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Fastelavn i 
kirken og på 
gaden
Løgstør Handelsstandsforening havde
i lørdags fået afspærret Østerbrogade 
for at gøre plads til årets fastelavns-event
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Den lille lokale...

Diverse udstillere
vil være til stede

EFTERSYN
Husk bestilling til eftersyn

Værkføreren er til stede
og tager imod bestilling

Vi har købt et parti

ISABELLA
UDSTILLINGSTELTE

som sælges til

nedsatte priser.

OP TIL

25% RABAT

ÅBENT HUS Indvielse af NYT VÆRKSTED
i weekenden 8.-9. marts kl. 10-16

Isabella læsejl NB
3-sider. Farve: grå.
Normalpris  649.-
Forårspris 599.-

Isabella 2. sort. gulvtæpper

499.-

DANMARKSVEJ 18
9670 LØGSTØR

www.logstor-caravan.dk

LØGSTØR
Caravan Center ApS

Tlf. 98 67 30 93

TE
GN

EK
ON

KURRENCEPølsevognen
kommer forbi!

Trolley
Sammenklappelig
Max. belastning
70 kg.
 Normalpris 249.-
  Forårstilbud

149.-
Gasovne
4,2 kW
Med el og blæs
Førpris 998.-

Forårspris

898.-

Opbevaringstelt
Normalpris 1995.-
Forårspris

1495.-
Ren Fritid
Klosetvæske eller
Ren Fritid vask og voks
Frit valg
Spar mindst 31.- 89,-

Åbningstider: Mandag-fredag 10-17 |  Lørdag 10-13 |  Søndag 12-16

NU FRA

HELE WEEKENDEN

 Tegne-
konkurrence

for børnene!
Præmie til alle børn

Udtrækning af 2x4 billetter til
FÅRUP SOMMERLAND
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Medlem af Himmerlandsaviserne.
9 stærke ugeaviser i Himmerland.

Aviserne samarbejder om alle typer annoncer.
Vælg fra 2-9 aviser og få op til 25% rabat.
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Medlem af Danske Lokalaviser. 
Danmarks største sammenslutning 

af lokale ugeaviser

HER UDKOMMER AVISEN:

R E V I S I O N S K O N T O R E T  I  L Ø G S T Ø R

Sønderport 52 | 9670 Løgstør
rev@logdanrevi.dk
www.revisionskontoret-logstor.dk
Fax 98 67 41 77  | Telefon 98 67 13 11

Mogens Iversen
Registreret revisor, Indehaver

Lillian Valsted
Revisorassistent

Tom Cortsen
Revisor, Cand. merc. Aud

Anne-Merete Jensen
Kontorassistent

Jens H. Hedegaard
Registreret revisor, Indehaver

Kendte  
ansigter, 
du kan 
regne med

Kirke-
vinduet

Børnehjørnet

1. søndag i fasten
Du får så meget gratis
 
For mange år siden leve-

de der en dreng som hed 
Harald.
En morgen lagde Harald 

en regning på sin mors tal-
lerken:
Mor skylder Harald:
Hentet kul 6 gange 25 kr.
Hentet brænde mange 
gange 25 kr.
Gået ærinder 15 kr.
Været en flink dreng 10 kr.
Ialt 75 kroner
 Om aftenen fandt Harald 

75 kroner liggende på sin 
tallerken.
Ved siden af lå der en an-

den regning:
Harald skylder mor:
For sit lykkelige hjem i 10 
år: ingenting
For kost: ingenting
For sygepleje: ingenting
For godhed og venlighed: 
ingenting
I alt ingenting
Da Harald havde læst 

regningen, fik han tårer i 
øjnene. Han styrtede hen 
til sin mor, lagde armene 
om halsen på hende og 
bad om forladelse.
”Her har du pengene til-

bage,” sagde han.
Også din mor og far gi-

ver dig alt gratis, fordi du 
er deres kære barn. Men 
véd du, hvad ordet gratis 
betyder? ”For tak” bety-
der det. Sig ofte tak til dine 
forældre! Mere forlanger 
de ikke.
”Sig tak under alle for-

hold!” står der i den hel-
lige skrift. Tak far og mor 
for alt! Tak også din Fader 
i Himlen for alt.
 

Tak for hvad du os har 
undet,
Tak for gaverne vi fik!

Villy Jørgensen

Jens Nauntofte 
i Løgstør

Med en særdeles velop-
lagt Jens Nauntofte og et 
talrigt og interesseret pub-
likum blev Vesthimmer-
lands Bibliotekers og Fol-
keuniversitets fællesarran-
gement den 27. februar i 
Løgstør en stor succes.
Jens Nauntofte har i mere 

end en menneskealder 
rejst som krigskorrespon-
dent og reporter i den 
arabiske verden, og hans 
øjenvidneskildringer fra 
Damaskus, Kairo, Tripoli, 
Tunis m. m. gjorde et stort 
indtryk på de ca. 80 tilhø-
rere, der var til stede. Han 
redegjorde for det arabi-
ske forår, som startede i 
Tunesien i 2011, og for de 
samfundsomvæltninger, 
det førte til, ikke mindst i 
Syrien, hvor en dramatisk 
borgerkrig hver dag tager 
til i grusomhed. Der er 
ingen grænser for, hvad 
Assadstyret vil foretage 
af umenneskelige hand-

linger for at fastholde 
sin magt. Det er et bru-
talt voldsregime der har 
åbnet et blodigt kapitel 
for syrerne og for Syrien. 
Samtidig rummer denne 
krig konfliktstof, der kan 
få opgøret om magten i 
Syrien til at brede sig ud 
til nabolande som Liba-
non, Tyrkiet og Irak. USA 
vil ikke gribe ind i konflik-
ten efter erfaringerne fra 
Irak og Afghanistan, og 
fordi en indgriben ville 
ødelægge mulighederne 
for at komme til forståelse 
med Iran.
Efter et overordentlig 

spændende og udbyt-
terigt foredrag var der 
adgang til at stille spørgs-
mål, hvilket blev flittigt 
benyttet. Den tid. der var 
sat af til arrangementet, 
blev langt overskredet, 
og det blev sent, inden 
mødet sluttede. 

Jens Nauntofte var veloplagt i sit foredrag

DR1 lørdag kl. 20.00: “Dansk Melodi Grand Prix 2014” Værterne 
er: Jacob Riising og Louise Wolff 
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Odgaard Optik ApS

Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør • Tlf. 98 67 16 11 • Fax 98 67 16 12 • CVR nr. 26 64 80 25 • Bankkonto: 9201-0000059218

Synsprøver i hjemmet
Der kan være mange grunde til at få foretaget 

synsprøve i eget hjem. Derfor er det en mulighed, vi 
er glade for at kunne tilbyde, både til private og til 

beboere på institutioner og plejehjem!

Optiker Niels Henrik Odgaard har mange års erfaring 
med hjemmesynsprøver!

Du kan bestille tid til hjemmesynsprøve ved at ringe 
til Nyt Syn Løgstør Telefon 98 67 16 11

Klip ud ✄ Klip ud ✄

Klip ud ✄ Klip ud ✄

Løgstør Boligforening
udbyder herved renovering af afdelingen.
Projektet omfatter afd. 6 (afsnit 6, 7, 8 og 11) Afsnit 6 
består af 1 bygning i 2 etager med 20 boliger. Afsnit 7 
består af 1 bygning i 2 etager med 20 boliger samt 1 
bygning i 3 etager med 15 boliger. Afsnit 8 består af 6 
bygninger i rækkehusbebyggelse med 36 boliger. Af-
snit 11 består af 1 bygning i 3 etager med 29 boliger.
Projektet omfatter nedrivning, ombygning og reno-
vering af bebyggelsen, herunder facaderenoveringer 
og –isolering samt renovering af tekniske installatio-
ner.
Hele bebyggelsen består af i alt 120 boliger som ved 
nedrivning og ombygning reduceres til 88 boliger. 
Reduceringen af boliger består i, at bygningshøjden 
på bygningerne i afsnit 6 og 7 reduceres til 1 etage 
samt ved lejlighedssammenlægninger.
I afsnit 11 etableres der elevatorer i 2 opgange.
Der udføres endvidere individuel renovering af lejlig-
hederne indvendigt herunder nye køkkener og bade-
værelser. 42 boliger indrettes med tilgængelighed.
Renovering af udearealer samt opførelse af nyt fæl-
leshus.
Arbejdet udbydes i fagentreprise i offentligt udbud 
i henhold til udbudsdirektivet, Europa-Parlamentets 
og Rådets Direktiv nr. 2004/18F (Udbudsdirektivet).
Arbejdet udbydes i fag- og / eller storentreprise i
følgende entrepriser:

1.0 Nedbrydningsentreprisen
2.0 Råhusentreprisen
3.0 Tømrer/snedkerentreprisen
4.0 VVS-entreprisen
5.0 Ventilationsentreprisen
6.0 El-entreprisen
7.0 Malerentreprisen
8.0 Elevatorentreprisen

Udførelsessted:
Sverigesvej og Norgesvej, 9670 Løgstør
Tidsfrister:
Arbejdet forventes udført i perioden august 2014 til 
juni 2016.
Udbudsmaterialet:
Udbudsmaterialet udbydes via Byggeweb.dk under 
sagsnr. TN471251
Udbudsmaterialet kan også rekvireres i papirud-
gave mod et depositum på kr. 2.000 - pr. entrepri-
sesæt, men det er nødvendigt at være oprettet som 
bruger af Byggeweb for at afgive tilbud.
Brugeroprettelse er gratis. Ved tekniske spørgsmål 
til afvikling af udbuddet i Byggeweb kan Byggeweb 
Support kontaktes på +45 35 24 52 50 eller på sup-
port@byggeweb.dk.
Såfremt papirudgave ønskes skal anmodning 
senest 10.03.2014 fremsendes til 

Brix & Kamp A/S
hj@brixkamp.dk

og depositum skal overføres til konto nr: 2214 0746 
879 504. Depositum refunderes ved returnering af 
komplet udbudsmateriale i hel og ubeskadiget stand.
Udbudsmateriale udgives/udsendes fra uge 12.

Licitationen afholdes:
Mandag d. 12. maj 2014. Tidspunkt og sted frem-
går af udbudsmaterialet.
Der tages forbehold for endelig godkendelse af 
bevilligende myndighed.
Udbudsbekendtgørelse:
Udbudsbekendtgørelsen er fremsendt til
kontoret for de Europæiske Fællesskabers Officielle 
Publikationer og kan ses i sin helhed på
www.ted.europa.eu.
Bygherre:
Løgstør Boligforening
Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Skibbrogade 3, 9000  Aalborg.
Totalrådgiver:
Brix & Kamp A/S
Rådgivende ingeniører
Nørrebro 11, 9800  Hjørring 
Arkitekt:
Poul-Lasse Ganges
Kongensgade 66, 5960 Marstal
Landskabsarkitekt:
Rosseels Tegnestue
Hasseris Bymidte 21, 9000  Aalborg 

OFFENTLIG LICITATION  EU-udbud
SVERIGESVEJ/NORGESVEJ, LØGSTØR

Vedtægter

for 

LØgStØr BoLIgforeNINg 

Løgstør Boligforening
hjortens gyde 2 - 9670 Løgstør
teLeFon 9867 3241 · FAX 9867 1989 
www.logstorbo.dk · mail: post@logstorbo.dk 

EKSTRA TILBUD TORSDAG-SØNDAG

Ranum • Tlf. 98 67 60 17

Åben hver dag kl. 800-1900

Påskeliljer
3 potter

2 kg gulerødder
2,5 kg kartofl er
eller
2 kg løg

Coop grønt-
sager
2 poser

DYBFROST

FRIT VALG

BLOMSTER- OG GRØNTMARKED

10002000

20001100

Sodavand
Pepsi, Kondi, Nikoline
1,5 liter
Excl. embl.
Max. 6x1,5 l pr. kunde

Generalforsamling i Dansk Folkeparti
Mandag den 24. februar 

afholdt Dansk Folkeparti 
i Vesthimmerland den 
årlige generalforsamling. 
Ca. en tredjedel af for-

eningens medlemmer var 
mødt op til fællesspisning 
og den efterfølgende 
generalforsamling.
De to byrådsmedlem-

mer Annette Vahlgreen 
og Brian Christensen 
ønskede ikke at genop-
stille til bestyrelsen, da 
de begge vil koncentrere 
sig om byrådsarbejdet. 

Inden der skulle afholdes 
valg til bestyrelsen, kunne 
formand Niels Peter Hou-
gaard berette om et godt 
2013 for partiet, der ved 
kommunalvalget gik fra 1 
til 2 pladser i byrådet og 
hele året havde oplevet 
en jævn tilgang af nye 
medlemmer. Siden sid-
ste generalforsamling er 
medlemmestallet vokset 
med næsten 65%. De 
mange nye medllemmer 
betød samtidig at der for 
første gang var der flere, 

der ønskede at træde ind 
i bestyrelsen, end der var 
plads til, så der måtte valg 
til flere gange, inden den 
nye bestyrelse faldt på 
plads. Den første plads, 
der skulle besættes, var 
formandsposten, som 
efter afstemning mellem 
den siddende formand, 
Niels Peter Hougaard (Hor-
num) og Peter Rasmussen 
(Ullits, Farsø) gik til Peter 
Rasmussen. Pladsen som 
næstformand gik til Tinna 
Tang Nielsen (Aars) som 

eneste kandidat.
De resterende 3 bestyrel-

sespladser var der 5 perso-
ner, der stillede op til, så 
også her måtte der afstem-
ning til. Da stemmerne 
var talt op, stod det klart, 
at pladserne det næste 
år skal bestrides af Karl 

Johan Nordman (Farsø), 
Kaj Nielsen (Ranum), og 
at der var genvalg til Jeff 
Emanuel Larsen (Løgstør).
Den nye bestyrelse aftalte 

allerede på aftenen en 
dato for første møde, hvor 
den vil finde en fælles linje 
for partiet fremadrettet for 

fortsat at sikre den tilgang 
af medlemmer, planlægge 
arrangementer for med-
lemmerne samt hvordan 
den bedst muligt kan 
støtte sine byrådsmed-
lemmer i de kommende 
år.

