur i Gudumholm.  
Naturvejleder og tidligere 
gudumholmer Thorkild Lund vil 
bringe deltagerne rundt i det 
historiske Gudumholm. På turen 
vil der også være lejlighed til 
at kigge nærmere på byens 
gader, veje og fællesarealer; 
hvordan ser her egentlig ud og 
er vi tilfredse med det vi ser? 
Gudumholms landdistriktskonsu-
lent Lisbeth Machholm vil også 
være til stede for at besvare 
spørgsmål om Udvikling i din 
by. Aftenen slutter af med hyg-
geligt samvær og videre infor-
mation om næste aktivitet i 

Asylgaarden.
Allerede om en uge, den 11. 
september er det Gudumlund, 
der indbyder til arrangementet 
”Kend din by”, som dels består 
af en fælles gåtur i byen, dels 
aftenkaffe med gode historier 
fra Gudumlund. Også her vil 
Gudumlunds landdistriktskon-
sulent Peter Pindstrup være til 
stede. Som rosinen i pølseen-
den byder Gudum på et lig-
nende arrangement torsdag 

den 20. september, hvor to 
kendte ansigter fra Gudum vil 
fortælle om byens historie. Se 
aktivitetsoversigten ”Udvikling i 
din by” på side 4.
 
Du kan sagtens nå 
at være med
Selv om du ikke nåede at 
være med til opstartsmødet, så 
kom og vær med til de kom-
mende aktiviteter. Vær med til 
at gøre Gudum, Gudumlund 

og Gudumholm til endnu bedre 
steder at bo og leve. Det er 
opfordringen fra byernes styre-
grupper.
 
Sådan får du flere oplysnin-
ger om Udvikling i din by:
Alle fremtidige arrangementer 
kan du finde i aktivitetsoversig-
ten i Østhimmerlands Folkeblad  
– så hold øje med side 4 i den 
”bette avis”, når den dumper 
ind i din postkasse hver tirsdag. 

Startskuddet er gået til Udvikling i din by
Efter et godt besøgt opstartsmøde for Udvikling i din by i Gudumholm, Gudum og Gudumlund onsdag
i forrige uge er byernes styregrupper godt i gang med at planlægge de første aktiviteter

Stemningen var god, da snakken kom i gang i Gudum-borgernes arbejdsgruppe. Nr. 2 fra venstre er sognepræst, Jan Brogaard, som 
mener, at det ikke kan lade sig gøre at udvikle hans by, som allerede er i afvikling. Et islæt fra en anden lille by, Lillevorde, som var 
blevet forsikret om, at de ikke var blevet glemt, tilsluttede sig snakken

Afdelingsleder i Plan og Byg, Peter Mikkelsen, fortalte om Aalborg Kommune i fremti-
den, som er lige om hjørnet
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Danmark - Tjekkiet 1 1

Vi har startet 
udsalget
i Vores jagt/fiskeri  
og hesteafdeling

SPAR OP TIL

-70%
PÅ UDVALGTE VARER

Danmark - Tjekkiet 2 1

HUSK vi har 

stadig SOLGT 

ELLER GRATIS

NYT HUS?
Der kan være mange
spørgsmål forbundet 
med det at købe
hus...  

Spørg bare din
lokale mægler...

NEM START PÅ 
TRÅDLØS MUSIK
SONOS ALT-I-ET MUSIKSYSTEM
Alt-i-ét system med indbygget 
forstærker og højttalere, så 
du kan nyde musik i flot hi-fi 
kvalitet uden separat anlæg. 
Trådløs betjening via smart-
phone eller tablet. PLAY:5 

2 999,-

TRÅDLØS LYD 
I VM KLASSE

VESTERBRO 56-58, AALBORG | TLF. 98121611

Danmark - Tjekkiet 1 0

Danmark - Tjekkiet 2 1

 KONGERSLEV AUTO
v/Poul C. Mikkelsen

N.P. Gravesensvej 3, 9293 Kongerslev

TLF. 98 33 12 11

www.rudecenter.dk

Poul C. Mikkelsen

 KONGERSLEV AUTO
v/Poul C. Mikkelsen

N.P. Gravesensvej 3, 9293 Kongerslev

TLF. 98 33 12 11
Alt i autoreparation

...for en sikkerheds skyldwww.autopartner.dk

Her kan du få dine 
ruder repareret!

Nu er vi 
autoriseret RudeCenter
Dit værksted er også et autoriseret RudeCenter,
der reparerer eller udskifter bilruder professionelt.

På et RudeCenter får du den service og kvalitet, 
der ligger til grund for et godt værksted.
Godt håndværk på et højt teknisk niveau - og 
bilruder, som alle er af original fabrikskvalitet.

Vi benytter ruder og tilbehør i original 
fabrikskvalitet.

www.rudecenter.dk

Poul C. Mikkelsen

 KONGERSLEV AUTO
v/Poul C. Mikkelsen

N.P. Gravesensvej 3, 9293 Kongerslev

TLF. 98 33 12 11
Alt i autoreparation

...for en sikkerheds skyldwww.autopartner.dk

Her kan du få dine 
ruder repareret!

Nu er vi 
autoriseret RudeCenter
Dit værksted er også et autoriseret RudeCenter,
der reparerer eller udskifter bilruder professionelt.

På et RudeCenter får du den service og kvalitet, 
der ligger til grund for et godt værksted.
Godt håndværk på et højt teknisk niveau - og 
bilruder, som alle er af original fabrikskvalitet.

Vi benytter ruder og tilbehør i original 
fabrikskvalitet.

Fra kun

350;
incl. moms

Her kan du få 
dine ruder
repareret!

Danmark - Tjekkiet 1 1

Åbningstider: Man.: lukket  .  Tirs.-fre.: kl. 13-17.30  .  Lør.: kl. 10-13

v/ Viktoria Schultz
Klarupvej 65, 9270 Klarup

tlf. 96 10 10 60
mobil 42 32 47 96

www.hjemmeoptik.dk

v/ Viktoria Schultz

Hjemmeoptik-Nordjylland
på facebook

UDSALG

Tilbuddet gælder
kun ved køb i butikken.

50%
RABAT

på alle stel til og med

den 8/9-12

HjemmeOptik
butik i Klarup

Olsenbanden er 
atter klar til at ind-
tage scenen. Parken 

er d. 8. september rammen 
om den første af 10 danske 
kvalifikationskampe frem 
mod VM i Brasilien i 2014. 
Vinderen af puljen er sikret 
direkte adgang til slutrun-
den, og puljens ingredienser 
er foruden Danmark også 
Tjekkiet, som vi møder i 
den første kamp, samt Bul-
garien, Italien, Armenien og 
Malta.
EM-finalisterne Italien 
og EM-kvartfinalisterne 
Tjekkiet er sammen med 
Danmark de åbenlyst stær-
keste hold i gruppen. Men 
de mindre fodboldnatio-
ner driller fra tid til anden 
de store, og Morten Olsen 
peger på Armenien som en 
dark horse i gruppen. Olsen 
minder om, at Armenien 

sluttede på tredjepladsen i 
deres kvalifikationsgruppe 
til sommerens EM, og at de 
undervejs voldte både Rus-
land og Irland store proble-
mer.
Danmark når traditionen 
tro de fleste af de store slut-
runder, og vi har været med 
ved VM tre gange ud af fire 
siden 1998. Vi har flere gan-
ge haft et godt tag på de helt 
store fodboldnationer i kam-
pen om slutrunde-pladserne. 
Danmark har eksempelvis 
besejret både stjernenatio-
ner som Italien og Portugal 
ude i kvalifikationskampe 
til store slutrunder.
Der bliver hård kamp om de 
13 pladser, som Europa er 
sikret ved VM i Brasilien. 
53 lande er inddelt i ni euro-
pæiske kvalifikationsgrup-
per. Vinderne af grupperne 
kvalificerer sig direkte, 

mens de otte bedste toere på 
tværs af de ni grupper skal 
ud i play off-kampe om de 
sidste fire pladser. 
Danmarks program i grup-
pe B er:
2012:
8. sep. - DK-Tjekkiet.
12. okt. -  Bulgarien-DK.
16. okt. - Italien-DK.
2013:
22. marts - Tjekkiet-DK.
26. marts - DK-Bulgarien.
11. juni - DK-Armenien.
6. sep. - Malta-DK.
10. sep. - Armenien-DK.
11. okt. - DK-Italien.
15. okt. - DK-Malta.

Efter EM (Krohn-
Dehli scorer her mod 

Tyskland) er kursen nu sat 
mod VM 2014.

Interessant dansk vej til VM i Brasilien!

Danmark - Tjekkiet 2 1

 Før  Nu
5 x Delkropsmassage 1050; 700;
5 x Helkropsmassage 1950; 1500;
5 x Zoneterapi 1375; 1000;
3 x Laser rygestop 675; 500;
3 x Laser vægttab 675; 500;
5 x Fodbehandling 1250; 900;
5 x Fodbehandling 1000; 700;
                (pensionister og efterlønnere)

Åbningstider:
Mandag - fredag
kl. 8.00-18.00

Bjarne Melholt Riise
Klarupvej 65 • 9270 Klarup • tlf. 29 21 86 35

E-mail: kontakt@heltudkoert.dk
www.heltudkoert.dk

Lægeeksaminereret fodplejer • Aut. Zoneterapeut • Idrætsskade massør
• Fysiurgisk massør • Laserbehandler

God adgang for 
kørestolsbrugere/

handicappede

SLUTSPURT
JUBILÆUMSSALG - SIDSTE DAG 14. SEPTEMBER
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Danmark - Tjekkiet 2 1

Syrenvej 6, Kongerslev • Tlf. 98 33 14 22

- et byggecenter,

lidt udover det

sædvanlige!!!

KONGERSLEV TRÆLAST
& BYGGECENTER

RESTSALG PÅ 
GRILLUDSTYR

PLUS HEGN & 
KRUKKER

KONGERSLEV TRÆLASTKONGERSLEV TRÆLAST

RESTSALG PÅ 
GRILLUDSTYR

-20%

Danmark - Tjekkiet 2 1

Kurts KøkkenKurts Køkken
Rughaven 6, 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 57 47 - kurts@os.dk

Skal du også hygge 
til kampen?

         Hjemmelavet    

Stjerne-
skud
- fra kun55.-
22.-

Smørrebrød
- fra kun

Kurts KøkkenKurts KøkkenKurts KøkkenKurts KøkkenKurts KøkkenFord i Aalborg - bilhuset på Humlebakken

Nu er det
slut med

værksteds
 regninger !

ALL INCLUSIVE
SERVICEAFTALE +

Danmark - Tjekkiet 5 0

Østerbro 39 · Aalborg · Tlf. 98 16 25 33
 HVERDAGE 7.45-17.30 · SØNDAG 13.00-16.00
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Brænds t orbrug: EU-norm 16,7-22,2 km/l. CO2 (g/km) 118-141. *Ekskl. lev. 3.480 kr. og ev t. metallak. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsænderinger samt  trykfejl. 
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Brænds t orbrug: EU-norm 16,7-22,2 km/l. CO2 (g/km) 118-141. *Ekskl. lev. 3.480 kr. og ev t. metallak. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsænderinger samt  trykfejl. 
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Brænds t orbrug: EU-norm 16,7-22,2 km/l. CO2 (g/km) 118-141. *Ekskl. lev. 3.480 kr. og ev t. metallak. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsænderinger samt  trykfejl. 
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Brænds t orbrug: EU-norm 16,7-22,2 km/l. CO2 (g/km) 118-141. *Ekskl. lev. 3.480 kr. og ev t. metallak. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsænderinger samt  trykfejl. 
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Brænds t orbrug: EU-norm 16,7-22,2 km/l. CO2 (g/km) 118-141. *Ekskl. lev. 3.480 kr. og ev t. metallak. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsænderinger samt  trykfejl. 
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Brænds t orbrug: EU-norm 16,7-22,2 km/l. CO2 (g/km) 118-141. *Ekskl. lev. 3.480 kr. og ev t. metallak. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsænderinger samt  trykfejl. 
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Brænds t orbrug: EU-norm 16,7-22,2 km/l. CO2 (g/km) 118-141. *Ekskl. lev. 3.480 kr. og ev t. metallak. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsænderinger samt  trykfejl. 

Brænds t orbrug: EU-norm 16,7-22,2 km/l. CO2 (g/km) 118-141. *Ekskl. lev. 3.480 kr. og ev t. metallak. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsænderinger samt  trykfejl. 

 

DIESEL

04/07 Citroën C5 1,6 HDi Prestige, fuldaut. klima, fartpilot...

BENZIN

Alle priser er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.200,-

STORT UDVALG AF 
BRUGTE BILER BL.A.:

 129.80099.800
109.800
119.800

 

144
09/05 Peugeot 307 1,6 HDi 110 Peaf, airc., fjernb. c.lås....... 89.800133
11/04 Ford Focus 1,8 TDCi Trend st.car, alu., airc., fartpilot 89.800140

11/04 Ford Focus 1,8 TDCi Trend st.car, alu., airc., fartpilot 89.800140
 12/04 Hyundai Accent 1,6 GLS, alu., vinterhjul, airc., fjernb. 54.80091
 09/06 Hyundai Matrix 1,6, alu., vinterhjul, airc., c.lås, starts. 74.800109
 03/05 Hyundai Sonata 2,4 GLX, 16" alufælge, vinterhjul...... 79.800119
 07/03 Skoda Fabia 1,2 12V Comfort 64, fjernb. c.lås, starts 64.80046
 06/04 Skoda Octavia 2,0 Ambiente, 15" alufælge, airc........ 94.800151

12/11 Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Blue Drive, 16" alufælge.....  169.80036

Danmark - Tjekkiet 1 1 Danmark - Tjekkiet 2 0

Maren Turisgade 1 • Aalborg Storcenter , Bilkatorv

AALBORG
- lidt mere for alle...

Blød Ryg:
20 x 14 cm, op til 20 sider 
(76 billeder) ...........................................................79 kr.
20 x 20 cm, op til 30 sider 
(112 billeder) ...................................................... 129 kr.
20 x 30 cm, op til 20 sider  (72 billeder) ............ 179 kr.

Hård Ryg:
20 x 20 cm, op til 28 sider 
(104 billeder) ...................................................... 350 kr.
20 x 30 cm, op til 18 sider (65 billeder) ............. 400 kr.

20 x 30 cm, op til 20 sider  (72 billeder) ............

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

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

 ......................................................
20 x 30 cm, op til 20 sider  (72 billeder)20 x 30 cm, op til 20 sider  (72 billeder)

Parken klædt i 
rødt og hvidt er en 
skræmmende sce-

ne for enhver modstander, 
og netop kombinationen af 
VM-kvalifikation og Par-
ken vækker grumme minder 
hos tjekkerne. De besøgte 
Parken for indtil videre før-
ste og eneste gang i kvalifi-
kationen til VM-slutrunden 
i 2002, tabte 1-2 og måtte 
efterfølgende se danskerne 
nappe billetterne til VM i 
Sydkorea og Japan.
Vi KUNNE have fået en 
nemmere start på kvalifi-
kationen til VM i Brasilien 
2014. Forventeligt svage 
modstandere fra gruppen 
som Malta og Armenien 
ville have været nemt fordø-
jelige modstandere hjemme 
i første runde. Men tjek-
kerne er også til at tale med, 
og Danmark bør være svag 

favorit til at tage alle tre 
point i den næsten uindtage-
lige hjemmebane, Parken, d. 
8. september som optakt til 
efterårets resterende VM-
kvalifikationskampe ude 
mod Bulgarien og Italien til 
oktober.
Tjekkerne kæmpede hero-
isk under sommerens 
EM-slutrunde. De nåede 
ét skridt længere end Dan-
mark, nemlig kvartfinalen, 
hvor portugiserne blev deres 
banemænd.
Tjekkiet har spændende 
profiler. Mest iøjnefaldende 
er verdensklassemålmanden 
Petr Cech, som spiller med 
en beskyttende hjelm på 
hovedet. Han tjener til det 
daglige brød i Chelsea, og 
andre af tjekkerens profiler 
er også ansat i europæiske 
storklubber. Det gælder 
eksempelvis midtbanespil-

leren Tomas Rosicky (Arse-
nal).
Tjekkerne har to gange tid-
ligere drillet os i de store 
slutrunder. Ved EM i 2000 
besejrede de Danmark 2-0 
i gruppespillet, og fire år 
senere ved EM i Portugal 
bankede tjekkerne os ud af 
kvartfinalen med hele 3-0. 
Men Morten Olsen stil-
ler med et landshold, der 
– trods exit efter den ind-
ledende runde – bestod ved 
EM i sommer. Holdet fyldt 
med talent og fremtid par-
ret med rutinerede kræfter 
kan passende vise sit værd 
i vores første forhindring 
– Tjekkiet – på vejen mod 
Brasilien.

Bjelland siger tak 
for nu til Tjekkiets 

målmand Chec efter 1-1- 
venskabskampen i 2010.

Danskerne har tjek på tjekkerne i Parken

Danmark - Tjekkiet 2 0

Boulevarden 16 . 9000 Aalborg . 70 26 69 99
www.datadiscount.dk

199.-

SPAR
  50%

Epson Stylus S22
• 5760dpi opløsning
• Seperate blækpatroner
• 28 sider i min.
• ENERGY STAR®
                          Pris KUN
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DANMARK TIL VM I BRASILIEN 2014  

Hadsundvej 4
9575 Terndrup

Tlf. 98 33 97 00

KØB
VM MENUEN

på Post Cafeen lørdag og søndag

Dansk bøf
med kartofl er, sovs, 
rødbeder og bløde løg 50,-

ÅBNINGSTIDER
Mandag-torsdag kl. 11.30-19.00
Fredag kl. 11.30-20.00
Weekend kl. 12.00-20.00

Danmark - Tjekkiet 1 2Danmark - Tjekkiet 2 1

KUBIK 
REOLEN
Sammensæt træ og farve
ligesom du lyster. Birk, fyr og 
bøg samt 10 FLOTTE FARVER

Boulevarden 23 . 9000 Aalborg . Tlf. 98 16 54 11
www.traevarer.dk    www.abc-reoler.dk

ENKEL - ELEGANT - FLEXIBEL

KONGERSLEV
Danmarksgade 12 • Tlf. 98 33 10 01 

Man.-fre. 10.00-17.30 • Lørdag 9.30-13.00
WWW.DINTØJMAND.DKWWW.DINTØJMAND.DK

T-shirts m. print

før 200;

NU 2 STK. 200.-

Danmark - Tjekkiet 1 1

v/Henrik Ilsø
Hadsundvej 20  •  9000 Aalborg
Tlf. 98 12 23 57  •  Fax 98 12 45 18

www.nytsyn.dk

Danmark - Tjekkiet 3 1 Danmark - Tjekkiet 0 1

Storegade 28 • Hadsund • Tlf. 98 57 23 22

Gel Kayano 18 løbesko – herre
Mild-/moderat pronation. Den førende 
support løbesko på markedet med en super 
blanding af støddæmpning og støtte.
Str. 41,5-48.
Før 1600,- 

1200.-

Gel Pulse 4
løbesko – dame
Neutral.
Str. 37,5-42.
Før 1000,- 

700.-

Gel 1170 løbesko
– herre
Moderat overpronation.
Str. 42-46,5.
Før 1000,- 

700.-

Gel Cumulus
løbesko – junior
Neutral.
Str. 36-40.

500.-

 

         
 SPAR -.004

 

         
 SPAR

-.003

 

         
 SPAR

-.003

Danmark - Tjekkiet 1 0

Havkatten
RestauRant

Lyst til en lækker 
middag inden kampen? 
2 retters menu 162,-
3 retters menu 194,-

Havnen 4, Øster Hurup - 
9560 Hadsund - Tlf. 98 58 88 69

Vi holder åbent hver dag fra 17.00

med a la carte menu!
(- undtagen mandag, der er lukket)

Selskaber 
op til 100 
personer 

Deltagelse i en 
VM-slutrunde i 
Brasilien som fem 

gange har vundet fodbold-
VM. Så kan det næsten ikke 
bliver større i fodboldens 
verden. Og hvor VIL vi ger-
ne være med ved VM-slut-
runden i sambafodboldens 
hjemland i 2014. Der hvor 
nogle af historiens bedste 
fodboldspillere som Pelé, 
Zico, Socrates, Ronaldo, 
Kaka og Ronaldinho blev 
skabt. Og der hvor Morten 
Olsen allerhelst vil afslutte 
sin tid som dansk landstræ-
ner, for hans kontrakt med 
DBU løber netop til og med 
VM-slutrunden i Brasilien.
Olsen meddelte ellers alle-
rede efter Danmarks skuf-
fende VM i Sydafrika, at 
han ikke ville forlænge den 
kontrakt, som ville udløbe 
efter EM 2012. Men blandt 

andet landsholdets præsta-
tioner efter VM-slutrunden 
2010 og flere af landsholds-
spillernes positive tilken-
degivelser til træneren var 
medvirkende til, at han re-
vurderede sin beslutning og 
altså tog yderligere to år ved 
roret. Nu er kursen sat mod 
Brasilien. Men først skal vi 
igennem en spændende kva-
lifikationsrunde. Olsen ser 
lyst på mulighederne og er 
ikke mindst glad for kamp-
programmet i Danmarks 
gruppe:
- Vi vil efter en slutrunde 
helst kun starte med én kamp 
i den første dobbeltrunde, og 
det er med hjemmekampen 
mod Tjekkiet 8. september 
lykkedes. Samtidig ville vi 
gerne slutte hjemme, og det 
gik også hjem med kampene 
mod Italien og Malta i ok-
tober 2013, siger Morten 

Olsen.
Brasilien har én gang tid-
ligere været et punktum i 
Olsens karriere. Han spil-
lede sin sidste landskamp 
mod netop braserne i som-
meren 1989. DBU var vært 
for forbundets 100 års jubi-
læumsturnering i den gamle 
Idrætsparken, Danmark 
vandt hele 4-0 over Brasili-
en, og Morten Olsen scorede 
til 1-0 på straffespark!
Kære Morten: Vi ser frem 
til, at du giver os den helt 
perfekte afskedsgave, delta-
gelse i VM-slutrunden i sel-
veste Brasilien!

Morten Olsen er 
manden, der skal føre 

Danmark til VM i samba-
fodboldens hjemland.

VM i Brasilien: Så bliver det ikke større!
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GI’R DIG EN GO’ PRIS

RYNKEBY

ÆBLE- OG 

APPELSINJUICE
1 liter

3 STK.

2500252525
GLS PAKKESHOP

Åben alle ugens dage

kl. 7.30-19.30
BÆLUM • ØSTERGADE 8 • 98 33 70 01
Se også vores tilbudsavis på www.spar.dk

superBILLIG

Tilbudene gælder til og med LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER - så længe lager haves.

BÆLUM
Vejen til bedre priser

GI’R DIG EN GO’ PRIS

MOU HØNSE- EL. 

OKSEKØDSUPPE
1000 gr.

FRIT VALG

1495

HATTING 
BRØD

Mange varia
nter. 

Frit valg.

Pr. pose

1000

KOHBERG 
RUGBRØD

Viking, Schw
arzbort, 

Solsikke K
erne el. H

erkules.

500 gr. Frit valg

500

GI’R DIG EN GO’ PRIS

MOU KØD- 

& MELBOLLER
1000 gr.

Pr. pakke

2995

DÅSE ROYAL 

PILSNER EL. 

CLASSIC
33 CL. 6 DÅSER

2500
+ pant

DYBFROST

DYBFROST

DYBFROST

Viking, Schw
arzbort, 

Solsikke K
erne el. H

erkules.

500 gr. Frit valg

HVAD GIVES DER 
FRADRAG TIL:

Man kan få fradrag for
vedligeholdelsesopgaver indvendig i 
boligen og håndværksopgaver
udvendigt på huset.

• Reparation, renovering, 
isolering og udskiftning af tag, 
herunder tagrender og afløb.

• Reparation, maling og isolering af 
ydervægge.

• Forbedringer af boligens 
tilgængelighed for handicappede.

• Fornyelse eller etablering af dræn.

• Installation af solfangere 
og solceller.

• Reparation eller fornyelse 
af køkken eller bad.

• Gulvarbejder.

• Maler- og tapetserarbejde.

• Reparation eller fornyelse 
af elinstallationer.

• Almindelig rengøring som vask 
og aftørring af flader i boligen, 
rengøring af toilet og bad, 
støvsugning, gulvvask og boning, 
opvask i forbindelse med anden 
rengøring, rensning eller vask af 
tæpper, gardiner, persienner mv.

• Vinduespudsning - indvendig og 
udvendig.

• Almindeligt havearbejde som 
græsslåning, klipning af hæk, 
lugning, beskæring af buske og 
træer, snerydning.

• Børnepasning i hjemmet: 
Babysitning, hente/bringe børn til og 
fra daginstitution, skole, fritidsklub 
og fritidsaktivitet.

STORT TEMA I
ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

UGE 37 + 41 + 45
Som annoncør får du her god mulighed for at
fortælle læserne, hvad din forretning kan tilbyde
med tilskud.
BoligJobplanens muligheder for at give private
skattefradrag for lønudgifter i forbindelse
med rengøring, reparation af taget,
udskiftning af vinduer, udførelse af
havearbejde m.v. fortsætter i hele 2012.
Alle annoncer er
2 spalter x 120 mm og koster
1000; + moms, så alle kan være
med. Prisen er incl. opsætning.

Østhimmerlands Folkeblad · www.oehf.dk
Refsnæsvej 8 . 9293 Kongerslev . Tlf. 98 33 10 24 . avis@oehf.dk

Jens Stig Jesper Franzen

- det hjælper vi da med!

udkast
PLAN

priser
TEKST
indrykning

Ring efter
Jens Stig eller
Jesper Franzen

- Vi kommer gerne
og hjælper med

at udforme
annoncen!

ANNONCEPRIS

1000;
2 sp. x 120 mm

incl. farve

Klarup: Vi har besøgt Fuchsia-
haven på Klarupvej i Klarup.
Straks vi træder ind af lågen, 
er det første, vi fornemmer en 
rigdom af planter, hvor de fleste 
viser sig at være fuchsiaer.

Hurtigt dukker Hanne frem af 
blomsterfloret og begynder at 
fortælle om de mange forskel-
lige fuchsiaer, er vi kommet i 
den tro at en fuchsia er en fuch-
sia, må vi hurtigt tro om igen.

En helt forunderlig smuk have 
Fuchsiaer i alle afskygninger

Hanne fortæller, at der vel fin-
des mellem 8.000 og 9.000 
forskellige fuchsiaer, hvoraf vel 
omkring de 400 i Fuchsiaha-
ven, der i blomstringstiden er 
åben for offentligheden.
I mellemtiden er Hannes mand 
Børge dukket op fra området, 
hvor der produceres stiklinger 
og hvor en del af planterne 
overvintre.
Det er Hanne, der foretager 
den videre rundvisning, hvor 
hun har ”lidt” at fortælle om de 
mange forskellige planter. 
Det, der måske slår os mest, er 
den store forskellighed mellem 
planterne – ofte så små forskel-
le, at vi tror, at de to planter der 
må da være den samme, indtil 
Hanne viser os forskellen.
Der er således stor forskel i de 
enkelte blomsters størrelse fra 
de helt små, som vi kun med 

besvær kan se til de noget stør-
re, som måske ved første øje-
kast gør sig mest bemærkede, 
- det er da også disse, der er i 
klart overskud.
Mange af planterne er hæn-
gende i urtepotter, mens andre 
er opstammede. 
En anden ting, der imponerer 
os, er de mange forskellige far-
ver og deres sammensætning, 
der for os dødelige virker umu-
lige. Nogle af planterne skif-
ter både form og farve under 
blomstringen.
Vi skal da også lige undervejs 
smage en af frugterne, som 
Hanne bruger til fremstilling af 
gele.

bjl@oehf.dk
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Træbriketter Poser à 10 kg
Tilbudsprisen er inkl. moms ved 
afhentning og ved køb af min. 1 palle.
Ekskl. palletillæg.

Energidag – lørdag den 8. september

1.599,-
SPAR 513,-

96 stk.
1 palle à ca. 960 kg

KUN LØRDAG 
DEN 8. SEPTEMBER

SPAR 2995

Køb biobrændsel 
lørdag den 8. september

og få 1 gratis pakke
CO2-neutrale optæn-

dingsruller med i købet *
*Gælder ved afhentning så længe lager haves.

9595

Køb biobrændsel 
lørdag den 8. september

og få 1 gratis pakke
-neutrale optæn-

dingsruller med i købet *
*Gælder ved afhentning så længe lager haves.

lørdag den 8. septemberlørdag den 8. september

Køb biobrændsel 

lørdag den 8. septemberlørdag den 8. september
VI GIVER 

DIG TIPS OM GOD

ENERGI OG 

STÆRKE TILBUD 

PÅ

BIOBRÆNDSEL 

Tilbuddene gælder lørdag den 8. september 2012

Vaarstvej 257, Vaarst 
9260 Gistrup 
Tlf. 33 68 76 45
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Aalborg: Hobrovej 437 · 9200 Aalborg SV. Tlf. 96 34 51 00 · Fax 96 34 51 10
Aars: Markedsvej 6 · 9600 Aars · Tlf. 99 98 97 00 · Fax 99 98 97 96
Hobro: Horsøvej 11 · 9500 Hobro · Tlf. 96 57 68 00 · Fax 96 57 68 88
Hadsund: Ringvejen 8 · 9560 Hadsund · Tlf. 96 53 53 00 · Fax 96 53 53 30

Undskyld vi roder

I forbindelse med at vores 
medarbejdere flytter til Hobro, 

holder vi lukket på centrene 
i Hadsund og Hobro 

fredag den 28. september 2012.  
Der henvises istedet til Aalborg og Aars.

Vi beklager ulejligheden 
og glæder os til at se jer i Hobro.

Nordjysk Familielandbrug

	  den lille virksomhed der har stor fokus 
  på den enkelte kunde

	  har alle de velkendte produkter fra DLBR 
  såsom Ø90, skatteregnskaber, årsrapporter, 
  budgetter og benchmark

	  servicerer både landbrug og andre 
  selvstændige erhvervsdrivende

	  www.njfam.dk

	  tlf. 70 13 28 00

Vi er altid klar til at give et besøg og et uforpligtende tilbud 
på regnskab og planteavlsrådgivning!

Økonomi

Planter

Miljø

Fødevarer

Nordjysk Familielandbrug 3 sp.indd   1 28-08-2012   14:05:24

EFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbruget

DIVERSE: Tusindvis af børn har 
boltret sig i økologisk halm, 
bagt snobrød og pandekager 
over bål og klappet økologiske 
heste, køer, får og kaniner i 
denne weekend.
For 19. gang inviterede øko-
logiske gårde overalt i landet 
nemlig til Økologisk Høstmar-
ked, og i alt 63.400 danskere 
benyttede sig af muligheden for 
at møde deres lokale økologi-
ske landmand og opleve, hvor 

meget det betyder for dyrevel-
færd, miljø og fødevarekvalitet 
at købe økologisk.
De besøgende kunne blandt 
andet høre, hvordan økologi-
ske landmænd skåner vores 
grundvand for mødet med gift-
stoffer, fordi de ikke sprøjter 
deres marker med sprøjtegifte, 
der kan sive ned og forurene 
drikkevandet. Og de kunne på 
første hånd opleve, hvordan de 
økologiske dyr har god plads 

at bevæge sig på og mulighed 
for at komme ud.

Hvor fødevarerne 
kommer fra
- Med de mange tilbud der er 
til børnefamilier i dag, er det  
rigtig positivt, at mange foræl-
dre og bedsteforældre vælger 
at tage deres børn eller børne-
børn med til Økologisk Høst-
marked for at give dem en god 
oplevelse og vise dem, hvor 
fødevarerne kommer fra, siger 
projektleder i Økologisk Lands-
forening, Birgitte Nygaard. 
Hun roser desuden de økologi-
ske landmænd for at skabe et 
godt og autentisk arrangement. 
Økologisk Høstmarked blev 
arrangeret af Producentsam-
menslutningen Økosalg og 
Oplysning. Høstmarkedet gen-
nemføres i samarbejde med 
Økologisk Landsforening med 
tilskud fra EU og Fødevaremi-
nisteriets Landdistriktsprogram, 
samt et sponsorat fra Super-
Best.