Løgstør Bogtryk & Offset Aps
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 10 72
boge@lbo-tryk.dk

Vesthimmerlands Folkeblad A/S
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 37 11
avis@vf-logstor.dk

Vi klarer alt inden for
tryksager og annoncering
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Ugens Lykønskninger
Vedrørende indsendelse af billeder:

Hvis du indsender billeder med lykønskninger, er der visse regler, 
vi må bede dig overholde:
•  Optagelsen er gratis, men ønsker du billedet retur, skal der ved-

lægges frankeret svarkuvert, og både brev og foto skal forsy-
nes med tydelig afsenderafdresse.

•  Navn og adresse på den person, du ønsker at hylde, SKAL oply-
ses (af hensyn til dem, som har frabedt sig opmærksomhed).

•  Indbydelser til åbent hus og lignende medtages ikke!
•  Absolut sidste frist for indlevering er FREDAG.
•  Bladet påtager sig intet ansvar for evt. bortkomne billeder, og vi 

forbeholder os ret til at rette i teksten, evt. helt at udelade opta-
gelse.

Skriv din tekst her:

Afsender:

Adresse:

Personen, der skal hyldes er:

og bor:

Indsend billede og tekst på e-mail til

avis@vf-logstor.dk
ELLER send billede og tekst:

Vesthimmerlands Folkeblad A/S
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør

Kære Simone
Du ønskes hjertelig tillykke med 
de 18 år den 11. marts. 
Vi vil gerne ønske dig alt mulig 
held og lykke på din vej fremover.

Knus og kram
Mor, far og Sascha 

Kære Søs
Du ønskes hjertelig tillykke på 50 års dagen 
den 6/3. Håber du får en dejlig dag - vi glæder 
os til din fest. Tak for mange sjove oplevelser 
og hyggelige timer, dem må vi ha’ mange flere 
af - elsker dig.

Kram fra den bette

»Smerten 
og livet«
Ud fra dette emne holder 
sognepræst i Ullits, Troels 
Laursen, foredrag i Løg-
stør Sognehus tirsdag den 
11. marts.
Det bliver et billedfore-

drag om den udstillings-
aktuelle – på Arken i Ishøj 
– mexicanske kunstner 
Frida Kahlo.
Frida Kahlo (1907-1954) 

er en enestående kunst-
ner og en passioneret po-
wer woman. Hun er ind-
begrebet af en stærk og 
selvstændig kvinde og en 
inspirerende rollemodel. 
Foredraget giver et indblik 
i Kahlos kunst gennem en 
række af hendes mest iko-
niske selvportrætter, der 
tager afsæt i hendes dra-
matiske liv, som rummer 
en frygtelig trafikulykke, 

utallige operationer, ulyk-
kelig kærlighed til kunst-
neren Diego Rivera, af-
færer med kvinder såvel 
som mænd, aborter og 
barnløshed samt politisk 
aktivisme.
Og hvordan skulle denne 

mexicanske kvinde kunne 
blive andet end malerinde 
– og det endda en stor ma-
lerinde af livets frygtelige 
skønhed? 
Troels Laursen er udover 

at være sognepræst og 
sygehuspræst også kendt 
som anmelder og formid-
ler af kunst og kultur og 
har som sådan modtaget 
Vesthimmerlands Kultur-
pris 2008.
Se også annoncen om 

dette arrangement.

Svar på læserbrev
Det er er simpelthen gan-
ske uprofessionelt af Løg-
stør Skoles bestyrelse at 
angribe mig personligt 
vedr.  flytning af Kridthu-

set til skolens lokaler.   
At svine mig personligt til 

og mit daglige virke som 
daginstitutionsleder, er 
langt under lavmålet. 
Mit politiske liv og leder-

job er to vidt forskellige 
ting. 

L Æ S E R B R E V

Aggersborg Gospelkor flytter til 
Pavillon Christiansminde for en aften
Onsdag flytter Aggers borg 
Gospelkor den ugent lige 
koraften til Pavillon Chri-
stiansminde i Løgstør.
Der er tale om en åben 

korprøve, hvor alle kan 
komme og være med, 
altså en mulighed for at 
få lidt at vide om, hvordan 
koret arbejder.
Aggersborg Gospelkor 

ledes af organist Inger 
Gregersen og fungerer 
ved særlige lejligheder 
som kirkekor i Aggersborg 
Kirke. Ind imellem synger 
koret også andre steder.
»Dejligt, hvis der dukker 

nogen op, der gerne lige 
vil prøve os af. Vi plejer at 
have nogle festlige kor-
prøver præget af en rigtig 
god stemning. Vi arbejder 

hårdt med stemmer og 
rytmer, men har heldigvis 
også plads til at være et 

hyggeligt kor«, siger kor-
lederen.
Først i april bliver der lej-

lighed til at høre koret ved 
en koncert i Løgstør Kirke.

Jutlander Bank 
bakker også op 
om Lanternen 

Jutlander Bank, der alle-
rede er hovedsponsor for 
Løgstør IF og Løgstør HK, 
bakker nu også økonomisk 
op om Lanterne-projektet. 
– Vores strategi er egent-

lig at være sponsor for 
foreningslivet, og vi støt-
ter i forvejen klubberne 
i Løgstør med mere end 
200.000 kr. årligt. Men 
vi ved også, at både Løg-
stør IF og Løgstør HK vil 
få stor gavn af Lanternen, 
og derfor har vi valgt også 
at bakke op om Lanterne-
projektet økonomisk, for-
klarer afdelingsdirektør 
Rene Christensen, Jutlan-
der Bank. 

Jutlander Bank har tidli-
gere været på gaden for at 
samle støtte til Lanterne-
projektet, og lægger nu 
25.000 kr. i puljen. 
– Vi er rigtigt glade for, 

at Jutlander Bank nu også 
går ind og bakker op om 
Lanterne-projektet, som 
er vigtigt for Løgstør og 
ikke mindst for idræts-
foreningerne i Løgstør – 
der jo allerede modtager 
støtte fra Jutlander Bank, 
siger Torben Frederiksen 
fra Lanternen. 
Efter planerne skal Lan-

ternen være klar til indvi-
else om et års tid. 

Rene Christensen fra Jutlander Bank overrækker beviset på 
støtten til Torben Frederiksen fra Lanterneprojektet.

At kritisere min politiske 
overbevisning er ok – det 
er politik. 
Men at klandre mig for 

at dolke bestyrelsen i ryg-
gen, det vil jeg ikke have 
siddende på mig. 
Vi har et ganske fornuf-

tigt og godt samarbejde i 
bestyrelsen, og det har vi 
fortsat.  Her er vi enige om 
at skabe de bedste forhold 
for børnene i Kridthuset. 
Og jeg er rigtig glad for 
mit job.
Bestyrelsen og jeg glæ-

der os til at komme i gang 
med den længe ventede 

proces. 
Og ja... mine to piger går 

på Vilsted Friskole – et valg 
jeg er stolt af – jeg bor i 
en lille landsby, som har en 
friskole, og den bakker jeg 
100 % op om. 
Jeg vil vores landsby.
Sluttelig vil jeg bebude, 

at jeg fortsat tror på pro-
jektet – jeg vil ihvertfald 
bidrage til, at det lykkedes. 
Men jeg er skuffet over en 

ellers så dygtig skolebesty-
relse. Det fortjener ingen. 

Theresa Berg Andersen
SF Vesthimmerland

The Kate Logan Affair
DR1 lørdag kl. 01.25
Can. thriller fra 2010 
med bl.a. Alexis Bledel og 
Laurent Lucas.
 -Den unge politikvinde 
Kate Logan stopper fransk-

manden Benoit i den tro, at 
han er en efterlyst forbryder. 
Hun frygter, at Benoit vil 
klage over hendes fejlt-
agelse. For at overtale ham 
til at lade være forfører hun 

ham. Benoit indser ikke, 
at han dermed begiver sig 
ud på en farlig vej, der vil 
bringe ham i alvorlig konf-
likt med loven og ændre 
hans liv for altid.

Annonce-
telefon

98 67 37 11
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RealMæglerne Farsø Statsaut. ejendomsmægler
Engvej 2, 9640 Farsø, tlf. 70 20 25 11, 9640@mailreal.dk

RealMæglerne
- handler med omtanke!

Søndergården 12, 9640 Farsø
•	 Velbeliggende erhvervsbygning
       beliggende med facade til ind-      
       faldsvej, med god synlighed og    
       frakørselsforhold
•	 Beliggende i byens industrikvarter
•	 Opført i 1991 – tilbygget i 1995
•	 170 m2 kontor og velfærd
•	 810 m2 lagerhal /produktionslokale
•	 Indrettet med 3 enkelt kontorer, 

stort gennemgangslokale, show-
room/kantine. Stort kontor med 
3-4 arbejdsstationer. 2 separate 
rum med toilet osv. Derudover 2 
store lagerbygninger med højt til 
loftet.

Kontant pris kr.                  1.850.000

Erhvervsareal m2 1.023
Lejeudgift pr. år                     120.000   
Grundareal m2 3.511
Opført/ tilbygget                 1991/1995

Sagsnummer 46656116

Erhvervsbygning til salg / til leje Erhvervsbygning til leje
Dr. Ingrids Vej 7, 9640 Farsø
•	 Velbeliggende erhvervslejemål, 

med mange anvendelses-
       muligheder, f.x liberale erhverv,  
       klinik el.lign.
•	 Beliggende med Farsø
       Rådhuscenter som nabo med            
      17 specialbutikker og 3 super-              
       markeder
•	 Gode parkeringsforhold lige 

udenfor døren
•	 Opført i 1995
•	 Kan indrettes og opdeles efter 

nærmere aftale med udlejer.

Sagsnummer     46656517
Erhvervsareal m2 143
Lejeudgift pr. år 86.000

AttRAKtIVE StARtlEjEVIlKåR tIlbyDES

ERHVERV VUC&hf Nordjylland
Amerikavej 5A, 9500 HOBRO
Jyllandsgade 50B, 9600 AARS
Tempovej 4, 9560 HADSUND

AVU HF GSKFVU FAG-
PAKKER

VUC
ERHVERV

FLEX OG 
FJERNOBU

STUDIEINTRO

INDHOLD:
Dansk, engelsk, matematik, samarbejde og kommunikation.
Introduktion til IT, hjælp til at læse og skrive, uddannelses- og 
 erhvervs vejledning m.m.
Mødetid: Kl. 8.00 - 14.00 mandag til torsdag, fredag kl. 8.00 - 12.00
Økonomi: Du kan søge SU efter gældende regler.
Start: 7. april 2014. Slut: 15. august (incl. 4 ugers ferie).

Tilmelding og
optagelse hos
studievejledningen

VUC&hf Nordjylland...
– undervisning,
der passer
til DIT hoved

NU STARTER

på VUC&hf Nordjylland, Himmerland
  Er du i tvivl om, hvad
 du vil uddanne dig til?
  Er du droppet ud af en
 eller fl ere uddannelser?
  Er du på kontanthjælp?
  Er du i venteposition til et 

andet uddannelsesforløb?
 – så er dette måske
 noget for dig!

HOBRO: 99 300 700
AARS: 99 300 760
HADSUND: 99 300 730

www.vucnordjylland.dk

         

Ny stor boligbutik 
opføres i Aars
Garant Løgstør A/S bygger nyt køkken-, gulv- og møbelcenter i Aars på 
den tidligere mejerigrund. Den nye butik vil tilbyde et bredt sortiment 
indenfor boligindretning samlet på ét sted.

Nuværende ejer af Garant 
Løgstør, Lars Drejer, har 
besluttet at opføre helt 
nyt møbelcenter i Aars. 
Butikken opføres på den 
tidligere mejerigrund på 
Markedsvej/Vester Boule-
vard og får dermed en flot, 
central placering i Aars.
Projektet igangsættes nu, 

og det forventes at stå fær-
digt kort efter sommerfe-
rien 2014.
”I en tid hvor det mere 

er butikslukninger der 
ses, går vi mod strømmen 
og åbner en helt ny slags 
butik i Aars”, udtaler Lars 
Drejer. I den nye butik sat-
ses der på at have et dybt 
og bredt sortiment inden-
for boligindretning, og 
arbejdet med at finde nye 
samarbejdspartnere er 
gået igang. ”Vi glæder os 
til at finde de helt rigtige 
brands inden for køkken 
og møbler, som matcher 
hinanden og det nye bo-

lighus” tilføjer Lars Drejer. 
Den nuværende butik i 
Løgstør fortsætter, – dog 
i en lidt ændret form og 
med et mere begrænset 
sortiment. ”Det har været 
vigtigt for os at opretholde 
butikken i Løgstør for at 
kunne betjene de trofaste 
kunder, vi har i området” 
siger Lars Drejer.
”Aars er den centrale 

handelsby i Vesthimmer-
land, og derfor besluttede 
vi at opføre den nye butik 
her” fortsætter Lars Dre-
jer. ”Ligeledes var der en 
ledig byggemulighed på 
den tidligere mejerigrund 
og vi har købt 4.200 m2 
af den 28.000 m2 store 
grund af Fonden for Spa-
rekassen Himmerland (nu 
Jutlander Bank), hvorpå 
vi nu opfører en 2.500 m2 
stor butik,” fortsætter Lars 
Drejer.
I forbindelse med opfø-

relsen af den nye butik 

indtræder Ole Madsen, 
Løgstør, i stedet for Per 
Gundersen i bestyrelsen 
og ejerkredsen. Per Gun-
dersen fortsætter dog 
som ansvarlig for gulvaf-
delingen.
Der vil i butikken være 

køkken, gulve og tæpper, 
møbler, gardiner, belys-
ning, kontorinventar, isen-
kram og kunst. Der satses 
på et bredt sortiment, dog 
med hovedvægt på de-
signartikler.
”Vi glæder os rigtig me-

get til at komme i gang 
efter et forholdsvist langt 
forløb og ser frem til at 
kunne præsentere en flot 
butik til hele Vesthimmer-
lands befolkning” slutter 
Lars Drejer.

60+ badminton
er en succes

Løgstør Badminton Klub 
nyeste tiltag 60+ badmin-
ton er kommet forrygende 
fra start. Indtil videre har 
ca. 20 seniorer taget imod 
tilbuddet om at mødes 
til et spil badminton hver 
torsdag kl. 09.00 – 11.00. 
Når spillet på banerne er 

overstået mødes delta-
gerne i Løgstør Hallernes 
Cafeteria til kaffe og brød, 
hvor spillet og stort som 
småt ivrigt diskuteres.
På trods af succesen er der 

stadig plads til flere delta-
gere. Alt man skal gøre er 
blot, at møde op i hallen 

torsdag kl. 09.00. Ketcher 
udlånes af klubben. 

På billedet ses nogle af de 
aktive spillere, som senere 
på måneden vil blive 
udstyret med T-shirts fra 
DGI.
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Torvegade 2 c · 9670 Løgstør · Tlf. 60 17 00 51

Åbent tirsdag-fredag kl. 14.00-19.00
samt lørdag-søndag kl. 10.00-15.00 eller efter aftale

NY
T NYT

• Lokal og personlig betjening

• De bedste og mest enkle betingelser

• Hurtig og professionel skadebehandling

• Ekstra rabat når du er fyldt 50 år

• Konkurrencedygtige præmier

• Privat- og erhvervsforsikringer

Kontakt mig og få et godt 
tilbud på dine forsikringer

Exam. Assurandør Lars Erik Bengtsson

Mail: leb@kab.dk
Telefon: 23 29 17 83

Siger kloakken stop?
Ring Oudrup op!

 
Slamsuger med
højtryksspuling

og TV-inspektion

www.oudrup-stenleje.dk
Ring til Kalle - Tlf. 2223 2464
Skal kvaliteten være i top - ring Oudrup op!

www.himmerlandsvikarservice.dk
Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Hjemmehjælp
- valget er frit
- valget er dit

Vikarservice
Landbrug
Erhverv
Transport

Haveservice
Haveplan
Omlægning
Vedligehold

Hjemme-
service
Frit valg 
Privat
Erhverv

Har 
du 
brug 
for 
hjælp...

Strandby Produkt/Autoophug
• Vi giver mindst 2000 kr. for din skrotbil
• Indleveret skrot afregnes efter 60 t. brovægt
• Køb af jern og gamle maskiner 
• Nedskæring/nedbrydning udføres
• Containere opstilles 
• Kontant afregning og hurtig afhentning 
• Miljøgodkendt efter ISO 14001.

Strandby Produkt
Granvænget 8, Strandby. 9640 Farsø  

Tlf. 6065 3234

ÅbningstiderMan.-fre. kl. 9-17Lørdag     kl. 9-12

Servicecenter
Postbutikken i Løgstør
Østerbrogade 25 – 9670 Løgstør

hos balle
Østerbrogade 25 - 9670 Løgstør- tlf. 9867 1566
mandag-fredag kl. 8.00-17.30 Lørdag 9-13

Udstedelse af muslinge-
gavekort til butikkerne i 

Løgstør

Breve, pakker, indbetalinger,
frimærker og andre postale
ydelser, telefaxservice,
internet pitstop, fi skekort,
kopiservice m.m.

Bankafdeling med hævninger på
alle typer kort samt ind- og udbeta-
linger fra Danske Bank og Western
Union

Pengeoverførsel
til ind- og udland

Salg af busbilletter, køreplaner,
månedskort m.m.

I test samarbejde med

 salg af
mobiltelefoni, telefoner og
tilbehør m.m.

Billetnetsalg til forestillinger
over hele landet

Salg af lodder til

Salg af lodder til

Reparationer, batteriskift,
urremme m.m.
i samarbejde med urmager

Ranum Teltudlejning ApS
Vesterled 46 • 9681 Ranum

Tlf. 98 67 68 39
www.ranum-teltudlejning.dk

ALT
TIL
FESTEN
Med telte i alle
størrelser og masser
af tilbehør kan vi
levere alt til festen.
Hos os kan I leje:

•  TELTE i rød/hvide
eller hvide farver

•  BORDE
såvel a ange
som runde

•  CAFEBORDE
i stå- og siddehøjde

•  GULDSTOLE
polstrede form-
stole, klapstole

•  LYSEKRONER
lampetter, lyskæder

•  JUKEBOKSE
med alt godt fra
musikverdenen

•  SOFTICE-
MASKINER

•  VARMEOVNE
og -KANONER,
oliefyr, terrasse-
varmere

Der er mennesker 
bag tallene

Bredgade 5  
Postboks 49
DK-9670 Løgstør
Tel: +45 98 79 61 90
Fax: +45 98 67 14 10
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Hvalpsund kranio-sakral Fysioterapi
v/Fysioterapeut Kaare Bay

Solitudevej 10, Hvalpsund - Tlf. 2820 3644
www.kranio-fys.dk

Bestil en prøvebehandling - 150 kr.

Undgå hovedløs 
beslutning
– lyt til os

I forbindelse med den 
igangværende debat om 
flytning af det medicinske 
sengeafsnit på Farsø Sy-
gehus vil vi gerne spørge 
ind til, om regionsrådet i 
det hele taget er klar over 
konsekvenserne ved en så-
dan flytning for hele Vest-
himmerland. Det er for os 
fuldstændig uforståeligt, 
at man nu igen vil ind og 
skære ned på et af de mest 
velfungerende sygehuse i 
Nordjylland, oveni købet 
et sygehus med den stør-
ste patienttilfredshed. Vi 
synes, det er meget un-
derligt, at Regionsrådet 
eventuelt er villige til at 
lade Farsø Sygehus lade 
livet pga. problemerne på 
sygehuset i Hobro. For det 
er netop det, der vil ske, 
hvis resultatet bliver, at 
man nedlægger det medi-
cinske sengeafsnit.

Vi er også meget uforstå-
ende over for, at man fra 
Regionsrådets side over-
vejer at flytte de mange ar-
bejdspladser væk fra Vest-
himmerlands Kommune, 
samtidig med at der flyt-
tes penge fra de store øko-
nomisk stærke kommuner 
over til de mindre kommu-
ner for netop at muliggøre 
en fortsat udvikling i disse. 
Vi håber på, at Regionsrå-
det vil droppe planerne 
om nedlæggelse af dele 
af Farsø Sygehus, og at de 
forstår de alvorlige kon-
sekvenser, det evt. vil få 
for hele Vesthimmerland, 
hvis disse planer bliver sat 
i værk. Der skal ikke her-
ske nogen tvivl om, at vi 
i Dansk Folkeparti støtter 
100 pct. op om Farsø Sy-
gehus og dets ansatte.

Dansk Folkeparti 
Vesthimmerland

L Æ S E R B R E V

DR1 fredag kl. 23.40: “Afsporet” Et sidespring bliver begyndelsen på 
et mareridt for familiefaderen Charles og den smukke Lucinda. 

Annonce-telefon
98 67 37 11
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Aalborgvej 55, 9240 Nibe, tlf. 9835 1854
email: info@skrotten.dk, www.skrotten.dk

NIBE PRODUKT
DIN MILJØRIGTIGE PARTNER

ISO
14001

Modtagelse i Nibe - eller bestil afhentning!

Vi tilbyder desuden:
• Containerservice
• Modtagelse af dæk & fælge
• Skrotbiler modtages & hentes
• Nedskæring & nedbrydning

Jern & metaller købes

Tandlægerne
Løgstør

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 8.00-16.00

Bredgade 1 • 9670 Løgstør • Tlf. 98 67 18 55

Vi glæder os

til at se d
ig!

LÅGER

HÅNDVÆRKERVEJ 6, FJERRITSLEV. TLF. 98 21 33 90 - 40 60 51 51

TÆPPER

GARDINER

TRÆGULVE
HVIDEVARER

SKABE

B
A
D

K
Ø
K
K
EN

ER

SK
YD

ED
Ø
R
E

en del afKENT RØGE

KØKKEN · GARDEROBE · BAD OG
HVIDEVARER TIL SUPERPRISER..!

VI RYKKER HURTIGT UD VED ALARM
- selvom du allerede er godt sikret

er vi dit ekstra sikkerhedsnet...

Sommerhustilsyn
Områdevagt

Ronderende vagt
Alarmpulje

Tryghed

Bryllupsvagt

Fast vagt
Kontrolløropgaver

Byggepladsvagt

Trendvej 63 · 9670 Løgstør · Tlf. 70 70 25 89 · www.vagtcenter-himmerland.dk

Østerbrogade 25 • 9670 Løgstør • Tlf. 98 67 15 66 • www.balle-aps.dk • E-mail: 6292@bogpost.dk

Østerbrogade 25 • 9670 Løgstør • Tlf. 98 67 15 66 • www.balle-aps.dk • E-mail: 6292@bogpost.dk

I samarbejde med

Åbningstider Butik: mandag-fredag 8.00-17.30, lørdag 9.00-13.00    •      Post: Mandag-fredag 9.00-17.00, lørdag 9.00-12.00

400 m2 spændende butik opdelt i afdelinger og vi er med i ovenstående markedsføringssamarbejde

VI TAGER GODKENDTE
ID- OG PASBILLEDER

På moderne udstyr
Ingen tidsbestilling - kom bare ind

I samarbejde medI samarbejde med

Hos Balle har vi
EGET EDB-VÆRKSTED
– her ses vor dygtige
edb-ingeniør Cæsar

i sit nye computerværksted,
som sørger for at alt fungerer.som sørger for at alt fungerer.

HUSK: GRATIS TJEK og
diagnosticering af PC

V.B.K. Markservice
tilbyder følgende:
n  Udbringning af gylle, 9 kr. pr. ton
n  Såning og pløjning, 450 kr. pr. hektar
n  Udbringning af staldgødning

Henv. tlf. 60 49 20 68

www.n-c.dk

Dyrskuevej 9 · DK-9600 Aars · Tlf. 98 62 38 66 · aars@n-c.dk
Aalborg · København · Aars

“Vi engagerer 
os mere” 

Revision · Rådgivning · Skat

Mads Lundgaard
Statsautoriseret revisorStatsautoriseret revisor

Steen Jensen
Statsautoriseret revisor

Jesper Kongsted
Statsautoriseret revisor

Per Holm
Statsautoriseret revisorStatsautoriseret revisor

Spændende indblik i en kriminalreporters job
For de fleste af eleverne på 
Vesthimmerlands Gymna-
sium og HF, der forleden 
bevægede sig over til en 
fællestime i musikhuset 
ALFA, sagde foredragshol-
derens navn, Claus Buhr, 
nok ikke det helt store. 
Men da de så ham på sce-
nen, ringede der straks en 
klokke: Nåh, det er ham, 
vi ser udtale sig som eks-
pert på DR, når der er sket 
noget særligt på kriminal-
området. F.eks. i forbin-
delse med Breivik-sagen 
i Norge, smuglersagen i 
Aalbæk havn eller bande-
opgør i København. Og i 
løbet af den time, fælles-
timen varede, kom de tæt 
på privatpersonen Claus 
Buhr og fik et spændende 
indblik i, hvad hans job 
som retskorrespondent in-
deholder. 
Journalisten startede 

sit foredrag med at tage 
udgangspunkt i den si-
tuation, tilhørerne er i lige 
nu: Hvad skal jeg give mig 
til efter gymnasiet? Claus 
Buhr overvejede for sin 
del flere muligheder efter 
studentereksamen: Præst, 
gymnasielærer m.m., men 
vendte så spørgsmålet 
om: Hvad vil jeg gerne 
have ud af et job? Svaret 
var: Uforudsigelighed og 
noget med mennesker at 
gøre. Og derfra gik vejen 
over Journalisthøjskolen, 
Ekstrabladet, TV2 regio-
nalen TV/Midt-Vest, Grøn-
lands Radioavis i Nuuk og 
DR. Og han føler det i dag 
som et enormt privilegium 
at være journalist: Han har 
mulighed for at intervie-
we alle slags mennesker: 
Statsministeren, en narko-
man eller gymnasieelever. 
Han kan få tilfredsstillet 
”den indre drengerøv”, 
hvis han f.eks. skulle få lyst 
til at flyve med i et jagerfly 
eller sidde over for paven. 
Alt er muligt i det job.
Man forstod også, det 

ikke er et 8-16 job. På et 
spørgsmål om arbejdsti-
den fra salen svarede han, 
at han for længst er holdt 
op med at tælle timer, 
men indimellem kan han 
så godt være en alminde-
lig familiefar, der henter 
tvillingerne i børnehaven 
kl. 15.