Fakta: 
•  Hver gang du køber en 

liter økologisk mælk, skåner 
du 200 liter grundvand for 

mødet med sprøjtegifte. 
•  Ved at vælge økologiske 

fødevarer slipper du for rester 
af sprøjtegifte i din mad og 
for 321 tilsætningsstoffer, 
der er tilladt i ikke-økologiske 
varer. 

•  Der er i gennemsnit 30 pro-
cent flere vilde plante- og 

dyrearter på økologisk dyr-
kede arealer, sammenlignet 
med ikke-økologisk land-
brugsjord.

63.400 besøgte De Økologiske Høstmarkeder
63.400 danskere tog i weekenden på gårdbesøg, da 78 økologiske gårde over hele landet inviterede til Økologisk Høstmarked.
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Vildmosevej 13 - 9293 Kongerslev
Tlf. 98 33 13 77

www.kongerslev-kalk.dk

- også spredning med GPS 

Kongerslev Jordbrugskalk 

Kongerslev Kalk A/S

LANDBRUGSEKSPERTEN
Agriteam.dk - Mæglerhjørnet tilbyder dig 

den største omhyggelighed og frihed, 
når du skal sælge din landbrugsejendom

  • Frit valg mellem kreditforeninger, banker og forsikringsselskaber
  • Lokalkendskab -  bedre end de fleste
  • De rigtige kontakter til det hollandske marked
  • Fornuftigt salær afpasset til den enkelte opgave

  Har du en landbrugsejendom i det nordjyske, så prøv os!

Mæglerhjørnet
agriteam.dk/storvorde
Stationsvej 1 • 9280 Storvorde
Tlf. 96 36 01 00 • 20 62 72 28
storvorde@agriteam.dk

Poul SkalborgHanne Lauritsen

Berg Risager
Vodskov, aftentlf.
9654 1212
4020 9322
Statsaut. ejendomsmægler. 
Gårdejer, 23 års erfaring med 
landbrugshandel og vurdering.

Vores store styrke er:

● stort kendskab til lokalområdet 

● stor indsigt i generationsskifte 

● uvildighed 

● uforpligtende vurdering 

● effektivt og seriøst salgsarbejde

●   professionel og seriøs rådgivning

●   stort køberkartotek med seriøse 
danske og hollandske købere

● stor kontaktflade

Kristian Høj
Kristensen
4041 5022
Statsaut. ejendomsmægler 
MDE og civiløkonom.

..sammen med Nykredit

Berg Risager
Halsvej 178 . 9310 Vodskov
Tlf. 9892 3322
Mobil 4020 9322

Nybolig Landbrug

www.Ny  bo  liglandbrug.dk 
Mail: 9801@nybolig.dk Landbrug

Vores erfaring og et stort salg 
gennem mange år giver dig 

sikkerhed for en ordentlig handel 

Vi sælger de jyske landbrugVi sælger de jyske landbrug

Svineejendom

Hobro Vest: Velbeliggende liebhaverejendom der er 
indrettet til mindre hestehold, kap. 5 bokse med gode 
udvidelsesmuligheder. Endvidere ridehal, maskinhus 
og stor garage/gildestue. Yderst præsentabel hoved-
bygning, der er opført med stråtag, er velindrettet med 
flere stuer og bl.a. 5 værelser. Boligen, der er gennem-
renoveret i 2000, er med et boligareal på 284 der opvar-

mes ved Stokerfyr. Ejendommen sælges med 8,2 ha 
der er fantastisk beliggende i naturskønne omgivelser 
i let kuperet terræn og op til skov og sø. Ejendommen 
sælges med mindre maskinpark.
En ejendom for den kræsne køber der søger fred og ro 
i skønne omgivelser samt med få km til motorvej.  

Sagsnr. 24526772

Hobro Syd - Handest: Velbeliggende ejendom med 
69 ha som pt. drives med stor kalveproduktion. Reg. 
DE 75. Velindrettede stalde med store dybstrøelses-
bokse med automatisk udfodringsanlæg og hængebane 
med automatisk strømaskine. Kapacitet 250 kreaturer/
kalve. Bebygget areal 1317 kvm. I forbindelse med 
staldene er der 2 køresiloer til grovfoder - kapcitet 
ca. 930 kbm. 2 svinestalde indrettet med 115 fare-

stier. Endvidere poltestald med 15 poltestier. Disse 
stalde vil kunne indrettes til 7-30 kg ś produktion. 
Bebygget areal ialt 1061 kvm. Maskinhus på 236 kvm. 
Gyllekapacitet på 1120 kbm. Ældre stuehus, som 
kræver renovering. Boligareal på 305 kvm + 110 kvm 
kælder. Ejendommen sælges uden avl og maskiner med 
overtagelse efter nærmere aftale.

Sagsnr. 24125833

Ekspertise og
Markedskendskab

- det giver en 
ordentlig handel

EFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbruget

DIVERSE: Fremtidens energi er 
grøn. Produktion af vedvarende 
energi og industrielle råvarer 
på basis af biomasse forven-
tes at blive en af fremtidens 
vigtige industrier. En temadag 
på AU Foulum i morgen, sætter 
fokus på dyrkning og håndte-
ring af grøn energi, så land-
mænd og andre med interesse 
i emnet kan være godt klædt 
på til at gribe fremtidens mulig-
heder. Temamødet indeholder 
foredrag, debat og praktiske 
demonstrationer vedrørende 
dyrkning og håndtering af grøn 
energi. 
Ifølge forskere fra Aarhus Uni-
versitet kan dansk landbrug 
dække 15 procent af Danmarks 
energiforbrug, uden at det går 
ud over vores fødevarepro-
duktion. Det er vel at mærke 
samtidig med, at produktionen 
af bioenergi forbedrer miljøet. 
Planterester fra landbruget, 
smartere afgrøder med større 
udbytte og mindre miljøpåvirk-
ning, afskåret grøde fra vand-

løb samt husdyrgødning kan 
alle bruges til at danne energi 
via produktion af biogas, bio-
brændstof eller som erstatning 
for importerede træpiller i de 
store kraftværker. 
Hvis forventningerne holder 
stik, vil der komme stigende 
efterspørgsel på biomasse og 
energiafgrøder fra landbruget. 
Derfor gælder det om at være 
forberedt. 
Temadagen indledes med en 
række debatoplæg ved Henrik 
Frandsen, Landbrug og Føde-
varer, Thyge Nygaard, Dan-
marks Naturfredningsforening, 
Anne Grete Holmsgaard, Bio-
Refining Alliance, Erik Steen 
Kristensen, Institut for Agroøko-
logi, Henrik Zobbe, Fødevare-
økonomisk Institut, Søren Pape, 
Viborg Kommune og Søren E. 
Frandsen, Aarhus Universitet. 
Debatoplæggene vil omhandle 
rammevilkår, muligheder, per-
spektiver, viden og vækst inden 
for dyrkning og håndtering af 
grøn energi.

Teamdagens eftermiddag fin-
der sted på forsøgsstationen 
AU Foulumgård. Her vil der 
være en lang række aktiviteter 
som knytter sig til den praktiske 
side af dyrkning og håndtering 
af energiafgrøder. Forskere, 
rådgivere og praktikere vil 
være på pletten og fortælle 
om jordbehandling, gødsk-
ning, sortsvalg, høst og meget 
andet. Blandt afgrøderne, der 
fortælles om, er pil, poppel, 
hassel, græsser, roer, majs og 
biomasse fra ådale. 
Der vil være fremvisning af 
maskiner og udstyr og i viden-
teltet kan man få bedrifts- og 
produktrådgivning fra profes-
sionelle rådgivere. Der vil også 
være mulighed for at besøge 
AU Foulums store forsøgsbio-
gasanlæg, hvor man kan ori-
entere sig om aktuel forskning 
på området.

Få viden om produktion 
af grøn energi
Temadag om dyrkning af grøn energi, med både foredrag, debat og 
praktiske demonstrationer på programmet.
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www.landogfritid.dk

Vaarstvej 257, Vaarst, 9260 Gistrup, Tlf. 33 68 76 45
Aalborgvej 46, 9560 Hadsund, Tlf. 33 68 76 30

Efterår i landbruget
  Land & Fritid 

– din lokale Telebutik

Husk sprøjtning 
af vintersæd

Vi har sæsonens aktuelle sprøjtemidler på 
lager i både Vaarst og Hadsund.

Kig ind og få en snak med Søren Knudsen i Vaarst 
eller Jørgen Ib Larsen i Hadsund.

Brødhvedeavlere søges
Optimer dit overskud i marken 
ved dyrkning af Konceptavls
Brødhvede til høst 2013 

Bliv fremavler 
af topsorten 
Matros

HESTE- OG TELE-MESSE I VAARST 
DEN 15. SEPTEMBER. KL. 9-15
Stort gratis morgenbord kl. 9 
Ringridning kl. ca. 10 - kom og deltag, der er flotte præmier 
Gratis pølser vand/øl kl. ca. 12 
Skattejagt i det nyhøstede korn 
Masser af aktiviteter og tilbud for hele familien 

HUSK

ALS MASKINSTATION
Telf. 98 58 11 07. Bil-telf. 21 92 37 35
Bil-telf. 21 81 16 78. Fax 98 58 11 08

NYHED!
ALS MASKINSTATION 

TILBYDER

Wrapning af rundballer med ny 
Agronic Midi Vario med snitter
85 - 105 cm variabel ballestørrelse

Ring til os på 98 58 11 07

Farmer Service
98 31 08 00 - 40 70 79 10

www.farmerservice.dk

DRÆNING - også med filtergrus

Drænslanger sælges

Op til 200 mm slange, og 180 cm. i dybden. Fra 14,50 
pr. mtr. incl. slange. Vi giver gerne uforpligtende tilbud!

Såning og omlægning 
af græsplæner  

Klipning af læbælter og skovveje  
Sprøjtning af juletræskultur og

læbælter m/rækkegående traktor
Salg af pilleflis

Fræsning af stubbe i haver.

JØRN BUNDGAARD

40 98 41 24

EFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbruget

BOLIG: Sådan lyder budskabet 
til regeringen i et åbent brev 
fra Landdistrikternes Fællesråd 
og 43 kommuner. Brevet er 
sendt til ministeren for fødeva-
rer, landbrug og fiskeri, Mette 
Gjerskov, og ministeren for by, 
bolig og landdistrikter, Carsten 
Hansen.

Med brevet vil Landdistrikternes 
Fællesråd og de 43 kommuner 
i tide gøre regeringen opmærk-
som på de Lokale Aktions 
Gruppers (LAG) store betyd-
ning ude i landdistrikterne samt 
lægge op til, at man udvider 
midlerne i den kommende pro-
gramperiode for 2014 - 2020. 

Der er p.t. fuld gang i planlæg-
ningen af programindholdet for 
LAG’en for programperioden 
2014 - 2020, men man ken-
der endnu ikke de økonomiske 
forhold.
- De Lokale Aktions Grupper 
er en enorm succes. LAG-mid-
lerne er et rigtig godt redskab 

til at skabe vækst og kickstarte 
udviklingen i landdistrikterne. 
Derfor er det ekstremt vigtigt, 
at regeringen sørger for, at 
der kommer tilstrækkelige mid-
ler til LAG-programmet 2014 
- 2020, udtaler Steffen Dams-
gaard, formand for Landdi-
strikternes Fællesråd. - Vi er 

enormt glade for, at så mange 
borgmestre og kommuner har 
valgt at være medafsendere af 
brevet. Det beviser sagens vig-
tighed, og at LAG-ordningen 
virkelig har stor betydning for 
vores landdistrikter, udtaler Stef-
fen Damsgaard.
Visse dele af LAG-programmet 

administreres af Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter, men 
om der kommer midler til LAG-
programmet hører under Mini-
steriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri. Derfor er brevet 
sendt til begge ministre. Bre-
vet blev sendt den 28. august 
2012 til ministrene. 

43 kommuner:

LAG midler giver udvikling i landdistrikter
Landdistrikternes Fællesråd sender brev til regeringen
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JEG VIL GERNE 
BYDE DIG INDENFOR 
PÅ MIN MINKFARM 

Nu har du og din familie igen chancen for at komme ud 
og opleve hverdagen som minkavler. Kom søndag den 
16. september kl. 10-16, og se dyrene, hør om livet på 
farmen og om brugen af pels. Og så er der også andre 
spændende aktiviteter for både børn og voksne.  

Med venlig hilsen
Kjeld V. Larsen
Dybdalvej 13
Lillevorde
9280 Storvorde

KOM OG 
BESØG MIN
 MINK 

Ring for at få en aftale:
DANSKEMINKAVLERE.DK
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Indrykning af Annonce i din lokale ugeavis? 
Ring på telefon  98 33 10 24

Slåning af græs

Presning + wrapning

Snitning med opsamlervogn, 
stor kapacitet. Kan også bruges 

som frakørselsvogn

Spredning af staldgødning

Gylleudkørsel med Hollands slangebom

Rensning af grøfter

Diverse gravearbejde

efterår
2012

Mou Maskinstation
tlf. 98 31 11 56  /  30 90 11 56

www.brdr-petersen.com

Anders 20 74 45 14 • Søren 40 89 73 46

Pløjning med pakker

Såning med rotorharvesæt 

Alt forefaldende 
landbrugsarbjde udføres

 PPrreessnniinngg  aaff  hhaallmm  
Presning i minibig udføres 
 med eller uden snitning 

 

KK..NN..  SSeerrvviiccee  &&  SSuuppppoorrtt  
v/ Kenny Rosengren Nielsen 

--  22229933  22445577  --    
 

 PPrreessnniinngg  aaff  hhaallmm  
Presning i minibig udføres 
 med eller uden snitning 

 

KK..NN..  SSeerrvviiccee  &&  SSuuppppoorrtt  
v/ Kenny Rosengren Nielsen 

--  22229933  22445577  --    
 

PRESNING
Af græs – hø – halm med 

Claas 3400 Rotorcut. 
Ballestr. B 120 cm, H 100 cm, 

L 0,5 til 300 cm 
med/uden snitter.
Hans Jacobsen
Tlf: 20 91 33 77

Hans Jacobsen - presning - 1 sp.indd   126-07-2012   09:13:16

50

Farmer Service
98 31 08 00 - 40 50 79 13

www.farmerservice.dk

Er du interesseret så ring til
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AmmoniAk nedfældning 
udføres med to 

nedfældere

Farmer Service 3 sp.indd   1 08-02-2012   08:23:14

EFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbrugetEFTERÅR i landbruget

Klipning af 
læbælter/
rabatter
√ Oprensning af grøfter
√ Belægningsarbejde
√ Diverse støbearbejde

Allan Thyrrestrup
Mobil 23 32 59 91

McConnel 
med 4 

savklinger

BOLIG: Nu er den teknologiske 
ud  vikling så langt, at et træpil-

lefyr er en attraktiv løsning, når 
man overvejer at skifte sin var-
meforsyning ud. Ekoheat, der 
med 95,5% har en af marke-
dets højeste virkningsgrader, 
giver ikke bare billig og CO2-
neutral varme. Det er også 
godkendt til installation i lukke-
de anlæg med trykekspansion. 

Derfor er dette nye træpillefyr 
mere fordelagtigt end olie og 
naturgas – og et seriøst alterna-

tiv til jordvarme, varme pumper 
og fast brændsel. Samtidig er 
designet så kompakt, at man 
både kan finde plads til fyret 
og magasinet med træpillerne i 
et alminde ligt bryggers.
 
Komfortable fordele
i hverdagen 
Ud over at være et højeffektivt 
fyr, hvor den mindste model 
kan opvarme en bolig på op 
til 175 m2 og den største over 

350 m2, er der nye, komforta-
ble fordele i den daglige betje-
ning, fortæller Dan Elkjær fra 
Ekopower. 
Ekoheat er computerstyret med 
en touch-skærm, der er enkel at 
bruge. En anden vigtig fordel 
er den nye, selvrensende tekno-
logi, hvor fyret i praksis renses, 
mens det brænder. 
Den største forskel fra andre 
træpillefyr er, at det ikke ”sluk-
ke sig selv” for at fjerne asken, 
men kan køre uden afbrydel-
ser. Det er med til at gøre virk-
ningsgraden ekstra høj, så man 
får en bedre fyrings økonomi. I 
øvrigt presses asken automatisk 
sammen i en skuffe og skal kun 
fjernes få gange om året, siger 
Dan Elkjær. 

Karakter AA
i miljø- og energitest 
Ekoheat pillefyr er testet og god -
kendt af Danmarks Teknologi-
ske Institut efter den euro pæiske 
standard EN 303-5 – og har 
opnået AA i miljø og energi. 
Virkningsgraden på 95,5% for 
Ekoheat 1500 er i øvrigt den 
højeste, Instituttet har målt for et 
træpillefyr. Ekoheat overholder 
Europas skrappeste krav med 
hensyn til udledningen af NOx 
(kvælstofoxider) og er dermed 
en fremtidssikker investering. 
Anskaffelsesprisen på under 
30.000 kr. overrasker mange 
og betyder i praksis, at fyret 
tjener sig selv hjem på ganske 
få år. Andre træpillefyr i denne 
prisklasse er ikke selvrensende 
– og vil man have den vigtige 
fordel med, skal man normalt 
investere 3 gange så meget.

Nyt højeffektivt træpillefyr
kan afl øse andre varmeformer
Ekoheat pillefyret med en virkningsgrad på 95,5% kan erstatte oliefyr og naturgas
– og konkurrere med jordvarme, varmepumper og fast brændsel 
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Drikkevarer skal naturligvis købes i hallen 
til retfærdige og lokale priser. 

Deltagerne i festen skal 
være fyldt 18 år! 

Kun spisende deltagere 
kan deltage - det er ikke 

muligt at ”komme ind senere”. 
Dørene lukkes kl. 18.10 

Billetpris 225 kr.
inkl. lækker jule-
buffet og service

Dagli’Brugsen, Gudumholm, tlf. 98 31 60 26 
Daffy, Gudumholm, tlf. 98 31 02 01

Hanne Pedersen, tlf. 20 72 88 84
Charlotte Winterberg, tlf. 24 24 13 84

Lotteri 
med særdeles 
fl otte sponsor-

gevinster

Sportslig hilsen
Gudumholm IF

NU FESTER VI TIL

Julebal
i Gudumholm Skolehal

Halfest lørdag 3/11 

kl. 18.00 - 01.30 

Billetpris 225 kr. inkl. lækker 

julebuffet og service
Lotteri Billetpris 225 kr. inkl. lækker 

julebuffet og service

Storlækkerjulebuffetåbnes kl. 18.15

Drikkevarer skal naturligvis købes i hallen Drikkevarer skal naturligvis købes i hallen 

muligt at ”komme ind senere”. muligt at ”komme ind senere”. 

Dagli’Brugsen, Gudumholm, tlf. 98 31 60 26 

Charlotte Winterberg, tlf. 24 24 13 84

BILLETSALGET STARTER FREDAG 7. SEPTEMBER OG 
SKAL KØBES SENEST SØNDAG 28. OKTOBER HOS:

KØB GERNE BILLETTER GRUPPEVISså bordbestillingen kan ordnes meddet samme

Like 2 Dance er et top 
professionel danseor-
kester der har været 
langt omkring, i såvel 
Danmark som Tyskland. 
Der er lagt op til en 
festlig aften med et bredt 
udvalg af de største hits 
gennem tiderne.
Spørgsmålet er bare nu: 
”Do you Like 2 Dance?”

kl. 18.00 - 01.30 

kl. 18.00 - 01.30 

DJ
i løbet af aftenenPå menuen...

Marineret sild med karrysalat
Kryddersild løg og kapers
Fiskefi let med remoulade og citron
Dampet Rødspætte med hummersauce
Røget laks med hytteostecreme
Krebsepasta salat
And med rødkål og svesker
Ribbenssteg med rødkål
Kronhjortehakkebøf med svampefl ødesauce
Honning glaseret røget skinke med timian
Svinesylte med stærk sennep og rødbeder
Blodpølse med sirup
Æblefl æsk med røget bacon og løg
Lun leverpostej med smørristede champignons
Hvidkål og grønlang kål med medisterpølse
Osteplanke med italienske og franske gårdoste
Ris a la mande med lun kirsebær sauce
Julekage med nødder, appelsin
Mørk og hvid chokolade

Pris for den store buffet

pr. person kr.  275,-
inkl. øl, vin, vand,
snaps ad libitum

pr. person kr. < 600,-
Velbekomme :o)

Årets store 
julefrokost

Kom indenfor i de små og store stuer midt i Rold Skov,
hvor Danmark er aller smukkest.

Vi åbner dørene kl. 18.30 - 24.00 for dig og dine
til hyggelige aftener med go’ gammeldags mad, dans

og musik med Axel samt Kaj og stjernerne.

Tilmelding på tlf. 98 39 27 11

Datoer: 16/11 - 17/11 - 23/11 - 24/11 - 30/11
1/12 - 7/12 - 8/12 og 14/12

Glædelig Sul og Godt Flæsk til Eder Alle.

Rebildvej 17, 9520 Skørping, www.roeverstuen.dk

✓ Fest til fast pris ✓ Dinnerservice ✓ Mad ud af huset

Sejlflod Hotel
Alt det varme kommer i termokasser. 
Det kolde kommer i skåle, lige til at sætte 
på bordet. Priserne er gældende ved min. 
10 couverter. Bestilling senest 5 hverdage 
før arrangementet. Levering kan fi nde 
sted op til 15 min. før og efter det aftalte 
tidspunkt. Spørg ang. pris for levering.

95,-

Julebuffet 1
Hvide sild m/ karrysalat

Lun fi skefi let 
m/remoulade og citron 

Medister og hamburgerryg 
m/grønlangkål, sennep og 

rødbeder
Brunede kartofl er
Ris a la mande 

m/ kirsebærsauce

PRIS PR. COUVERT

115,-

Julebuffet 2
Lun fi skefi let m/remoulade 

og citron 
Frikadeller m/rødkål

Tyndsteg
BBQ marineret 
svine-yderfi let 

Blandet luksus salat 
m/ dressing

Flødekartofl er
Ris a la mande 

m/ kirsebærsauce

PRIS PR. COUVERT

145,-

Julebuffet 3
Hvide sild m/karrysalat

Lun fi skefi let 
m/remoulade og citron

Pebaerlaks på bund af salat
Hamburgerryg og medister 
m/grønlangkål, sennep og 

rødbeder
Brunede kartofl er
Mørbrad m/ løg 
og champignon

Frikadeller m/ rødkøl
Ris a la mande 

m/kirsebærsauce

PRIS PR. COUVERT

Søndre Bygade 12, Sejlflod • Tlf. 98 31 63 26

Julemad ud af huset fra Sejlflod Hotel
Ekstra tilbehør

Varm røget laks 
med krydderurter  26,-
Sylte eller kold 
kogt fl æsk    20,-
Rejer med 
mayonnaise   25,-
Stuvet hvidkål
m/kanelsukker  12,-
Frikadeller m/rødkål  15,-
Flæskesteg m/rødkål  18,-
Mørbrad m/løg og 
champignon   24,-
Lun andebryst 
med rødkålssalat  25,-
3 slags ost med kiks 25,-
Brød og smør   13,-

95,-95,-

Lun fi skefi let m/remoulade 

Pebaerlaks på bund af salat

Eller i hvert fald over den eller 
dem, der har ansvaret for at 
planlægge firmaets julefrokost. 
Det er nemlig ikke et øjeblik for 
tidligt at få bestilt julefrokosten 
2012. Vi har forhørt os lidt 
rundt omkring hos de restauran-
ter/hoteller i Østhimmerland, 
der tilbyder firma-julefrokoster, 
og de melder samstemmende 
om godt gang i bestillingerne 
allerede nu. Måske er det fordi 
den økonomiske krise er på 
vej til at ebbe ud, at firmaerne 
har fået mod på julefrokosterne 
igen. Men alt andet lige, vil det 
være en god idé at planlæg-
ge/bestille julefrokosten nu.
Der er masser af måder, at 
holde julefrokost på. Med en 
uendelighed af sjove påfund, 

underholdning og så videre. 
Men selv om tilbuddene bliver 
vildere og mere eksotiske, er 
danskerne nu mest til den gode 

gamle traditionelle julefrokost 
enten på kro/hotel/restaurant 
eller hjemme i firmaet med mad 
udefra. Men uanset om julefro-

kosten skal være anderledes 
eller traditionel, så er det altså 
nu julefrokosten skal bestilles.

Velbekomme og god fest!

Bordbestilling på tlf. 98 31 60 41
www.mulbjergkro.dk

Julebuffet
Marinerede sild og kryddersild m\karrysalat - Fiskefi le m\remoulade og citron - Rejer 
m\mayonnaise - Gravad laks m\sennepdressing - Postej m\champignon og bacon 
- Sylte m\rødbeder - Stuvet hvidkål m\kanel - Frikadeller - Grønlangkål m\brunede 
kartofl er - Flæsk - Pølse - Hamburgerryg - Andesteg m\rødkål - 
Flæskesteg m/hvide kartofl er og skysauce - Ris a’la mande 
m\kirsebærsauce og 
meget mere julespecialiteter

Juleanretning B ud af huset
Marineret sild m/karrysalat - Fiskefi let m/remoulade - Rejer m/mayonnaise - Postej m/
champignon - Grønlangkål eller stuvet hvidkål m/fl æsk og pølse eller hamburgerryg - 
Ribbensteg med rødkål - Sylte og rødbeder - Ris a’la mande m/kirsebærsauce.

Pris pr. couv. - kun kr.

Pris pr. couv. - kun kr.

Min. 12 couv. Brød & smør kr. 12,-

 258,- 

 128,- 

lørdag den 24/11 
kl. 19.00-01.30

med musik og dans

lørdag den 24/11 lørdag den 24/11 lørdag den 24/11 lørdag den 24/11 
kl. 19.00-01.30kl. 19.00-01.30kl. 19.00-01.30kl. 19.00-01.30kl. 19.00-01.30

med musik og dans

Årets julebal 
på Mulbjerg Kro

Julefrokosten er over os



kystbyerne: ”Da vi startede 
for fire år siden, skrev pressen 
at vores største drøm var en 
dag at have et symfoniorkester 

til at spille Beethovens Kaiser 
Koncert her i Lille Vildmose. 
Det er ikke symfoniorkesteret, 
og de spiller ikke Beethoven. 

Men Bach, Vivaldi og Tele-
mann er også lige så godt. 
Og med Concerto Copenha-
gen her til at spille kan jeg 
roligt sige, at vores drøm er 
gået i opfyldelse.” Således ind-
ledte Bodil Bach fra Vildmose 

Koncerter søndagens koncert. 
Og da Concerto Copenhagen 
begyndte at spille, stod det 
klart for alle, hvad det var, hun 
mente.

Barokmusik
Lad os indse det; jeg er ikke 
musikkyndig - langt fra. Men 
det tog ikke lang tid at opda-
ge, at det behøver man heller 
ikke at være for at nyde musik-
ken. Musikken fortæller sin helt 
egen historie, som når den 
dybe fagot forfølger den lyse 
blokfløjte i Telemanns ”Koncert 
for blokfløjte og fagot i F-dur”, 

så var det ikke svært at fore-
stille sig en ung mands kur til 
en koket ung kvinde. 
Fløjterne understregede musik-
stykkets stemning. Det ene øje-
blik var de lyse og glade, mens 
de det næste øjeblik blev mere 
alvorlige, næsten sørgmodig. 
Og så var der selvfølgelig cem-
baloet, der på mange måder 
ligner et almindeligt piano, 
men som med sin specielle 
metalliske klang, tager en med 
tilbage til en tid, hvor musikken 
ingen tekster behøvede for at 
fortælle sin historie.  

Mimikken i musikken
Men musikken var kun en del af 
koncertoplevelsen. Musikernes 
mimik, når de spillede, var i sig 
selv en underholdende oplevel-
se. Ingen stod på noget tids-
punkt stille, men spillede med 
hele kroppen og hele sjælen. 
Den musiske leder, Lars Ulrik 
Mortensen, hvis hænder var 
optaget på cembaloet, måtte 
tage hovedet og det meste af 
kroppen i brug for at dirigere 
orkesteret. Mens violinist Fredrik 
From havde et håndklæde og 
et glas vand ventende på sig 
efter, at han havde spillet Vival-
dis ”Sommeren”, som gjaldt det 
hans liv.

Concerto Copenhagen
Til sidst vil jeg gerne udtrykke 
min dybeste respekt til Con-
certo Copenhagen. Uden at 
viden en bjælde om klassisk 
musik, var jeg dybt imponeret 
over det jeg hørte – en fantastik 
oplevelse som jeg nød fuldt ud 
og sent vil glemme.  

malou@oehf.dk
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Costa Tropical – Sydspanien 8 dg 30/9, 7/10
Mallorca Middelhavet 8 dg Pl. de Palma 20/10
Rom 7 dg fly fra Aalborg 19/9, 10/10
Berlin for viderekomne 5 dg 23/9, 23/10
Berlin 4/5 dg 5/9, 10/9, 24/9, 15/10, 18/10, 27/11
Paris 7/8 dg Byernes By 16/9, 13/10
Prag 7 dg Den gyldne Stad 9/9, 23/9, 13/10
Harzen, Goslar 5 dg 17/9, 24/9, 15/10
Vinbyen Altenahr 6 dg vingave  30/9, 14/10
Rhinen, Rüdesheim 6 dg vinhøst 8/9, 22/9, 29/9

Hansi Hinterseer 8 dg Ellmau, Tyrol 25/9, 2/10
Schlagernacht Oberhausen 3 dg 3/11
Helene Fischer 2 dg Hamburg 13/11
Hansi Hinterseer 2 dg Hamburg 9/12
Nytår med Andre Rieu i Köln 4 dg 30/12

- rejser med indhold

Bestil/se rejsekatalog og rejser
tlf. 7021 6022

eller døgnet rundt på
www.nilles.as

Bus  •  krydstogt  •  Fly  •  MusIk

 Grupperejser arrangeres

Sensommerrejser

koncert og musik
GeneralforsamlinG

6. september kl. 14.00-16.00
Underholdning af Harmonikaklubben Skelageren

Kaffe og kage 20.00 kr

25. oktober - afgang kl. 12.30  
Afgang Centret til Rold Storkro, hvor vi drikker eftermiddagskaffe.

Pris 75.00 kr.

24. november kl. 10.00-16.00    
Julemarked

30. november kl. 14.00-16.00    
Julebingo

Kaffe, lagkage og bingoplader gratis.

KLIP - KLIP - KLIP - KLIP - KLIP

Centerrådet
v/Storvorde Aktivitetscenter, Tofthøjvej 28, Storvorde

KLIP - KLIP - KLIP - KLIP - KLIP

HUSK 
BINGOSPIL

I KONGERSLEV
HVER SØNDAG KL. 19.00

Teknisk arrangør:

Bestil på: www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Børnerabat ved 2 betalende voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.  Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Åbningstider:

Hverdage kl. 8-17
Weekend kl. 10-15

FÅ RABAT PÅ DINE REJSER MED
Oplys rejsekoden ØSTHIMMERLAND ved bestilling

KØR-SELV
LÆSERTILBUD

1 barn 
6-14 år
½ pris

Børnerabat ved 2 betalende voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.  Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Marskland og Vadehav
3 dage i Schleswig-Holstein

Hotel Ulmenhof HHH 
Marsklandet og Vadehavet i Schleswig-Holstein er både en smuk 
og barsk oplevelse, som man for alvor får respekt for, når man 
vandrer på digerne, der igennem århundreder har værnet, når 
Vesterhavet har vist tænder. Her er landskabet fladt og forblæst, 
men også storslået, dragende og autentisk som ganske få steder 
i verden. På kanten af dette pragtfulde landskab, der betegnes 
som et af klodens vigtigste vådområder, ligger også den lille by 
Bredstedt som et godt udgangspunkt for ture langs Vadehavet og 
i det historiske, gamle danske land lige syd for grænsen (37 km). 
Jeres hotels hovedbygning er en smuk fredet villa i Jugendstil, der 
ligger i gåafstand fra Bredstedts hyggelige centrum. 