”Ifølge mine 
oplysninger …”

En del af foredraget hand-
lede om journalistens 
forhold til etik og hans 

omgang med kilder, ek-
semplificeret ved aktuelle 
klip fra DR’s Nyhederne. 
Bl.a. omtalte han sagen 
med Amagermanden, 
hvor Claus Buhr på et tids-
punkt blev kontaktet af en 
kilde, der fortalte, at der 
var nye spor i sagen: Den 
varetægtsfængslede skulle 
have forsøgt at smugle sin 
egen sæd ud af fængslet 
med henblik på at få ar-
rangeret en ny forbrydelse 
mod en kvinde for at bevi-
se sin uskyld. Her gik jour-
nalisten ikke straks i æte-
ren med denne fantastiske 
nyhed, idet nævningene 
netop sad og voterede, og 
han derved kunne påvirke 
domsafsigelsen. Historien 
måtte først verificeres af 
en kilde mere. Nok er det 
vigtigt for en journalist at 
komme først med nyhe-
den, men det må aldrig 
være på bekostning af 
sandheden, sagde han. 
Især ikke på DR: Her sætter 
Ekstrabladet nok barren et 
andet sted, mente Claus 
Buhr. Derfor hører man 
ham ofte bruge vendin-
gen ”ifølge mine oplysnin-
ger”, hvis han ikke er helt 
sikker på, det er fakta.
Meget af en journalists 

tid går således med kil-
dekontakt, og Claus Buhr 
taler både med ansatte 
ved politiet, efterretnings-
væsenet og medlemmer 
af diverse rockergruppe-
ringer osv. En tilhører ville 
vide, om det ikke er nok at 
tale med politiet. Til dette 
svarede Buhr, at politiet 
også har en dagsorden, 
og at de ikke ved det hele 
om f.eks. rockerbanderne. 
Så det er vigtigt at have 
mange kilder, der ikke har 
fælles interesserer. Samti-
dig kunne man forstå, at 
han holder en vis afstand 
til sine kilder. Han går så-
ledes ikke til fester på rock-
erborgene. Det er mest 
i retssalene, han snakker 
med dem.
I det hele taget bruger 

han meget tid på at over-
være retssager. Her får 
han god viden om, hvor-
dan politiet arbejder. Her 
gav han et spændende 
eksempel fra sagen om 
hashsmugling til Norge fra 
Aalbæk Havn, hvor nogle 
af de anklagede, der kom-
munikerede via hollandske 
taletidskort, blev overvå-
get af politiet.
I det hele taget var Buhr 

god til at tale i et sprog, 

Claus Buhr

de unge tilhørere kunne 
forstå, og selv om em-
net var alvorligt nok, tog 
foredragsholderen ikke sin 
egen rolle i nyhedsdæk-
ningen selvhøjtideligt. 
Mod slutningen viste han 
et morsomt klip, hvor han 
selv, stående foran rets-
bygningen, skulle forsøge 
at orientere om den ny-
este udvikling i Aalbæk-
sagen, mens en cyklist i 
billedet i baggrunden stjal 
hele opmærksomheden. 
Gymnasieeleverne blev 
således meget klogere på 
kriminaljournalistik, samti-
dig med at de blev godt 
underholdt.
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 Forlystelser

Film i
Løgstør BIO

Klumpfisken
45-årige Kristian, kaldet 

Kesse, er tredje genera-
tions fisker bosat i Nor-
djylland ved vindblæste 
Hirtshals. Nye tider i fisk-
eriet lægger pres på fisk-
erne, og Kesse kæmper 
en desperat kamp for 
at holde hovedet oven 
vande og kreditorerne 
for døren. Kesse tvinges 
derfor ud i mere lyssky 
metoder, som bl.a. fører 
til mødet med den kvin-
delige havbiolog Gerd 
fra København. Trods 

deres åbenlyse forskel-
ligheder forelsker de sig 
hovedkulds i hinanden, 
og Kesse står pludselig 
overfor det svære valg 
om, hvorvidt han skal 
fortsætte med at kæmpe 
for det liv, han kender så 
godt, eller starte på en 
frisk.
Filmen er instrueret 

af Søren Balle, der er 
opvokset i Løgstør. 
Både instruktør og 
skuespillere besøgte 
Løgstør BIO til en festlig 
snigpremiere i søndags.

BANKOSPIL
i Salling hver torsdag  kl. 19.30

for medlemmer + pårørende

Vindblæs Boldklubs Støtteforening

Stort Bankospil
i Vindblæs Multicenter

Vilstedvej 159
hver mandag kl. 19.30

Med venlig hilsen

Vindblæs Borgerforening

Ranum Teltudlejning ApS
Vesterled 46 • 9681 Ranum

Tlf. 98 67 68 39
www.ranum-teltudlejning.dk

SJOV
TIL
FESTEN
•  Danmarks

største udvalg
af de sidste nye
aktiviteter på
markedet

•  135 forskellige
forlystelser til
børn, unge og
voksne.

•  Alle forlystelser
er synede og god-
kendte og der er
tegnet lovpligtige
forsikringer

•  Kontrolarmbånd
der sikrer overblik
og de optimale
indtægter

•  Lotterier, skrabe-
lodder, billetter

•  Morskabs-
automater
og spilleautomater

•  Jukebokse

•  14.000 m2 telte

•  Salg af nye og
brugte telte,
forlystelser og
automater m.v.

Uge 10

Jernbanegade 26,  9670 Løgstør

 Løgstør  BIO
Dolby 3D biograf

 www.logstor-bio.dk     tlf. 98 67 10 58 

 5. marts kl. 19.30
6. - 9. marts kl. 20.30

17. - 23. marts

6. - 9. marts kl. 18.30
10. - 16. marts kl. 19.30

7 år -  1 t. 40 min.  

7 år -  1 t. 35 min.  

DANMARKSPREMIERE

KÆRLIGHED & FISKEKVOTER

VI TALER DANSK

VI TALER DANSK

22., 23., 29. og 30. marts

L.I.G.A på Løgstør Open Air 2014
L.I.G.A er det nye, friske 
pust. Eller vindstød, ret-
tere. Urban-/popgruppen 
L.I.G.A laver sange med 
oprigtige tekster og en 
energi, som vækker selv 
den sløveste fra sit vin-
terhi.
Deres første single »Skyl-

der dig ik’ noget«, som 
er ude nu, er et stærkt 
og energisk popnummer 
med et snert af Motown 
og hiphop. En syngende 
lussing i smittende tempo! 
”Sangen handler om en 
ekskæreste, som har trådt 
på dig”, fortæller trioen. 
En følelse de fleste nok 
kender, men »Skylder dig 
ik’ noget« er ikke en trist 
sang om ulykkelig kærlig-
hed. Det er en sang, der 
får danseskoene ud af ska-
bet og livet til at gå videre. 
Selv med et knust hjerte.

Annonce-telefon
98 67 37 11OFFENTLIGGJORT PROGRAM 2014:

Nephew
Rasmus Walter

Kongsted

Djämes Braun
Nabiha

Østre Gasværk

Zididada
L.I.G.A

Rendezvous 2014

Maleraktiviteterne i Gat-
ten er store og intense 
før den nye sæson åbner 
lørdag den 29. marts idet 
det er lykkedes Galleri 
Himmerland at ”lokke” tre 
kunstnere nemlig Hanne 
Støvring, Sonny Schne-
ider og Henrik Dencker til 
på nogle fantastiske døgn 
at male nogle kunstvær-
ker som blot er ”wauw” 
- kunstværker som vil 
udgøre den udendørs 
udstilling  hos Galleri Him-

merland i 2014.
Kunstværkerne doneres 

senere på året til ”Pen-
geynglerne Aars” hvor  
kunstværkerne vil  bidrage 
til det gode formål.
 

Hanne Støvring
er opvokset i Aars men 

nu ansat som fundraiser 
for Statens Museum for 
Kunst i København. Hun er 
uddannet kunsthistoriker, 
men samtidig er hun en 
dedikeret maler der høster 

stor anerkendelse hvor 
end hun udstiller så som 
New York, Berlin, Køben-
havn og nu i Gatten.  
Hanne tilhører den nye 
generation af bornholmer 
malere der sommer efter 
sommer henter inspiratio-
nen på øen. Hanne er til-
sluttet Kunstkartellet med 
Sonny Schneider og Hen-
rik Dencker 
 

Sonny Schneider
Udtrykket er ofte i en eks-

pressionistisk streg, hvor 
man finder finurlige kon-
stellationer af mennesket, 
hvor manden er det cen-
trale omdrejningspunkt. 
Kommentaren til Sonny’s 
malerier da Galleri Him-
merland udstillede for ham 
sidste år var »han er den 
moderne venlige Kvium«.  
Sonny er optaget i bogen 
»101 kunstnere 2010« og 
udstiller fast i København, 
Berlin og New York.
 

Henrik Dencker       
Arkitektur, reklamer, for-

mer i naturen i dogme 
lignende spartlede farver 
giver malerierne et impres-
sionistisk udtryk. Bruger 
akryl- og oliemaling og 
kridt til streg og form. 
Der er tale om maling i 
mange lag, ofte med for-
skellige andre materialer 
til at give den rette tekstur. 
Brug af farver som sort, 
grå og hvid og en enkelt 
stærk basisfarve giver et 
stærkt indtryk.  Henrik er 
manden bag bl.a. »Irma 
pigen«.   Henrik arbejder 
ud fra eget atelier i Køben-
havn og Berlin.

E-mail til Vesth. Folkeblad:
avis@vf-logstor.dk
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Lad os hjælpe med dinhjemmeside!

Løgstør Bogtryk & Offset Aps
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 10 72

Vesthimmerlands Folkeblad A/S
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 37 11
avis@vf-logstor.dk

Det er nemt at få en hjemmeside på plads, men kunsten er at få det 
hele til at »se godt ud« - og her kommer vi ind i billedet!

Lad os om arbejdet, så er du sikret en grafisk flot præsentation af 
din virksomhed og du slipper for alt arbejdet med at holde den op-
dateret. Det sørger vi nemlig også for!

Kontakt os og få et godt tilbud på opsætning og vedligeholdelse. 
Det er billigt, og så slipper du for alt »bøvlet«!
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Ostemanden fra Vindblæs

Stationsvej 21, Vindblæs
Besøg
www.ostemanden.dk
og se alle de gode tilbud!

Telefon 98 68 30 01
Bestil ost til hverdag og fest!

Mød os her:
Aars v/det nye Kvickly ....... Tir. 11.00 - 17.00
Vindblæs Stationsvej 21 ..... Tir. 14.00 - 17.00
Svenstrup v/Brugsen ........... Tir. 11.00 - 17.00
Løgstør v/slagteren ............. Ons. 9.30 - 12.30
Nibe Skomagertorvet ........ Ons. 14.00 - 17.00
Ålborg Grønttorvet ........... Ons.  8.30 - 14.00
Hasseris v/Føtex.................. Ons. 14.30 - 17.00
Ålestrup v/Fakta .................. Tor. 10.00 - 12.00
Farsø Rådhuscentret .......... Tor. 14.00 - 17.00
Fjerritslev v/Renes vin
og frugt .................................. Tor. 10.00 - 13.00
Brovst Rema 1000 .............. Tor. 14.00 - 17.00
Nr. Sundby Torvet 1 ............ Fre. 9.00 - 16.00
Gistrup SuperBrugsen ....... Fre. 10.00 - 13.00
Klarup Super Best ............... Fre. 13.30 - 16.30
Vindblæs Stationsvej 21 ..... Fre. 14.00 - 17.00
Støvring Hobrovej v/bibl. ... Lør. 9.30 - 12.30
Ålborg Grønttorvet ........... Lør.  8.30 - 14.00
Farstrup v/købmanden ....... Lør.  7.30 - 8.30

v/Betina Zimmermann

Husk at vores oste-
bil kører rundt i 

Himmerland med gode 
tilbud til dig!

TV-PROGRAMMER

TV2 lørdag kl. 22.45: ”Long Kiss Goodnight” 

06.00   Der er noget i luften
06.25   Den store britiske bagedyst
07.25   Formiddagsprogrammer
12.00   Antikduellen
12.30   Skattejægerne
13.00   Hammerslag
13.50   Kommissæren og havet
15.20   Hun så et mord. 2 afsnit
16.55   Stormagasinet
17.50   TV Avisen
18.00   Price inviterer
18.30   Nyhedsblok med Aftenshowet
20.00   DR1 Dokumentaren
21.00   De unge landmænd
21.30   TV Avisen med Penge
22.20   Sporten
22.30   Vegas. Amr. dramaserie
23.10   Godnat, elskede
00.10   I farezonen
00.55   Natfjernsyn

06.00   Der er noget i luften
06.25   Den store britiske bagedyst
07.25   Arvingen til Glenbogle
08.15   Formiddagsprogrammer
12.00   Antikduellen
12.30   Skattejægerne
13.00   Hammerslag
13.50   Kommissæren og havet
15.20   Hun så et mord. 2 afsnit
16.55   Jordemoderen
17.50   TV Avisen
18.00   Price inviterer
18.30   Nyhedsblok med Aftenshowet
20.00   Bonderøven
20.30   Din og min uge
21.00   Undskyld vi er her også
21.30   TV Avisen med Bag Borgen
22.20   Sporten
22.30   Taggart: Fortidens skygger
23.40   I farezonen
00.30   Natfjernsyn

06.00   Der er noget i luften
06.30   Den store britiske bagedyst
07.30   Arvcingen til Glenbogle
08.20   Formiddagsprogrammer
12.00   Antikduellen
12.30   Skattejægerne
13.00   Hammerslag
13.50   Kommissæren og havet
15.20   Hun så et mord. 2 afsnit
16.55   Jordemoderen
17.50   TV Avisen
18.00   Bonderøven
18.30   TV Avisen med Sporten og Vejret
19.00   Disney Sjov
20.00   X Factor
21.00   TV Avisen med Vores vejr
21.25   X Factor Afgørelsen
21.50   The Grey. Amr. actionthriller fra 

2011 med bl.a. Liam Neeson
23.40   Afsporet. Amr. thriller fra 2005
01.20   Natfjernsyn

06.00   Nyhedsblok
06.30   Go’ morgen Danmark
11.25   Go’ appetit
12.00   Nyhedsblok
12.20   Liebhaverne
12.50   Klar, parat, sælg
13.45   Eftermiddagsprogrammer
15.50   CPH Lufthavnen
16.25   Vores virkelige store familie
17.00   Nyhedsblok med Go’ appetit og 

Go’ aften Danmark
20.00   Liebhaverne
20.35   Hele Danmarks hjemmebane - før 

kampen
20.55   Fodboldlandskamp: England - 

Danmark, direkte
23.00   Nyhedsblok
23.30   Natholdet
00.00   Grænsepatruljen. 2 afsnit
00.55   Natfjernsyn

06.00   Nyhedsblok
06.30   Go’ morgen Danmark
11.25   Go’ appetit
12.00   Nyhedsblok
12.20   Liebhaverne
12.50   Klar, parat, sælg
13.45   Sæt pris på dit hjem
14.35   Hus til stregen
15.25   Grænsepatruljen
15.50   CPH Lufthavnen
16.25   Vores virkelig store familie
17.00   Nyhedsblok med Go’ appetit og 

Go’ aften Danmark
20.00   Beliggenhed, beliggenhed, belig-

genhed
20.50   Station 2
22.00   Nyhedsblok
22.35   Natholdet
23.25   Elementary
00.15   Grænsepatruljen. 2 afsnit
01.10   Natfjernsyn

06.00   Nyhedsblok
06.30   Go’ morgen Danmark
11.25   Go’ appetit
12.00   Nyhedsblok
12.20   Liebhaverne
12.50   Klar, parat, sælg
13.45   Sæt pris på dit hjem
14.35   Sandheden om parforholdet
14.55   Hus til stregen
15.20   Grænsepatruljen
15.50   CPH Lufthavnen
16.25   Vores virkelig store familie
17.00   Nyhedsblok med Go’ appetit og 

Go’ aften Danmark
20.00   Hvem vil være millionær?
20.45   Lykkevej. Dansk komediedrama 

fra 2003
22.30   Comedy Aid 2013 - Speak-up!
23.55   Generalens datter. Amr. thriller fra 

1999 med bl.a. John Travolta
01.50   Natfjernsyn

06.00   Nyhedsblok
06.30   Go’ morgen Danmark
11.25   Go’ appetit
12.00   Nyhedsblok
12.20   Liebhaverne
12.50   Eftermiddagsprogrammer
14.40   Cykling: Paris - Nice, 2. etape
16.00   CHP Lufthavnen
16.30   Vores virkelig store familie
17.00   Nyhedsblok med Go’ appetit og 

Go’ aften Danmark
20.00   Hvem vil være millionær?
20.50   Sæt pris på dit hjem
21.25   Den rene vare
22.00   Nyhedsblok
22.40   Natholdet
23.15   Scam City
00.15   Grænsepatruljen. 2 afsnit
01.05   Natfjernsyn

06.00   Nyhedsblok
06.30   Go’ morgen Danmark
11.25   Go’ appetit
12.00   Nyhedsblok
12.20   Liebhaverne
12.50   Klar, parat, sælg
13.45   Sæt pris på dit hjem
14.40   Cykling: Paris - Nice, 3. etape
16.00   CPH Lufthavenen
16.30   Vores virkelig store familie
17.00   Nyhedsblok med Go’ appetit og 

Go’ aften Danmark
20.00   Operation X: Luksusbiler og 

skattesnyd
20.50   Mobbet
21.35   Station 2 Patrulje
22.00   Nyhedsblok
22.40   Natholdet
23.15   Beretninger fra fronten
00.10   Natfjernsyn

06.00   Der er noget i luften
06.30   Flyvning for overlevelse
07.25   Den store elefant-komsammen
08.15   Vild med heste - Argentina. Tysk 

naturprogram
09.10   På sporet
10.00   DR Dokumentar - Varvara
11.00   Mord på hjernen. Eng. krimiserie 

fra 1994
12.45   Pop up - spis Helsingør
13.35   Arvingerne
14.35   En ny begyndelse. Aus. dramase-

rie fra 2013
15.20   Den søde frihed. Amr. roman-

tisk komedie fra 1986 med bl.a. 
Michelle Pfeiffer

17.05   X Factor
18.05   X Factor Afgørelsen
18.30   TV Avisen med Sporten og Vejret
18.58   Held og Lotto
19.05   De kære dyrebørn. Eng. naturserie 

fra 2009
20.00   Dansk Melodi Grand Prix 2014
22.20   Kriminalkommissær Barnaby: 

Spøgelser. Eng. krimiserie
23.55   Kommissær George Gently. Eng. 

krimiserie fra 2009
01.25   The Kate Logan Affair. Can. thril-

ler fra 2010
02.45   Water Rats. 2 afsnit
04.15   De heldige helte
05.00   Det vilde Afrika - Okavango

06.00   Der er noget i luften. Aus. dra-
maserie

06.30   Forunderlige verden - Chimpanser
07.25   Forunderlige verden - Afrikas 

dræberbi
08.15   Vild med heste - Island
09.05   Puk og Herman går i land - Strynø
10.05   Halifax
11.40   OBS
11.45   De unge landmænd
12.15   Vore Venners Liv
13.15   Dansk Melodi Grand Prix 2014
15.35   Miss Marple: Liget i biblioteket. 

Eng. krimi fra 2004
17.10   Det støver stadig. Dansk komedie 

fra 1962
18.30   TV Avisen med Sporten og Vejret
19.05   Vores planet. Naturserie fra BBC
20.00   Sommer. Dansk dramaserie med 

bl.a. Lars Ranthe
21.00   21 Søndag
21.40   Fodboldmagasinet
22.10   Agent 007 - Spionen der elskede 

mig. Eng. agentfilm fra 1977 med 
bl.a. Roger Moore

00.10   Pigen med den røde hætte: 1980. 
Eng. krimidrama fra 2009

01.45   Jerntæppet. Amr. autentisk spi-
ondrama fra 1948

03.10   De heldige helte. Amr. krimiko-
medieserie

03.55   Det vilde Afrika - Namibia

06.05   Der er noget i luften
06.30   Den store britiske bagedyst
07.30   Arvingen til Glenbogle
08.20   Formiddagsprogrammer
12.00   Antikduellen
12.30   Skattejægerne
13.00   Eftermiddagsprogrammer
16.55   Jordemoderen. Eng. dramaserie
17.50   TV Avisen
18.00   Price inviterer
18.30   Nyhedsblok med Aftenshowet
20.00   Kender Du Typen?
20.40   Fældende beviser
21.05   For godt til at være sandt?
21.30   TV Avisen med Horisont
22.20   Sporten
22.30   Unge Morse
00.00   I farezonen
00.50   Natfjernsyn

06.05   Der er noget i luften
06.30   Den store britiske bagedyst
07.30   Arvingen til Glenbogle
08.20   Formiddagsprogrammer
12.00   Antikduellen
12.30   Skattejægerne
13.00   Eftermiddagsprogrammer
16.55   Jordemoderen
17.50   TV Avisen
18.00   Price inviterer
18.30   Nyhedsblok med Aftenshowet
20.00   I hus til halsen
20.40   Skattejægerne
21.05   Kontant
21.30   TV Avisen
21.55   Madmagasinet Bitz & Frisk
22.20   Sporten
22.30   Beck: Manden uden ansigt
00.00   I farezonen
00.50   Natfjernsyn

06.00   Brandmand Sam
06.10   Miffy
06.15   Kaninus. 2 afsnit
06.30   Canimals. 2 afsnit
06.45   Bananer i pyjamas. 2 afsnit
07.20   Mumitroldene
07.40   The Looney Tunes Show
08.05   Shaggy & Scooby-Doo
08.30   Turtles
09.00   Go’ morgen Danmark
12.00   Nyhederne
12.05   Hvem vil være milionær?
12.50   En kur der dur
13.20   Razzia - Skat rykker ud
13.50   SuperMatchen: Studiet
14.05   SuperMatchen
18.00   Nyhederne og Sporten
18.20   Dit forårsvejr
18.25   Prinsesse Marie i Etiopien
19.00   Nyhederne
19.30   Regionalprogram
19.45   Lørdags Sporten
20.00   Australia. Aus./Amr. drama fra 

2008 med bl.a. Nicole Kidman
22.45   Long Kiss Goodnight. Amr. acion

film fra 1996 med bl.a. Samuel 
L. Jackson

00.45   Touch. Amr. dramaserie
01.35   Forces of Nature. Amr. romantisk 

komedie fra 1999
03.25   Natholdet
04.00   Nyhederne og Vejret

06.00   Brandmand Sam
06.10   Miffy
06.15   Kaninus. 2 afsnit
06.30   Canimals. 2 afsnit
06.45   Bananer i pyjamas. 2 afsnit
07.15   Mumitroldene
07.40   The Looney Tunes Show
08.05   Shaggy & Scooby-Doo
08.25   Turtles
09.00   Go´morgen Danmark
12.00   Nyhederne
12.25   Savnet
13.10   Mobbet
14.00   Wimbledon. Amr./Eng. romantisk 

komedie fra 2004 med bl.a. Kir-
sten Dunst

15.45   SuperMatchen
18.00   Nyhederne og Sporten
18.20   Dit forårsvejr
18.25   Cykling: Paris - Nice, 1. etape
19.00   Nyhederne
19.30   Regionalprogram
20.00   Pengene på bordet
21.00   Unknown Identity. Amr./Eng. 

thriller fra 2011
22.50   Klipfiskerne
23.50   Fangerne
00.20   Station 2: Den store pot-fangst
01.25   Destination: Kidnapning
02.15   Elementary
03.05   Ekstreme kvinder
04.00   Nyhederne og Vejret 

ONSDAG 5. MARTS LØRDAG 8. MARTS

SØNDAG 9. MARTS

MANDAG 10. MARTS

TIRSDAG 11. MARTS

TORSDAG 6. MARTS

FREDAG 7. MARTS

   

06.30   DR2 Morgen med DR2 Nyheder
11.05   Madmagasinet Bitz & Frisk
11.30   DR2 Uden CO2-aftryk
12.00   DR2 12.00 - Nyheder
12.30   DR2 Undersøger
13.00   Eftermiddagsprogrammer
17.00   DR2 Dagen med DR2 Nyheder
18.05   En go´frokost
18.15   Årets gang fra april til juni
19.15   Når julemænd er værst
20.00   Sådan er det bare
20.30   Tidsmaskinen
20.40   Sagen genåbnet
22.20   En go’ frokost
22.30   Deadline
23.00   Kismet - tyrkisk soap
00.00   Natfjernsyn

06.30   Dokumania
08.00   DR2 8.00 - Nyheder
08.01   Skavlan
09.00   Formiddagsprogrammer
12.00   DR2 12.00 - Nyheder
12.10   Paul Merton som globetrotter
13.00   Eftermiddagsprogrammer
17.15   Han kom, han så, han skød
19.00   Javel, hr. minister. 2 afsnit
20.00   Jimmys bondegård
21.00   The Tunnel
21.50   En go´frokost
20.30   Michael Jeppesen møder...
22.30   Deadline
23.00   2. sektion
23.30   Fem mord - en morder
00.15   Natfjernsyn

06.30   DR2 Morgen med DR2 Nyheder
11.05   Bag Borgen
11.30   Detektor
12.00   DR2 12.00 - Nyheder
12.30   Eftermiddagsprogrammer
17.00   DR2 Dagen med DR2 Nyheder
18.10   Dårligt Nyt
18.40   Verdens ældste mødre
19.30   Coupling
20.00   The Newsroom
21.00   DR2 Undersøger
21.30   Sådan er det bare
22.00   Jersild i tiden
22.30   Deadline
23.00   Skammens sygdom
23.55   The Daily Show - ugen der gik
00.20   Natfjernsyn

06.30   DR2 Morgen med DR2 Nyheder
11.05   Horisont
11.30   2. sektion
12.00   DR2 12.00 - Nyheder
12.30   Eftermiddagsprogrammer
16.00   DR2 Nyhedstimen
17.00   DR2 Dagen med DR2 Nyheder
18.35   På jagt efter videnskaben
19.30   Coupling
20.30   Min verdenshistorie
21.00   Dokumania
22.30   Deadline
23.50   The Daily Show
00.15   Ashes of Time - Redux. 