Ankomst: 
Valgfri i perioden 9.9.-10.9. samt 11.10.-22.12.2012. 

         Hotel Ulmenhof

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode kr. 849,-

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag
•	 1	velkomstcocktail
•	 10	%	rabat	på	greenfee	
	 	i	Golfclub	Hof	Berg
•	 Kurafgift

699,-

3 overnatninger  kun kr. 1.249,-

Teknisk arrangør:Børnerabat ved 2 betalende voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.  Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Åbningstider:

Oplev København
3 dage tæt på hovedstaden

Quality Hotel Dan HHHH 
Det 4-stjernede hotel er garanti for høj indkvarteringsstan-
dard på besøget i vores egen hovedstad – og beliggenheden 
i Kastrup med metro- og busforbindelser nærmest lige uden 
for døren betyder let adgang til de store attraktioner, der ligger 
spredt i og omkring København. Med metroen er I på Kongens 
Nytorv på under et kvarter og har alle centrums seværdigheder 
og muligheder foran jer: Hvis solen skinner, kan I smutte en 
tur i Nyhavn, hvor man kan nyde et glas velskænket fadøl 
eller tage på havnerundfart og se byen fra vandsiden. Måske 
er det Tivoli, Thorvaldsens Museum og Rundetårn, der skal 
opleves – eller hvad med en tur forbi fristaden Christiania, 
mens den er her endnu? 

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode kr. 899,-

•	 2	overnatninger
•	 2	x	økologisk	morgenbuffet
•	 Shuttlebus	til	og	
	 	fra	Kastrup	Lufthavn

749,-

Ankomst: Valgfri frem til 10.10. og 
i perioden 22.10.-29.12.2012.3 overnatninger  Kun kr. 1.099,-

       Quality Hotel Dan  

2 børn 
6-14 år
½ pris

Oplevelser

Concerto Copenhagen gæster Vildmose Koncerter
Jeg kan lige så godt lægge kortene på bordet; følgende artikel er en total musikamatørs forsøg på at beskrive en stærk og fantastisk klassisk 
musikoplevelse

Concerto Copenhagen underholdt gæsterne til Vildmose Koncerter
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Oplevelser

SÆSONMAGASINSÆSONMAGASINSÆSONMAGASIN
2012/2013

Billet tlf. 9935 5566, mandag - fredag kl. 12-17 · akkc.dk

Program:

NYT

PÅ GADEN NU!2013 OplevelserOplevelserOplevelser2012/2013
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akkC.dk
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Aalborg Kongres & Kultur Center

akkc 60års jubilæum     
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Se eller bestil 
magasinet på 

akkc.dk

Høstgudstjeneste 
i Gudum Kirke

Søndag den 9. september kl. 10.30

Efter gudstjenesten er Gudumholm menighedsråd 
vært med en kop kaffe.

Fåredag
på Museet 
Herregården Hessel

Søndag den 9. september 2012 
kl. 10.00-16.00

Forskellige fåreracer, partering af lam, 
klipning af får, foredrag, modeshow.

agility - hyrdehundeopvisning.

Enhedspris for voksne 60 kr.
Børn under 13 år gratis.

Herregården Hessel
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø

Tlf. 20 58 22 01 / 98 63 81 25
www.herregaarden-hessel.dkTinghallen

Viborg Stadionhal
Info - tlf. 86 62 61 00

Landets
største

fritidsmesse
i to haller

Viborg
7/9 - 8/9 - 9/9

Fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 10-17
Søndag kl. 10-16

Alt hvad man kan ønske
sig til en kreativ fritid,

håndværk,
håndarbejde m.v.

www.midtjysk-viborg-husflid.dk

“Til ethvert grill-party (gris/vildsvin) 
  er kokken bedst”...

TLF. 22 21 08 98
Erik Christoffersen
www.123hjemmeside.dk/kokken1

“Tænk økologisk”

LOKALHISTORISK FORENING
for Romdrup-Klarup

Keld Djernø 
kommer igen og viser lysbilleder 

og fortæller om det gamle Aalborg
Det sker på Lokalhistorisk Arkiv, 

Klarup Skolevej 21, på følgende onsdage:

Onsdag d. 26. september kl. 19.00: 
Om Aalborgs åer

Onsdag d. 24. oktober kl. 19.00: 
Om Nytorv

Onsdag d. 21. november kl. 19.00: 
Om flyttede huse

Der er tilmelding hos Eluf Mikkelsen på 
tlf. 98 31 92 67 eller 22 79 30 67

Se i øvrigt opslagene om foredragene.

Klarup: Vaarst Byfest blev 
delvist plaget af regn, det gik 
værst ud over markedet og de 
mange boder i grusgraven og 
muligheden for en helikopter 
tur.

“Vaarst Games”
Som optakt til årets byfest 
afholdtes de hæderkronede 
“Vaarst Games”
på VFB´s baner, hvilket heldig-
vis foregik i tørvejr.
Der dystedes i de legendariske 
discipliner Rundbold, Høvdin-
gebold og Fodbold. 
6 mandshold sammensat af 
familiemedlemmer, venner eller 
de nye naboer kæmpede mod 
resten af byens atleter om super 
flotte præmier og den ultimative 
hæder og håne ret de næste 
12 måneder.

Boderne i grusgraven
Dukkevogns paraden med 
hornorkester nåede også lige 
akkurat frem til pladsen i grus-
graven i tørvejr, men ikke så 
snart var Boderne stillet op og 
åbnet før regnen satte ind.
Der var ellers lagt op til det 
helt store marked med mange 
boder i grusgraven, de var 
vejret taget i betragtning nok 
anbragt for langt fra hinanden.
Dagen bød for de standhaf-
tige på gøgl, fiskedam, heste-
ridning, boder, bueskydning, 
amerikansk lotteri, sport og leg, 
men aldrig så snart der kom det 
første ophold i regnen pakkede 
de første kræmmere sammen. 
Folkene bag Årstidernes Hus i 
grusgraven var dog yderst til-
fredse med, at de trods regnen 
kunne stå med et overskud på 
godt 4.000 kr. i deres tom-
bola.

Årets byfest i Vaarst generet af regn
Vaarst games, dukkevogns parade og helstegt pattegris

En eller nogle af de bedre mod vejret beskyttede boder

Prøv en tur i helikopter
Man havde satset stort med til-
bud om, at Oplev Vaarst og 
omegn fra luften i en 4 pers. 
helikopter med takeoff og lan-
ding overfor Land og Fritid.
For at gennemfører dette var det 
nødvendigt med en forhåndstil-
melding på mindst 16, ved fri-
stens udløb var dette antal nået 
til den gode side, så det var 
ikke manglende tilslutning, der 
førte til aflysning af helikopter-
flyvningen, men igen spillede 
vejret ind. Det var ganske vist 

ikke selve regnen, men et lav-
tryk der førte til aflysningen.
Nu vil man i stedet forsøge at 
gennemføre helikopterflyvnin-
gen senere på året. 

Der serveres
helstegt pattegris
Det var heldigvis blevet tørvejr 
før dagens sidste aktivitet fandt 
sted i ølteltet, hvor der blev 
serveret helstegt pattegris med 
kartoffelsalat og grøn salat.
Da man havde forudset, at det-
te ville blive det store tilløbsstyk-

ke, havde man valgt at sælge 
spisebilletter Land og Fritid.
Da man nåede et antal på 200 
solgte spisebilletter, lukkede 
man for yderligere tilmelding, 
da man var bange for ikke at 
have pattegris nok.  
Musikken i teltet blev frem til kl. 
24.00 leveret af bandet ”Blå 
Benzin”, hvor ølteltet lukkede 
med et Godnat og sov godt...

bjl@oehf.dk



Annoncer? 
Ring på telefon 
98 33 10 24 
eller send en 

mail til avis@
oehf.dk
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Gymnastik
starter op i uGe 37

i gymnastiksalen i hallen

mandaG den 10. september
spring og cirkustræning, fra 7 år og opefter, kl. 16.30 - 17.30

Jørgen, konrad og Phillip - 400 kr.
tirsdaG den 11. september

mor/far - barn hold fra kl. 16.30-17.30
kirsten - 300 kr.

tirsdaG den 11. september
“med fuld knald på” 5-6 år fra kl. 17.30-18.30

Jannie, kirsten og lise - 225 kr.
tirsdaG den 11. september
“med fuld knald på” 5-6 år fra kl. 17.30-18.30

Jannie, kirsten og lise - 225 kr.
onsdaG den 12. september

“abekatterne” 3-4 år fra kl. 16.30-17.30
Jannie og elisa - 225 kr.

onsdaG den 12. september
yoga hold fra kl. 18.30-20.00

anne marie nør - 650 kr.

konGersLeV iF
GymnastikaFdeLinGen

Med venlig hilsen
Gymnastikafdelingen

HÅNDBOLD-
OPSTART
I MOU IF 

Træningen for damesenior
og U16-piger begynder

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 
 TRÆNINGSTIDER:
 Kl. 19.00 - 20.30 U16 piger
 Kl. 20.30 - 22.00 Damesenior

www.mou-if.dk

Håndbold-
opstart
for børn i 

Mou if
Onsdag d. 12. sept. 

TræningsTider:
Kl. 15.30 - 16.30

U12 (piger)
Kl. 16.30 - 17.00

U6 (mix)
Kl. 16.30 - 17.30

U10 (mix)
Kl. 17.30 - 19.00

U12 (drenge)

www.mou-if.dk

Gå til gymnastik
i LKB Gistrup
NY SÆSON STARTER UGE 37

Der er hold for små børn, med og uden forældre.

Rytmehold, springhold og sjip for skolebørn.

Voksenhold, fra GymFit Ballroom til coretræning,
Puls og styrke eller stor træningsbold og herrehold.

Se mere på www.LKB-Gistrup.dk

Et godt tilbud… 
Hadsund Linedancers 
starter ny sæson:

Et godt tilbud…
Til dig der 

kan lide at danse

…alene!

Dans er god & 

sjov motion!

Kom og prøv 
Første gang er ganske 

uforpligtende!

Træningen foregår i indendørs kondisko, både i Kulturhuset, Kamphallen 
Hadsund og Samlingssalen Bælum - Så husk skiftesko med bløde såler! 
Besøg vores hjemmeside www.hadsundlinedance.dk

BEGYNDERHOLD HADSUND
Torsdag d. 13. sept. kl. 18.50  - 19.50
Begyndere og ”Forårs holdet”
Hadsund Kamphal ved Hadsund Hallen
Instruktør: Susanne Mose

MELLEM LET HOLD:
Torsdag d. 13. sept. kl. 20.00 - 21.30  
(sidste års begyndere, der gik en hel 
sæson)
Hadsund Kamphal ved Hadsund Hallen
Instruktør: Susanne Mose

MELLEM PLUS HOLD
Onsdag d. 12. sept. kl. 20.20 - 21.35  
(sidste års mellem let) 
Koncertsalen i Hadsund Kulturhus
Instruktør: Susanne Mose

ØVET HOLD
Onsdag den 12. Sept. kl. 18.40 - 20.05
Koncertsalen i Hadsund Kulturhus
Instruktør: Susanne Mose

”FRISKONISTER”
Hører du til de friske ”Friskonister” eller 
yngre nybegyndere, har vi også danse 
tider til dig:
Mandag d. 10. sept. kl. 10.00 - 11.30  
(Mandage danses kun Linedance)
Torsdag d. 13. sept. kl. 10.00 - 11.30 
(Torsdage danses Square- og Line-
dance) 
Koncertsalen i Kulturhuset 
Instruktør: Susanne Mose   

BÆLUM HOLD:
Begyndere: Mandag d. 10. sept. 
kl. 18.30 - 19.30
Mellem let: Mandag d. 10. sept. 
kl. 19.50 - 21.20
Bælum/Solbjerg skole i Samlingssalen.
Instruktør: Irma Kragh 
 
PRISER: fra medio sept. til medio april

Unge under  16 år: 600.- kr.
Voksne over  65 år: 600.- kr.
Begynder hold: 650 kr.
Alle øvrige hold: 750 kr.

Ovenstående gælder både for Hadsund
og Bælum. 
Betal for ét hold (det dyreste) og gå der-
efter gratis på alle relevante hold. 

Har du spørgsmål så kontakt:

Instruktør Susanne Mose Nielsen 
tlf.: 9857 3418 / 2532 3418

Formand Poul Nielsen 
tlf.: 4089 3418
Mail@susannemose.dk

MIF tilbyder følgende 
gymnastikhold 
til efterårs- og vintersæsonen 

2012/2013
Mød op på første træningsdag!

mandage
start mandag den 17. september

senior idræt
mandag kl. 14.15-15.15

Pris kr. 25,- pr. gang
 Karin Skovgaard, tlf. 26 29 10 23

tirsdage
start tirsdag den 18. september

Børnehaveklasse og 1.-2. klasse drenge
tirsdag kl. 16.00-17.00

Pris kr. 300,-
Erik Bæk, tlf. 29 26 50 15

3. - 4. - 5. - 6. klasse drenge
tirsdag kl. 16.00-17.00

Pris kr. 300,-
Rene Christensen, tlf. 25 59 75 57

Børnehaveklasse og 1. - 2. klasse Piger
tirsdag kl. 17.00-18.00

Pris kr. 300,-
 Signe L. Lindbjerg, tlf. 24 26 28 77
Marie Møller Lange, tlf. 23 71 29 54

3. - 4. - 5. - 6. klasse Piger
tirsdag kl. 18.00-19.00

Pris kr. 300,-
 Ditte Marie Hansen, tlf. 24 49 25 55

Zumba - start tirsdag 4. sePtemBer
tirsdag kl. 19.00-19.55

Pris: kr. 700,00 (hel sæson)
Majbritt Guldhammer Larsen

Juniorer 7. klasse og opefter - spring og rytme
tirsdag kl. 20.00-21.30

Pris kr. 450,-
Dion Skovgaard, tlf. 20 61 43 91 / Martin Kvist

Line Christensen, tlf. 41 66 35 03

torsdage
start torsdag den 20. september

småbørnshold piger og drenge 3-5 år
torsdag kl. 15.30-16.15

Pris kr. 300,-
Stine Dinesen Saarup, tlf. 24 25 55 94

Rikke L. Jensen, tlf. 29 45 51 98

Forældre barn 0-3 år
torsdag kl. 16.15-17.00

Pris kr. 300,-
 Instruktør: Stine Dinesen Saarup, tlf. 24 25 55 94

Louise Møller Nielsen, tlf. 61 46 93 72

sØndage
start søndag den 23. september

Piger og drenge 3.-6. klasse
kun for gymnaster der går på tirsdagshold

søndag kl. 16.00-17.30
Pris kr. 525,- incl. tirsdagshold og dragt

Ditte Marie Hansen, tlf. 24 49 25 55
Rene Christensen, tlf. 25 59 75 57

gymnastikoPvisningen 2013
er allerede fastlagt til søndag den 10. marts

KoNtINGENt BEtaLES KoNtaNt uGE 40 I HaLLEN.

Med venlig hilsen 

Gymnastikudvalget
www.mou-if.dk

GISTRUP: Efter at have ført ræk-
ken i en kort periode, gik det 
mere eller mindre galt i ugen, 
hvor der skulle spilles en dob-
beltrunde. For at nå de 14 
kampe, som en halvsæson 
byder på med de gældende 
regler, er det nødvendigt med 
en runde på en hverdagsaften 
inden det bliver for mørkt. Det 
var sæsonens tredje kamp og 
efter nogle sæsonens fravær 
var der igen lokalopgør mel-
lem de bedste hold fra Gug og 
LKB-Gistrup. Førstnævnte spil-
lede for kort tid siden i serie 1, 
men er nu nede at vende i serie 
3. Opgøret i Gug endte med 
en pointdeling med slutresulta-
tet 2-2 og derfor var Gistrup-
holdet stadig ubesejret i inde-
værende turnering, da Aalborg 
Freja kom på besøg forleden til 
endnu et lokalopgør. Det blev 
imidlertid til en sejr til gæsterne 
på 3-1 på Gistrup stadion så 
nu er toplaceringen skiftet ud 
med en midterplacering. I fem-

te turneringsrunde er det LKB’s 
tur til at være oversidder, da KB 
81 fra Aalborg Øst har trukket 
sit hold ud af turneringen.
 
LKB-Gistrups damehold 
I JBU’s serie 2, kom LKB-Gistrups 
damehold i kamp for første 
gang i sæsonen, efter at det i 
første runde blev til en sejr på 
3-0 ved skrivebordet, da Aal-
borg Freja trods fordel af hjem-
mebane ikke kunne stille hold. 
På Gistrup stadion blev det for-
leden i efterårets første hjemme-
kamp til en sikker sejr på 7-0 
over St. restrup så meget tyder 
på, at det bliver fusionsholdet 
FC Solsiden og LKB-Gistrup, 
der kommer til at kæmpe om 
den oprykningsgivende plads 
for begge har maksimumpoint 
og der er endnu ikke scoret 
mod nogen af de to hold.

km@oehf.dk

Sæsonens første 
nederlag til LKB-Gistrup
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Blomstermarken 9, Egense  
 

 

KLF0274  Hyggeligt fritidshus beliggende i naturskønt område med kort 
afstand til lokal købmand.  Indeh: entre, flot nyere lyst køkken åbent til 
stuen med udgang til terrasse.  2 store soverum med skabe. Badevæ-
relse med  klinkegulv og bruser. Der er en god garage, hvor der er 
indrettet et pænt grovkøkken.  
 Bolig/kld.: 48/0 Opf./vær.: 1972/3 Grund/plan: 1230/1 
Kontant: 635.000 Udb.: 35.000 Brutto/netto: 3.941/3.198 

 

 

Lykkevej 18, Kongerslev - Et-plan 

 

KLV2030  Velbeliggende et-plansvilla, højt i Kongerslev. Villaen ligger 
for enden af blind vej med nem adgang til skolen og idrætshallen. 
Indeh. bl.a. vinkelstue med havestue. Køkken med fin spiseplads. 
Soveværelse med skab samt 2 værelser. Pænt badeværelse med 
bruseniche. En meget regulær bolig til små penge. 
Bolig/kld.: 97/0 Opf./vær.: 1970/3 Grund/plan: 747/1 
Kontant: 648.000 Udb.: 35.000 Brutto/netto: 4.064/3.746 

Statsaut. ejendomsmæglere og valuarer, MDE
Klarupvej 53 • 9270 Klarup 
www.johnfrandsen.dk
Telefonerne er åbne hver aften til kl. 21.00 98 32 61 99

Peter Knudsen 

 

 

Snekkerstenvej 35 - Lukket vej 

 

KVL2067  Velholdt et-plansvilla højt i Klarup på lukket og børnevenlig vej. Der er gode stiforbindelser til ALT. 
Bolig med bl.a. stue med terrasse. Stort køkken med god spiseplads/alrum. Soveværelse med 5-fløjet skab + 
3 værelser, alle med skab. Stort badeværelse med gulvvarme, bruseniche og kar. Til boligen hører muret 
carport med godt værksted. Desuden veltilplantet have, ugeneret for indkig - et dejligt sted! 

Bolig/kld.: 128/0 Opf./vær.: 1977/5 Grund/plan: 921/1 
Kontant: 1.595.000 Udb.: 80.000 Brutto/netto: 9.196/8.171 

 

 

Kystvej 80, Egense - Lystejendom 

 

KLV2036  Attraktiv landejendom med udsigt til Kattegat og godt 5 
tønder land. Alt det dyre er lavet - vinduer, isolering, ny 1. sal, nyt tag 
m.v. Nyere 200 kvm stålhal og udhus på 115 kvm med bl.a. værksted 
og stald med 2 bokse. Perfekt til hestehold e.lign. Bolig med god plads 
til børnefamilie. 
Bolig/kld.: 146/0 Opf./vær.: 1922/6 Grund/plan: 28432/1 
Kontant: 1.750.000 Udb.: 90.000 Brutto/netto: 9.561/8.187 

 

 

Kløvervej 3, Egense - Tæt ved Egense 
havn  

 

KLF0262  Hyggeligt sommerhus tæt ved Limfjorden og Kattegat. 
Træhus med eternittag.  Indeh: overdækket terrasse ved indgangsparti, 
køkken åbent til opholdsstue, soveværelse , 2 værelser, pænt bad med 
bruser. Redskabsrum/garage. Stor grund. Bemærk der er offentlig 
kloak. 
Bolig/kld.: 70/0 Opf./vær.: 1974/4 Grund/plan: 1364/1 
Kontant: 495.000 Udb.: 25.000 Brutto/netto: 2.920/2.585 

 

 

Tøtmosen 53, Egense - Fritidshus med god plads 

 

KLF0214  Flot nyere fritidshus beliggende på god og ugeneret grund. Huset ligger tæt ved købmand og bus til 
Aalborg og opland. Huset fremtræder overalt velholdt og meget lyst, ikke mindst på grunde af de mange 
ovenlysvinduer.Virkeligt et sommerhus der bør ses. Er også velegnet til udlejning på grund af de mange rum. 

Bolig/kld.: 130/0 Opf./vær.: 2007/4 Grund/plan: 1329/1 
Kontant: 1.395.000 Udb.: 70.000 Brutto/netto: 8.061/6.874 

 

 

Glentevej 10, Egense - Flot moderniseret 

 

KLF0240  Fritidshus  tæt ved havnen og stranden ved Egense.  Garage/ udhus er indrettet med anneks. 
Skønt naturområde der grænser op til fjord og hav. Indeh: entre flot hvidt køkken åbent til 2 delt stue med 
brændeovn, .  soveværelse,  værelse. Flot bad med bruseniche, klinkegulv m.v. lille vaskerum.  
 
 Bolig/kld.: 84/0 Opf./vær.: 1972/4 Grund/plan: 1216/1 
Kontant: 1.045.000 Udb.: 55.000 Brutto/netto: 6.289/5.079 

John Frandsen, Klarup
 

 

Lucernevej 27, Klarup - Velindrettet 4-5 soverum 

 

KLV2051  Gulstensvilla med eternittag og muret garage beliggende centralt i Klarup med kort afstand til bus, 
skole og indkøb. Huset er beliggende forenden af blind vej.  Huset præsenterer til gaden med pæn anlagt 
have og fremstår med en pæn vedligeholdelse.Huset er særdeles velindrettet i forhold til størrelsen. Der er 
vindfang, entre, god opholdsstue med udgang til udestue. stort lyst spisekøkken, bad med kar og bruser. 
soveværelse og 3 børneværelser. Bryggers og evt. mulighed for at lave et ekstra værelse. Virkelig et hus der 
er værd at se. 

Bolig/kld.: 121/0 Opf./vær.: 1965/5 Grund/plan: 852/1 
Kontant: 1.485.000 Udb.: 75.000 Brutto/netto: 9.052/8.105 

Renten er historisk lav!
2 % og 3 % på fastforrentede boliglån

Lav rente = stigende salg

Ring til Peter hvis du også vil have solgt?

  98 32 61 99 

DE

NYHED
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D
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bolig: Brun sæbe og sæbespå-
ner gavner ikke træet. Sådan 
lyder vurderingen fra Trip Trap 
WoodCare, der i stedet anbe-
faler at behandle træet med 
naturlige sæber.

”Kunstige” sæber
Brun sæbe og sæbespåner 
bliver af mange mennesker 
betragtet som universalmidler. 
Det er dog ikke hensigtsmæs-
sigt at anvende disse produk-

ter i forbindelse med træ. Træ 
er fra naturens side nemlig 
udstyret med særlige egenska-
ber, som gør det til et unikt og 
levende materiale. Korrekt ple-
je og vedligeholdelse er derfor 
nødvendig for at bevare træets 
smukke udseende og naturlige 
glød.
Desværre tyr nogle mennesker 
til en mere overfladisk metode 
til pleje og vedligeholdelse i 
form af brun sæbe og sæbe-

spåner, som er baserede på 
animalske fedtsyrer. Disse pro-
dukter udtørrer og affedter kort 
og godt overfladen. Derved 
svækkes træets naturlige egen-
skaber og risikoen for revner 
øges betragteligt.

Naturlige sæber
”Sæber - baserede på natur-
lige stoffer som eksempelvis 
soyafedt og kokosfedt – har 
derimod den klare fordel, at 
de trænger dybt ned i træet og 
samtidig efterlader en mikro-
skopisk, åndbar sæbefilm på 
overfladen, som beskytter træet 
mod slid og snavs. Ved næste 
sæbevask fjernes snavset auto-
matisk og en ny beskyttende 
sæbefilm dannes. Så både tid 
og penge er givet godt ud, da 
naturlige sæber både styrker 
træets egenskaber samt for-
længer træets levetid,” udtaler 
Hanne Andreasen, Teknisk Ser-
vice hos Trip Trap WoodCare.

Valg af pleje
I sidste ende er det dog op til 
det enkelte individ at tage stil-

ling til følgende filosofi: Skal 
træets naturlige og unikke kvali-
teter nydes og bevares på lang 
sigt? Eller skal træets overflade 
ændres på kunstig vis for at 
spare tid på pleje og vedli-
geholdelse på kort sigt? Trip 
Trap WoodCare anbefaler den 
naturlige vej, da det er nemt 
og effektivt!
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Boligen – ude & inde

TAGRENS & TAGMALING
TLF. 30 30 89 82

Behandling af dit tag tilbydes:

 Før behandling  Renset tag  Færdig / malet

Med et renset og malet tag forlænges tagets levetid med 15-20 år!

VI TILBYDER ARBEJDE MED :

• Tagrens/Tagmaling • Tagrender 

• Algebehandling • Nyt tag (15% rabat) 

• Gavle og udhæng • Tømrerarbejde   

Vi giver uforpligtende tilbud - og 10 års garanti på udført arbejde.

MB Tagrens & Tagservice - Hegedalsvej 30 - 9500 Hobro
www.mbtagrens.dk

TILBUD:

15%
RABAT
PÅ TAGMALING
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Ny bolig?
Kontakt: www.lejerbo.dk

Tlf. 70 12 13 10

RUM FOR LIV
KØKKEN · BAD · GARDEROBE

NU med
SKATTEFRADRAG

for håndværkerløn

Danmarks eneste landsdækkende kæde 
- Din garanti for tryghed og kvalitet

OK KØKKEN-
RENOVERING

NYE KØKKENLÅGER
Vi skifter lågerne i dit gamle køkken på

KUN EN DAG
WWW.OKKR.DK

RING 
FLEMMING SANDER 

22525240 OG 
AFTAL TID FOR 

ET GRATIS 
HJEMME-

BESØG

Lej flyttebil med træk til 
alm. kørekort.

Ring 40 24 00 04

– alt fra bordskånere til solsenge ... 

lørdag & søndag 
8. + 9. september 
kl. 10-15
skovvadbrovej 1 
bjerregrav st. by, randers

Kørselsvejledning fra motorvej E45: 
Fra syd: Tag afkørsel 39 Randers N. Kør mod 
nord ad Hobrovej. Drej til venstre ad Tinghøjvej. 
Følg vores skilte.
Fra nord: Tag afkørsel 38 Purhus. Drej til højre og 
derefter mod syd ad hovedvejen. Drej til højre ad 
Tinghøjvej. Følg vores skilte.

spar op til

70 %
- eller mere

Varerne sælges kontant, som beset, uden reklama-
tions- eller returret og skal afhentes samme dag, 
de købes. Vi tager Dankort. Vi kan ikke tilbyde 
telefon betjening vedr. lagersalget. 

Hadsund

Afkørsel 39
Randers N

Viborg

Hobro

SciRocco DAybeD
Sort eller hvid

Før 7.995,- NU 1.000,-

PAtteRN boRD og 4 Stole
Hvid, sort, rød eller blå

Før 11.275,- NU 1.200,-

lagersalg

Til lejeSt. brøndum
Hus på 73 kvm. i St. Brøndum 

udlejes snarest muligt. 
ingen husdyr.

4.000 kr. mdr. + forbrug.
Kan evt. købes

Dollerup
Hus på 130 kvm. i Dollerup 

udlejes snarest muligt. 
ingen husdyr.
5.500 kr. mdr.  

incl. vand, varme og el.

Henvendelse

40 50 35 96

bælum 
3 vær. lejlighed med egen lille 
have. 75 kvm., køkken, stor 
stue, 1. sal: værelse, sov-

eværelse og badevær. med 
vaskemaskine.  TIl udlejning 

snarest

Henvendelse

20 95 32 03

Annoncetelefon

98 33 10 24

Glem alt om brun sæbe, når træet 
skal rengøres

Glem alt om brun sæbe, når træet skal 
rengøres
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Job & uddannelse

AVU HF GSKFVU
FAG-
PAKKER

VUC
ERHVERV

FLEX 
OG 
FJERNOBU

VUC&hf Nordjylland
AARS
Jyllandsgade 52, 9600 Aars 
Tlf. 99 300 760

www.vucnordjylland.dk

Engelsk G-niveau (fortsættere og let øvede)
Tirsdage kl. 18.25 - 20.55
Start 4. september, men med løbende optag
Pris 110 kr. (tillæg for pensionister/efterlønnere 750 kr.)

FVU-dansk  Læse- og stavetræning
Mandage kl. 18.25 - 20.55
Start 24. september
Pris: Gratis

Undervisning for ordblinde
Er du ordblind, henvend dig til VUC&hf og
bliv testet! Undervisningen er gratis.
Tilmelding: Ring på tlf. 99 300 760 snarest!

AFTENHOLD
på VUC&hf Nordjylland

AFTENHOLD
på VUC&hf Nordjylland

rebild kommune: Rådgivnings- 
og revisionsfirmaet Deloitte har 
fundet fejl i 78 % af de 108 
social-sager, de indtil videre 
har gennemgået for Rebild 
Kommune. 
Direktør Flemming Hansen, der 
er ansvarlig for at rette op på 
problemerne på det sociale 
område i kommunen, siger: 
- Vi har bedt eksterne eksper-
ter om hjælp til at gennemgå 
de ca. 700 aktive sager, vi 
har. De har konstateret fejl og 
mangler i mange sager, og 
vores opgave er nu at rette op 
på det. Derfor forlænger vi to 
vikariater og ansætter to nye 
medarbejdere. 
- Det er betryggende, at Deloit-
te i deres gennemgang ikke har 
fundet sager, hvor børn åben-
lyst mistrives, og hvor der er 
brug for akut indsats. De har 
også oplyst mig telefonisk om, 
at vores sagsbehandling i de 
sager, de er ved at gennemgå 
nu, er af højere kvalitet. 

Borgere får klar besked om fejl 
I de sager hvor der er konsta-
teret fejl, vil den enkelte borger 
blive inddraget i sagsgenopret-
ningen. 

- Det er vigtigt for os, at alle 
borgere får klar besked og vis-
hed om de eventuelle fejl, vi 
har begået i behandlingen af 
deres sag – og ikke mindst om 

hvordan vi retter op på det, slut-
ter Flemming Hansen.

Rebild sætter hårdt ind for at rette fejlene

 

 Aftenskolen  
med - Mennesket i centrum  

Lær hele livet 

Hold 207 - Kanalhuset 
Bevægelseslære Qi Gong 

- Hensyntagende  
Start: 13/9-12, kl. 14.30 

Hold 211 - 
Kanalhuset 

Medicinsk Qi Gong –  
Efter biyun metoden 

Start: 25/9-12  
kl. 16.30 

Hold 107  
 Ferslev skole 

Knipling  
Start: 17/09-12 

 kl. 14.30 
 

Hold 204 - Kanalhuset 

Zumba GOLD - 
Hensyntagende  

Start: 27/9-12, kl. 19.10 

Hold 105 

Chokoladeworkshop 
v/Aalborg Chokoladen 

d. 4/10-12, kl. 18.30 
 

Hold 212A 

Varmvandstræning 
Sonjavej 2, Aalborg 

Start: 6/9-12, kl. 8.55 
 

 

 

 

 
 
 

Tilmelding og yderlige informationer på: www.OF-2.dk / Tlf. 20 85 21 02 

støvring: - Folk med branche-
kendskab får også en masse 
ud af iværksætteruddannel-
sen, siger indehaveren af den 
nyetablerede, grafiske virksom-
hed Designwerke, Ann Dahl 
Kjelgaard, der på uddannel-
sens Trin 1 fik ro i maven og fik 
firma og familie til at gå op i en 
højere enhed.
Nu er chancen der igen. Iværk-
sætteruddannelsen begynder i 
Business Park Nord i Støvring 
onsdag aften  19. september.
- Det virkelig gode ved uddan-
nelsens første trin er, at du her 
kan arbejde med og få spar-
ring på din idé, inden du beslut-
ter dig for at blive selvstændig 
og eventuelt sige dit job op, 
siger erhvervskonsulent Mogens 
Grøn,  Erhvervskontoret, Rebild 
Kommune.