Actiondrama fra Hongkong
01.45   Første Verdenskrig
02.35   Natfjernsyn

06.30   DR2 Morgen med DR2 Nyheder
11.05   Penge
11.30   Jersild i tiden
12.00   DR2 12.00 - Nyheder
12.30   Eftermiddagsprogrammer
17.00   DR2 Dagen med DR2 Nyheder
18.05   En go´frokost
18.15   Årets gang fra juli til september
19.15   Når mænd er værst
20.00   Debatten
21.00   Detektor
21.30   Dårligt Nyt
22.00   Nærkontakt
22.30   Deadline
23.50   The Daily Show
00.15   USA’s fremtid
01.05   Natfjernsyn

06.30   DR2 Morgen med DR2 Nyheder
11.05   Kontant
11.30   Nærkontakt
12.00   DR2 12.00 - Nyheder
12.30   Michael Jeppesen møder...
13.00   Eftermiddagsprogrammer
17.00   DR2 Dagen med DR2 Nyheder
18.05   En go´frokost
18.15   Årets gang fra oktober til 

december
19.15   Når mænd er værst
20.00   The Reader. Amr/tysk drama
21.55   24 timer vi aldrig glemmer
22.30   Deadline
23.00   60 Minutes
23.45   The Daily Show
00.05   Natfjernsyn

06.30   Debatten
07.30   Nyheder fra Grønland
08.00   DR2 8.00 - Nyheder
08.10   Europas skabelse - Jordskælv
09.00   Formiddagsprogrammer
12.00   DR2 12.00 - Nyheder
12.05   Vulkanlandet Hawaii
13.00   Eftermiddagsprogrammer

SØNDAG 9. MARTS

MANDAG 10. MARTS

TIRSDAG 11. MARTS

ONSDAG 5. MARTS

TORSDAG 6. MARTS

FREDAG 7. MARTS

LØRDAG 8. MARTS

17.30   Kålkællingerne
18.00   Min Verdenshistorie
18.30   Nærkontakt
20.30   På jagt efter sværme
20.00   DR2 Tema: Stå af ræset
22.30   Deadline
23.00   Dårligt Nyt
23.30   Skavlan
00.30   Bollywood: Om Shanti Om
03.10   Natfjernsyn

ONSDAG 5. MARTS

TORSDAG 6. MARTS

SØNDAG 9. MARTS

MANDAG 10. MARTS

TIRSDAG 11. MARTS

FREDAG 7. MARTS

LØRDAG 8. MARTS

TV3
06.00   Royal Pains
06.45   The Vampire Diaries
07.25   Real Housewives of Atlanta
08.15   Formiddagsprogrammer
11.10   Undercover Boss
12.10   MasterChef
13.10   Familien fra Bryggen. 

Reportageserie fra 2012
14.10   Eftermiddagsprogrammer
17.00   NCIS
18.00   MasterChef. 2 afsnit
20.00   Politirazzia
21.00   Redningskvinder
22.00   Paradise Hotel
22.50   Sommer i Sunny Beach
23.50   Familien fra Bryggen
00.45   NCIS
01.40   Bones
02.40   The Mentalist
03.25   Natfjernsyn

06.00   Royal Pains
06.45   The Vampire Diaries
07.25   Real Housewives of Atlanta
08.15   Formiddagsprogrammer
11.05   Undercover Boss
12.05   MasterChef
13.10   Familien fra Bryggen
14.10   Eftermiddagsprogrammer
17.00   NCIS
18.00   MasterChef. 2 afsnit
20.00   Familien fra Bryggen
21.00   For lækker til love
22.00   Paradise Hotel
22.50   Sommer i Sunny Beach
23.50   Familien fra Bryggen
00.50   NCIS
01.50   Bones
02.45   The Mentalist. Amr. dramaserie 

fra 2011
03.30   Natfjernsyn

06.00   Alletiders barnepige
06.25   Mine tre koner
07.10   The Borrowers
09.00   According to Jim. 4 afsnit
11.00   Bring It On: All or Northing
13.00   Two and a Half Men. 2 afsnit
14.00   How I Met Your Mother. 4 afsnit
16.00   Tattoo Salonen
17.00   Et ton cash
18.00   Familien fra Bryggen
19.00   Hjælp - mit hus skal sælges
20.00   Luksusfælden
21.00   Star Wars: Episode 3 - Sith-

fyrsternes hævn. Amr. sci-fi
23.55   How I Met Your Mother. 4 afsnit
01.55   Familien fra Bryggen
02.45   NCIS
03.30   Bring it on again
05.00   According to Jim. Amr. kome-

dieserie. 2 afsnit

05.55   Royal Pains
06.40   The Vampire Diaries
07.25   Real Houswives of Atlanta
08.15   Formiddagsprogrammer
11.10   Undercover Boss
12.05   MasterChef
13.05   Familien fra Bryggen
14.05   Eftermiddagsprogrammer
17.00   NCIS
18.00   MasterChef. 2 afsnit
20.00   Et ton cash
21.00   Tattoo Salonen
22.00   Paradise Hotel
22.50   Sommer i Sunny Beach
23.50   Familien fra Bryggen
00.30   Luksusliv til søs
01.00   NCIS
02.05   Bones
03.00   Bring It On: All or Nothing
04.40   Whitney. 3 afsnit

05.55   Royal Pains
06.40   The Vampire Diaries
07.25   Real Housewives of Atlanta
08.15   Formiddagsprogrammer
11.10   Undercover Boss
12.05   MasterChef
13.05   Familien fra Bryggen
14.05   Eftermiddagsprogrammer
17.00   NCIS
18.00   MasterChef. 2 afsnit
20.00   Luksusfælden
21.00   Hjælp - mit hus skal sælges
22.00   Paradise Hotel
22.50   Sommer i Sunny Beach
23.50   Familien fra Bryggen
00.30   Luksussliv til søs. Amr. serie 

fra 2013
01.30   NCIS
02.30   Bones
03.20   Natfjernsyn

06.00   Royal Pains
06.45   The Vampire Diaries
07.30   Real Housewives of Atlanta
08.15   The Kardashians indtager Miami
09.10   The Mentalist
10.05   Til middag hos...
11.10   Undercover Boss
12.10   MasterChef
13.10   Familien fra Bryggen
14.10   The Kardashians indtager Miami
15.10   Paradise Hotel
16.00   Bones
17.00   NCIS
18.00   MasterChef
19.00   Gordon Ramsays kokkeskole
20.00   Tattoo Salonen
21.00   Star Wars: Episode 1 - Den 

usynlige fjende
23.50   Twelve Monkeys. Amr. sci-fi 

thriller fra 1995
02.25   16 Blocks. Amr/tysk action 

drama fra 2006
04.05   Alpha Dog

06.10   Vanvittige vaner
06.35   Sonny, dans og stjernedrømme
07.20   Verdens strengeste forældre
08.05   The New Normal. 2 afsnit
09.05   Gordon Ramsays hoteldyst
10.05   Bring it on again. Amr. komedie

12.00   MasterChef. 4 afsnit
16.00   How I Met Your Mother. 4 afsnit
18.00   My Social Network Stalker
19.05   Redningskvinder
20.00   Politirazzia
21.00   Star Wars: Episode 2 - Klonernes 

angreb. Amr. sci.fi fra 2002
23.55   Resident Evil: Afterlife. Tysk/

fransk action eventyr fra 2010
01.50   12 Monkeys
04.05   16 Blocks

Løgstør Bogtryk & Offset Aps
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 10 72
boge@lbo-tryk.dk

Vesthimmerlands Folkeblad A/S
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 37 11
avis@vf-logstor.dk

Vi klarer alt inden for
tryksager og annoncering
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§ §
ADVOKATFIRMAET
TORBEN HALDRUP
Østerbrogade 27B · 9670 Løgstør

Tlf. 98 67 12 55 · Fax 98 67 37 70
E-mail: post@adv-Haldrup.dk

Torben Haldrup
Aut. bobestyrer · Møderet for Højesteret

Løgstør
Begravelsesforretning

Hermann Olesens Eftf.
Tlf. 70 20 41 41 • DØGNVAGT

www.hanslandry.dk

 Hans Landry Birgitte Landry Karsten Svendsen
Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp

og rådgivning, du har brug for – diskret og omhyggelig.
Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

På betryggende måde 
ordner vi alt vedrørende
BEGRAVELSER OG
BISÆTTELSER
- overalt i landet!

FARSø
BEGRAVELSES-
FORRETnInG

Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24
Aftaler træffes gerne i hjemmet
www.farsobegravelse.dk

Medl. af

Dorthe O. Nielsen Claus Hylleberg

Begravelser og bisættelser tilbydes overalt
MIDTFJORD

BEGRAVELSES-
FORRETNING

Købmagergade 41 · 9670 Løgstør

98 67 17 11
www.midtfjord-begr.dk

Winie Juel
Træffes altid
på telefonen!

Anspændt?
Få løsnet din ryg, nakke og 
ansigtsmuskler på en blid 

indfølende måde!

KONTAKT DORTE
23 86 04 64
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DORTE ENGLEHEALER
Celestine, Østerbrogade 6, Løgstør
BESTIL TID PÅ TLF. 23 86 04 64
www.dorteenglehealer.dk

Lys i Lanternen om et år
Foreningerne bag Projekt Lanternen var i aftes samlet for at drøfte de mange nye udfordringer, der 
skal løses i takt med opførelsen af den store etape 1.

Formanden for den Selv-
ejende institution Lanter-
nen, Torben Frederiksen, 
oplyste på mødet, at etape 
1 er endnu en stor brik 
i det samlede puslespil, 
som skal virkeliggøre den 
opgradering og udvikling, 
som er nødvendig i Løg-
størområdet.
”Lethallen ved skolen er 

allerede flittigt benyttet i 
det daglige, og finansie-
ringen af Lanternens etape 
1 er nu på plads, således 
at det store anlægsarbej-
der nu igangsættes først 
i marts måned”, udtaler 
Torben Frederiksen.
Han fortsætter: ”Selvom 

vi lige nu står over for en 
stor praktisk opgave med 
Lanternens etape 1, så har 

vi længe arbejdet videre 
med de næste etaper, 
således at den nuværende 
Løgstørhal hurtigst muligt 
kan nedrives og gøre plads 
til nyt attraktivt boligbyg-
geri og en meget nød-
vendig udvidelse af byens 
populære campingplads. 
Sideløbende hermed 
arbejdes der med flytning 
af de eksisterende bold-
baner til arealerne ved 
den nuværende rideskole, 
således at der både ska-
bes endnu flere attraktive 
bomuligheder og samling 
af skole- og fritidsfacilite-
ter ved Lanternen og Løg-
stør Skole”.
På mødet gav forenin-

gerne fuld tilslutning til 
arbejdsgruppens forslag 

til, at der allerede i etape 
1 skabes midlertidige 
lokaler til skydeklubben, 
fitness/spinning, klubloka-
ler og administration, ind-
til etape 2 kan realiseres. 
Dermed kan etape 1 inde-
bære, at Løgstør Hallerne 
rømmes helt i marts 2015 
og giver mulighed for nyt 
attraktivt boligbyggeri.
”Det er naturligvis en stor 

udfordring for alle kom-
mende brugere, men det 
er vigtigt for driftsøkono-
mien at få alle faciliteter 
med ind i Lanternen så 
hurtigt som muligt, men 
behovet for etape 2 er uaf-
viseligt”, oplyser Torben 
Frederiksen.
Det nye natur- og fri-

luftscenter med bl.a. nye 

faciliteter for rideklubben 
forventes igangsat inden 
sommerferien. Endelig 
arbejder Løgstør Bio fort-
sat med finansieringsmu-
lighederne ved nybyggeri 
sammen med Lanternen.
Foreningerne bag Lanter-

nen udtrykte stor tilfreds-
hed med igangsætning 
af Lanternens etape 1 og 
gav fuld opbakning til det 
fremadrettede arbejde 
med etape 2 og etablering 
af nye baneanlæg til sko-
len og boldklubben.
S/I Lanternen inviterer til 

første spadestik fredag den 
7. marts 2014. Borgmester 
Knud Kristensen har lovet 
at tage dette første vigtige 
skridt til centrets opstart. 
Alle er velkommen.

Udsnit af deltagerne

Løgstør Skole og SF

På landsplan angrer nu SF 
for deres »indsats« i lærer-
konflikten – ja, kære SF’ere, 
desværre kan filmen ikke 
spoles tilbage.
Men nu kan vi så se, at SF 

i Vesthimmerlands Kom-
mune overhovedet ikke 
deltager i denne »anger« 
– nej – de stemmer for 
nedlæggelse af fløj 4 på 
Løgstør Skole. Det er fuld-
stændig rigtigt, at der er 
færre elever, end der var, 
da jeg startede i 1977 – 
men dengang gik vi også 
ind i hvert sit lokale og blev 
der, til det ringede ud.
Nu er situationen en an-

den. Kære SF’ere i kommu-
nen, hvor meget kender I 
til den skolereform, I selv 
har stemt for?
Er det virkelig sådan, at 

beslutningen er taget for 
længe siden – og nu skal 
der bare en forklaring til – 
kom nu bare med de ar-
gumenter, der forsvarer en 
nedlæggelse af 9. klasse 
på Løgstør Skole og en ny 
skole i Aars.

Niels Hagstrup

L Æ S E R B R E V

Afholdt årsmøde
Klubben har afviklet sit år-
lige årsmøde i Byens Hus, 
Løgstør, for 60 personer.
Da både formand og 

næstformand er syge, 
blev der budt velkommen 
af sekretær Betty Øster-
gaard. Som dirigent blev 
foreslået Jørgen Fabricius, 
og han blev valgt til at 
lede slagets gang. Stem-
metæller: Michell Jensen, 
Henning Laursen og Birgit 
Fabricius. 
Betty Østergård frem-

lagde beretning, Elin Ol-
sen regnskabet, og begge 
dele blev godkendt.
Da næstformand Knud 

Beck Jensen ikke ønskede 
genvalg, skulle der en ny i 
bestyrelsen.

På valg var Betty Øster-
gaard, Viggo Andreasen, 
Poul K. Olesen, Svend 
Urth (ny) og Britta Gritter-
mann (ny).
Der var genvalg til Viggo, 

Poul og Betty. Svend Urth 
blev nyt medlem. Der var 
genvalg til suppleanterne 
Bodil Hansen og Karl Pe-
dersen. Revisorer Leif My-
rup og Kirsten Johansson 
blev genvalgt.
Der var en god debat, 

hvor mange ting blev 
drøftet. En god aften med 
flæskesteg og småkager.