Undgå fejl
På iværksætteruddannelsens 
Trin 1 lærer man at undgå de 
gængse fejl, fordi man får de 
informationer, en iværksætter 
har brug for.
- I forløbet er der kvalificeret 
sparring og oplæg fra relevante 
eksperter inden for eksempelvis 
økonomi, jura, markedsføring 
og salg, siger direktør Jette 

Rasmussen, Infolink Kurser, der 
udbyder uddannelsen i samar-
bejde med Rebild Kommune, 
Væksthus Nordjylland, NIN, 
UCN, Aalborg Handelsskole 
og Aalborg Samarbejdet.
Trin 1 er for alle, der enten har 
besluttet sig for eller overvejer 
at blive selvstændige. Forløbet 
strækker sig over syv onsdag 
aftener i tidsrummet kl. 18-22 
og begynder 19. september i 
Business Park Nord, Østre Allé 
6, Støvring. Netop på grund af 
samarbejdet er prisen i bund, 
950 kr. for alle syv aftener.
I forløbet kommer deltagerne 
igennem alt det, det indebærer 
at være selvstændig. I tilgift får 
de et godt og solidt netværk, 
som varer i mange år.
- Vi var hurtigt et ret sammen-
tømret hold, og vi har eksem-
pelvis en facebook-side sam-
men, hvor vi deler gode råd og 
erfaringer. Når alle de praktiske 

ting i forhold til virksomheden 
er på plads, er det bekymrin-
ger omkring familieliv kontra 
firma, der fylder. På rådgiveraf-
tenen fik jeg en god snak med 
Jette Rasmussen, som gav mig 
nogle konkrete redskaber. Jeg 
har lært, at der også skal være 
plads til at nyde, og min dat-
ter på fem år sidder ved siden 
af mig med sin computer, når 
jeg arbejder, siger Ann Dahl 
Kjelgaard, der i løbet af sine 
første14 dage som selvstændig 
havde tjent en halv månedsløn, 
og det går fortsat rigtig godt.
 
Godt klædt på
- Der er selvfølgelig en vis risiko 
ved at blive selvstændig, men 
rådgivning øger chancerne for, 
at en ny virksomhed overlever 
de første tre år. Det er derfor, at 
nordjyske iværksættere er lan-
dets bedste til at klare sig, siger 
Jette Rasmussen. 

Ro i maven til firmastarten
Iværksætteruddannelsen begynder i Støvring 19. september

Jette Rasmussen, direktør: - 
Iværksætteruddannelsen klæder de stu-
derende godt på til et liv som selvstændig

kongerslev: I foråret sad Lars 
Halvorsen og Lone Aunsbjerg 
fra AOF Nord sammen med 
skolelederen Henrik Hiis på 
Kongerslev skole og snakkede 
om ideer og ønsker til aktiviteter 
i Kongerslev. I løbet af kort tid 
kom både Kongerslev samråd 
og Borgerforening, kulturafde-
ling, idrætsforening og skolebe-
styrelsen også med til møderne 
og ideerne boblede frem. 
Tilbud skal være lokale – det 
var indgangsvinklen til at lave 
aktiviteter. Herefter gik lokale 
ildsjæle i gang med at under-
søge hvad borgerne i Konger-
slev ville have. Skoleleder Hen-
rik Hiis og Vibeke Kjærsgaard 
samlede ideerne ind og AOF 
gik i gang med at finde under-

visere og sætte det i system. 
Ideerne var mange og især var 
der interesse for at få et sang-
kor i Kongerslev. Marina Søren-
sen, som selv bor i området, 
var parat og sprang på som 
korleder. Koret som endnu ikke 
har fået et endeligt navn, men 
måske skal hedde Kongerslev-
koret    -deltagerne skal selv 
være med til at bestemme nav-
net, er for alle der har lyst til at 
synge.  Kreative tirsdage var 
også på ønskelisten og gennem 
efteråret vil der være aktiviteter 
hver tirsdag for både unge, 
forældre, bedsteforældre, børn 
og alle nysgerrige. En anden 
lokal Kongerslev beboer kom  
også med på listen over under-
visere. Tine Pedersen laver 

slægtsforskning, it for bedstefor-
ældre og børn og mad jorden 
rundt. Men herudover kommer 
der også ”Wanwittig sjov og 
sund weekend for familierne og 
til jul er det tid til at lave julekon-
fekt. Alle aktiviteterne foregår 
på Kongerslev skole.
Erhvervslivet og institutionerne i 
Kongerslev får også et tilbud. 
Den 14. november er der gra-
tis foredrag med Freddy Meyer. 
Her kan du høre hvad en ”sur-
stråler” er, og hvad ”svesken på 
disken” betyder. Det handler 
om motivation, arbejdsglæde, 
om at bevare gejsten og ener-
gien.

Ideerne bliver til virkelighed når 
Kongerslev skole, Kongerslev
samråd og AOF går i gang…
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Tilbyder følgende

Kurser
DAGHOLD:
Trædrejning - Knibling - Vævning - 
Billedbeskæring - Strikke cafe

AFTENHOLD:
Trædrejning - Vævning - Knibling
Fremstilling af jagtknive

WEEKENDKURSER:
Hækling - Patchwork

Skolen har selv drejebænke,
væve og kniplebrætter

Tilmelding og oplysninger på
tlf. 20 46 79 34, bedst kl. 18-20

i efterårs sæsonen:
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konkurrence

Besvar spørgsmålet 
og send kuponen til: 

Østhimmerlands Folkeblad,
Refsnæsvej 8, 9293 Kongerslev, 
mrk. kuverten 
“Hvidsten Gruppen", 
senest 7. september 2012.

Navn:

Adr.:

Postnr./by:

Gevinst:

DVD Hvidsten Gruppen

Med 758.000 solgte billetter i biografen tegner HVIDSTENGRUPPEN til at blive den største 
filmsucces i år, og de store butikskæder har forudbestilt et rekord antal til releasen på DVD 
og Blueray den 21. august. 80.000 vil ligge klar i butikkerne, og det antal er ikke set i flere 
år.
”Hvis det går ligesom i biografen, så venter der en sensation på DVD. DVD- markedet har 
været faldende i mange år, men hele branchen forventer, at HVIDSTEN GRUPPEN kan vende 
det billede, og derfor ventes der med spænding på releasen den 21. august.” udtaler Regner 
Grasten. 
Hvidsten Gruppen er en stærk dramatisk historie om en gruppe danske modstandsfolk 
under 2. Verdenskrig.  Det var almindelige folk, der tog en beslutning om at kæmpe for 
friheden, en familie og et lille lokalsamfund der var parat til at betale den højeste pris for 
deres frihed.
Filmen er instrueret af Anne-Grehte Bjarup Riis og produceret af Regner Grasten. Medvir-
kende bl.a. Jens Jørn Spottag, Bodil Jørgensen og Bjarne Henriksen.

Hvem har instrueret filmen:

Bjarne Riis Anne-Grethe Bjarup Riis Bodil Jørgensen

Hvidsten Gruppen
nogle må dø for at andre kan leve

Anmelder citater:
6 STJERNER
”Danmarkshistorie i
verdensklasse”
Kristeligt Dagblad
 
5 STJERNER
”Hvidstengruppen er
en flot, stærk, smuk og
vedkommende film”
Nordjyske Stiftstidende
 

4 HJERTER
”en fortælling, der løfter sig 
ud af sin tid og handler om 
at turde risikere noget uden 
nødvendigvis at gøre sig 
farerne bevidst.”
Politiken
 
4 STJERNER
”Hver generation af danskere 
skal have deres film om 

Anden verdenskrig, og ”Hvid-
sten Gruppen” kan meget vel 
gå hen og blive vores.”
Berlingske Tidende
 
4 STJERNER
”Der er kommet en film ud af 
satsningen, som meget vel 
kan blive et nationalepos”
Jyllandsposten

Årets danskefilmsucces med 758.000 solgtebilletter tegner til at blive årets største 
DVD

STORT LOPPEMARKED
Lørdag/søndag 8.-9. sept. kl. 10-16

på Mølgårdsvej 82, Haubro, Aars

    Åben daglig for ind- og udlevering kl. 15.30-16.30 

Vaarst 
HundeHotel

v/ Dorte Laursen

LONDON

PARIS

ROM

• Opvarmet bygning • Store bokse

• Egen løbegård • 6 daglige lufteture • Stor fold

Vaarstvej 273 • 9260 Gistrup • tlf. 40 75 24 43
www.vaarst-hundehotel.dk

Kreaturer og kalve til slagtning
HADSUND KREATURSLAGTERI
Tlf. 98 57 37 88 eller 98 57 42 01  (privat)

klassificering efter EUROP  -  Dyrene afhentes fragtfrit.

● Afhentning af jern & metaller
● Modtagelse af jern & metaller
● Containerservice
● Modtagelse af dæk & fælge
● Skrotbiler modtages & hentes
● Nedskæring & nedbrydning

Aalborgvej 55, 9240 Nibe, tlf. 9835 1854
email: info@skrotten.dk, www.skrotten.dk

NIBE PRODUKT
DIN MILJØRIGTIGE PARTNER

ISO
14001

Storvorde
Entreprenørforretning

Jens Carl Jensen, Kathrinevej 9
9280 Storvorde, tlf. 98 31 89 87
bil 40 44 79 87, fax 98 31 77 64

• Grusgrav 

• Gravearbejde 
   med rendegraver 

• Traktor m. klipper 

• Flisearbejde 

• Nedbrydning 

• Grøfterensning 

Storvorde
Entreprenørforretning

EL-INSTALLATIONER
TELE / DATA

HVIDEVARE-SERVICE

DØGNVAGT
98 11 77 33

ELINSTALLATIONER?
- så kontakt

Kemp & Lauritzen A/S

Kaolinvej 10
9220 Aalborg Øst 98 11 77 33
Telefax 98 11 77 90

MOU: Torsdag den 14. august 
var Mou Senior og Pensionist-
forening igen samlet efter en 
god sommerferie. ”Det har des-
værre kun været en almindelig 
dansk sommer” kommenterede 
Formanden. Men da medlem-

merne nu skulle mødes igen, 
efter en måneds pause, så 
havde vejret alligevel valgt at 
vise sig fra den gode side; og 
solen var et smut fremme for at 
byde velkommen tilbage til de 
42 fremmødte medlemmer. 

Danse kan han også
Efter en velfortjent sommerferie, var Mou Senior og Pensionistforening 
igen samlet til en hyggelig eftermiddag

Så er der lotteri

Musik skal der til
Eftermiddagens hygge stod på 
sang og dans med Klarup Duo-
en, Inger og Bjarne, i spidsen. 
De havde sørget for en masse 
fællessang. Nogle af sangene 
var fra sangbogen, og så kun-
ne alle synge med, men selv 
på de sange, der ikke var i 
sangbogen, fik medlemmerne 
ikke lov til at slippe! Inger og 
Bjarne var kommet forberedt 
med små skilte, så ingen hav-
de undskyldninger for ikke at 
synge med på omkvædet. 
Det skulle da kun være, hvis 
man var ude og få sig en sving 
om. Med masser af god danse-
musik var der rig mulighed for 
at få sig en lille dans. Selv den 
ene halvdel af Klarup Duoen, 
blev så grebet af stemningen, 
at han op til flere gange tog 
sig en lille vals – med sig selv 
– mellem versene. 

Traditioner skal opretholdes
Traditioner er til for at blive 
holdt. Således var der også to 
punkter, der skulle overstås før 
folk kunne skilles efter en hyg-
gelig eftermiddag. Den første 
var selvfølgelig lotteriet. Da 
kassereren altid bliver i så godt 
humør, når der er udsolgt af 
lodder, var folk hurtige til at få 
pengene op af lommerne, når 
de søde lotteripiger kom forbi. 
”Det går jo ikke, hvis Kassere-
ren ikke føler, at han har fået 
noget ud af dagen.” sluttede 
Formanden. 
Dagens absolutte sidste punkt 
var som altid ”Der er et yndigt 
land”, som alle kunne synge 
med på. 

malou@oehf.dk



motor: Chevrolet har gennem 
de sidste 18 måneder udvidet 
det europæiske modelprogram 
med ikke mindre end 10 nyhe-
der. I Danmark har det resulteret 
i, at porteføljen nu udelukkende 
består af biler produceret på 
General Motors platforme 
(samme teknologiske arkitektur 
som Opel anvender). 2013 
bliver igen et spændende år, 
hvor Chevrolet fortsætter med 
at introducere nye produkter 
og indtræde nye segmenter. På 
Paris Motorshow vises, udover 
verdenspremieren på den kom-
pakte SUV; Trax, ligeledes den 
faceliftede Spark og den nye 
Cruze stationcar.

Mere værdi for pengene
Udover nylanceringerne nyder 
det etablerede modelprogram 
godt af forbedringer og flere 
facelifts, således Chevrolet kun-
der vil få endnu mere værdi for 
deres penge. ”Uanset om du 
er på udkig efter en kompakt 
og alsidig stationcar, en stilfuld 
mellemklasse sedan, en familie 
MPV med 5-stjernet sikkerhed 
eller en praktisk og moderne 
minibil, så har Chevrolet det 
hele,” siger Susan Docherty, 
Direktør for Chevrolet Europa. 

Ny Spark – sporty facelift
Spark blev produceret med et 

moderne og udtryksfuldt design 
for øje. Det nye udfordrende 
design tager denne filosofi et 
skridt videre. Nydesignet todelt 
frontgrill, kofangere, forlygter 
og tågeforlygter er alle ele-
menter, der er med til at give 
Spark et nyt design med endnu 
mere attitude. Selv de 14” og 
15” alufælge er blevet rede-
signet til at fremhæve Sparks 
sporty udseende. Bagtil er LED 
bremselyset blevet integreret i 
bagspoileren, hvilket forbedrer 
førerens syn bagud. Opgrade-
ringer ses også i kabinen, som 
blandt andet inkluderer nye 
materialer samt en ombygget 
midterkonsol med bedre opbe-
varingsmuligheder. 
”Chevrolet Spark er en popu-
lær bil i Danmark. Vi ser alle 
aldersgrupper købe bilen, men 
især hos de unge er den blevet 
et absolut hit. En endnu mere 
sporty udgave er jeg sikker 
på falder lige i vores kunders 
smag,” udtaler Finn Lykke, 
Direktør for Chevrolet Danmark. 
”Med de nyheder der kommer 
i 2013, rammer vi en meget 
bredere kundekreds end tid-
ligere. Vi har længe haft stor 
efterspørgsel på en stationcar 
version af Cruze. Denne efter-
spørgsel kan vi nu imødekom-
me med danmarkspremieren til 
november,” slutter Finn Lykke.

Cruze stationcar  
– alle gode gange 3
Med introduktionen af Cruze 
stationcar til november vil 
Chevrolet nu tilbyde en bil, som 
især appellerer til familier og 
personer med en aktiv livsstil. 
Cruze stationcar, som supplerer 
de populære sedan og hatch-
back modeller, kan rumme op 
til 1.478 liters bagage. 
På de højere trim vil Chevrolet 
MyLink være standard. Chev-
rolet MyLink er et infotainment 
system, der integrerer indhold 
fra smartphones til en 7” farve 
touch-skærm. MyLink indehol-
der en navigations app, som 
kan downloades til kompatible 
smartphones. Den vil over-
føre den beregnede rute fra 
smartphonen til touch-skærmen. 
Cruze introduceres med de 
samme motorer som kendes fra 
sedan og hatchback – en 1.8 

liters benzinmotor og en 2.0 
liters dieselmotor.
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Bil & motor

Vi sælger også batterier til andre mærker...

Pegasus El-Scooter
gør livet lettere
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Pegasus El-Scooter

Igen gode 
brugte elscootere 

på lager!

Vi viser maskiner frem hos dig
Vi tilpasser maskinen til dine specielle behov

Vi har altid service hos dig
Vi giver tryghed ved handel

PRISER FRA 7.800,-

Model
”Mejsen”

18.800,-

Ring til Jens Erik Andersen 61 66 05 75

FERIELUKKET 
I UGE 36

ØSTER HURUP AUTOVÆRKSTED

www.ydesauto.dk

Yde’s Auto 
v/Svend Erik Pedersen
Lodsholmvej 47
9270 Klarup
Tlf.: 9831 7014

Gratis vurdering
Kørsel til syn 

VI KLARER OGSÅ:
Reparation og service 

af alle bilmærker
Reparation af aircondition

VI GØR DIN BIL
KLAR TIL SYN

Mercedes
salg

service
reparation

Ellidshøj
Motorvej E45 • Frakørsel 29
98 38 49 99 • 98 37 52 22

www.skillingbro.dk

Sagavej 6
9260 Gistrup
Tlf. 98 55 55 77

Åbningstider:
Mandag 8-17

Tirs.-tors. 8-16
Fredag 8-14

Ring eller bestil tid på www.synshaltk.dk

- du kan også bare “Drive in”

1. lørdag i måneden 8-14

Kom i bund med skidt 
og snavs og forlæng 
nydelsen ved 
at køre bil...!
Vi tilbyder profes-
sionel behandling 
af lak og interiør 
til personbiler og lastvogne.

5 års garanti ved årlig behandling

v/Brian Kristensen
Vårst Smedevej 6-8, 9260 Gistrup

www.dantekbilpleje.dk
Tlf. 96 77 50 50

KDBRIAN

Effektiv udvendig lakforsegling
samt effektiv rengøring
af motorrum 1.250;
Samlet pris
ud- og indvendig 1.990;

excl. moms
Vi tilbyder at hente og bringe eller lånebil

PRISFALD

N
YH

ED Professionel 
opretning
- af små buler uden 
efterfølgende lakering

Skal bilen på 
værksted?
- så kør ind til os...

VI SØRGER FOR:
• Klargøring til syn
• Alt i reparationer
• Pladearbejde
• Garanti for kvalitet

Åbent: Man.-fre. 7.45-17.30 - Søn.13-16

BILLIG FINANSIERING
www.larsbonderup.dk

Her får du den rigtige service og pris

Østerbro 39 • Aalborg • 98 16 25 33

AMU - kørekort kurser
til lastbil, påhængsvogn eller bus

Er du i job/selvstændig eller selvforsørgende og 
er i AMU målgruppen er prisen til lastbil 3.540 kr., 
påhængsvogn 2.360 kr. og bus 3.540 kr. 

Er du ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse 
kan du deltage GRATIS.

Ring tlf. 98 46 78 88 for mere information.

ledIGe plAdSeR nU

Går du rundt og tænker på, at det kunne være praktisk med et 
stort kørekort til lastbil, bus eller vogntog - SÅ SE LIGE HER!

Hos GRØNS Transport Uddannelser i Sæby og Løgstør, tilbyder vi 
nye dag- og aftenhold hver uge. Det betyder, at du i AMU-regi også 
har mulighed for at tage stort kørekort efter fyraften. Kurserne til 
lastbil og bus indeholder foruden kørekortuddannelsen, også ud-
dannelsen til det lovpligtige EU-kvalifikationsbevis. Med andre ord 
en komplet chaufføruddannelse!

Så er du selvstændig eller lønmodtager, og kunne du tænke dig et 
kørekort til en af de ovennævnte kategorier, er du velkommen til at 
ringe os op for nærmere information om kurserne samt tilmelding.

AMU mål 40900  Lastbil   kr. 3.540,-
AMU mål 40531  Bus   kr. 3.540,-
AMU mål 45114  Vogntog  kr. 2.360,-

Chaufføruddannelse
- inkl. stort kørekort

GRØNS - nu også i Løgstør! Ny afdeling hos Jysk Køreuddannelsescenter

GRØNS Transport Uddannelser Sæby  98 46 78 88
GRØNS Transport Uddannelser Løgstør  98 67 34 95

Ingen ventetid!   Nye dag- og aftenhold hver uge!

Kjeldgaardsvej 4, 9300 Sæby Danmarksvej 51, 9670 Løgstør

Deltagerbetaling/egenbetaling for 
chaufføruddannelse inkl. kørekort:

Går du rundt og tænker på, at det kunne være praktisk med et 
stort kørekort til lastbil, bus eller vogntog - SÅ SE LIGE HER!

Hos GRØNS Transport Uddannelser i Sæby og Løgstør, tilbyder vi 
nye dag- og aftenhold hver uge. Det betyder, at du i AMU-regi også 
har mulighed for at tage stort kørekort efter fyraften. Kurserne til 
lastbil og bus indeholder foruden kørekortuddannelsen, også ud-
dannelsen til det lovpligtige EU-kvalifikationsbevis. Med andre ord 
en komplet chaufføruddannelse!

Så er du selvstændig eller lønmodtager, og kunne du tænke dig et 
kørekort til en af de ovennævnte kategorier, er du velkommen til at 
ringe os op for nærmere information om kurserne samt tilmelding.

AMU mål 40900  Lastbil   kr. 3.540,-
AMU mål 40531  Bus   kr. 3.540,-
AMU mål 45114  Vogntog  kr. 2.360,-

Chaufføruddannelse
- inkl. stort kørekort

GRØNS - nu også i Løgstør! Ny afdeling hos Jysk Køreuddannelsescenter

GRØNS Transport Uddannelser Sæby  98 46 78 88
GRØNS Transport Uddannelser Løgstør  98 67 34 95

Ingen ventetid!   Nye dag- og aftenhold hver uge!

Kjeldgaardsvej 4, 9300 Sæby Danmarksvej 51, 9670 Løgstør

Deltagerbetaling/egenbetaling for 
chaufføruddannelse inkl. kørekort:

www.grons.dk - info@grons.dk
Sundsholmen 25, nørresundby

VI STARTeR nye 
dAG- oG AfTenhold 

I nøRReSUndby

Den nye Spark, med sporty facelift

Chevrolet viser nyheder på Paris Motorshow
• Chevrolet Spark – nyt stort facelift • Chevrolet Cruze stationcar i Danmark fra november 

Chevrolet Cruze stationcar
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Sundhed & velvære

P-pladser lige ved 
døren og handicapvenlige
adgangsforhold

Vesterbro 63, Aalborg v/Gåsepigen

Telefon 9811 3200 •  www.hoereapparatet.dk

KONTAKT VORE 
ØRELÆGER

INGEN VENTETID

FRA
0 KR.

Få et GRATIS

HØREAPPARAT*
* med offentligt tilskud på kr. 6.010,-

Vesterbro 63 · Aalborg (v. Gåsepigen)
Jernbanegade 1E • Hobro
www.hoereapparatet.dk

* med offentligt tilskud på kr. 5.607,-

Aalborg:
Henrik Genefke
Poul-Erik Højslet
Jette Bønneland

Brønderslev:
Richard Galland

Hobro:
Henrik Arentoft

98113200

GRATIS AT PRØVE

INGEN VENTETID!

Statsaut. fodterapeuter

Mette B. Egeberg 
& Anne K. Madsen
Fod- og bøjlebehandling 
individuelt fremstillede fodindlæg

Tilskudsmuligheder:
“danmark” & den offentlige sygesikring

Roden 2 • 9260 Gistrup
Telefon 96 36 60 70
www.gistrupfodterapi.dk

Frisøren
v/Anita Godiksen

Danmarksgade 46, Kongerslev
Telefon 22 55 92 95

Dankort modtages ikke

MIDDAGSLUKKET KL. 12- 13

TIDSBESTILLING

Onsdag Lukket
Mandag-tirsdag  kl. 9.30-17.30

INGEN TIDSBESTILLING
Torsdag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag  kl. 9.00-12.00

Granly 1, Mou, v/Pernille Nielsen,

tlf. 98 31 82 00

ÅBNINGSTIDER:
Mandag 9-17 / Tirsdag 9-17
Onsdag lukket / Torsdag 9-19
Fredag 9-17 / Lørdag 8-12

Medlem af
Danmarks Frisørmesterforening

Åbningstider
Mandag 9.30-15.00
Tirsdag/onsdag 9.30-17.30
Torsdag 9.30-19.00
Fredag 9.30-17.00
Lørdag åbent efter aftale

Engtoften 6
9280 Storvorde

98 31 70 16

HERRE  &  DAME 
frisørsalon 

S t orvor d e 

Åbningstider 
Mandag 9-17 Tirsdag 9-18
Onsdag LUKKET Torsdag LUKKET
Fredag 9-17 Lørdag 8-12

lukket sidste lørdag i måneden

98 33 76 65
Østre Skovvej 11 · Bælum

98 33 76 65

Åbent mandag-fredag kl. 8.00-16.00 - eller efter aftale

Jernbanegade 2 - 9293 Kongerslev
- lige hvor bussen holder!

Clinique skin & feet
v/Maja Grand Scheel-Poulsen

Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer/hudterapeut
Venusvej 3, 9293 Kongerslev, tlf. 31 44 99 31

www.skin-feet.com
Åbningstider e� er a� ale. Tlf. bestilling man.-tors. 8-16 - fre. 8-15

Hud- & fodklinik

kystbyerne: Det startede så 
godt - solen skinnede over 
Stejlgabet i Dokkedal og Sild, 
Salt og Kartoffelfestivalen. Og 
selvom regnen lukkede marke-
dets boder lidt før forventet, så 
kunne dagen kun beskrives som 
en succes. 

Verdens længste roterende grill
Der var blevet brugt mange 
timer – rigtigt mange timer – på 
at forberede verdens længste 
roterende grill. 286 gafler skul-
le fremskaffes, bøjes og svejses 
fast til grillen, så der til Sild, 
Salt og Kartoffelfestivalen kun-
ne steges kartofler over åbent 
bål og selvfølgelig forsøge at 
komme i Guinness rekordbog. 
Der var blevet brugt timer på 
at lave prøveopsætninger, for 
at finde ud af hvor mange kul, 
der skulle bruges; hvilke kul, 
der skulle bruges; hvor langt 
grillen skulle være over ilden 
for at kartoflerne blev bagt; og 
selvfølgelig sikre sig, at den lille 
motor, der skulle trække grillen 
fungerede.

Til sidst lykkedes det
Alligevel blev seancen forsinket 
en halv times tid, da det man-
ge meter lange bål, nægtede 
at antænde, da det endeligt 
gjaldt. Heldigvis var gode råd 
ikke dyre – og i løbet af kort 
tid, var en mand sendt hjem 
efter en ukrudtsbrænder. Og så 
kom der gang i grillen!
Oldermand fra Remisen Kjeld 
Sørensen og Infoleder fra 
Infocenter Hals Inge Krogh 
Larsen var inviteret som kontrol-
lanter af forsøget, og de kunne 
ved opmålingen bekendtgøre, 
at den roterende grill med sine 
40,30 meter havde slået den 
eksisterende rekord på 32,82 
meter. Hvorvidt redaktørerne 
af Guinness rekordbog mener, 
at forsøget skal i deres årsbog 
vides først på et senere tids-
punkt.
Som en lille bonus for alle de 
fremmødte, så stod arrangø-
rerne efter forsøget med 286 
færdigt grillede kartofler, så der 
var rig mulighed for at få en 
smagsprøve. 

Rekorden kom i hus
Lørdag den 25. august blev der afholdt Sild, Salt og Kartoffelfestival, hvor hovedattraktionerne 
var et rekordforsøg og gourmet mad

Der bankes kartofler

Markedsstemning 

Hej Helena,
Hele sidste vinter og et godt stykke hen på foråret har jeg gået og skran-
tet. Diverse forkølelser, lungebetændelse og hoste. Først nu er jeg fri for 
hosten og næsten fri for løbende næse. Jeg tager en masse C-vitamin og 
har gjort hele perioden, samt 1 multivitaminpille. Men jeg vil gerne høre, 
om du har et forslag til, hvad jeg kan gøre for at komme helt ovenpå inden 
efteråret starter. Jeg vil jo nødig igennem en vinter magen til den sidste.
Venlig hilsen
Karen E.

Kære Karen
Tak for dit brev. Sidste vinter var hård for mange, hvor der var virus og 
bakterier i omløb som satte sig på luftvejene. Dit immunsystem har været 
på overarbejde for at prøve at beskytte dig mod diverse virusangreb vinte-
ren igennem, og det er immunsystemet du nu skal sørge for at få styrket.
Immunsystemet består af et netværk af celler og organer, der arbejder 
sammen om at beskytte kroppen mod angreb fra bakterier, vira og gift-
stoffer. En række faktorer som stress, søvnmangel, mangel på fysisk akti-
vitet, aldring og dårlig ernæring kan svække immunsystemet. For at holde 
sig frisk og i form, skal immunsystemet være aktivt. Sammen med en 
varieret kost og regelmæssig motion kan Immifl ex hjælpe dig med at holde 
dit immunsystem på toppen. Immifl ex indeholder Wellmune WGP, som er 
en naturlig ingrediens (Betaglucan1,3/1,6), der stammer fra almindeligt 
bagegær (Saccharomyses cerevisiae).
Studier viser, at Wellmune WGP aktiverer immunforsvaret, ved at øge an-
tallet af aktive immunceller. Dette sikrer forbedrede immune funktioner 
uden at overstimulere immunsystemet. Denne unikke ingrediens er re-
sultatet af forskning for mere end 1,5 mia. kr. og først i juni 2011 blev 
Wellmune WGP godkendt til brug i kosttilskud af det europæiske fødeva-
reråd EFSA. Nu er Immifl ex kommet på markedet, og produktet virker fra 
den første dag, ved at aktivere det uspecifi kke, medfødte immunsystem 
og øge kroppens naturlige forsvar. Når det er fordøjet, transporteres Well-
mune WGP rundt i kroppen fra et bestemt område af tyndtarmen. Dér 
optages Wellmune WGP af en gruppe af immunceller kaldet makrofager 
og opdeles i mindre fragmenter, der binder sig til en anden gruppe af im-
munceller kaldet neutrofi ler. Det er den type af immunceller, vi har i det 
meste af kroppen. Når neutrofi ler aktiveres af Wellmune WGP, cirkulerer 
de hurtigere og styrker kroppens funktioner. 
Der er udført mange studier på effekten af Wellmune WGP, anvendt på 
bl.a. maratonløbere, brandmænd og mennesker med stress, infektioner 
og infl uenza symptomer, og man kan downloade alle undersøgelser fra 
www.biothera.com .
Immifl ex er en kapsel, og der skal tages én om dagen. Immifl ex Kids an-
vendes til børn op til 40 kg.
Fuld effekt af produktet opnås efter 3-5 dage.
Immifl ex repræsenterer dermed en ny måde at styrke immunforsvaret på, 
men udgangspunktet er faktisk fl ere tusind år gammelt. Den menneske-
lige krop har siden tidernes morgen udviklet en måde at bekæmpe angreb 
fra gær, og det er denne mekanisme der aktiveres af Wellmune WGP i 
Immifl ex. Betaglucanerne ”narrer” så at sige de vigtige immunceller neu-
trofi ler til at tro, at alle de fjendtlige angribere i kroppen er gær, hvorefter 
de angribes og neutraliseres.

Kærlig sommerhilsen fra Helena

SPØRG
 klinikken
v/Helena Dylmer

HAR DU SPØRGSMÅL OM: 

Alternativ behandling, vitaminer, mineraler, hypnose, homøo-
patisk medicin, massage, zoneterapi, kranio-sakral og psykoterapi 
samt meget mere, så skriv til Helena Dylmer. Send et brev til 
Østhimmerlands Folkeblad, mærket »Spørg klinikken«, eller 
mail til: helena@dylmer.dk

Sild, Salt og Kartoffelfestivalen 
er først og fremmest forankret i 
lokalsamfundet og lokale varer. 
Og specielt lokale råvare – der 
blev derfor dagen igennem 
sydet salt, røget sild og bagt 
kartoffelpandekager. 
Det var maden der var i fokus, 
og festivalens gæster kunne da 
også nyde godt af et veldækket 
og fantastisk varieret sildebord, 
med fisk for enhver smag. 
På pladsen var der kokkeskole 
med kok Lars Jeppesen, der 
underviste børnene i at lave 
stegte hyben – og som en side-
gevinst; hvordan man laver rig-
tigt kløpulver. 

Festmiddag sluttede dagen
En kæmpe regnbyge hen over 
eftermiddagen sendte mange 
hjem før beregnet, men man-
ge af dem stod klar igen på 

pladsen klokken 18.30, hvor 
de havde sikret sig en plads 
til aftenens gourmet menu. Igen 
havde kok Lars Jeppesen været 
på banen med en spændende 
buffet. Kartofler, musling og 
krondyr var blandt hovedingre-
dienserne, men Lars Jeppesen 
havde været et smut rundt på 
stranden og havde fundet bl.a. 
bredbladet persille og tang, 
som blev brugt til aftenens ret-
ter. 
Det kan ikke siges, at maden 
var så fantastiks af de 86 spi-
sende gæster blev helt mund-
lamme – de havde nemlig alt 
for travlt med at diskutere den 
lækre mad og alle de nye 
smagsoplevelser, de blev præ-
senteret for. 

malou@oehf.dk
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Chok Pris På 
brændstof hos Go´on
Lørdag den 8. september mellem kl. 10.00 og 12.00 
kan du tanke din bil til priser, du ikke har set længe. 

GO’ON www.goongruppen.dk

ÅBENT ALLE DAGE GO’ON, Østergade 7, 9510 Arden, Tlf.  9856 1064
 GO’ON, Møldrupvej 10, 9520 Skørping, Tlf.  9839 1305
 GO’ON , Vestergade 22 B, 9574 Bælum, Tlf  22183706

GO’ON, Østergade 7, 9510 Arden, Tlf.  9856 1064
GO’ON, Møldrupvej 10, 9520 Skørping, Tlf.  9839 1305
GO’ON , Vestergade 22 B, 9574 Bælum, Tlf  22183706

brændstof hos Go´on
Lørdag den 8. september mellem kl. 10.00 og 12.00 
kan du tanke din bil til priser, du ikke har set længe. 

GO’ON www.goongruppen.dk

Chok Pris 
tAnk ALtid 

biLLiGt

Go’on kontokort
— op til 45 dages kredit
– ingen oprettelsesgebyr
– rentefri konto
– Elektronisk faktura hver måned

så er der fest hos Go´on i 
Arden, skørping og bælum

konkurrence: deltag i vores konkurrence på stationen  
 og vind biograf billetter.

du kan møde eventkonsulenterne fra Go´on på stationen, som 
hjælper dig med at tanke din bil og du er samtidig velkommen 
til at aflevere din ansøgning om et Go´on kontokort.

storvorde: Sensommervejret 
viste sig fra sin bedste side – 
solen skinnede varmt, og de 
enkelte mørke skyer, som jævn-
ligt drev forbi, holdt pænt på 
deres indhold. På græsplænen 
var der rejst et stort festtelt, som 
skulle danne ramme om jubilæ-
umsfesten.
 
Cirkusforestilling for børnene
Kl. 13 startede festlighederne 
med en forestilling med ”Det fly-
vende Kuffertcirkus”, hvor jong-
løren, Søren Lisby, underholdt 
børnehavebørnene i en times 
tid. Efter forestillingen kunne 
han fortælle, at for 15 år siden 
gæstede han også Fuglereden. 
Kl. 14. ankom de indbudte 
gæster, og den officielle del 
af festen kunne starte. Allerførst 
sang børnehavebørnene iført 
fine røde trøjer. Fugleredens 
pædagogiske leder, Jette Høj-
ris, akkompagnerede på guitar 
til de to sange, ”Jeg ved en 

lærkerede” og fødselsdagssan-
gen. Herefter skulle børneha-
vebørnene trakteres. Der blev 
således ro til, at Jette Højris 
kunne holde sin tale.

Initiativtageren  
var specielt indbudt
Efter velkomsten udtrykte hun 
sin glæde over, at én af initia-
tivtagerne til at få oprettet bør-
nehaven for 40 år siden, Lilian 
Jørgensen, havde taget imod 
indbydelsen til jubilæumsfesten. 
Allerede i 1968 var hun med 
i en arbejdsgruppe, hvor hun 
gik rundt og stemte dørklokker 
for at lave en behovsanalyse 
om børnepasning. Hun var på 
dette tidspunkt medlem af 
Gudum-Lillevorde Sogneråd. 
Behovsanalysen viste et klart 
behov for pasning. RED BAR-
NETS lokalafdeling i Aalborg 
støttede forældregruppen og 
gav tilsagn om støtte fra RED 
BARNETS børnehavefond – 

såfremt behovet var der, og 
såfremt sognerådet ville stille 
en grund til rådighed.
Jette Højris fortsatte sin histori-
ske gennemgang. Sognerådet 
anbefalede enstemmigt i marts 
1970, at de ville skænke en 
grund på ca. 2400 kvm – og 
sluttede brevet med, ”at der 
begyndes med en børnehave 
til 40 børn, da der foreligger 
underskrifter fra 65 mødre med 
børn i børnehavealderen – i alt 
97 børn”! 

Områdets første børnehave
Den 1. august 1972 oprandt, 
og de allerførste poder startede 
i børnehaven og var dermed 
med til at skrive historie som de 
første børnehavebørn i det, vi 
nu kalder Dagtilbud Storvorde. 
Dengang var der således 40 
normerede pladser til børn i 
alderen 3 – 7 år mod de i dag 
325 normerede pladser i dag-
tilbuddet, som tilbydes i de seks 
børnehaver i Mou, Kongerslev, 
Storvorde og Gudumholm.

Pasningsbehovet  
ændrede karakter
De først indskrevne børn var født 
i 1966. Så i en alder af 46 år 
kan de jo i princippet sagtens 
være bedsteforældre nu – en 
lidt pudsig tanke. Forældrene 
kunne betale for hver uge, 
eller afregne når måneden var 
gået. Det kostede 50 kr. om 
ugen for en heldagsplads, som 
dækkede kl. 6,30-17,00. En 

halvdagsplads kostede 30 kr. 
Der kunne man vælge en for-
middagsplads kl. 8,00-12,00 
eller en eftermiddagsplads kl. 
13,00-17,00. 

Fra RED BARNETs  
til kommunal børnehave
De fysiske rammer viste sig 
allerede efter få år at være for 
små. I 1978 fik børnehaven 
således sin første tilbygning. 
I 1980 indgik RED BARNETs 
bestyrelse forhandlinger med 
Sejlflod Kommune om, at bør-
nehaven skulle overgå til at 
være en kommunal institution. 
Beslutning herom træffes og 
træder i kraft fra sommeren 
1980. 

28 år som leder
Jette Højris blev ansat som 
leder i Fuglereden i oktober 
1984, og efter en forsøgspe-
riode med fritidshjemsbørn i et 
år ansøgte forældreråd og per-
sonale om at få ordningen gjort 
permanent. Dette blev bevilget 
af kommunalbestyrelsen ved 
udgangen af 1984. Herefter 
blev Børnehaven Fuglereden til 
Daginstitutionen Fuglereden og 
kunne optage børn i alderen 
3-10 år. 
Man anskaffede bl.a. skrivema-
skiner og håndsymaskiner, som 
børnene kunne tage ”kørekort” 
til. Dette betød, at de så alene 
måtte sidde ved maskinerne. 
Til sammenligning kan man jo 
tænke på den udvikling, der er 

sket siden – i dag er selv 3-4 
årige børn fortrolige med en 
computer.

Dagtilbud Storvorde
Den sidste forandring, børne-
haven Fuglereden har været en 
del af, skete sidste år pr. januar 
2011, hvor Aalborg Kommune 
vedtog en ny ledelsesstruktur 
på daginstitutionsområdet. Her 
blev alle Aalborgs ca. 150 
daginstitutioner opdelt i fire 
områder, hvor Fuglereden hører 
under Aalborg Øst med Denise 
Bakholm som leder. 
Område Øst er igen opdelt i 
syv dagtilbud, hvor området 
her hedder Dagtilbud Storvor-
de med Birgitte Møller Jensen 
som dagtilbudsleder.
Jette Højris takkede hende 
varmt, da hun som dagtilbud-
sleder har evnet at føre seks 
børnehaver sammen til ét dag-
tilbud med stor respekt for de 
enkelte børnehavers forskellig-

hed. Her benyttede Jette Højris 
lejligheden til at minde om, at 
der er nedgang i børnetallet i 
Gudumholmområdet, og gav 
udtryk for, at hun håber, der er 
flere børn på vej i området.

Store strukturændringer
Der har således været masser 
af strukturændringer gennem 
de sidste 40 år. Børnehaven 
har oplevet tre kommuner, tre 
navne på børnehaven, op 
til flere til- og ombygninger, 
ændringer i børnenes alder og 
op- og nednormeringer i børne- 
og personalenormeringen. Har 
det altid været nemt? spurgte 
Jette Højris sig selv og svare-
de, at det har det ikke altid. 
Men udfordringerne har været 
spændende, og personalet har 
udvist stor faglig dygtighed, 
ansvarlighed og engagement i 
de mange omstillingsprocesser.
Læs hele artiklen på www.oehf.dk

mak@oehf.dk

Stor festivitas i børnehaven Fuglereden
Den 24. august 2012 var der 40-års jubilæumsfest i Dagtilbud Storvordes ældste børnehave, som er beliggende i Gudumholm
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Annoncen må fylde
op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en
ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:
Kontant ved levering af annoncen

Annoncer til loppemarkedet
kan ikke indtelefoneres!

Indryk en loppemarkedsannonce
og kom ud til 101.262 husstande!

Annoncen sendes til:

Østhimmerlands Folkeblad,
Refsnæsvej 8, 9293 Kongerslev

Mrk.: »Loppemarked«

Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check

ANNONCETEKST:
❑ Sælges    ❑ Købes    ❑ Byttes    ❑ Gives væk

LOPPEMARKED
til 101.262 husstande

20 ord
for 50 kr.

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Loppemarked kupon 4-f  18/08/04  8:23  Side 1

se her! 
inden du laver din annonce!

hvad kan loppemarkedet bruges til?
Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annon-
ceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle 
BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og 
virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men 
henvises til avisens øvrige spalter.

hvilke effekter kan ikke annonceres?
Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: 
Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, 
motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også trak-
torer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EjEn-
 DoMs -, MoToR- og LAnD  BRUGs sIDER eller evt. til 
rubrikken KøB oG sALG). - Du kan IKKE indrykke 
annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse 
annoncer hen vises til rubrikken BEKEnDTGøRELsER.

hvor stor må annoncen være?
Annoncen må HøjsT fylde 20 ord. Det første ord f.eks. 
»sÆLGEs« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et 
ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er 
forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har 
du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er 
du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog 
telefonnr. under hver annonce.

hvad koster en loppeannonce?
KUn kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annon-
cen betales KonTAnT ved indleveringen eller ved 
check. Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE 
indeholde kontanter!

hvor bliver annoncen indrykket?
Annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland (totaloplag 
118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vest himmerlands 
Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. 
øst him merlands Folkeblad, Konger s lev. Hadsund Folke-
blad. Fol ke bladet, støvring og nibe Avis.

hvornår skal annoncen indleveres?
Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 
9.00 ugen før indrykningen.  Annoncer, der modtages 
senere, indrykkes ugen efter. 
Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

vær opmærksom på, at der kan være ændrede 
indleveringsfrister i forbindelse  med helligdage-
ne året igennem. loppeannoncerne bringes her 
i førstkommende nummer efter indlevering!

Sælges: Labrador, sort, han-
hvalp, 2 1/2 mdr. søger nyt hjem. 
Prisen taler vi om.

Tlf. 23 42 22 76

Sælges: Ægte labrador, formel 1 
hvalpe sælges. 3 tæver, køk-
kenopdræt og stuevante. 100% 
familiehund.

Tlf. 25 57 11 01

Sælges: Komplet fastbrændsels-
anlæg sælges. (Atmos DC 50S 
= 48 kw), ca 4 1/2 år. Pris kr. 
22.800.

Tlf. 28 31 30 04

Sælges: AEG vaskemaskine,
Bosch opvaskemaskine, Køle-/
fryseskab, tørretumbler m.v.
 Tlf. 29 77 44 09
 
Sælges: 3-2-1 brun læder-
sofagrube med maghoni stel.
Meget velholdt. Pris: 2500 kr.
 Tlf. 29 89 08 26

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Palisander spisestue-
bord,  stole, skænk og skrivebord 
                                    Tlf.  40 73 19 97
 
Sælges: Golden retriver hvalpe, 
ægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. 
Fysisk/psykisk stabile forældre. 
Stueopdræt. Ring for yderlige info. 
Lone. Pris 3000,-  
              Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14
 
Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 
pers. sort 2.250,- Sovesofa blå 2 
pers. 550,- Karlekammerskab rød. 
650,-                               Tlf. 24 75 59 67
 
Sælges: Havemøbler, hvide i træ 
m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin 
stand 2 år gl.   
 Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90
 
Sælges: Brænde løv 300,- pr. m. Tørt 
EU-pallerammer 30,- pr. palle   
                                     Tlf. 40 34 23 55
 
Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. 
kornvalse, højtrykspresser, halm-
vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07
 
Sælges: Garageport stålpl. 230x225 
800,- Grundfos centrifg. vandp. rust-
fri 900,- MF 135 3 cyl. m/læsser og 
19 tds. Harve og gårdrive 2 transport-
kasser til fjærk 200,- Tlf. 53 26 00 53
 
Sælges: Warp, firkantet ca. 400 
kg. 300,- pr. balle. Ponier ridevante 
evt. bytte med kalve/kreaturer. 
 Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98
 
Sælges: Rhododendron, Azalier, 
Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce-
blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14
 
Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. 
marina 4-takt, Brennderup trailer til 
båd. Alt som nyt samlet: 15.900,-  
 Tlf. 96 52 00 15
 
Sælges: Brænde savet og kløvet. 
Løv 35 cm lang 425,- pr. rm. Gran 35 
cm lang 325,- pr. rm.  
 Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Ny el-cykel 3800,- Ny elek-
trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66
 
Sælges: Træer og buske til haven. 
Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol-
bær, solstik, dronningebusk, tyrkisk-
hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. 
Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Anneks: 10 kvm. Håndvær-
kerbygget, vindue i hver side og dør. 
Indvendig beklædt med fyrrustik. 
19.000,- Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges: Labrador hvalpe, sor-
te hanner. Har fået ormekur, glade 
lydige, katte- og børnevenlige. Ef-
ter jagtglade forældre. Pris 1500,- 
 Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges: 2 ridevante, meget børne-
venlige  shetlænder ponyer. Hoppe 
og hingst sælges. Hovedtøj og sadel 
medfølger. Tlf. 61 54 84 16
 
Sælges: Ægte langhåret dværg 
gravhundehvalpe har fået ormekur, 
er vaccineret og chippet, vant til 
børn og at gå tur 3500,- 
 Tlf. 24 41 44 37
 
Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige 
hvalpe, god familiehund 34-40 cm 
høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,- 
(Sheltie) Tlf. 51 23 21 03
 
Sælges: Borderterrier/puddel 
kryds, lille race har fået orme-
kur. Tæve: 2500,- Han: 2000,-  
 Tlf. 24 27 81 87
 
Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil-
linger søger nyt hjem køkkenopdræt
 Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Palisander spisestue-
bord,  stole, skænk og skrivebord 
                                    Tlf.  40 73 19 97
 
Sælges: Golden retriver hvalpe, 
ægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. 
Fysisk/psykisk stabile forældre. 
Stueopdræt. Ring for yderlige info. 
Lone. Pris 3000,-  
              Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14
 
Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 
pers. sort 2.250,- Sovesofa blå 2 
pers. 550,- Karlekammerskab rød. 
650,-                               Tlf. 24 75 59 67
 
Sælges: Havemøbler, hvide i træ 
m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin 
stand 2 år gl.   
 Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90
 
Sælges: Brænde løv 300,- pr. m. Tørt 
EU-pallerammer 30,- pr. palle   
                                     Tlf. 40 34 23 55
 
Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. 
kornvalse, højtrykspresser, halm-
vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07
 
Sælges: Garageport stålpl. 230x225 
800,- Grundfos centrifg. vandp. rust-
fri 900,- MF 135 3 cyl. m/læsser og 
19 tds. Harve og gårdrive 2 transport-
kasser til fjærk 200,- Tlf. 53 26 00 53
 
Sælges: Warp, firkantet ca. 400 
kg. 300,- pr. balle. Ponier ridevante 
evt. bytte med kalve/kreaturer. 
 Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98
 
Sælges: Rhododendron, Azalier, 
Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce-
blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14
 
Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. 
marina 4-takt, Brennderup trailer til 
båd. Alt som nyt samlet: 15.900,-  
 Tlf. 96 52 00 15
 
Sælges: Brænde savet og kløvet. 
Løv 35 cm lang 425,- pr. rm. Gran 35 
cm lang 325,- pr. rm.  
 Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Ny el-cykel 3800,- Ny elek-
trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66
 
Sælges: Træer og buske til haven. 
Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol-
bær, solstik, dronningebusk, tyrkisk-
hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. 
Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Anneks: 10 kvm. Håndvær-
kerbygget, vindue i hver side og dør. 
Indvendig beklædt med fyrrustik. 
19.000,- Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges: Labrador hvalpe, sor-
te hanner. Har fået ormekur, glade 
lydige, katte- og børnevenlige. Ef-
ter jagtglade forældre. Pris 1500,- 
 Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges: 2 ridevante, meget børne-
venlige  shetlænder ponyer. Hoppe 
og hingst sælges. Hovedtøj og sadel 
medfølger. Tlf. 61 54 84 16
 
Sælges: Ægte langhåret dværg 
gravhundehvalpe har fået ormekur, 
er vaccineret og chippet, vant til 
børn og at gå tur 3500,- 
 Tlf. 24 41 44 37
 
Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige 
hvalpe, god familiehund 34-40 cm 
høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,- 
(Sheltie) Tlf. 51 23 21 03
 
Sælges: Borderterrier/puddel 
kryds, lille race har fået orme-
kur. Tæve: 2500,- Han: 2000,-  
 Tlf. 24 27 81 87
 
Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil-
linger søger nyt hjem køkkenopdræt
 Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Palisander spisestue-
bord,  stole, skænk og skrivebord 
                                    Tlf.  40 73 19 97
 
Sælges: Golden retriver hvalpe, 
ægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. 
Fysisk/psykisk stabile forældre. 
Stueopdræt. Ring for yderlige info. 
Lone. Pris 3000,-  
              Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14
 
Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 
pers. sort 2.250,- Sovesofa blå 2 
pers. 550,- Karlekammerskab rød. 
650,-                               Tlf. 24 75 59 67
 
Sælges: Havemøbler, hvide i træ 
m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin 
stand 2 år gl.   
 Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90
 
Sælges: Brænde løv 300,- pr. m. Tørt 
EU-pallerammer 30,- pr. palle   
                                     Tlf. 40 34 23 55
 
Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. 
kornvalse, højtrykspresser, halm-
vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07
 
Sælges: Garageport stålpl. 230x225 
800,- Grundfos centrifg. vandp. rust-
fri 900,- MF 135 3 cyl. m/læsser og 
19 tds. Harve og gårdrive 2 transport-
kasser til fjærk 200,- Tlf. 53 26 00 53
 
Sælges: Warp, firkantet ca. 400 
kg. 300,- pr. balle. Ponier ridevante 
evt. bytte med kalve/kreaturer. 
 Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98
 
Sælges: Rhododendron, Azalier, 
Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce-
blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14
 
Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. 
marina 4-takt, Brennderup trailer til 
båd. Alt som nyt samlet: 15.900,-  
 Tlf. 96 52 00 15
 
Sælges: Brænde savet og kløvet. 
Løv 35 cm lang 425,- pr. rm. Gran 35 
cm lang 325,- pr. rm.  
 Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Ny el-cykel 3800,- Ny elek-
trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66
 
Sælges: Træer og buske til haven. 
Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol-
bær, solstik, dronningebusk, tyrkisk-
hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. 
Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Anneks: 10 kvm. Håndvær-
kerbygget, vindue i hver side og dør. 
Indvendig beklædt med fyrrustik. 
19.000,- Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges: Labrador hvalpe, sor-
te hanner. Har fået ormekur, glade 
lydige, katte- og børnevenlige. Ef-
ter jagtglade forældre. Pris 1500,- 
 Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges: 2 ridevante, meget børne-
venlige  shetlænder ponyer. Hoppe 
og hingst sælges. Hovedtøj og sadel 
medfølger. Tlf. 61 54 84 16
 
Sælges: Ægte langhåret dværg 
gravhundehvalpe har fået ormekur, 
er vaccineret og chippet, vant til 
børn og at gå tur 3500,- 
 Tlf. 24 41 44 37
 
Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige 
hvalpe, god familiehund 34-40 cm 
høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,- 
(Sheltie) Tlf. 51 23 21 03
 
Sælges: Borderterrier/puddel 
kryds, lille race har fået orme-
kur. Tæve: 2500,- Han: 2000,-  
 Tlf. 24 27 81 87
 
Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil-
linger søger nyt hjem køkkenopdræt
 Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Palisander spisestue-
bord,  stole, skænk og skrivebord 
                                    Tlf.  40 73 19 97
 
Sælges: Golden retriver hvalpe, 
ægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. 
Fysisk/psykisk stabile forældre. 
Stueopdræt. Ring for yderlige info. 
Lone. Pris 3000,-  
              Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14
 
Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 
pers. sort 2.250,- Sovesofa blå 2 
pers. 550,- Karlekammerskab rød. 
650,-                               Tlf. 24 75 59 67
 
Sælges: Havemøbler, hvide i træ 
m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin 
stand 2 år gl.   
 Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90
 
Sælges: Brænde løv 300,- pr. m. Tørt 
EU-pallerammer 30,- pr. palle   
                                     Tlf. 40 34 23 55
 
Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. 
kornvalse, højtrykspresser, halm-
vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07
 
Sælges: Garageport stålpl. 230x225 
800,- Grundfos centrifg. vandp. rust-
fri 900,- MF 135 3 cyl. m/læsser og 
19 tds. Harve og gårdrive 2 transport-
kasser til fjærk 200,- Tlf. 53 26 00 53
 
Sælges: Warp, firkantet ca. 400 
kg. 300,- pr. balle. Ponier ridevante 
evt. bytte med kalve/kreaturer. 
 Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98
 
Sælges: Rhododendron, Azalier, 
Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce-
blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14
 
Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. 
marina 4-takt, Brennderup trailer til 
båd. Alt som nyt samlet: 15.900,-  
 Tlf. 96 52 00 15
 
Sælges: Brænde savet og kløvet. 
Løv 35 cm lang 425,- pr. rm. Gran 35 
cm lang 325,- pr. rm.  
 Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Ny el-cykel 3800,- Ny elek-
trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66
 
Sælges: Træer og buske til haven. 
Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol-
bær, solstik, dronningebusk, tyrkisk-
hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. 
Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Anneks: 10 kvm. Håndvær-
kerbygget, vindue i hver side og dør. 
Indvendig beklædt med fyrrustik. 
19.000,- Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges: Labrador hvalpe, sor-
te hanner. Har fået ormekur, glade 
lydige, katte- og børnevenlige. Ef-
ter jagtglade forældre. Pris 1500,- 
 Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges: 2 ridevante, meget børne-
venlige  shetlænder ponyer. Hoppe 
og hingst sælges. Hovedtøj og sadel 
medfølger. Tlf. 61 54 84 16
 
Sælges: Ægte langhåret dværg 
gravhundehvalpe har fået ormekur, 
er vaccineret og chippet, vant til 
børn og at gå tur 3500,- 
 Tlf. 24 41 44 37
 
Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige 
hvalpe, god familiehund 34-40 cm 
høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,- 
(Sheltie) Tlf. 51 23 21 03
 
Sælges: Borderterrier/puddel 
kryds, lille race har fået orme-
kur. Tæve: 2500,- Han: 2000,-  
 Tlf. 24 27 81 87
 
Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil-
linger søger nyt hjem køkkenopdræt
 Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09

 

Sælges: 2 x 1/4 slagtet kød-
kvæg á 50 kr. pr. kg. 
Løvtræ, kløvet, savet, tørt. Fra 
325 kr. pr. rm.

Tlf. 29 84 57 26
 

Købes: Danske Postkort fra før 
1950 købes. Gerne hele album 
samt gl. bryggeri og reklame 
effekter. 
 Tlf. 50 55 50 03

Sælges: 1 køle/frys Ariston Super 
Spec. A+ lavenergi m/pure wind, 
flot, hvidt m/2 døre, 100% 
OK, brugt kun 6 mdr., som nyt 
H188x60, evt. lev. kr. 2.150,- 
 Tlf. 98 31 03 90

Sælges: 1 elkomfur, keramisk 
plade med blæseovn og grill, 
100% OK, brugt 8 mdr. som nyt. 
Flot stål, evt. lev. kr. 1.750,- 
 Tlf. 98 31 03 90

Købes: Får, lam, væddere, alle 
slags, efter 16.00 
 Tlf. 23 83 27 36

Sælges: Gamle glas, ovalt spejl, 
confetti = hyacintglas, snap-
sehund. Gammelt hattehoved, 
dametasker, kuffert, kælk og 
meget mere. 
 Tlf. 40 61 91 11

Sælges: Cylinderklipper, selv-
kørende, Gudenå G.U, L 45 med 
græsboks, som ny, 2 år gammel.

Tlf. 52 92 88 10

Sælges: Golden Retrieverhval-
pe. Dejlige kønne livlige hvalpe. 
Køkkenopdræt. Har fået orme-
kur, er vacc. DKK stambog.

Tlf. 98 65 83 34

Gives væk: 6 herlige og kælne 
kattekillinger kan hentes. En eller 
flere gratis. Vant til kattegrus. 
Ingen lus eller lopper. Født 25. 
maj. Deres mor var skrap til at 
fange mus.

Tlf. 98 64 82 48

Sælges: Bådtrailer til ca. 16 fods 
jolle. Uden papirer, med lys, ok, 
køreklar 2000 kr.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Gl. avlshoppe, kåret, 
hovedstambog, afkom kan ses, 
tilredet 10.000 kr. Barokpinto-
hoppe 5 år, tilredet, drægtig ved 
Friser 14.000 kr.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Siameserkillinger, flot-
te, sunde, kælne brunmaskede 
kattekillinger. Ormekur, dyrlæ-
getjek og 1. vaccination 1000 kr.

Tlf. 40 42 73 16

Sælges: Veteranknallert Diesella 
1953 helt original har aldrig væ-
ret adskilt, kører perfekt. Pris kr. 
7.000,-

Tlf. 22 32 52 94

Sælges: Wraphø 60-70 kg. 
Dværghønsekyllinger, Gul Verdot-
te dværg, flerfarvet Susses, lyse
Susses, tværstribet Plymorock.
Seletøj til pony. Maratonvogn. 

Tlf. 20 70 96 30

Sælges: Fryseskab, pænt, som nyt
350 kr. Pengeskab mrk. M.H.Jæger
800 kr. Søjleboremaskine, lille 300
kr. 2 stk. metaldrejebænke mrk.
Lion, evt. samlet 4500 kr.

Tlf. 30 63 83 31

Sælges: 2 sorte læderstole på dre-
jefod, 500 kr.

Tlf. 41 14 52 95 Aars

Sælges: Brænde. Bøg fra 295 kr.
pr. m. Gran fra 190 kr. pr. m. Løv
fra 265 kr. pr. m. Kan evt. leveres.

Tlf. 98 65 43 41 / 21 26 43 30

Sælges: Almuegerigter, fodlister,
68, 92, 118 mm, 14, 18, 25 kr./m. 
L. Binderup.

Tlf. 61 26 40 69

Sælges: Spisebord (palisander)
90x140 cm. Kan blive 90x95 cm + 
2 plader á 45 cm.

Tlf. 98 64 50 12 Aars

Sælges: AEG vaskemaskine, som
ny. Miele opvaskemaskine. Bosch
vaskemaskine.

Tlf. 42 52 19 63

Sælges: Piaggio Typhoon, 3 år
gammel, km 6200, m. boks og kæ-
delås. Alt virker 100%. Nyt fordæk.
4000 kr.

Tlf. 27 12 31 36

Sælges: Gæstehus 9 m2, isoleret
gulv, termovinduer, tagrender er
samlet. Stålsilo til Stokerfyr 2x5
meter.

Tlf. 98 65 42 69

Sælges: Rød Shetlænderrhoppe
m/hingsteføl, har gået ved hingst
(Aars)

Tlf. 40 78 44 33

Sælges: Minicrosser 130. 15kmt,
40 km på en opladning, kr. 8850.
Calypso 10kmt, 40 km på en op-
ladning, kr. 6850.

Tlf. 22 74 89 02

Sælges: Haveplanter. Eks. Pæo-
ner, Montbretia, Gyldenris, Pryd-
græsser, Agapantus, Anadonis,
Blodurt, Træpæon, Flaskerenser,
Fritelarie, Rosenrobina, Haveor-
kide, Engblomme, Mesonopsis,
Bronzeblad, Hosta.

Tlf. 41 17 45 55 / 98 62 14 15
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Annoncen må fylde
op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en
ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:
Kontant ved levering af annoncen

Annoncer til loppemarkedet
kan ikke indtelefoneres!

Indryk en loppemarkedsannonce
og kom ud til 101.262 husstande!

Annoncen sendes til:

Østhimmerlands Folkeblad,
Refsnæsvej 8, 9293 Kongerslev

Mrk.: »Loppemarked«

Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check

ANNONCETEKST:
❑ Sælges    ❑ Købes    ❑ Byttes    ❑ Gives væk

LOPPEMARKED
til 101.262 husstande

20 ord
for 50 kr.

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Loppemarked kupon 4-f  18/08/04  8:23  Side 1

se her! 
inden du laver din annonce!

hvad kan loppemarkedet bruges til?
Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annon-
ceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle 
BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og 
virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men 
henvises til avisens øvrige spalter.

hvilke effekter kan ikke annonceres?
Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: 
Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, 
motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også trak-
torer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EjEn-
 DoMs -, MoToR- og LAnD  BRUGs sIDER eller evt. til 
rubrikken KøB oG sALG). - Du kan IKKE indrykke 
annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse 
annoncer hen vises til rubrikken BEKEnDTGøRELsER.

hvor stor må annoncen være?
Annoncen må HøjsT fylde 20 ord. Det første ord f.eks. 
»sÆLGEs« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et 
ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er 
forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har 
du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er 
du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog 
telefonnr. under hver annonce.

hvad koster en loppeannonce?
KUn kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annon-
cen betales KonTAnT ved indleveringen eller ved 
check. Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE 
indeholde kontanter!

hvor bliver annoncen indrykket?
Annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland (totaloplag 
118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vest himmerlands 
Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. 
øst him merlands Folkeblad, Konger s lev. Hadsund Folke-
blad. Fol ke bladet, støvring og nibe Avis.

hvornår skal annoncen indleveres?
Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 
9.00 ugen før indrykningen.  Annoncer, der modtages 
senere, indrykkes ugen efter. 
Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

vær opmærksom på, at der kan være ændrede 
indleveringsfrister i forbindelse  med helligdage-
ne året igennem. loppeannoncerne bringes her 
i førstkommende nummer efter indlevering!

Sælges: Labrador, sort, han-
hvalp, 2 1/2 mdr. søger nyt hjem. 
Prisen taler vi om.

Tlf. 23 42 22 76

Sælges: Ægte labrador, formel 1 
hvalpe sælges. 3 tæver, køk-
kenopdræt og stuevante. 100% 
familiehund.

Tlf. 25 57 11 01

Sælges: Komplet fastbrændsels-
anlæg sælges. (Atmos DC 50S 
= 48 kw), ca 4 1/2 år. Pris kr. 
22.800.