TV2 lørdag kl. 01.35: ”Forces of Nature” Ben skal giftes, men møder 
den smukke og excentriske Sarah på vej til brylluppet.
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J.P. Auto

Telefon 9867 6125

Vestergade 41
9681 Ranum

Mobil 2480 3637
jpautomobil@gmail.com

NORDJYDER SE HER!
Så er det tid at få bilen gjort

VINTERKLAR!
F.eks. 4 nye vinterdæk
incl. montering fra ......................1200.-

UGENS BIL

Åben alle dage - også weekend!

VÆRKSTED - REPARATION AF ALLE MÆRKER

Vindblæsvej 60 98 67 11 55

LEVERES INDREGISTRERET

WWW.TAGES-BILER.dk
Telefon 98 67 70 14 - 40 14 13 23

 Syn Pris
98 Skoda Octavia 1,6, 5-d, sf. .......12.13 29.8
96 BMW 316i Compact, sf. .............Nys. 24.8
00 VW Polo 1,6 Classic sf.  ............Nys. 19.8
00 Fiat Punto 1,2 SX sf. ..................Nys. 19.8
98 Toyota Corolla 1,3 Luna   ..........Nys. 19.8
99 Citroen Xsara 1,6i, 5d, sf. ..........Nys. 17.8
99 Citroen Xsara 1,6i, 5d, sf. ..........Nys. 17.8
99 Renault Twingo 1,2 ....................Nys. 14.8
97 Opel Omega 2,5 V6 CD .............01.13 12.8
98 Peugeot 106 1,1 ........................06.12 6.8

DIESEL
03 VW Lupo 1,2 3L, tdi, m. velh. ....Nys. 54.8
07 Fiat Punto 1,3 JTD 5 dørs, sf. ..08.13 39.8
00 VW Lupo 1,2 d, tdi, 3L ..............02.14 29.8
03  Ford Focus 1,8 TDI 5d, sort,

st. car, sf ....................................08.13 24.8

VAREBIL
03 C. Xsara Picasso 1,6i sf ............Nys. 17.8
99 Iveco 308, 1 ejer, skal synes + moms 8.0

SKAL SYNES
95 Peugeot 106 1,5 diesel .............11.11 4.8 

MOTORCYKEL
92 Yamaha Virago 535, meget velholdt ... 24.8
81 Yamaha XV 750, meget udstyr .......... 24.8

Evt. finansiering + leveringsomkostn.

Aut. forhandler af Craftsman
Priser fra 12.499 kr.

Hans Welling Biler A/S
06 Opel Tigra 1,8i Sport cabriolet, læder, klima, elståltag, km 29 ....................189.800
09 Opel Insignia 2,0 turbo diesel 5d, 160 hk, klima, elsæder, bordeaux metal 149.800
10 Opel Zafira 1,9 CDTi turbodiesel 7 pers. 150 HK. med udstyr, metal .........139.500
07 Saab 9-3 1,8 turbo 4d, Expression aero, 200 hk, topmodel, 1 ejer ...............109.800

STATIONCAR + VAN
11 Mercedes E 200 turbodiesel, st.car, meget udstyr, perfekt stand .................296.800
07 Mercedes E 220 CDi st.car, avantgarde, autm., 170 hk, med udstyr, km. 190. ...219.800
08 Vectra 1,9 CDTi st.car, 6 gear, 150 hk, diesel, topmodel m/alt i udstyr, sort ..129.800
96 VW Passat 2,0 5d, st.car, servo, c-låse, alufælge, træk, synet, afh. ..................9.800

Åben alle dage - også weekend!

VÆRKSTED - REPARATION AF ALLE MÆRKER

Vindblæsvej 60
Løgstør 98 67 11 55

WWW.HANSWELLING.DK

Vores værksted reparerer og servicerer alle biler og mærker.
Altid gode priser på dæk og fælge.

NORDIC LEASING Kontakt os vedrørende erhvervs- eller 
privat leasing, specialpris på nye håndværkerbiler.

Flere af bilerne kan flexleases til meget lav ydelse og 
udbetaling - ring for yderligere info!

Kortidsudlejning af person- og varebiler.

11 Volvo V70 D3 Momentum ............... 279.900
09 Volvo XC 60 D5, alt i udstyr ............ 379.900
07 Volvo S80 D5, alt i udstyr ................ 229.900
06 VW Passat 2,0 TDi stc Comfortline . 114.900

Dragsdalvej 52, Løgstør
Telefon 98 67 16 53

www.junchersauto.dk

Junchers Auto

Junchers Auto

Vi giver 3 års garanti på reservedele
samt arbejdsløn!

Køb og salg af biler

Bosch Service Farstrup
v/ Kristoffer H. Sørensen

Tlf. 98 68 60 68
Handel på landet - spar penge!FARSTRUP

Car Service

Tilbud på lille eftersyn
incl. olie og oliefi lter

til f.eks. Toyota Aygo, Peugeot 107, 

Kia Picanto, VW UP!

Kun 995.-
Vinterdæk

Fra

375.-
Pr. stk.
incl.

montering.
og moms

Fast, lav 

timepris: 

kun
320.- + 

moms. G
ra

ti
s
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n
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k

Bosch Car Service Farstrup
v/Kristoffer H. Sørensen

Tlf. 98 68 60 68
Spar penge - handel på landet! 

Bosch Car Service FarstrupBosch Car Service Farstrup

incl. 
moms

Gratis
lånebil

Opel Insignia 2,0 CDTi 
160 Edition
Årgang: 2009 - km: 167.000
Udstyr:
6 gear, fuldaut. klima, fartpilot, infocen-
ter, 4x el-ruder, sædevarme, el-spejle m/
varme, el indst. forsæder, fjernb. c.lås, 
startspærre, cd/radio m ratbetjening, mul-
tijusterbart rat, aftag. træk, servo, abs, 6 
airbags, 1 ejer, service ok, helgalvaniseret, 
t-rem skiftet ved km 151.000, synet 3/13

kr. 149.800,-

Opels lille Adam skal ikke blot 
være frisk at se på. Den skal 
også være frisk i præstationer-
ne. Det bliver muligt omkring 
årsskiftet, når Opel lancerer en 
slags GTI, Adam S. S for Sport, 
må man forstå.
Opel Adam S er forsynet med 18 
tommer fælge samt opstram-
met undervogn.
Dermed vil Opel drage paral-
leller til motorsport, hvor Opel 
på det seneste er blevet meget 

aktiv inden for rally.
Adam S udstyres med en 
1,4-liters benzinmotor, som ved 
hjælp af turbo når op på 150 
hestekræfter.

Opstrammet chassis
Også undervognen er stram-
met op, så køreegenskaberne er 
blevet mere sportslige og passer 
til den høje ydelse. Topfarten er 
omkring 220 km/t.
Visuelt får bilen pondus med 

sine 18 tommer fælge, der er så 
åbne, at man har et godt indkik 
til bremsekaliprene.
Den meget lysegrønne Adam 
skal fremvise en motornyhed 
i Adam: trecylindrede motorer 
med hhv. 90 og 115 hk.
Samtidig med Adam S, der 
må tage sig til takke med den 
kendte 1.4-motor, lancerer Opel 
sin nye, lille trecylindrede turbo-
motor i Adam. 1.0-motoren fås 
i ydelser med enten 90 eller 115 

hestekræfter, og den mindste af 
dem får et CO2-tal på lige under 
100 gram pr. km.
De to trecylindredere motor-
nyheder kommer til septem-
ber, samtidig med den særlige 
Rocks-variant. Rocks har stof-
tag, en smule øget frihøjde 
samt en masse SUV-pynt på 
karrosseriet, der skal få den til 
at se terræn-rå ud.

Opel sætter fut i Adam
Den lille livsstilbil kommer til september med en 150 hestes motor. Samtidig bliver Opels nye trecylindrede motor tilgængelig.

Den nye Peugeot 308 er ”Car of the Year” 2014
En jury bestående af 58 motorjournalister fra 22 europæiske lande har netop til tildelt den nye 
Peugeot 308 den prestigefyldte pris: ”Car of the Year” 2014.

Annonce-telefon
98 67 37 11

30 nye modeller fra amerikan-
ske, koreanske, europæiske og 
japanske bilproducenter har 
kæmpet for at kunne smykke 
sig med den ærefulde pris. Dette 
stærke felt blev i december kogt 
ned til 7 finalister og ved åbnin-
gen den 84. udgave af Genève 
Motor Show blev årets vinder 
afsløret: Den nye Peugeot 308 
fik 307 points og vandt således 
overbevisende over BMWi3, der 
fik 223 points og Tesla S, som fik 
en tredjeplads med 216 points.
Det danske jurymedlem, Søren 
W. Rasmussen fra FDM-Motor, 
havde også 308 blandt sine 
favoritter: ”308 er et rigtigt godt 
valg set med danske øjne. Bilen 

er relevant for Danmark, idet 
den byder på god brugsværdi 
kombineret med lækkert design 
og avanceret teknik – alt sam-
men til en god pris, der passer 
de danske bilkøbere”.
Den nye 308 er den 4. Peugeot-
model, som vinder ”Car of the 
Year”-titlen – i 2002 vandt 
307, i 1988 vandt 405 og i 1969 
vandt den ikoniske 504.
”Car of the Year”-titlen repræ-
senterer den mest prestigefyld-
te anerkendelse af den nye 308, 
som med sin elegance, dyna-
mik, kvalitet og den innovation, 
der bl.a. ligger bag den nye plat-
form og i-Cockpit, repræsente-
rer Peugeots kerneværdier.

Toyota Aygo
kr. 199,-/md.3 år eller 45.000 km fra

Tegner du en Toyota Serviceaftale, betaler du et fast, overkom meligt 
beløb hver måned. Beløbet dækker ikke alene alle efter syn, men også 
de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Kom ind og hør, 
hvad en Serviceaftale koster for dig.

Serviceaftale

Eksempel:

toyota.dk

Toyota Brovst, Løgstør & Aars
Hanherred & Himmerland Biler A/S
www.h-hbiler.dk

Med mere end 55.000 solgte 
enheder siden lanceringen, lever 
308 allerede op til forventnin-
gerne og bidrager i høj grad til 
mærkets move up-market stra-
tegi, eftersom 48 % er versio-
ner med højeste udstyrsniveau. 
308-familien bliver til foråret 
udvidet med en elegant og 
sporty SW-version.
Direktør for Automobiles 
Peugeot, Maxime Picat, mod-
tog prisen af juryformand, 
Hakan Matson, og udtrykte ved 
lejligheden stor stolthed over 
anerkendelsen: ”Da vi præsen-
terede den nye 308, var det 
med den overbevisning, at vi 
havde opnået et kvantespring, 
både når det gælder koncept, 
teknologi og kvalitet – et kvan-
tespring, som ville bringe 308 
blandt de bedste i segmentet. 
Den prestigefyldte ”Car of the 
Year” pris, som jeg netop har 
modtaget, er den mest værdi-
fulde bekræftelse af dette”.
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J.P. Auto

Telefon 9867 6125

Vestergade 41
9681 Ranum

Mobil 2480 3637
jpautomobil@gmail.com

NORDJYDER SE HER!
Så er det tid at få bilen gjort

VINTERKLAR!
F.eks. 4 nye vinterdæk
incl. montering fra ......................1200.-

LEVERES INDREGISTRERET

WWW.TAGES-BILER.dk
Telefon 98 67 70 14 - 40 14 13 23

 Syn Pris
98 Skoda Octavia 1,6, 5-d, sf. .......12.13 29.8
96 BMW 316i Compact, sf. ............. Nys. 24.8
00 VW Polo 1,6 Classic sf.  ............Nys. 19.8
00 Fiat Punto 1,2 SX sf. ..................Nys. 19.8
98 Toyota Corolla 1,3 Luna   ..........Nys. 19.8
99 Citroen Xsara 1,6i, 5d, sf. .......... Nys. 17.8
99 Citroen Xsara 1,6i, 5d, sf. .......... Nys. 17.8
99 Renault Twingo 1,2 ....................Nys. 14.8
97 Opel Omega 2,5 V6 CD .............01.13 12.8
98 Peugeot 106 1,1 ........................06.12 6.8

DIESEL
03 VW Lupo 1,2 3L, tdi, m. velh. ....Nys. 54.8
07 Fiat Punto 1,3 JTD 5 dørs, sf. ..08.13 39.8
00 VW Lupo 1,2 d, tdi, 3L ..............02.14 29.8
03  Ford Focus 1,8 TDI 5d, sort,

st. car, sf ....................................08.13 24.8

VAREBIL
03 C. Xsara Picasso 1,6i sf ............ Nys. 17.8
99 Iveco 308, 1 ejer, skal synes + moms 8.0

SKAL SYNES
95 Peugeot 106 1,5 diesel .............11.11 4.8 

MOTORCYKEL
92 Yamaha Virago 535, meget velholdt ... 24.8
81 Yamaha XV 750, meget udstyr .......... 24.8

Evt. finansiering + leveringsomkostn.

Aut. forhandler af Craftsman
Priser fra 12.499 kr.