Tlf. 28 31 30 04

Sælges: AEG vaskemaskine,
Bosch opvaskemaskine, Køle-/
fryseskab, tørretumbler m.v.
 Tlf. 29 77 44 09
 
Sælges: 3-2-1 brun læder-
sofagrube med maghoni stel.
Meget velholdt. Pris: 2500 kr.
 Tlf. 29 89 08 26

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Palisander spisestue-
bord,  stole, skænk og skrivebord 
                                    Tlf.  40 73 19 97
 
Sælges: Golden retriver hvalpe, 
ægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. 
Fysisk/psykisk stabile forældre. 
Stueopdræt. Ring for yderlige info. 
Lone. Pris 3000,-  
              Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14
 
Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 
pers. sort 2.250,- Sovesofa blå 2 
pers. 550,- Karlekammerskab rød. 
650,-                               Tlf. 24 75 59 67
 
Sælges: Havemøbler, hvide i træ 
m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin 
stand 2 år gl.   
 Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90
 
Sælges: Brænde løv 300,- pr. m. Tørt 
EU-pallerammer 30,- pr. palle   
                                     Tlf. 40 34 23 55
 
Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. 
kornvalse, højtrykspresser, halm-
vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07
 
Sælges: Garageport stålpl. 230x225 
800,- Grundfos centrifg. vandp. rust-
fri 900,- MF 135 3 cyl. m/læsser og 
19 tds. Harve og gårdrive 2 transport-
kasser til fjærk 200,- Tlf. 53 26 00 53
 
Sælges: Warp, firkantet ca. 400 
kg. 300,- pr. balle. Ponier ridevante 
evt. bytte med kalve/kreaturer. 
 Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98
 
Sælges: Rhododendron, Azalier, 
Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce-
blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14
 
Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. 
marina 4-takt, Brennderup trailer til 
båd. Alt som nyt samlet: 15.900,-  
 Tlf. 96 52 00 15
 
Sælges: Brænde savet og kløvet. 
Løv 35 cm lang 425,- pr. rm. Gran 35 
cm lang 325,- pr. rm.  
 Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Ny el-cykel 3800,- Ny elek-
trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66
 
Sælges: Træer og buske til haven. 
Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol-
bær, solstik, dronningebusk, tyrkisk-
hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. 
Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Anneks: 10 kvm. Håndvær-
kerbygget, vindue i hver side og dør. 
Indvendig beklædt med fyrrustik. 
19.000,- Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges: Labrador hvalpe, sor-
te hanner. Har fået ormekur, glade 
lydige, katte- og børnevenlige. Ef-
ter jagtglade forældre. Pris 1500,- 
 Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges: 2 ridevante, meget børne-
venlige  shetlænder ponyer. Hoppe 
og hingst sælges. Hovedtøj og sadel 
medfølger. Tlf. 61 54 84 16
 
Sælges: Ægte langhåret dværg 
gravhundehvalpe har fået ormekur, 
er vaccineret og chippet, vant til 
børn og at gå tur 3500,- 
 Tlf. 24 41 44 37
 
Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige 
hvalpe, god familiehund 34-40 cm 
høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,- 
(Sheltie) Tlf. 51 23 21 03
 
Sælges: Borderterrier/puddel 
kryds, lille race har fået orme-
kur. Tæve: 2500,- Han: 2000,-  
 Tlf. 24 27 81 87
 
Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil-
linger søger nyt hjem køkkenopdræt
 Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Palisander spisestue-
bord,  stole, skænk og skrivebord 
                                    Tlf.  40 73 19 97
 
Sælges: Golden retriver hvalpe, 
ægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. 
Fysisk/psykisk stabile forældre. 
Stueopdræt. Ring for yderlige info. 
Lone. Pris 3000,-  
              Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14
 
Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 
pers. sort 2.250,- Sovesofa blå 2 
pers. 550,- Karlekammerskab rød. 
650,-                               Tlf. 24 75 59 67
 
Sælges: Havemøbler, hvide i træ 
m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin 
stand 2 år gl.   
 Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90
 
Sælges: Brænde løv 300,- pr. m. Tørt 
EU-pallerammer 30,- pr. palle   
                                     Tlf. 40 34 23 55
 
Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. 
kornvalse, højtrykspresser, halm-
vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07
 
Sælges: Garageport stålpl. 230x225 
800,- Grundfos centrifg. vandp. rust-
fri 900,- MF 135 3 cyl. m/læsser og 
19 tds. Harve og gårdrive 2 transport-
kasser til fjærk 200,- Tlf. 53 26 00 53
 
Sælges: Warp, firkantet ca. 400 
kg. 300,- pr. balle. Ponier ridevante 
evt. bytte med kalve/kreaturer. 
 Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98
 
Sælges: Rhododendron, Azalier, 
Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce-
blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14
 
Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. 
marina 4-takt, Brennderup trailer til 
båd. Alt som nyt samlet: 15.900,-  
 Tlf. 96 52 00 15
 
Sælges: Brænde savet og kløvet. 
Løv 35 cm lang 425,- pr. rm. Gran 35 
cm lang 325,- pr. rm.  
 Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Ny el-cykel 3800,- Ny elek-
trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66
 
Sælges: Træer og buske til haven. 
Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol-
bær, solstik, dronningebusk, tyrkisk-
hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. 
Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Anneks: 10 kvm. Håndvær-
kerbygget, vindue i hver side og dør. 
Indvendig beklædt med fyrrustik. 
19.000,- Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges: Labrador hvalpe, sor-
te hanner. Har fået ormekur, glade 
lydige, katte- og børnevenlige. Ef-
ter jagtglade forældre. Pris 1500,- 
 Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges: 2 ridevante, meget børne-
venlige  shetlænder ponyer. Hoppe 
og hingst sælges. Hovedtøj og sadel 
medfølger. Tlf. 61 54 84 16
 
Sælges: Ægte langhåret dværg 
gravhundehvalpe har fået ormekur, 
er vaccineret og chippet, vant til 
børn og at gå tur 3500,- 
 Tlf. 24 41 44 37
 
Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige 
hvalpe, god familiehund 34-40 cm 
høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,- 
(Sheltie) Tlf. 51 23 21 03
 
Sælges: Borderterrier/puddel 
kryds, lille race har fået orme-
kur. Tæve: 2500,- Han: 2000,-  
 Tlf. 24 27 81 87
 
Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil-
linger søger nyt hjem køkkenopdræt
 Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Palisander spisestue-
bord,  stole, skænk og skrivebord 
                                    Tlf.  40 73 19 97
 
Sælges: Golden retriver hvalpe, 
ægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. 
Fysisk/psykisk stabile forældre. 
Stueopdræt. Ring for yderlige info. 
Lone. Pris 3000,-  
              Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14
 
Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 
pers. sort 2.250,- Sovesofa blå 2 
pers. 550,- Karlekammerskab rød. 
650,-                               Tlf. 24 75 59 67
 
Sælges: Havemøbler, hvide i træ 
m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin 
stand 2 år gl.   
 Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90
 
Sælges: Brænde løv 300,- pr. m. Tørt 
EU-pallerammer 30,- pr. palle   
                                     Tlf. 40 34 23 55
 
Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. 
kornvalse, højtrykspresser, halm-
vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07
 
Sælges: Garageport stålpl. 230x225 
800,- Grundfos centrifg. vandp. rust-
fri 900,- MF 135 3 cyl. m/læsser og 
19 tds. Harve og gårdrive 2 transport-
kasser til fjærk 200,- Tlf. 53 26 00 53
 
Sælges: Warp, firkantet ca. 400 
kg. 300,- pr. balle. Ponier ridevante 
evt. bytte med kalve/kreaturer. 
 Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98
 
Sælges: Rhododendron, Azalier, 
Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce-
blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14
 
Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. 
marina 4-takt, Brennderup trailer til 
båd. Alt som nyt samlet: 15.900,-  
 Tlf. 96 52 00 15
 
Sælges: Brænde savet og kløvet. 
Løv 35 cm lang 425,- pr. rm. Gran 35 
cm lang 325,- pr. rm.  
 Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Ny el-cykel 3800,- Ny elek-
trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66
 
Sælges: Træer og buske til haven. 
Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol-
bær, solstik, dronningebusk, tyrkisk-
hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. 
Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Anneks: 10 kvm. Håndvær-
kerbygget, vindue i hver side og dør. 
Indvendig beklædt med fyrrustik. 
19.000,- Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges: Labrador hvalpe, sor-
te hanner. Har fået ormekur, glade 
lydige, katte- og børnevenlige. Ef-
ter jagtglade forældre. Pris 1500,- 
 Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges: 2 ridevante, meget børne-
venlige  shetlænder ponyer. Hoppe 
og hingst sælges. Hovedtøj og sadel 
medfølger. Tlf. 61 54 84 16
 
Sælges: Ægte langhåret dværg 
gravhundehvalpe har fået ormekur, 
er vaccineret og chippet, vant til 
børn og at gå tur 3500,- 
 Tlf. 24 41 44 37
 
Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige 
hvalpe, god familiehund 34-40 cm 
høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,- 
(Sheltie) Tlf. 51 23 21 03
 
Sælges: Borderterrier/puddel 
kryds, lille race har fået orme-
kur. Tæve: 2500,- Han: 2000,-  
 Tlf. 24 27 81 87
 
Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil-
linger søger nyt hjem køkkenopdræt
 Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Palisander spisestue-
bord,  stole, skænk og skrivebord 
                                    Tlf.  40 73 19 97
 
Sælges: Golden retriver hvalpe, 
ægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. 
Fysisk/psykisk stabile forældre. 
Stueopdræt. Ring for yderlige info. 
Lone. Pris 3000,-  
              Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14
 
Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 
pers. sort 2.250,- Sovesofa blå 2 
pers. 550,- Karlekammerskab rød. 
650,-                               Tlf. 24 75 59 67
 
Sælges: Havemøbler, hvide i træ 
m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin 
stand 2 år gl.   
 Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90
 
Sælges: Brænde løv 300,- pr. m. Tørt 
EU-pallerammer 30,- pr. palle   
                                     Tlf. 40 34 23 55
 
Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. 
kornvalse, højtrykspresser, halm-
vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07
 
Sælges: Garageport stålpl. 230x225 
800,- Grundfos centrifg. vandp. rust-
fri 900,- MF 135 3 cyl. m/læsser og 
19 tds. Harve og gårdrive 2 transport-
kasser til fjærk 200,- Tlf. 53 26 00 53
 
Sælges: Warp, firkantet ca. 400 
kg. 300,- pr. balle. Ponier ridevante 
evt. bytte med kalve/kreaturer. 
 Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98
 
Sælges: Rhododendron, Azalier, 
Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce-
blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14
 
Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. 
marina 4-takt, Brennderup trailer til 
båd. Alt som nyt samlet: 15.900,-  
 Tlf. 96 52 00 15
 
Sælges: Brænde savet og kløvet. 
Løv 35 cm lang 425,- pr. rm. Gran 35 
cm lang 325,- pr. rm.  
 Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Ny el-cykel 3800,- Ny elek-
trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66
 
Sælges: Træer og buske til haven. 
Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol-
bær, solstik, dronningebusk, tyrkisk-
hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. 
Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88
 
Sælges: Anneks: 10 kvm. Håndvær-
kerbygget, vindue i hver side og dør. 
Indvendig beklædt med fyrrustik. 
19.000,- Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges: Labrador hvalpe, sor-
te hanner. Har fået ormekur, glade 
lydige, katte- og børnevenlige. Ef-
ter jagtglade forældre. Pris 1500,- 
 Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges: 2 ridevante, meget børne-
venlige  shetlænder ponyer. Hoppe 
og hingst sælges. Hovedtøj og sadel 
medfølger. Tlf. 61 54 84 16
 
Sælges: Ægte langhåret dværg 
gravhundehvalpe har fået ormekur, 
er vaccineret og chippet, vant til 
børn og at gå tur 3500,- 
 Tlf. 24 41 44 37
 
Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige 
hvalpe, god familiehund 34-40 cm 
høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,- 
(Sheltie) Tlf. 51 23 21 03
 
Sælges: Borderterrier/puddel 
kryds, lille race har fået orme-
kur. Tæve: 2500,- Han: 2000,-  
 Tlf. 24 27 81 87
 
Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil-
linger søger nyt hjem køkkenopdræt
 Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09

 

Sælges: 2 x 1/4 slagtet kød-
kvæg á 50 kr. pr. kg. 
Løvtræ, kløvet, savet, tørt. Fra 
325 kr. pr. rm.

Tlf. 29 84 57 26
 

Købes: Danske Postkort fra før 
1950 købes. Gerne hele album 
samt gl. bryggeri og reklame 
effekter. 
 Tlf. 50 55 50 03

Sælges: 1 køle/frys Ariston Super 
Spec. A+ lavenergi m/pure wind, 
flot, hvidt m/2 døre, 100% 
OK, brugt kun 6 mdr., som nyt 
H188x60, evt. lev. kr. 2.150,- 
 Tlf. 98 31 03 90

Sælges: 1 elkomfur, keramisk 
plade med blæseovn og grill, 
100% OK, brugt 8 mdr. som nyt. 
Flot stål, evt. lev. kr. 1.750,- 
 Tlf. 98 31 03 90

Købes: Får, lam, væddere, alle 
slags, efter 16.00 
 Tlf. 23 83 27 36

Sælges: Gamle glas, ovalt spejl, 
confetti = hyacintglas, snap-
sehund. Gammelt hattehoved, 
dametasker, kuffert, kælk og 
meget mere. 
 Tlf. 40 61 91 11

Sælges: Cylinderklipper, selv-
kørende, Gudenå G.U, L 45 med 
græsboks, som ny, 2 år gammel.

Tlf. 52 92 88 10

Sælges: Golden Retrieverhval-
pe. Dejlige kønne livlige hvalpe. 
Køkkenopdræt. Har fået orme-
kur, er vacc. DKK stambog.

Tlf. 98 65 83 34

Gives væk: 6 herlige og kælne 
kattekillinger kan hentes. En eller 
flere gratis. Vant til kattegrus. 
Ingen lus eller lopper. Født 25. 
maj. Deres mor var skrap til at 
fange mus.

Tlf. 98 64 82 48

Sælges: Bådtrailer til ca. 16 fods 
jolle. Uden papirer, med lys, ok, 
køreklar 2000 kr.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Gl. avlshoppe, kåret, 
hovedstambog, afkom kan ses, 
tilredet 10.000 kr. Barokpinto-
hoppe 5 år, tilredet, drægtig ved 
Friser 14.000 kr.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Siameserkillinger, flot-
te, sunde, kælne brunmaskede 
kattekillinger. Ormekur, dyrlæ-
getjek og 1. vaccination 1000 kr.

Tlf. 40 42 73 16

Sælges: Veteranknallert Diesella 
1953 helt original har aldrig væ-
ret adskilt, kører perfekt. Pris kr. 
7.000,-

Tlf. 22 32 52 94

Sælges: Wraphø 60-70 kg. 
Dværghønsekyllinger, Gul Verdot-
te dværg, flerfarvet Susses, lyse
Susses, tværstribet Plymorock.
Seletøj til pony. Maratonvogn. 

Tlf. 20 70 96 30

Sælges: Fryseskab, pænt, som nyt
350 kr. Pengeskab mrk. M.H.Jæger
800 kr. Søjleboremaskine, lille 300
kr. 2 stk. metaldrejebænke mrk.
Lion, evt. samlet 4500 kr.

Tlf. 30 63 83 31

Sælges: 2 sorte læderstole på dre-
jefod, 500 kr.

Tlf. 41 14 52 95 Aars

Sælges: Brænde. Bøg fra 295 kr.
pr. m. Gran fra 190 kr. pr. m. Løv
fra 265 kr. pr. m. Kan evt. leveres.

Tlf. 98 65 43 41 / 21 26 43 30

Sælges: Almuegerigter, fodlister,
68, 92, 118 mm, 14, 18, 25 kr./m. 
L. Binderup.

Tlf. 61 26 40 69

Sælges: Spisebord (palisander)
90x140 cm. Kan blive 90x95 cm + 
2 plader á 45 cm.

Tlf. 98 64 50 12 Aars

Sælges: AEG vaskemaskine, som
ny. Miele opvaskemaskine. Bosch
vaskemaskine.

Tlf. 42 52 19 63

Sælges: Piaggio Typhoon, 3 år
gammel, km 6200, m. boks og kæ-
delås. Alt virker 100%. Nyt fordæk.
4000 kr.

Tlf. 27 12 31 36

Sælges: Gæstehus 9 m2, isoleret
gulv, termovinduer, tagrender er
samlet. Stålsilo til Stokerfyr 2x5
meter.

Tlf. 98 65 42 69

Sælges: Rød Shetlænderrhoppe
m/hingsteføl, har gået ved hingst
(Aars)

Tlf. 40 78 44 33

Sælges: Minicrosser 130. 15kmt,
40 km på en opladning, kr. 8850.
Calypso 10kmt, 40 km på en op-
ladning, kr. 6850.

Tlf. 22 74 89 02

Sælges: Haveplanter. Eks. Pæo-
ner, Montbretia, Gyldenris, Pryd-
græsser, Agapantus, Anadonis,
Blodurt, Træpæon, Flaskerenser,
Fritelarie, Rosenrobina, Haveor-
kide, Engblomme, Mesonopsis,
Bronzeblad, Hosta.

Tlf. 41 17 45 55 / 98 62 14 15

Annoncen sendes til / afleveres hos:

Nibe Avis, Jacob Petersens Vej 13,  9240 Nibe
Mrk.: »Loppemarked«

så den er os i hænde senest fredag kl. 9.00

Sælges:  Labrador retriever  hval-
pe. Født 7.8 på landet. Børneven-
lige, jagt-egnede. 8 sorte/brune. 
Stambog, sundhedsbog, chippet, 
vaccine-ret og fået ormekur.

 Tlf. 21 78 77 74 / 28 34 88 56

Sælges:  Flotte dansk/svensk gård-
hunde hvalpe. Sælges fra uge 49. 
3 tæver + 4 hanner. Vi sørger for 
ormekur + chipmærkning. 1500 
kr. pr. stk.  

 Tlf. 42 25 13 14 

Sælges:  Ægte foxterrierhvalpe. 
Begge køn, flotte og veltrim-
mede. Har fået ormekur og er 
rejseklare. Begge forældre haves. 
Hurtig køb - halv pris kr. 750.

 Tlf. 23 92 11 97 Trend

Sælges:  2 lækre tæver. Søde og 
charmerende, 8 uger. Chippet, 
vacc., sundhedsbog, stambog, 
købskontrakt. Mere info på

 Tlf. 28 15 08 97

Sælges:  Vinterdæk til Polo, årg. 
86, 13 tommer, på stålfælge. Kr. 
600.

 Tlf. 24 24 57 71

Sælges:  Sort damecykel af mær-
ket Rocky, City Rider, nyrenove-
ret. Kr. 500.

 Tlf. 96 49 70 70

Sælges:  Hø i rundballer, alm. og 
wrap sælges kr. 1/kg. Labrador-
hvalp sælges for kr. 500.

 Tlf. 23 42 22 76 

Sælges: Dansk/Svensk gård-
hunde/Kleiner Münsterlænder
hvalpe. 5 hanner. God familie og
jagthund. Ormekur. Er salgsklare. 
 Tlf. 21 74 19 66
              98 65 31 66
_____________________________
Sælges: AEG vaskemaskine,
Bosch opvaskemaskine, Køle-/
fryseskab, tørretumbler m.v.
 Tlf. 29 77 44 09
 
Købes: Flinteøkser, stridsøk-
ser og andre ting fra stenalderen,
f.eks. segl, mejsler, knive, dolke
og pilespidser købes.
 Tlf. 98 37 33 46
 
Sælges: MF 35 benzin med
2-trins kobling og diff.spærre. Ny
malet, pæn og velholdt med gode
dæk. Starter/kører godt. Kan evt.
leveres. Pris 8.700,-
 Tlf. 24 79 05 25
_____________________________
Sælges: Korthåret Hønsehund,
hvalpe født den 24/8. Familieven-
lige og jagtivrige.
 Tlf. 98 38 93 20
              51 71 45 74

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Teak skænk gerne lav og 
spisebord og stole i teak.   
  Tlf.  40 73 19 97
 
Købes:  Palisander spisestuebord,  
stole, skænk i palisander og skrive-
bord købes. Tlf.  40 73 19 97
 
Købes:  Märklin modeltog og kata-
loger fra før 1970, gamle togbillet-
ter, jernbanebøger, gamle kørepla-
ner, jernbanefotos, jernbaneaktier 
og andre jernbaneeffekter købes  
 Tlf. 98 16 71 97
 
Sælges:  Metal værkstedsbord 1,15 
l. 80 b. 90 h. 200,- Barneautostol rød 
som ny, nypris 2000,- nu 800,- 1500 
l. glasfiberbelagt olietank m/certifikat 
1500,- Tlf. 98 57 24 21
 
Sælges:  Labrador hvalpe, 14 uger, 
gul + sort hanner, har fået orme-
kur, børn af jagtglade forældre. Pris 
1500,- Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges:  Vinterdæk m. fælge 175/80 
R. 14. Brugt på Opel Vectra 1200,-
 Tlf. 98 57 10 48
 
Sælges:  Puddel (krydsningshvalpe) 
har fået ormekur, begge køn 2000,-
 Tlf. 30 44 25 33
 
Sælges:  Ridevant rød pony-
hoppe 2300,- Sort 1 ½ pony-
hoppe 1200,- Ponyhoppe broget 
kr. 2200,- WRAP firekantet 300,-
 Tlf. 25 89 02 76 / 98 58 80 98
 
Sælges:  Der er stadig Beagel hvalpe 
til salg 9 uger chipset og vacc. 4000,- 
pr. stk  Tlf. 40 54 50 39
 
Sælges:  10 m2 håndværkerbygget 
anneks, 2,5 x 4,0, har ikke været brugt, 
sælges med afslag til afhentning i 
Øster Hurup Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges:  5 stk. fyrretræsdøre 100,- 
Glasbord 350,- Lædersofa, pæn 
550,- Sovesofa, innovation, 2 år, som 
ny 650,-  Tlf. 61 16 35 84

Sælges: Sofagruppe, 2+3, brun 
læder, lyse tremmegavle i lakeret 
bøg. 2500,- kr.

Tlf. 20 23 62 71

Sælges: Næsten ny Ebsen 
Shoppy damecykel m/kurv, købt 
hos Polarcykler, Aalborg. Sælges 
p.g.a. skift til racercykel til halv 
pris 1500,- kr.

Tlf. 98 34 15 48

Sælges: Elmaster 20 stk.
Tlf. 22 98 84 61

Sælges: Cocker Spaniel DKK. 
Dejlig velpræget tævehvalp 4 
mdr. gl. Ormekur, chipmærket, 
fuldt vacc. Sundhedsattest m.m.

Tlf. 98 64 90 93

Sælges: Hingsteføl, roligt, vel-
stillet, trækvant. M: DV, F: Old. 
Forv. Stg. 1,68. Rigtig flot til 
ridehest. Avlshoppe Trakene 
kåret D.H. Tyskland 6.000-
12.000. Drægtig.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Gl. hoppe til skovtur 
– selskab. Stg. 1,63. Evt. bytte 
med mindre hest eller andet. Er 
nem at omgås.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Jolle, plast, 14 fod. I fin 
stand med årer, synkefri 4.000. 
Salamanderkedel, fin stand. Har 
været påmonteret gasfyr.

Tlf. 86 69 60 89

Til salg: Langhårede Dværg-
gravhunde, 8 uger gamle d. 
20/11. Er vacc. og chipset.

Tlf. 98 64 91 75

Sælges: Sofagruppe 3+2, beige 
farvet kr. 2500,- (nypris 12.500). 
Sengebord, bøg 200,-. Gl. toilet-
møbel 200,-.

Tlf. 24 20 17 22

Sælges: Hestevogn meget 
solid, som ny, med hydraulisk 
bremser, underdrejet  med buk 
og sæder bag. Lille ridetam 
Shetlændervalak, rødbroget, 
sød børnehest 1800 kr.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Gravhundehvalpe, 
røde korthårede, stambogsførte, 
chippede, børnevante, kønne og 
kærlige, af 1.præmie forældre. 
Bor i køkken, rimelig pris.

Tlf. 20 16 72 02

Sælges: Kastreret hankat sælges 
3 år. Hvid med sort. Sød og 
kælen. Øretatoveret. Vaccineret 
kr. 300,-                             
 Tlf. 27 71 35 03

Sælges: Vaskemaskine Zanussi
FLS-862 C 85x60x55, er ok, kr.
500,-. Cafésæt, alu/alu, bestå-
ende af Ø60 cm bord og 5 stole
med hynder, kr. 500,-

Tlf. 30 32 54 86 efter 16.00

Sælges: Dejlig ponyvallak,
Amarni er 4 år, 145 cm, brun-
broget. Han er tilredet og er sød
og nem.

Tlf. 98 56 92 22

Sælges: B&G-fi gurer, isbjørn,
fugl, askebæger, 100 kr/stk.
Stor hund med fugl, 500 kr. Bru-
ne bjørne, 100 kr./stk.

Tlf. 51 33 12 06

Sælges: Gangsø spisebord +
6 stole i massiv sæbebehand-
let bøg, kædetræk for nem for-
længelse. Pladerne ligger nemt
tilgængeligt under bordpladen.
Stolene er med høj ryg og blåt
betræk på sæde. Pris 2200 kr.

Tlf. 27 85 65 84 / 24 40 66 12

Sælges: Reol og spisebord i
syret eg. Seks stole, to ekstra
plader. Flot stand. 2900 kr.

Tlf. 51 33 12 06

Sælges: Emhætte, Trepol, frit-
hængende, rustfri stål, 60 cm
bred, ca. 6 år gl.

Tlf. 98 62 35 39

Sælges: Parabol, komplet, 2
skærme med 3 hoveder, 1 kort-
læser, 500 kr.

Tlf. 40 62 40 81

Sælges: Bilbatteri 299 kr. Trak-
torbatteri 700 kr. Trailer 600 kr.
Buggitrailer 2000 kr. Bådtrailer
5400 kr. Plænetraktor 2000 kr.
Elcykel ny 3900 kr. Cargotrailer
1000 kr.

Tlf. 97 44 60 21

Sælges: 2 springmadrasser
”Ge tama” 90x200, medium
hård hed/kun brugt i 4 mdr. Hvid
velh. brugt dobbeltseng medføl-
ger. 7.200 kr.

Tlf. 25 11 59 40

Købes: Dødsboer, flytteboer, fi-
nere indbo, møbler, malerier, tæp-
per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 
glas, fajance, figurer, sølv, guld, 
samlinger, nips, småting. Toppris 
betales kontant. Tlf. 21 64 80 90
 
Købes:  Teak skænk gerne lav og 
spisebord og stole i teak.   
  Tlf.  40 73 19 97
 
Købes:  Palisander spisestuebord,  
stole, skænk i palisander og skrive-
bord købes. Tlf.  40 73 19 97
 
Købes:  Märklin modeltog og kata-
loger fra før 1970, gamle togbillet-
ter, jernbanebøger, gamle kørepla-
ner, jernbanefotos, jernbaneaktier 
og andre jernbaneeffekter købes  
 Tlf. 98 16 71 97
 
Sælges:  Metal værkstedsbord 1,15 
l. 80 b. 90 h. 200,- Barneautostol rød 
som ny, nypris 2000,- nu 800,- 1500 
l. glasfiberbelagt olietank m/certifikat 
1500,- Tlf. 98 57 24 21
 
Sælges:  Labrador hvalpe, 14 uger, 
gul + sort hanner, har fået orme-
kur, børn af jagtglade forældre. Pris 
1500,- Tlf. 98 33 52 45
 
Sælges:  Vinterdæk m. fælge 175/80 
R. 14. Brugt på Opel Vectra 1200,-
 Tlf. 98 57 10 48
 
Sælges:  Puddel (krydsningshvalpe) 
har fået ormekur, begge køn 2000,-
 Tlf. 30 44 25 33
 
Sælges:  Ridevant rød pony-
hoppe 2300,- Sort 1 ½ pony-
hoppe 1200,- Ponyhoppe broget 
kr. 2200,- WRAP firekantet 300,-
 Tlf. 25 89 02 76 / 98 58 80 98
 
Sælges:  Der er stadig Beagel hvalpe 
til salg 9 uger chipset og vacc. 4000,- 
pr. stk  Tlf. 40 54 50 39
 
Sælges:  10 m2 håndværkerbygget 
anneks, 2,5 x 4,0, har ikke været brugt, 
sælges med afslag til afhentning i 
Øster Hurup Tlf. 20 25 82 69
 
Sælges:  5 stk. fyrretræsdøre 100,- 
Glasbord 350,- Lædersofa, pæn 
550,- Sovesofa, innovation, 2 år, som 
ny 650,-  Tlf. 61 16 35 84

Sælges: Elmaster 20 stk.
Tlf. 22 98 84 61

Sælges: Cocker Spaniel DKK. 
Dejlig velpræget tævehvalp 4 
mdr. gl. Ormekur, chipmærket, 
fuldt vacc. Sundhedsattest m.m.

Tlf. 98 64 90 93

Sælges: Hingsteføl, roligt, vel-
stillet, trækvant. M: DV, F: Old. 
Forv. Stg. 1,68. Rigtig flot til 
ridehest. Avlshoppe Trakene 
kåret D.H. Tyskland 6.000-
12.000. Drægtig.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Gl. hoppe til skovtur 
– selskab. Stg. 1,63. Evt. bytte 
med mindre hest eller andet. Er 
nem at omgås.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Jolle, plast, 14 fod. I fin 
stand med årer, synkefri 4.000. 
Salamanderkedel, fin stand. Har 
været påmonteret gasfyr.

Tlf. 86 69 60 89

Til salg: Langhårede Dværg-
gravhunde, 8 uger gamle d. 
20/11. Er vacc. og chipset.

Tlf. 98 64 91 75

Sælges: Sofagruppe 3+2, beige 
farvet kr. 2500,- (nypris 12.500). 
Sengebord, bøg 200,-. Gl. toilet-
møbel 200,-.

Tlf. 24 20 17 22

Sælges: Hestevogn meget 
solid, som ny, med hydraulisk 
bremser, underdrejet  med buk 
og sæder bag. Lille ridetam 
Shetlændervalak, rødbroget, 
sød børnehest 1800 kr.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Elmaster 20 stk.
Tlf. 22 98 84 61

Sælges: Cocker Spaniel DKK. 
Dejlig velpræget tævehvalp 4 
mdr. gl. Ormekur, chipmærket, 
fuldt vacc. Sundhedsattest m.m.

Tlf. 98 64 90 93

Sælges: Hingsteføl, roligt, vel-
stillet, trækvant. M: DV, F: Old. 
Forv. Stg. 1,68. Rigtig flot til 
ridehest. Avlshoppe Trakene 
kåret D.H. Tyskland 6.000-
12.000. Drægtig.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Gl. hoppe til skovtur 
– selskab. Stg. 1,63. Evt. bytte 
med mindre hest eller andet. Er 
nem at omgås.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Jolle, plast, 14 fod. I fin 
stand med årer, synkefri 4.000. 
Salamanderkedel, fin stand. Har 
været påmonteret gasfyr.

Tlf. 86 69 60 89

Til salg: Langhårede Dværg-
gravhunde, 8 uger gamle d. 
20/11. Er vacc. og chipset.

Tlf. 98 64 91 75

Sælges: Sofagruppe 3+2, beige 
farvet kr. 2500,- (nypris 12.500). 
Sengebord, bøg 200,-. Gl. toilet-
møbel 200,-.

Tlf. 24 20 17 22

Sælges: Hestevogn meget 
solid, som ny, med hydraulisk 
bremser, underdrejet  med buk 
og sæder bag. Lille ridetam 
Shetlændervalak, rødbroget, 
sød børnehest 1800 kr.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Elmaster 20 stk.
Tlf. 22 98 84 61

Sælges: Cocker Spaniel DKK. 
Dejlig velpræget tævehvalp 4 
mdr. gl. Ormekur, chipmærket, 
fuldt vacc. Sundhedsattest m.m.

Tlf. 98 64 90 93

Sælges: Hingsteføl, roligt, vel-
stillet, trækvant. M: DV, F: Old. 
Forv. Stg. 1,68. Rigtig flot til 
ridehest. Avlshoppe Trakene 
kåret D.H. Tyskland 6.000-
12.000. Drægtig.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Gl. hoppe til skovtur 
– selskab. Stg. 1,63. Evt. bytte 
med mindre hest eller andet. Er 
nem at omgås.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Jolle, plast, 14 fod. I fin 
stand med årer, synkefri 4.000. 
Salamanderkedel, fin stand. Har 
været påmonteret gasfyr.

Tlf. 86 69 60 89

Til salg: Langhårede Dværg-
gravhunde, 8 uger gamle d. 
20/11. Er vacc. og chipset.

Tlf. 98 64 91 75

Sælges: Sofagruppe 3+2, beige 
farvet kr. 2500,- (nypris 12.500). 
Sengebord, bøg 200,-. Gl. toilet-
møbel 200,-.

Tlf. 24 20 17 22

Sælges: Hestevogn meget 
solid, som ny, med hydraulisk 
bremser, underdrejet  med buk 
og sæder bag. Lille ridetam 
Shetlændervalak, rødbroget, 
sød børnehest 1800 kr.

Tlf. 86 69 60 89

Sælges: Dansk/Svensk gård-
hunde/Kleiner Münsterlænder
hvalpe. 5 hanner. God familie og
jagthund. Ormekur. Er salgsklare. 
 Tlf. 21 74 19 66
              98 65 31 66
_____________________________
Sælges: AEG vaskemaskine,
Bosch opvaskemaskine, Køle-/
fryseskab, tørretumbler m.v.
 Tlf. 29 77 44 09
 
Købes: Flinteøkser, stridsøk-
ser og andre ting fra stenalderen,
f.eks. segl, mejsler, knive, dolke
og pilespidser købes.
 Tlf. 98 37 33 46
 
Sælges: MF 35 benzin med
2-trins kobling og diff.spærre. Ny
malet, pæn og velholdt med gode
dæk. Starter/kører godt. Kan evt.
leveres. Pris 8.700,-
 Tlf. 24 79 05 25
_____________________________
Sælges: Korthåret Hønsehund,
hvalpe født den 24/8. Familieven-
lige og jagtivrige.
 Tlf. 98 38 93 20
              51 71 45 74

HER!
- INDEN DU
LAVER DIN
ANNONCE!

Hvad KAN loppemarkedet bruges til?
Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan
annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af
næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede
personer og virksomheder kan IKKE bruge loppe-
markedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres?
Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering
af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler,
campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner,
herunder også traktorer. (Disse ting henvises
til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER,
MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt.
til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE
indrykke annoncer med angivelse af dato og
klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken
BEKENDTGØRELSER.

Hvor stor må annoncen være?
Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første
ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer«
regnes hver for et ord og skal derfor tælles med.
- Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt
ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til
salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen
til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr.
under hver annonce.

Hvad koster en loppeannonce?
KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning.
Annoncen betales KONTANT ved indleveringen
eller ved check. - Husk: Breve sendt med postvæse-
net
må IKKE indeholde kontanter!

Hvor bliver annoncen indrykket?
Annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland
(totaloplag 118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis.
Folkebladet, Støvring. Hadsund Folkeblad. Vesthim-
merlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands
Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad,
Kongerslev. Nibe Avis.

Hvornår skal annoncen indleveres?
Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag
kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der
modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer
til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

SE  HER!
- inden du laver din annonce!

Hvad KAN loppemarkedet bruges til?
loppemarkedet er forbeholdt PrivaTe. der kan annonceres med 
køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BruGTe effekter. 
- Momsregistrerede personer og virksomheder kan iKKe bruge 
loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres?
du kan iKKe bruge loppemarkedet til annoncering af: ejendomme, 
sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og land-
brugsmaskiner, herunder også traktorer. (disse ting henvis-
es til henholdsvis avisens ejen doMs si der, MoTorsider og 
landBruGssider eller evt. til rubrikken KøB oG salG). - du kan 
iKKe indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. 
disse annoncer hen vises til rubrikken BeKendTGørelser.

Hvor stor må annoncen være?
annoncen må HøjsT fylde 20 ord. det første ord f.eks. »sÆlGes« 
og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles 
med. - uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det 
for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, 
er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. 
under hver annonce.

Hvad koster en loppeannonce?
Kun kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. annoncen betales 
KonTanT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke 
vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må 
iKKe indeholde kontanter!

Hvor bliver annoncen indrykket?
annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland (totaloplag 
119.762 ekspl.): aars avis, Farsø avis, Fol ke bladet støvring, 
Hadsund Folkeblad, Hobro avis, vest himmerlands Folkeblad,  
vesthimmerlands avis, østhimmerlands Folkeblad samt nibe avis.

Hvornår skal annoncen indleveres?
annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen 
før indrykningen. annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen 
efter. annoncer til loppemarkedet kan iKKe indtelefoneres.

vær opmærksom på, at der kan være ændrede 
indleverings frister i forbindelse med helligdagene 

året igennem. loppe-annoncerne bringes her
i førstkommende nummer efter indlevering!

Sælges: Hø sælges.
Tlf. 20 99 63 35

Sælges: Brænde til selvskover. 
Nær Farsø.

Tlf. 98 63 10 33/51 58 12 10

Sælges: Sorte lædersofaer, 2 og 3 
pl. velholdte. L. 170/205, br. 95. Kr. 
2.900.

Tlf. 40 84 64 84

Sælges: Springerspaniel-hvalpe 
savner kært hjem. Født 4. juni. 
Vacc., ormekur, chippet. 6 tæver (1 
brun/hvid), 1 han sort/hvid.

Sten, tlf. 20 25 10 35

Sælges: Vaskemaskine, AEG
tørretumbler, chatol i nød.
 Tlf. 29 17 57 68
 
Sælges: Privat funktionelt vand-
værk sælges alt incl. kr. 5.300,-
 Tlf. 98 37 23 70/40 27 23 70
 

Købes: Dødsboer, flytteboer, 
finere indbo, møbler, malerier, 
tæpper, lamper, ure, spejle, por-
celæn, glas, fajance, figurer, sølv, 
guld, samlinger, nips, småting. 
Toppris betales kontant.

Tlf. 21 64 80 90

Sælges: Hækplanter, 2 års ligu-
ster ”Liga” fra 80 cm. til 120 cm. 
flere grene og godt rodnet. Sun-
de og fine planter pr. 1. oktober. 
Bestil allerede nu!

Tlf. 23 66 29 23

Sælges: Sankt Bernhards hval-
pe sælges. Ægte uden papirer 
kr. 4000,-

Tlf. 98 39 80 66Købes: Dødsboer, flytteboer, 
finere indbo, møbler, malerier, 
tæpper, lamper, ure, spejle, por-
celæn, glas, fajance, figurer, sølv, 
guld, samlinger, nips, småting. 
Toppris betales kontant.

Tlf. 21 64 80 90

Sælges: Hækplanter, 2 års ligu-
ster ”Liga” fra 80 cm. til 120 cm. 
flere grene og godt rodnet. Sun-
de og fine planter pr. 1. oktober. 
Bestil allerede nu!

Tlf. 23 66 29 23

Sælges: Sankt Bernhards hval-
pe sælges. Ægte uden papirer 
kr. 4000,-

Tlf. 98 39 80 66

Købes: Dødsboer, flytteboer, 
finere indbo, møbler, malerier, 
tæpper, lamper, ure, spejle, por-
celæn, glas, fajance, figurer, sølv, 
guld, samlinger, nips, småting. 
Toppris betales kontant.

Tlf. 21 64 80 90

Sælges: Hækplanter, 2 års ligu-
ster ”Liga” fra 80 cm. til 120 cm. 
flere grene og godt rodnet. Sun-
de og fine planter pr. 1. oktober. 
Bestil allerede nu!

Tlf. 23 66 29 23

Sælges: Sankt Bernhards hval-
pe sælges. Ægte uden papirer 
kr. 4000,-

Tlf. 98 39 80 66

Sælges: Transportør 12 meter 
lang

Tlf. 98 64 15 16

Sælges: Sofagruppe 3+2 kr. 
1.500,- Sofa og 2 stole kr. 1500,-
. Gl. gyngestol kr. 200,-.

Tlf. 24 20 17 22

Sælges: Møbelstof, flere for-
skellige farver og mønstre 60 
kr. pr. m.

Tlf. 98 64 30 03

Sælges: Nyrenoveret plæne-
klipper sælges. Starter og kører 
godt. Pris 300 kr.

Tlf. 30 31 98 94

Sælges: Transportør 12 meter 
lang

Tlf. 98 64 15 16

Sælges: Sofagruppe 3+2 kr. 
1.500,- Sofa og 2 stole kr. 1500,-
. Gl. gyngestol kr. 200,-.

Tlf. 24 20 17 22

Sælges: Møbelstof, flere for-
skellige farver og mønstre 60 
kr. pr. m.

Tlf. 98 64 30 03

Sælges: Nyrenoveret plæne-
klipper sælges. Starter og kører 
godt. Pris 300 kr.

Tlf. 30 31 98 94

Sælges: Transportør 12 meter 
lang

Tlf. 98 64 15 16

Sælges: Sofagruppe 3+2 kr. 
1.500,- Sofa og 2 stole kr. 1500,-
. Gl. gyngestol kr. 200,-.

Tlf. 24 20 17 22

Sælges: Møbelstof, flere for-
skellige farver og mønstre 60 
kr. pr. m.

Tlf. 98 64 30 03

Sælges: Nyrenoveret plæne-
klipper sælges. Starter og kører 
godt. Pris 300 kr.

Tlf. 30 31 98 94

Sælges: 15 stk. 1 års røde ame-
rikaner høner sælges.

Tlf. 98 68 33 09

Købes: Palisander spisestue, 
bord, stole, skænk i palisander 
kæbes ig skrivebord i palisander 
købes.

Tlf. 40 73 19 97

Sælges: 15 stk. 1 års røde ame-
rikaner høner sælges.

Tlf. 98 68 33 09

Købes: Palisander spisestue, 
bord, stole, skænk i palisander 
kæbes ig skrivebord i palisander 
købes.

Tlf. 40 73 19 97

Købes: Dødsbo købes og ryd-
des. Teak og palisander. Guld
og sølv. Kgl. porcelæn og B&G.
Ring for uforpligtende tilbud alle
ugens dage.

Tlf. 29 82 87 03

Sælges: Brænde sælges: Gran
200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr.
m. Kan evt. leveres mod mere
betaling i nord/midt Jylland.

Tlf. 21 26 43 30

Sælges: Almue gerigter, fodlister
21x118 mm, 16x92 mm, 15x68 
mm, andre lister.

Tlf. 61 26 40 69

Købes: Glas, porcelæn, sølv,
malerier, lamper og andet bedre
indbo. Enkeltdele eller hele ind-
bo. Uforpligtende tilbud gives
efter kl. 16.

Tlf. 22 87 12 85

Sælges: Mini Crosser 130 T, 15
km/t, 40 km på en opladning kr.
8750,-. Calypso 10 km/t, 40 km 
på en opladning, fl ot kr. 6900,-.

Tlf. 22 74 89 02

Sælges: Haveplanter i potter,
eks. Daglilje, Hortencia, Bron-
zeblad, Hagelilje, Sommerfugle-
busk, Bregner, Prydgræsser, Iris,
Vandplanter, Pæoner, Kinesisk
Hasselurt, bunddækkeplanter, 
Astrandia.

Tlf. 98 62 14 15 / 41 17 45 55

Sælges: Billige Kgl. og B&G fi -
gurer og vaser. Bl.a. dreng med
kalv, Amagerpiger, ridepige, kry-
stal karafl er, Holmegaard vaser,
Just Andersen vase mm.

Tlf. 61 77 37 51

Sælges: Flotte gl. møbler, bl.a.
mahogni anretterbord, kiste
(1948), skænk, kommoder, to-
baksbord, egetræs anretterbord 
mm.

Tlf. 61 77 37 51 

Sælges: Surround anlæg fra
Philips. Bestående af 5 stk. høj-
talere og 1 bas højtaler. Serienr.
HTS3100 samt 1 stk. video fra
Hitachi. Serienr. E80234306. I alt
kr. 1000,-. Kontorstol, som ny -
har ikke været brugt pris kr. 200,-

Tlf. 24 94 67 15

Sælges: 4 søde, stribede kat-
tekillinger, 12 uger, meget kælne
og legesyge. Renlige og vant til
fuldfoder.

Tlf. 98 62 17 71

Købes: Dødsbo købes og ryd-
des. Teak og palisander. Guld
og sølv. Kgl. porcelæn og B&G.
Ring for uforpligtende tilbud alle
ugens dage.

Tlf. 29 82 87 03

Sælges: Brænde sælges: Gran
200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr.
m. Kan evt. leveres mod mere
betaling i nord/midt Jylland.

Tlf. 21 26 43 30

Sælges: Almue gerigter, fodlister
21x118 mm, 16x92 mm, 15x68 
mm, andre lister.

Tlf. 61 26 40 69

Købes: Glas, porcelæn, sølv,
malerier, lamper og andet bedre
indbo. Enkeltdele eller hele ind-
bo. Uforpligtende tilbud gives
efter kl. 16.

Tlf. 22 87 12 85

Sælges: Mini Crosser 130 T, 15
km/t, 40 km på en opladning kr.
8750,-. Calypso 10 km/t, 40 km 
på en opladning, fl ot kr. 6900,-.

Tlf. 22 74 89 02

Sælges: Haveplanter i potter,
eks. Daglilje, Hortencia, Bron-
zeblad, Hagelilje, Sommerfugle-
busk, Bregner, Prydgræsser, Iris,
Vandplanter, Pæoner, Kinesisk
Hasselurt, bunddækkeplanter, 
Astrandia.

Tlf. 98 62 14 15 / 41 17 45 55

Sælges: Billige Kgl. og B&G fi -
gurer og vaser. Bl.a. dreng med
kalv, Amagerpiger, ridepige, kry-
stal karafl er, Holmegaard vaser,
Just Andersen vase mm.

Tlf. 61 77 37 51

Sælges: Flotte gl. møbler, bl.a.
mahogni anretterbord, kiste
(1948), skænk, kommoder, to-
baksbord, egetræs anretterbord 
mm.

Tlf. 61 77 37 51 

Sælges: Surround anlæg fra
Philips. Bestående af 5 stk. høj-
talere og 1 bas højtaler. Serienr.
HTS3100 samt 1 stk. video fra
Hitachi. Serienr. E80234306. I alt
kr. 1000,-. Kontorstol, som ny -
har ikke været brugt pris kr. 200,-

Tlf. 24 94 67 15

Sælges: 4 søde, stribede kat-
tekillinger, 12 uger, meget kælne
og legesyge. Renlige og vant til
fuldfoder.

Tlf. 98 62 17 71

Købes: Dødsbo købes og ryd-
des. Teak og palisander. Guld
og sølv. Kgl. porcelæn og B&G.
Ring for uforpligtende tilbud alle
ugens dage.

Tlf. 29 82 87 03

Sælges: Brænde sælges: Gran
200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr.
m. Kan evt. leveres mod mere
betaling i nord/midt Jylland.

Tlf. 21 26 43 30

Sælges: Almue gerigter, fodlister
21x118 mm, 16x92 mm, 15x68 
mm, andre lister.

Tlf. 61 26 40 69

Købes: Glas, porcelæn, sølv,
malerier, lamper og andet bedre
indbo. Enkeltdele eller hele ind-
bo. Uforpligtende tilbud gives
efter kl. 16.

Tlf. 22 87 12 85

Sælges: Mini Crosser 130 T, 15
km/t, 40 km på en opladning kr.
8750,-. Calypso 10 km/t, 40 km 
på en opladning, fl ot kr. 6900,-.

Tlf. 22 74 89 02

Sælges: Haveplanter i potter,
eks. Daglilje, Hortencia, Bron-
zeblad, Hagelilje, Sommerfugle-
busk, Bregner, Prydgræsser, Iris,
Vandplanter, Pæoner, Kinesisk
Hasselurt, bunddækkeplanter, 
Astrandia.

Tlf. 98 62 14 15 / 41 17 45 55

Sælges: Billige Kgl. og B&G fi -
gurer og vaser. Bl.a. dreng med
kalv, Amagerpiger, ridepige, kry-
stal karafl er, Holmegaard vaser,
Just Andersen vase mm.

Tlf. 61 77 37 51

Sælges: Flotte gl. møbler, bl.a.
mahogni anretterbord, kiste
(1948), skænk, kommoder, to-
baksbord, egetræs anretterbord 
mm.

Tlf. 61 77 37 51 

Sælges: Surround anlæg fra
Philips. Bestående af 5 stk. høj-
talere og 1 bas højtaler. Serienr.
HTS3100 samt 1 stk. video fra
Hitachi. Serienr. E80234306. I alt
kr. 1000,-. Kontorstol, som ny -
har ikke været brugt pris kr. 200,-

Tlf. 24 94 67 15

Sælges: 4 søde, stribede kat-
tekillinger, 12 uger, meget kælne
og legesyge. Renlige og vant til
fuldfoder.

Tlf. 98 62 17 71
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Sendes eller indleveres til
Østhimmerlands Folkeblad

Refsnæsvej 8, 9293 Kongerslev, mrk.: “Lopper”

GISTRUP: I forbindelse med 
afviklingen af den 32. LKB 
Cup i dagene omkring Kr. Him-
melfartsdag kunne LKB-Gistrup 
og den tyske venskabsklub SV 
Toondorf-Lohe blev jubilæet 
på 40 års samarbejdet behø-
rigt fejret. I forbindelse med 
åbningsceremonien på Gistrup 
stadion fik Heinz Becherer 
således overrakt en stor buket 
blomster i anledningen af jubi-
læet og senere blev der holdt 
en jubilæumsreception i Gistrup 
Idrætscenter med deltagelse af 
en række ledere fra de to klub-
ber.

Det hele startede i 72
Det hele startede i juni 1972, 
hvor SV Toondorf-Lohe skulle på 
besøg hos norske Vindbjart IL 
fra Kristiansand. Ved den lej-
lighed mødte Heinz Becherer 
fra Hamborg og LKB-Gistrups 
Bent Sørensen hinanden for før-

ste gang og i fortsættelse heraf 
blev det aftalt, at LKB-Gistrup 
skulle på besøg i Hamborg for 
første gang i påsken 1973, 
og det er efterfølgende sket på 
samme tidspunkt hver eneste år 
lige siden. 

Første besøg i LKB i 73
Omvendt kom SV Toondorf-
Lohe på besøg i Gistrup i 
dagene omkring Kristihimmel-
fartsdag i 1973 og i de føl-
gende år blev der arrangeret 
en lille turnering med delta-
gelse af et par omegnsklubber, 
udover de tyske gæster og LKB-
Gistrup. Den i starten beskedne 
turnering omkring besøget fra 
Tyskland voksede sig efterhån-
den større og i forbindelse med 
LKB-Gistrups 40 års jubilæum 
i 1981 blev den officielt døbt 
”LKB Cup” og siden da er det 
for alvor gået stærkt. I de før-
ste mange år boede de tyske 

gæster privat hos jævnald-
rende spillere i Gistrup og det 
førte til en lang række venska-
ber spillerne imellem. Også de 
tyske ledere fik venner blandt 
de lokale i Gistrup, og den 
dag i dag bor flere af lederne 
stadig hos private under det 
årlige besøg i Gistrup. De fle-
ste gange har den tyske ven-
skabsklub haft 3-4 hold med til 
Gistrup, som det var tilfældet i 
den 32. LKB Cup i år, men der 
har historisk været op til ni hold 
med i den store internationale 
ungdomsturnering i Gistrup. 

Masser af venskaber
SV Toondorf-Lohe holder til i 
den nordøstlige del af Ham-
borg og har op mod en lille 
snes pige- og drengehold med 
i diverse turneringer i ungdoms-
fodbold. Derudover har klub-
ben, der i de store år tæller 
op mod 500 medlemmer, op 

mod fem seniorhold med og 
det bedste af disse spiller ofte 
med i noget, der svarer til serie 
1 efter danske forhold. Med 
de tætte kontakter til Gistrup 
har Heinz Becherer i en meget 
lang årrække lejet det samme 
sommerhus i Hals i en periode 
af cirka fire uger hvert år i maj/
juni måned og igen et par uger 
i september/oktober. De første 
mange år skete det naturligvis 
sammen med hustruen, men 
hun afgik desværre ved døden 
for få år tilbage. Det pågæl-
dende hus blev i sin tid fundet 
af LKB’s daværende inspektør 
Viggo Jensen så når Heinz 
Becherer, der efterhånden selv 
taler flydende dansk, er blandt 
masser af venner, hver gang 
han er i Gistrup. 

km@oehf.dk

Klubsamarbejde har holdt i 40 år

Bent Sørensen (tv) fra LKB-Gistrup lykønsker Hans Becherer (th) fra SV Toondorf-Lohe 
med 40. års jubilæet
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G I S T R U P

S V A N F O L K

ALT I MALERARBEJDE
både indvendigt og udvendigt

Sæderup Malerfirma
v/Malermester Bill Ertner
Sæderupvej 77 • 9260 Gistrup
Tlf. 98 31 46 37 • 61 74 08 28

V A A R S T

Telefon 98 33 30 51
Mobiltelefon 20 91 48 88

SØREN BUUS BRINK
                    Aut. El-installatør
                     Vaarstvej 260, Vaarst
                     9260 Gistrup

Bolig-installationer
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
EDB-installationer
Tele-installationer

Overvågningsanlæg
Tavle- og styringsanlæg
Hvidevarer, salg og reparation
Døgnservice
Kontakt en sikker el-forbindelse:

Telefon 98 33 30 51
Mobiltelefon 20 91 48 88

S K I B S T E D

MURERMESTER 
KURT PEDERSEN ApS

MURERMESTER 
KURT PEDERSEN ApS

SKIBSTEDVEJ 47, SKIBSTED, 9520 SKØRPING
TLF. 98 33 94 40
tilbyder alt indenfor:

NYBYGNING • TILBYGNING • REPARATION
 - samt alt indenfor faget.

Ring og indhent uforbindende tilbud!

NYBYGNING • TILBYGNING • REPARATION

B L E N S T R U P

BLENSTRUP
maSkiNSTaTioN a/S

Entreprenør & kloak
Horsensvej 7, Blenstrup, 9520 Skørping, Tlf. 98 33 90 55

www.blenstrup-maskinstation.dk

Slamsugning & spuling/kloak TV
Kloak- & entreprenørarbejde

Belægning • Haveanlæg • Støbning
Dræning • Nedsivningsanlæg

J S
Kloak & Beton Aps.

AUT. Kloakmester Tlf: 98 33 17 72
Bil Tlf: 40 72 47 34

Fax: 98 33 17 32
Bjerregårdsvej 2
9293 Kongerslev

• Kloakering
• Støbning af 
 sokler til
 parcelhuse,
 sommerhuse,
 haller og lignende
 Det klarer vi!

 - Ring for uforbindende 
 tilbud: 40 72 47 34

S E J L F L O D

Sejlflod Maskinstation
Højtryksspuling af dræn og kloakker. Slamsugning af septiktanke.

Sejlflod Maskinstation
v/Daniel Jensen - Tlf. 98 31 64 20 - Biltlf. 20 15 28 20

 - træffes døgnet rundt!

E-mail-adresse

mou-el-service@tdcadsl.dk

MOU EL-SERVICE
Aut. el-installatør

Willy Jørgensen
Gl. Egensevej 10 . Mou

TLF. 98 31 17 57 

Alt el-arbejde udføres.

Salg og reparation af hvidevarer.

· Gaveartikler
· Brugskunst
· Smykker
· Lys

· Gaveartikler
· Brugskunst
· Smykker
· Lys

Hos

Anette
Hos

Anette

Åbningstider:
Tirsdag-fredag 13-18 - Lørdag 10-14
Mandag LUKKET

M O U

RING
98 33 10 24

Her er plads til 
 din annonce!

LÆS UGENS AVIS

PÅ NETTET
hver tirsdag
fra kl. 16.00

www.oehf.dkTjek...

vaarst: Land og Fritid i Vaarst 
vil som et nyt tiltag afholde 
ringridningskonkurrence i for-
bindelse med hestemessen i 
weekenden i uge 37.
Der vil på dagen blive serveret 
både morgenbord og senere 
frokost.

Der vil i løbet af dagen være 
forskellige udstillere samt foder 
–og telekonsulenter, og børne-
ne kan grave efter guld i det 
nyhøstede korn.
Der er tidligere, i andre afde-
linger, blevet afholdt lignende 
hestemesser med stor succes, 

og de ansatte hos Land og 
Fritid i Vaarst håber på stor 
opbakning til dette nye tiltag.

Arkivfoto.

Nyt tiltag hos Land og 
Fritid i Vaarst
RIngridningsningkonkurrence i forbindelse med hestemessen
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RING 98 33 10 24- din garanti for godt håndværk!!!

LÅSESE RVICE
- al le  dage

Ring venl igst . . . .

LAG E RSALG

Pedersens TømrerforreTning
v/snedker/tømrermester Jørn Pedersen

Tlf. 21 47 93 17
Nørremarksvej 63  -  9270 Klarup - www.ptbyg.dk

Din lokale fagmand - se også www.oehf.dk

B Å N D B Y E R N EK L A R U P

 Tommy

Johannessen

 AUT. EL-INSTALLATØR

INDUSTRIVEJ 16 - STORVORDE

12 METER
LIFT
UDLEJES

- ALTID
GODE
TILBUD
PÅ
HÅRDE
HVIDE-
VARER

Storvorde VVS 
Vestermarksvej 8 - 98 32 62 20

VVS-SERVICE

ENERGI-
FORBEDRING

NATURGAS-
SERVICE

STORVORDE EL
ERVICE

Lars Bagger
21 28 39 96 

Jan Carlsen
22 24 96 21

Aut. El-installatør

Bolig - Industri - Tele/data - Landbrug - Installation - Nybygning - Ombygning
Liftudlejning 14 m. speciallift på larvebånd

Medlem af Elfo/Tekniq • Mail-adresse: larsbagger@mail.dk

Jens Ørskov’s eftf.

NATURGAS/FJERNVARME - spørg:

JORDVARME • SOLVARME • FJERNVARME • NATURGAS

Veje VVS ApS • VVS-Installatør Jesper Veje • Vester Vase 17, Storvorde

2060 5616
info@veje-vvs.dk
www.veje-vvs.dk

Industrivej 12A . 9280 Storvorde
Tlf. 98 313 999 
www.storvordehvidevareservice.dk
storvordehvidevare@mail.dk

Salg og reparation
af alle mærker

GISTRUP: I år bliver Menig-
hedsmødet første del af et 
tredelt møde torsdag d. 13. 
september 2012. Menig-
hedsmødet er en årlig tilba-
gevendende begivenhed, 
altså en slags menighedens 
årsmøde, hvortil alle folkekir-
kemedlemmer i Gistrup Sogn 
er indbudt. I år kombinerer 
vi det med orienterings- og 
opstillingsmødet, da der er 
valg til menighedsrådet i år. 
Meningen med menigheds-
mødet er at drøfte forhold, 
som har betydning for menig-
hedens liv og vækst. Menig-
hedens fællesskab handler 
bl.a. om at dele glæden over 
evangeliet. Det prøver vi på 
mange måder i Gistrup Kirke 
gennem arbejde for børn og 
voksne, gudstjenester osv.
På menighedsmødet får alle 
lejlighed til at kommentere 
arbejdet i kirken og til at stille 
forslag og spørgsmål. Vi får 
også en orientering om kir-
kens økonomi og vil høre lidt 
om kirkens legestue, besøgs-
tjeneste og andre aktiviteter.

Valgår 2012
USA vælger ny præsident i 
år – og i Danmark vælges 
de nye menighedsråd i alle 
landets sogne. Derfor ind-
byder Gistrup Kirke til det 
lovpligtige Orienteringsmøde 
omkring menighedsråds-
valget 2012. Det afløses 
af et opstillingsmøde, hvor 
alle folkekirkemedlemmer i 
Gistrup Sogn har mulighed 
for at gøre deres indflydelse 
gældende. Som medlem af 
Menighedsrådet har man 
mulighed for at være med til 
at bestemme hvad der skal 
foregå i den lokale kirke og 
afstikke retningen for de tiltag 
der sker. 

Medlemsaften i 
Gistrup Kirke
Menighedsmøde og Orienterings- og 
opstillingsmøde, Menighedsrådsvalg 2012

Ved dødsfald er det GULD værd for 
børn at have en voksen at tale med
KONGERSLEV: Det er GULD værd 
at have en voksen at tale med, 
er netop titlen på et hæfte, som 
bedemand Inge Jensen uddeler 
til interesserede f.eks. forældre, 
børn, skoleklasser, børnehaver 
og fritidsordninger.  

Inge Jensen fortæller
Med deres spontanitet og kon-
krete tankegang er børn gode 
til at komme med spørgsmål og 
udsagn, når de er med omkring 
et dødsfald.
Mange voksne og ikke mindst 
forældre kan føle sig usikre på, 
hvordan børn kan inddrages 
og vil gerne gøre det bed-
ste for barnet. Det afhænger 
af det enkelte barn hvad der 
er det bedste, men børn kan 
ikke beskyttes mod livets mørke 
sider. 
Børn har også brug for at 
sørge og få lov at være med, 
når oldemor skal i kiste, så de 
opnår erfaring med at miste. 
Når ældre mennesker dør er 
det naturligt og derfor en næn-
som måde at blive inddraget 
på. Børn er gode til at sige til 
og fra men har ofte ikke sprog 
til at beskrive deres følelser og 
tanker. Her må den voksne 
hjælpe barnet med at sætte 
ord på og opfordre barnet til 
at lave en tegning.

Da børn tænker i billeder, er 
hæftet lavet udfra børns udsagn 
og spørgsmål.  Hæftet er ble-
vet til på baggrund af mange 
erfaringer og oplevelser med 
børn gennem arbejdet som 
bedemand de seneste ti år og 
i samarbejde med 7  kvinde-

lige bedemænd i Nordjylland. 
Illustrator Trine Skovmand har 
tegnet billeder i børnehøjde, 
der gerne skulle være med til, 
at børnene får en god dialog 
med en voksen. 
Der er spørgsmål, som kan 
gives et konkret svar på, men 

der er også en del udsagn, 
som handler om tro, hvilket er 
individuelt og derfor ikke blot 
er ét svar på. Det er den voks-
ne, der vælger, hvad der skal 
svares på barnets spørgsmål 
om oldemor bliver til f.eks. en 
stjerne eller en engel.
Børn kan have spørgsmål, som 
voksne ikke kan svare på. At 
være nænsom ærlig og vise 
barnet at far eller mor ikke ved 
alt, kan være en styrke, så bør-
nene selv kan finde svar eller 
stille nye spørgsmål.
Det er mit håb, at hæftet kan 
være et supplement til relevante 
bøger om emnet.  Måske kan 
det være svært at få læst en hel 
bog, og her kan hæftet med 
billederne være et alternativ, 
som er nemt at gå til og fra.
Jeg uddeler gerne hæftet uden 
beregning. I min annonce her 
i avisen findes telefonnummer 
eller hjemmeside for at sende 
en mail.

Annoncer

Læserrejse:

Kør selv til d
et
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rende, provokerende, 

friskt, personligt er 
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Fernisering med ny kunstner
Ugens detalje:

Pynt op med

Boligtillæg side 18

NR. 1 - TIRSDAG DEN 1. JANUAR 2008 - ÅRGANG 74 - OPLAG: 14.500

98 33 10 24

92% af avisens 
modtagere i det primære 

dækningsområde læser 
Østhimmerlands Folkeblad 

hver uge. (Kilde: TNS Gallup)
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T E R N D R U P

Terndrup Energi
  VVS  ApS&

Lars Kanstrup  •  Rasmus Rytter  •  Peter Knudsen

• Alt i VVS arbejde
• Energiløsninger af energivejleder
• Solceller • Solvarme
• Jordvarme • Bio-brændsel

Hadsundvej 57 • 9575 Terndrup 98 33 50 60
Lars: lk@tev-aps.dk Rasmus: rr@tev-aps.dk

DØGNVAGT98 33 50 60

Aut. El-installatør
Hadsundvej 56 - 9575 Terndrup

DØGNVAGT

98 33 36 00

Terndrup ELTerndrup EL

TETE
Ny installationer

Industri-
installationer

EDB-installationer
Salg og reparation

af hvidevarer
El-reparationer

www.terndrup-el.dk

Finn Laustsen
Tlf. 28 74 61 74

Hadsundvej 56 - Terndrup (overfor Max Jessen)

Vi reparerer alt i
have-, skov- og parkmaskiner

Terndrup

Service
Motor

Åbningstider:
Man - tors 8-17
Fre 8-15
Lør 9-12

K O N G E R S L E V

Kongerslev
v/Udholm Frost ApS • Tlf. 98 33 11 04
Danmarksgade 43 • 9293 Kongerslev

• Autoreparation
• Service eftersyn
• Klargøring til syn

• Rude service
• Aircon service
• Fejlkode udlæsning
• Dæk service

Morten Hansen
Bil: 51 94 40 29

www.denbettetoemrer.dk

DEN BETTE TØMRER

Baggesdamvej 23, 9293 Kongerslev
info@denbettetoemrer.dk

TØMRER- OG BYGNINGS-
SNEDKERFORRETNING
Tilbud gives uden forbindende!

TØMRERMESTER OG BYGNINGSSNEDKER

PER HANSEN A/S

Medlem af:
 - også DIN
garanti

Refsnæsvej 8B, 9293 Kongerslev
Telefon 98 33 19 15
Biltlf. 40 20 69 15
Fax 98 33 22 33
mail: per.hansen@newmail.dk

Kongerslev Murerfi rma ApS
v/ Murermester Jesper Jensen

Danmarksgade 32, 9293 Kongerslev
Tlf.: 98 33 14 73 • Mobil: 51 29 14 98

Alt i 
murerarbejde 

udføres!

G U D U M H O L M

FLE
montage

  Malerarbejde
  Tømrerarbejde
  Montagearbejde
  Ring for tilbud:

22 34 19 43
Poul Erik Fogh Larsen
Aagade 94  -  Gudumholm

RING
98 33 10 24

Her er plads til 
 din annonce!

RING
98 33 10 24

Her er plads til 
 din annonce!

diverse: Vi glæder os til at 
præsentere en herlig kvartet 
af ret lokale kunstnere fra Øst-
himmerland og især Hadsund-
området. 

Niels Johan Knøss og Tove 
Holm-Petersen viser naturbille-
der der svæver i rummet mel-
lem lys og mørke, let og tungt, 
form og farve.... Skov og natur 

NATURENS KONTRASTER...
Udstilling hos Kulturkøbmanden i St. Brøndum med fernisering 8. sept. 

Bækhøj skulptur

er ikke bare lys og tryghed, 
men kan også være mørkt og 
dystert... De har begge sansen 
for naturens farver og som-
metider vipper naturbillederne 
over til at blive abstrakte bil-
leder, hvor formerne og far-
vernes sammensætning er det 
vigtigste. Niels Johan Knøss 
har jo nu i mange år været 
en mester i naturbilleder, mens 
Tove Holm-Petersen er mere ny 
i det fag, men sandelig godt 
kan være med. Da hun blev 
optaget i kunstnergruppen ”LIV” 
lød de professionelle censorers 
bedømmelse således: ”Maleri-
ske, skulpturelle med en leven-
de kolorit – Unikt formsprog og 
brug af farver – Fin komposition 
og god farveholdning”.
Poul Bækhøj er jo også kendt 
her i området igennem mange 

år. Bl.a. købte St. Brøndum 
Sparekasse i sin tid en skulptur 
af ham, som stadig står foran 
sparekassen. Den kan også 
beses ved ferniseringen.
Vi har prøvet at efterleve Rebild 
Kulturugers tema om ”Mørke”. 
De udstillende kunstnere kan 
på hver sin måde uddybe dette 
tema. 
2 af kunstnerne vil være tilstede 
ved ferniseringen. 
Teolog og forfatter Ingeborg 
Sebbelin vil stille ”nærgåen-
de” spørgsmål til Poul Bækhøj 
om det at skabe kunst/ lave 
skulpturer, om kunstnerens rolle 
m.m.m.
Som noget ekstra denne dag 
arrangerer Netcafé St. Brøn-
dum ”Stomp” på torvet foran 
Kulturkøbmanden. Her kan alle 
som har lyst få mulighed for at 
spille på tromme. 
Man spiller på skrot/olietønder 
murbaljer m.m. alt kan bruges 
og det er rigtig sjovt.

molbjerg: Et nyt firma i øko-
nomi og regnskabsassistance 
er i denne sommer skudt op ad 
bakkerne i Molbjerg ved Øster 
Hornum. Rikke Dalum udgør 
det nye firma RD economic, 
der er et konsulentfirma, som 
tilbyder professionel og effektiv 
regnskabsassistance til små og 
mellemstore virksomheder.

20 års erfaring
Rikke Dalum har 20 års erfa-
ring som revisor hovedsagelig i 
Aalborg og har tillige arbejdet 
som controller i en handelsvirk-
somhed. Min styrke er mit nøje 
kendskab til, hvad der kræves 
af virksomhedens økonomi-
ansvarlig eller bogholder, når 
årets regnskabsmateriale skal 
afleveres til revisor, sådan at 
virksomheden for alvor mærker 

en besparelse på revisorreg-
ningen, siger Rikke Dalum. Jeg 
kan gå ind og tage over, der 
hvor mange bogholdere eller 
regnskabsassistenter normalt 
overlader arbejdet til revisor. 

Freelance økonomichef
RD economic tilbyder, at være 
virksomhedens ”freelance 
økonomichef”, hvor arbejds-
opgaverne spænder fra den 
daglige bogføring som f.eks. 
fakturering, moms mv. og 
regnskabsassistance samt klar-
gøring af afstemt materiale til 
revisor herunder udarbejdelse 
af årsrapport, selvangivelse 
mv. Desuden tilbydes hjælp 
til iværksættere om at komme 
godt i gang, således at de selv 
kan koncentrere sig om deres 
virksomheds ide og produkter.

RD Economic
Nyt firma har set dagens lys
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Din lokale fagmand - se også www.oehf.dk

QUICK-GUIDE - til din lokale fagmand
Maskinstationer:

Spuling af kloakker v/Sejlflod Maskinstation
v/Daniel Jensen Tlf. 98 31 6420/2015 2820

Blenstrup Maskinstation, Entreprenør og kloak.
Horsensvej 7, Blenstrup Tlf. 98 33 90 55

Murer:
Murermester Kurt Pedersen ApS
Skibstedvej 47, Skibsted Tlf. 98 33 94 40

Kongerslev Murerfirma
Danmarksgade 32, Kongerslev 9833 1473/5129 1498

Montering:
Flex Montage
Aagade 94, Gudumholm Tlf. 22 34 19 43

Tømrer:
Tømrermester & Bygningssnedker Per Hansen A/S
Refsnæsvej 8B, Kongerslev Tlf. 98 33 19 15

Den Bette Tømrer
Baggesdamvej 23, 9393 Kongerslev Tlf. 51 94 40 29

Pedersens Tømrerforretning
Nørremarksvej 63, 9270 Klarup Tlf. 96 36 40 40

VVS:
Veje VVS
Vester Vase 17, Storvorde Tlf. 20 60 56 16

Iver Nielsen ApS
Romdrupvej 56, Klarup Tlf. 98 31 81 28

Storvorde VVS
Vestermarksvej 8, Storvorde  Tlf. 98 32 62 20

Terndrup Energi & VVS ApS
Hadsundvej 57, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 50 60

Autoreparationer/Scooter:
Uno-X Kongerslev
Danmarksgade 43, Kongerslev Tlf. 98 33 11 04

 Malere / Farvehandel:
Sæderup Malerfirma
Sæderupvej 77 - 9260 Gistrup Tlf. 98 31 46 37

Kloakering m.m.:
JS Kloak & Beton
Bjerregårdsvej 2, Svanfolk Tlf. 9833 1772/4072 4734

Hvidevarer:
Storvorde Hvidevareservice
Industrivej 12 A, Storvorde Tlf. 98 31 39 99

Elektriker:
Terndrup El
Hadsundvej 56, Terndrup Tlf. 98 33 36 00

Storvorde Elservice
v/Lars Bagger Tlf. 21 28 39 96/22 24 96 21

Tommy Johannessen
Industrivej 16, Storvorde Tlf. 98 31 74 77

Søren Buus Brink
Vaarstvej 260, Vaarst Tlf. 98 33 30 51

Mou El-Service
Gl. Egensevej 10, Mou Tlf. 98 31 17 57

Annoncer 
Ring 

98 33 10 24
Motor:

Terndrup Motor Service
Hadsundvej 56, Terndrup Tlf. 28 74 61 74

Klarup: Forleden mødte vi en 
flok handlende, der alle har 
forretning ud til Klarupvej og 
derfor er voldsomt berørt af 
Aalborg Forsyning Kloaks Klo-
akarbejde i forbindelse med 

den igangværende separatklo-
akering på Klarupvej og Hel-
lasvej i Klarup.
Arbejdet vil helt naturligt inde-
bære trafikale ændringer og 
begrænsninger i adgangen til 

området langs Klarupvej.

Problemerne nærmest  
uoverskuelige
Langt, langt være end disse tra-
fikale ændringer og begræns-

ninger forekommer de store 
problemer opgravningen i for-
bindelse med kloakeringsar-
bejdet, der skabes for de for-
retningsdrivende på Klarupvej, 
der ikke kan undgå en større 
omsætnings nedgang, så pro-
blemerne er nærmest uoversku-
elige.
”Vores omsætning er således 
allerede de første dage efter 
Klarupvej er blevet lukket, faldet 
med mere end 35%.
Arbejdet er netop påbegyndt 
i krydset mellem Klarupvej og 
Romdrupvej og forventes på 
strækningen herfra og frem til 
Jørgensmindevej først at være 
afsluttet midt i oktober, hvorefter 
arbejdet fortsætter fra Klarupvej 
ud ad Spergelvej, samt videre 
udad Klarup mod øst såfremt 
kommunens økonomi tillader 
det.

Opfordring til kunderne 
”Vi håber bare, at der er for-
ståelse for vores situation hos 
vores kunder.
De kan nemlig stadigvæk kom-
me frem til vores butikker, så 
kom bare vi er der stadigvæk 
og er klar til at betjene Jer,” 
lyder det enstemmigt fra køb-
mand Jan Sørensen SuperBest, 
Bagermester Jan Haals, Klarup 

bageri, massør Bjarne Melholt 
Riise, Fodklinik og alternativ 
behandling, optiker Viktoria 
Schultz, HjemmeOptik, Kaj Jør-
gensen, Klarup Grill og Max 
Nørgaard, der repræsenterede 
Klarup Dyreklinik.
”Vi vil gerne gøre alle vores 
kunder opmærksomme på, at 
vi stadig står klar til at servicere 
dem. Det vil i hele perioden 
være muligt at komme frem til 
vores butikker, så giv endelig 
ikke op”.
    
Værst tænkelige  
konsekvenser
”Vi håber meget, at vores kun-
der finder vej frem til vores 
butikker, ellers kan det få de 
værst tænkelige konsekvenser.
Vi har ingen mulighed for at 
skrue vores omkostninger ned 
med 35%, det kan i sagens 
natur ikke lade sig gøre.
Hvis ikke der kommer mere 
gang i vores butikker snarest 
muligt, er vi nødt til at skære i 
vores personale” fortsætter de 
forretningsdrivende, der samti-
dig stiller spørgsmålet: ”Hvad 
skal vi ellers gøre?”
  
Forståelse, men………
”Vi har selvfølgelig fuld forstå-
else for at arbejdet skal gøres, 

det er en nødvendighed – 
ingen tvivl om det, men det ville 
bare være rart, hvis arbejdet 
kunne udføres i flerholdsskift, 
så arbejdet kan gennemføres 
på kortere tid,” slutter de for-
retningsdrivende.   

bjl@oehf.dk

Kloakarbejder og opgravninger i Klarup
til stor gene for de handlende kunne måske afsluttes noget hurtigere 

Kort over det berørte område på 
Klarupvej i Klarup. 

Bjarne Melholt Riise, Jan Sørensen, Kaj Jørgensen, Max Nørgaard, Jan Haals og Viktoria Schultz.
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UGE 36 - 2012

TV-PROGRAMMER
ONSDAG 5. SEPTEMbER LØRDAG 8. SEPTEMbER

MANDAG 10. SEPTEMbER

DR1 fredag kl. 21.30: ”Hancock” 

06.00   Morgen TV - mest for børn
08.30   Mit liv som dyr
09.25   Formiddagsprogrammer
12.00   DR Update - nyheder og vejr
12.10   Clement Tirsdag
12.35   Eftermiddagsprogrammer
16.00    Børne TV
17.00   Hun så et mord
17.50   DR Update - nyheder og vejr
18.00   Skattejægerne
18.30   TV Avisen med Sporten og Vejret
19.05   Aftenshowet
19.55   TV Avisen
20.00   Gør Danmark dansk
21.30   TV Avisen
21.55   Penge
22.20  Paralympics 2012 med Sporten
22.45   Ryggen mod muren
23.45   OnsdagsLotto
23.50  Natfjernsyn

06.00   Morgen TV - mest for børn
08.30   Mit liv som dyr
09.25   Formiddagsprogrammer
12.00   DR Update - nyheder og vejr
12.10   Penge
12.35   Eftermiddagsprogrammer
16.00   Børne TV
17.00   Hun så et mord
17.50   DR Update - nyheder og vejr
18.00   Skattejægerne
18.30   TV Avisen med Sporten og Vejret
19.05   Aftenshowet
19.55   TV Avisen
20.00   Bonderøven
20.30   So F***ing Special
21.00  Undskyld vi er her
21.30   TV Avisen
21.55   Bag Borgen
22.20   Paralympics med Sporten
22.45  Miss Marple
00.10  Natfjernsyn

06.00   Morgen TV - mest for børn
08.30   Mit liv som dyr
09.25   Formiddagsprogrammer
12.00   DR Update - nyheder og vejr
12.10   Bag Borgen
12.35   Eftermiddagsprogrammer
15.00   DR Update - nyheder og vejr
15.10   De uheldige helte
16.00   Børne TV
17.00   Hun så et mord
17.50   DR Update - nyheder og vejr
18.00   Skattejægerne
18.30   TV Avisen med Sporten og Vejret
19.00   Disney sjov
20.00   Husk Lige Tandbørsten
21.00   TV Avisen med Paralympics 2012
21.30   Hancock. Amr. action thriller 

fra 2008
22.50   Den barske elite 
01.30   Dragon Tiger Gate. Action thriller 

fra Hongkong fra 2006

05.00  Morgen TV - mest for børn
06.00   Go’ morgen Danmark
11.30   Air Ways
12.00   Nyhederne, Sporten og Vejret
12.15   Eftermiddagsprogrammer
16.00   Nyhedsblok
16.15   La Vuelta: 17. etape
18.00   Nyhedsblok
18.20   Go’ aften Danmark
18.50   Nyhedsblok
20.00   Upgrade
20.35  Krop umulig - fedme
21.25  Dagens mand
22.00   Nyhedsblok
22.30   Krop umulig
23.25  Huse for millioner
00.15  Jail
00.45  Fuldstændig bidt af dyr
01.35   Kongen af Queens. 2 afsnit
02.35  Natfjernsyn

 
05.00   Morgen TV - mest for børn
06.00   Go’ morgen Danmark
11.30   Air Ways
12.00   Nyhederne, Sporten og Vejret
12.15   Eftermiddagsprogrammer
15.05  Beverly Hills 90210
16.00   Nyhedsblok
16.15   La Vuelta: 18. etape
18.00   Nyhedsblok
18.20   Go’ aften Danamrk
18.50   Nyhedsblok
20.00   Operation X
20.50   Fangerne
21.25  Alarm 112
22.00   Nyhedsblok
22.30   Krop umulig
23.25  Huse for milioner
00.15   Jail
00.45   Fuldstændig bidt af dyr
01.35   Kongen af Queens. 2 afsnit
02.35  Natfjernsyn

05.00   Morgen TV - mest for børn
06.00   Go’ morgen Danmark
11.30   Air Ways
12.00   Nyhederne, Sporten og Vejret
12.15   Eftermiddagsprogrammer
15.05  Beverly Hills 90210
16.00   Nyhedsblok
16.15   La Vuelta: 19. etape
18.00   Nyhedsblok
18.20   Go’ aften Danmark
18.50   Nyhedsblok
20.00   Vild med dans
21.20   Live fra Bremen
22.10   Den blinde vinkel
22.40   Whiteout. Amr. thriller fra 2009
00.25   Watchman. Amr. superheltefilm 

fra 2009
03.05  Sky Cops
03.40  Kystpatrulje Miami
04.10   Jail
04.35  Fuldstændig bidt af dyr

05.00   Morgen TV - mest for børn
06.00   Go’ morgen Danmark
11.30  Air Ways
12.00   Nyhederne, Sporten og Vejret
12.15   Eftermiddagsprogrammer
16.00   Nyhedsblok
16.15   Lie to Me
17.05  Venner. 2 afsnit
18.00   Nyhedsblok
18.20   Go’ aften Danmark
18.50   Nyhedsblok
20.00   Hvem vil være millionær?
20.50   Station 2
21.40   Station 2 Efterlyst
22.00   Nyhedsblok
22.30   Krop umulig!
23.25   Huse for millioner
00.15  Jail
00.45  Natfjernsyn

05.00   Morgen TV - mest for børn
06.00   Go’ morgen Danmark
11.30  Air Ways
12.00   Nyhederne, Sporten og Vejret
12.15   Eftermiddagsprogrammer
16.00   Nyhedsblok
16.15   Lie to Me
17.05  Venner. 2 afsnit
18.00   Nyhedsblok
18.20   Go’ aften Danmark
18.50   Nyhedsblok
20.00   Toppen af poppen
20.45   Andreas Bo - indenrigs
20.50   Toppen af poppen - by night
21.25   CPH Lufthaven
22.00   Nyhedsblok
22.30   11. september
01.05   Lie to Me
01.55   Kongen af Queens. 2 afsnit
02.50  Natfjernsyn

06.00   Morgen TV - mest for børn
10.15   Fanboy og Chum Chum
10.25   Svampebob Firkant
10.50   Shake it up!
11.10   ICarly. Amr. komedieserie
11.40   Troldspejlet
12.00   DR Update - nyheder og vejr
12.10   Tidens tegn - TV på tegnesprog
13.10   OBS
13.15  Price og Blomsterberg
13.35   Sidste tog fra Gun Hill. Amr. 

western fra 1959
15.05   Mord på hjernen. Eng. krimiserie 

fra 2001
16.40   Husk Lige Tandbørsten
17.40   Før søndagen
17.50   Hammerslag
18.20   Held og Lotto
18.30   TV Avisen med Sporten
18.55   Sporten
19.05   Så stort - og så af Lego. Eng. 

dokumentarprogram fra 2009
20.00   Matador. Dansk drama fra 1978. 

2 afsnit
21.25  Beck: Kartellet
22.55   Paralympics
23.10   Hercule Poirot: Lord Edgwares 

endeligt. Eng. krimi fra 1999
00.50   Taggart: En hjælpende hånd. 

Skotsk krimi fra 2006
02.00   Dobbeltgængeren. Canadisk thril-

ler fra 2009

06.00   Morgen TV - mest for børn
11.10   ICarly
11.35   Skyland
12.00   DR Update - nyheder og vejr
12.10   BingoBoxen. Måske er det dig, 

der bliver den heldige vinder af 
Boxen!

12.25   Jagten på husets sjæl
12.55   OBS
13.05   Arvingen til Glenbogle. Skotsk 

komediedramaserie fra 2002
14.00   Gudtjeneste i DR Kirken
15.00   Arvingen til Glenbogle
15.20   Kriminalkommissær Foyle. Eng. 

krimiserie fra 2003 
17.30   Den store bagedyst
18.30   TV Avisen med Sporten og Vejret
19.00  Paralympics
19.10   Den fantastiske planet. Naturpro-

gram fra BBC fra 2008
20.00   Rejseholdet. Dansk dramaserie 

fra 2001
21.00   21 Søndag
21.40   Sporten
21.45   Vera: Tavse stemmer. Eng. krimi-

serie fra 2012
23.15   Medicinmanden. Svensk thriller-

serie fra 2005
00.00   Ægte mennesker. Svensk drama-

serie fra 2012
01.00   Ross Kemp tilbage i Afghanistan. 

Bri. dokumentarserie fra 2009

06.00   Morgen TV - mest for børn
08.30   Østersøen Rundt - set fra oven
09.20   Formiddagsprogrammer
12.00   DR Update - nyheder og vejr
12.10   Eftermiddagsprogrammer
16.00   Børne TV
17.00   Hun så et mord
17.50   DR Update - nyheder og vejr
18.00   Skattejægerne
18.30   TV Avisen med Sporten
19.05   Aftenshowet
20.40   Price og Blomsterberg
21.00   Danmarks skønneste hjem
21.30   TV Avisen med Horisont og 

SportNyt 2012
22.30   Whitechapel: I Jack the Rippers 

fodspor
23.20   Anklaget
00.20  Natfjernsyn

06.00   Morgen TV - mest for børn
08.30   Østersøen Rundt - set fra oven
09.20   Formiddagsprogrammer
12.00   DR Update - nyheder og vejr
12.10   Eftermiddagsprogrammer
16.00   Børne TV
17.00   Hun så et mord
17.50   DR Update - nyheder og vejr
18.00   Skattejægerne
18.30   TV Avisen med Sporten
19.05   Aftenshowet
20.00   Den store bagedyst
21.00   Kontant
21.30   TV Avisen
21.55   Clement Tirsdag
22.20   SportNyt
22.30   Kommissæren og havet: Et liv 

uden løgne
00.00   Veninderne
00.50   Natfjernsyn

05.30   Morgen TV - mest for børn
07.20  Venskabsbyen
07.35  Sesamgade
08.00  CJ the DJ
08.15  Diego Oasis
08.30  Kid vs Kat
09.00  Go’ morgen Danmark
12.00   Nyhederne
12.05   Hvem vil være millionær? Bedste 

og barnebarn
12.50   Vild med dans. Ti kendte danskere 

i direkte dansedyst
14.20  Håndbold: SuperMatchen
16.00   La Vuelta: 20. etape
18.00   Nyhederne
18.10  Regionale nyhder
18.20   Taxaquizzen
18.50  Nyhedsblok
19.45  LørdagsSporten
20.00   Fodbold: Danmark-Tjekkiet
22.10   Hele Danmarks hjemmebane - 

efter kampen
22.40   Eastern Promises. Amr. thriller fra 

2007 med bl.a. Viggo Mortensen 
og Naomi Watts

00.25   Transsiberian. Eng/tysk krimi 
thriller fra 2008

02.15   Lady in the Water. Amr. thriller 
fra 2006

04.05   Blue Bloods. Amr. krimi-dra-
maserie

04.55  Den blinde vinkel

05.30   Morgen TV - mest for børn
08.00  CJ the DJ
08.15  Diego Oasis
08.30  Kid vs Kat
09.00  Go’ morgen Danmark
12.00  Nyhederne
12.05   Ledsaget udgang. Dansk komedie-

drama fra 2007 med bl.a. Erik 
Clausen

13.40   Det er mig eller hunden!
14.10   Dagens mand
14.40   Toppen af poppen
16.00   La Vuelta: 21. etape
18.00   Nyhederne og Sporten
18.10  Regionale nyheder
18.20   Upgrade
18.50   Nyhedsblok
20.00   Lie to Me. Amr. krimiserie med 

Tim Roth
20.50   Vejret
21.00   Frihed på prøve. Dansk komedie-

drama fra 2010 med bl.a. Erik 
Clausen og Jesper Asholt

22.45   Live fra Bremen
23.35   Besat af sex
00.20   Station 2 Special: Politi under 

angreb 
01.10   Lie to Me
02.00   Sons of Anarchy. Amr. dramaserie
02.45  Worst Week
03.10  60 Mintes
04.00  Hope and Faith

FREDAG 7. SEPTEMbER

SØNDAG 9. SEPTEMbER

TORSDAG 6. SEPTEMbER

TIRSDAG 11. SEPTEMbER

Klarup: Efter flere års arbejde 
er det endelig lykkedes FDF 
Romdrup-Klarup at omdanne 
en kedelig våd græsmark til et 
spændende friluftsområde med 
store udfoldelsesmuligheder for 
hele lokalsamfundet. 
FDF Romdrup-Klarup vil gerne 
invitere sponsorer, forretningsfor-
bindelser, medlemmer, ledere, 
bestyrelse, kredsens venner og 

byens borgere til indvielse/
åbent hus. 
Formålet med det nye område 
er først og fremmest at flytte de 
ugentlige FDF møder udendørs 
og dermed gøre dem mere 
spændende, udfordrende, sjove 
og attraktive. 
Området er desuden tænkt som 
byens friluftsområde, hvor alle 
fra dagplejebørn til voksne kan 

boltre sig udendørs. 
Allerede i dag benyttes området 
af FDF Romdrup-Klarup til ugent-
lige møder og overnatninger. 
Desuden benytter Klarup Krolf 
Klub arealet som deres hjemme-
bane, hvor de træner og afvikler 
turneringskampe. 
Området benyttes også af 
andre FDF kredse, spejdere, 
skolebørn, klassearrangementer 

Indvielse og åbent hus
hos FDF Romdrup-Klarup
Området er tænkt som byens friluftsområde

Nordea Fonden er en af de mange fonde, der har støttet projektet, her overrækker Suzanne Andersen fra Nordea Fonden en check på 
15.000 gode danske kroner til formand Erik Pedersen.

og private børnefødselsdage. 
FDF Romdrup-Klarup har altid 
været stærkt forankrede i lokal-
samfundet og kan, statistisk set, 
se at en forholdsvis stor del af 
byens borgere har været en tur 
forbi FDF. 
Mange fortæller senere om de 
gode og inspirerende oplevel-
ser, de har fået hos os. 
Med det nye friluftsområde 
ønsker FDF Romdrup-Klarup at 
cementere sin position som en 
særdeles aktiv del af byens for-
eningsliv – også i fremtiden.

Færdiggørelsen fejres 
I anledning af at friluftsområdet 
nu er færdigbygget, afholder 
FDF Romdrup-Klarup søndag 
Indvielse / åbent hus Romdrup-
vej 50.  
FDF Romdrup-Klarup håber, at 
rigtig mange vil kigge forbi den-
ne dag, for sammen med FDF 
Romdrup-Klarup at fejre Færdig-
gørelsen af friluftsområdet. 
Dagen fejres bl.a. med under-
holdning af FDF Storvorde-Sejl-
flod Tambourkorps, Officiel ind-
vielse snoren klippes og aktivi-
teter i området v/FDF og Krolf. 
Der vil blive serveret et lettere 
måltid med drikkevarer. 

Projektet længe undervejs
FDF Romdrup-Klarup har længe 
ønsket at få de udendørs area-
ler omkring kreds huset anvendt, 
dette må nu siges at være 
opfyldt.
Projektet har været længe under-
vejs, siden de første spæde tan-
ker om projektet kom til verden.
Det har taget lang tid, at søge 
om forskellige tilladelser og ikke 
mindst at skaffe de mange pen-
ge, at det er lykkedes, er først 
og fremmest kasserer Carsten 

Andersens fortjeneste. 
Udover at fungere som et egent-
lig aktivitetsområde skal områ-
det samtidig signalere overfor 
lokalsamfundet, at man i FDF 
kan noget, der er værd at kom-
me efter. 
Der er blevet drænet, plantet 
træer i bælter, bygget et akti-
vitetshus, i træ er bygget en 
lavvo, der er en slags indianer-
telt/tippi og en stor hestesko 
formet shelter, mens en okta, 
det er en ottekantet overdæk-
ning, hvor der kan overnattes 
i hængekøjer, og i det daglige 
er der borde med bænke, hvor 
der kan spises madpakker m.v. 
er godt undervejs – det var 
egentlig denne, der blev holdt 
rejsegilde for. 
Endvidere et amfiteater med 
bålplads, rutsjebane og svæve-
bane, samt en flytning af ind-
kørslen hen imod Svinetruget 
for at skabe bedre overblik ved 
udkørsel og parkering på et nyt 
grus stykke inde på området og 
endelig er det tanken, at der 
skal laves pilehytter, der kan 
bruges som huler til leg.
Tilskud fra forskellige Fonde

Som nævnt har det taget lang 
tid at skaffe de nødvendige mid-
ler, at det overhovedet er lykke-
des kan først og fremmest tilskri-
ves kasserer Carsten Andersen, 
der undervejs har søgt mange 
forskellige fonde, der heldigvis 
har stillet sig positiv overfor det 
spændende projekt.
Mange Fonde, der her ydet til-
skud, har måske især været tiltalt 
af FDF Romdrup-Klarups forsøg 
på at være en aktiv medspiller 
i samfundet, når det gælder en 
positiv påvirkning af børn og 
unge i retning af et sundt liv, 

samtidig med klubbens store 
arbejde for de mange unge i 
området.

Det åbne fritids- & friluftsom-
råde
Området er tænkt som ramme, 
hvor alle fra dagplejebørn til 
voksne, løbende kan udvikle 
personlige og medmenneske-
lige erfaringer samt tilegne sig 
færdigheder i trygge rammer.
Færdigheder og erfaringer der 
er til gavn for den enkelte og 
samfundet som helhed.

4 vigtige kompetenceområder
Der er 4 områder, hvor det mere 
end nogensinde er vigtigt at 
besidde kompetencer.
Det er i forhold til: Miljøet og 
omgivelserne, sundheden og 
andre mennesker.

Friluftsaktiviteter er lette at 
forstå. 
Praktisk erfaring, oplevelse, 
læring, erkendelse, respekt og 
forståelse er emner, der nemt 
kan arbejdes med. Intet slår 
denne form for undervisning/
aktivitet.

FDF Romdrup-Klarup ønsker 
at bruge friluftsliv og aktivi-
teter:

• Som redskab til frisk luft og 
fysiks udfoldelse
• Som redskab for oplevelse 
af succes og samhørighed med 
andre
• Som redskab for almen læring
• Som redskab for alment dan-
nende menneskelige samværs-
former
• Som redskab for fokus på pro-
blemstillinger

bjl@oehf.dk
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NÆSTE UGES 
GODE TILBUD

Gælder kun mandag den 10/9
og tirsdag den 11/9

SuperBest
Klarupvej 52
9270 Klarup
98 31 80 21

Tilbuddene gælder fra onsdag 5.9
til og med lørdag 8.9.2012.

Tilbuddene gælder kun i SuperBest Klarup.

NYE Åbningstider
Hverdage 8-20
Lørdag 8-18
Søndag 10-18

G
A

L
L

A
P

R
IS  GALLAPRIS
2995

Fersk dansk 
svinemørbrad

Kg pris 59,90

Pr. ½ kg

Vanvittigt billigt

G
A

L
L

A
P

R
IS  GALLAPRIS

1395

Always bind 
eller trusseindlæg
10-36 stk. Flere varianter.

Max. stk. pris v/1 stk. 1,40

Store poser
Store poser
Store poser
Store poser
Store poser
Store poser
Store poser
Store poser
Store poser
Store poser
Store poser
Store poser

G
A

L
L

A
P

R
IS  GALLAPRIS

50,-

Haribo MIX
170 g. Click, TopStar, 

Stjerne eller Matador.
Kg pris v/5 stk. 58,82

5 poser

Højst 2 x 5 poser pr. kunde til den
anførte pris i tilbudsperioden –
derefter er prisen pr. pose kr. 21,75

G
A

L
L

A
P

R
IS  GALLAPRIS

795

Værsgo’
grøntsager

400-750 g. Majs, Haricots verts, 
Gulerodsmix, Porrer i skiver, 

Slikærter, Perleløg, Ekstra fine ærter 
eller Ekstra fine haricots verts. FROST.

Max. kg pris v/1 stk. 19,88

4 stærke
Gallatilbud

Friskhakket
Oksesmåkød
8-14% fra Kildegården
500 gr. for kun

20,-
Pr. kg. 40,00

1 kg. Italienske
Blå Druer

Sort: Palieri - kval. I
Pr. bakke

595

LANGT UNDER
1/2 PRIS