Hans Welling Biler A/S
06 Opel Tigra 1,8i Sport cabriolet, læder, klima, elståltag, km 29 ....................189.800
09 Opel Insignia 2,0 turbo diesel 5d, 160 hk, klima, elsæder, bordeaux metal 149.800
10 Opel Zafira 1,9 CDTi turbodiesel 7 pers. 150 HK. med udstyr, metal .........139.500
07 Saab 9-3 1,8 turbo 4d, Expression aero, 200 hk, topmodel, 1 ejer ...............109.800

STATIONCAR + VAN
11 Mercedes E 200 turbodiesel, st.car, meget udstyr, perfekt stand .................296.800
07 Mercedes E 220 CDi st.car, avantgarde, autm., 170 hk, med udstyr, km. 190. ...219.800
08 Vectra 1,9 CDTi st.car, 6 gear, 150 hk, diesel, topmodel m/alt i udstyr, sort ..129.800
96 VW Passat 2,0 5d, st.car, servo, c-låse, alufælge, træk, synet, afh. ..................9.800

Åben alle dage - også weekend!

VÆRKSTED - REPARATION AF ALLE MÆRKER

Vindblæsvej 60
Løgstør 98 67 11 55

WWW.HANSWELLING.DK

Vores værksted reparerer og servicerer alle biler og mærker.
Altid gode priser på dæk og fælge.

NORDIC LEASING Kontakt os vedrørende erhvervs- eller 
privat leasing, specialpris på nye håndværkerbiler.

Flere af bilerne kan flexleases til meget lav ydelse og 
udbetaling - ring for yderligere info!

Kortidsudlejning af person- og varebiler.

11 Volvo V70 D3 Momentum ............... 279.900
09 Volvo XC 60 D5, alt i udstyr ............ 379.900
07 Volvo S80 D5, alt i udstyr ................ 229.900
06 VW Passat 2,0 TDi stc Comfortline . 114.900

Dragsdalvej 52, Løgstør
Telefon 98 67 16 53

www.junchersauto.dk

11 Volvo V70 D3 Momentum 279.900

Junchers Auto

Junchers Auto

Den nye Peugeot 308 er ”Car of the Year” 2014
En jury bestående af 58 motorjournalister fra 22 europæiske lande har netop til tildelt den nye 
Peugeot 308 den prestigefyldte pris: ”Car of the Year” 2014.

Annonce-telefon
98 67 37 11

30 nye modeller fra amerikan-
ske, koreanske, europæiske og 
japanske bilproducenter har 
kæmpet for at kunne smykke 
sig med den ærefulde pris. Dette 
stærke felt blev i december kogt 
ned til 7 finalister og ved åbnin-
gen den 84. udgave af Genève 
Motor Show blev årets vinder 
afsløret: Den nye Peugeot 308 
fik 307 points og vandt således 
overbevisende over BMWi3, der 
fik 223 points og Tesla S, som fik 
en tredjeplads med 216 points.
Det danske jurymedlem, Søren 
W. Rasmussen fra FDM-Motor, 
havde også 308 blandt sine 
favoritter: ”308 er et rigtigt godt 
valg set med danske øjne. Bilen 

er relevant for Danmark, idet 
den byder på god brugsværdi 
kombineret med lækkert design 
og avanceret teknik – alt sam-
men til en god pris, der passer 
de danske bilkøbere”.
Den nye 308 er den 4. Peugeot-
model, som vinder ”Car of the 
Year”-titlen – i 2002 vandt 
307, i 1988 vandt 405 og i 1969 
vandt den ikoniske 504.
”Car of the Year”-titlen repræ-
senterer den mest prestigefyld-
te anerkendelse af den nye 308, 
som med sin elegance, dyna-
mik, kvalitet og den innovation, 
der bl.a. ligger bag den nye plat-
form og i-Cockpit, repræsente-
rer Peugeots kerneværdier.

Toyota Aygo
kr. 199,-/md.3 år eller 45.000 km fra

Tegner du en Toyota Serviceaftale, betaler du et fast, overkom meligt 
beløb hver måned. Beløbet dækker ikke alene alle efter syn, men også 
de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Kom ind og hør, 
hvad en Serviceaftale koster for dig.

Serviceaftale

Eksempel:

toyota.dk

Toyota Brovst, Løgstør & Aars
Hanherred & Himmerland Biler A/S
www.h-hbiler.dk

Med mere end 55.000 solgte 
enheder siden lanceringen, lever 
308 allerede op til forventnin-
gerne og bidrager i høj grad til 
mærkets move up-market stra-
tegi, eftersom 48 % er versio-
ner med højeste udstyrsniveau. 
308-familien bliver til foråret 
udvidet med en elegant og 
sporty SW-version.
Direktør for Automobiles 
Peugeot, Maxime Picat, mod-
tog prisen af juryformand, 
Hakan Matson, og udtrykte ved 
lejligheden stor stolthed over 
anerkendelsen: ”Da vi præsen-
terede den nye 308, var det 
med den overbevisning, at vi 
havde opnået et kvantespring, 
både når det gælder koncept, 
teknologi og kvalitet – et kvan-
tespring, som ville bringe 308 
blandt de bedste i segmentet. 
Den prestigefyldte ”Car of the 
Year” pris, som jeg netop har 
modtaget, er den mest værdi-
fulde bekræftelse af dette”.
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LØGSTØR VVS ApS
Tlf. 98 67 39 39
v/Uffe Knudsen

Vindblæsvej 50, 9670 Løgstør
• Vand • Sanitet • Solvarme
• Varme • Naturgas • Fjernvarme
• Blikkenslager

DØGN-
VAGT

Vi har BLIK for dit problem!

Uffe 4034 4488
Bjarne 4034 4584

www. logstorvvs.dk

 

Salling Malerforretning ApS
Danmarksvej 1, 9670 Løgstør

Alt indenfor malerarbejde,
nyt og gammelt.
Ring og få et godt tilbud!

Salg af maling og værktøj til
private og erhverv.
Vi er klar med råd og
vejledning til materiale-
og farvevalg.

Tlf. 21 45 61 20 - www.sallingmalerforretning.dk
e-mail: smaps@stofanet.dk

Løgstør
Autolakereri

Sønderport 73 - 9670 Løgstør

Telefon 98 67 12 20Telefon 98 67 12 20

GLARMESTER
Vi forhandler alle former for glas!

Ring for et godt tilbud
eller en gennemgang af dine termoruder.

23 72 02 59
F JOR DS ID EN S 
Tø mrerforretning  ApS  
Jørgen Odgaard
Tolstrupvej 30 • 9670 Løgstør      

NY BYG   •  OM BY G  •  RE PA RA T ION ER 
Tlf. 98 22 11 09 • Mobil 20 30 61 09 • Fax 98 22 14 09

Glarmester 2372 0259 (Tonni)
DØGNVAGT

Alt i glas- tømrer- og 
snedkerarbjede

udføres

Himmerland

Tømrer, Snedker & Glas ApS

Himmerland

Tømrer, Snedker & Glas ApS

Ranum Murer- & Entreprenørforretning ApS
v/Hans Larsen

Det lille fi rma med mange års arbejdserfaring.
Alt indenfor: Murer-/entreprenør- & kloakarbejde.
Tv-inspektion af kloakker samt spuling.
Hulmursisolering.

Aut. kloakmester

Kontakt: Hans Larsen, tlf. 21 47 33 34
Henrik Larsen, tlf. 20 51 57 21

Vestergade 1C, 9681 Ranum, tlf. 98 67 65 32

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars
Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

Løgstør Bogtryk & Offset
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 10 72
boge@lbo-tryk.dk

Vesthimmerlands Folkeblad 
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 37 11
avis@vf-logstor.dk

Vi klarer alt inden for
tryksager og annoncering

Tegnestuen i Ertebølle I/S
Gl. Møllevej 31, Ertebølle, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 63 29   •   www.ertebølle.dk

Murermester
TOMMY
CHRISTENSEN
Al slags murerarbejde udføres
- intet er for småt
Fjordgade 44 - 9670 Løgstør
Telefon 5151 5655

Overlade VVS   

   

 

 

 

Vi arbejder med vand, varme, sanitet,  

stokerfyr, oliefyr, gasfyr, solvarme, 

jordvarme, vandværker og  

blikkenslageropgaver 
 

 

 

 

Mød os på www.overladevvs.dk 

ARKITEKTFIRMAET
STEEN KÆRSGAARD ApS

ARKITEKTFIRMAET
STEEN KÆRSGAARD ApS

ARKITEKTFIRMAET
STEEN KÆRSGAARD ApS

ARKITEKTFIRMAET
STEEN KÆRSGAARD

Projektering · Tegnearbejde
Bygge- & økonomistyring · Rådgivning

Villaer & erhvervsbygninger · Kreativitet og kvalitet

Kornumvej 4 · 9670 Løgstør
Tlf. 9650 5033 · Bil. 5137 8501

E-mail: steen@arkitektfirmaet-sk.dk

• Blik-arbejde
• Spa & Pool
• Smedearbejde

• Vand
• Sanitet
• Oliefyr

Tlf. 98 21 15 44

Aut. VVS-installatør Henning Agesen og Hans Bak Koldsgaard
Industrivej 39 · 9690 Fjerritslev · Tlf. 98 21 15 44

AGESEN VVS ApS

VVS • BLIK • STAAL

Døgnvagt
30 76 30 80

Brovst VVSTlf. 98 23 10 05

Industrivej 39 • 9690 Fjerritslev

www.agesenvvs.dk • mail@agesenvvs.dk

• Jordvarme
• Fastbrændsel
• Fjernvame

• Energitjek
• Solceller
• Solvarme

Ranum - Chr. HolmegaardTlf. 30 76 30 91

Døgnvagt

30 76 30 80

• Jordvarme 
• Energitjek 
• Blik-arbejde 
• Vand
• Fastbrændsel 
• Solceller 
• Spa & Pool 
• Sanitet
• Fjernvarme 
• Solvarme 
• Smedearbejde 
• Oliefyr

Husk at komme med annoncen
I GOD TID!

Vore indleveringsfrister er:
Større annoncer

og annoncer med korrektur:
SENEST FREDAG KL. 12.00

Mindre annoncer,
bekendtgørelser, m.v.

SENEST MANDAG KL. 16.00

Med venlig hilsen

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

A.AAGE MORTENSEN
Tlf. 98 67 66 00 - Mob. 40 18 33 11

Nørregade 7, 9681 Ranum
Alt indenfor malerarbejde

Kontakt os for et 
uforpligtende tilbud

9867 1933 - 9867 6280

Vi er klar med et godt 
tilbud til dig!



Onsdag den 5. marts 2014  Vesthimmerlands Folkeblad   15

Quick-guide 
- til din lokale fagmand

El-installatører:
Midtfjord El
Limfjordsvej 10, Løgstør Tlf. 98 67 19 33/

98 67 62 80

Arkitekter & Tegnestuer:
Arkitektfirmaet Steen Kærsgaard ApS
Kornumvej 4, Løgstør Tlf. 96 50 50 33

Tegnestuen i Ertebølle
Gl. Møllevej 31, Ertebølle Tlf. 98 63 63 29

Hvidevareservice:
Midtfjord El
Limfjordsvej 10, Løgstør Tlf. 98 67 19 33/

98 67 62 80

Advokatfirmaer:
Advokatfirmaet Torben Haldrup
Østerbrogade 27B, Løgstør Tlf. 98 67 12 55

Kjær Advokatfirma
J. Skjoldborgvej 1, Løgstør Tlf. 98 67 17 88

Malere:
Salling Malerforretning ApS
Danmarksvej 1, Løgstør Tlf. 21 45 61 20

Ibs Malerservice Tlf. 24 26 13 17

A. Aage Mortensen, Ranum Tlf. 98 67 66 00

Tømrere & snedkere:
Fjordsidens Tømrerforretning
Tolstrupvej 30, Løgstør Tlf. 20 30 61 09

Himmerland Tømrrer, Snedker og Glas ApS
Tolstrupvej 40, Løgstør Tlf. 40 88 38 77

Smede & VVS:
Løgstør VVS ApS
Vindblæsvej 50, Løgstør Tlf. 98 67 39 39

Overlade VVS
Bjørnsholmvej 196, Overlade Tlf. 98 67 82 97

Agesen VVS • BLIK • STAAL
Mallevej 8, Ranum Tlf. 30 76 30 91

Fjordsidens Tømrerforretning
Tolstrupvej 30, Løgstør Tlf. 20 30 61 09

Glarmestre:

Ventilationsservice:
VM-Ventilation
Limfjordsvej 10, Løgstør Tlf. 98 67 19 33/

98 67 62 80

Løgstør Autolakeri
Sønderport 73, Løgstør Tlf. 98 67 12 20

Autolakerere:

Murer:
Ranum murer & Entreprenørforretning
v/Hans Larsen, Vestergade 1C, Ranum Tlf. 21 47 33 34

Tommy Christensen
Fjordgade 44, Løgstør Tlf. 51 51 56 55

HME
Evaholmvej 24, Hornum Tlf. 98 66 11 00

NU 
SKAL 
DER 
PUSLES

Puslekonkurrence
med
Vesthimmerlands 
Folkeblad & 

hos balle
Værdi kr. 800,-

Ugens puslebrik

Navn    

Adresse   

Postnr. og by   

Telefonnr.   

Klip en brik ud hver uge 
og når du har samlet 
puslespillet rigtig kan 
du sende svaret ind til 
Vesthimmerlands 
Folkeblad 
Blekingevej 13,
9670 Løgstør på 
nedenstående talon.

Ny talerstol til Ældreklubben
Ældreklubben i Løgstør 

har fået lavet talerstol som 
benyttes til foreningens 
mange arrangementer. 
Talerstolen er lavet at 

Carlo Pedersen mate-
rialerne  er betalt af Spar 
Nord Bank.

Fra venstre Carlo Pedersen, 
fra ældreklubben Elin Olsen 
og fra Spar Nord Bank Mari-
anne Schørring.
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Peter Lund Madsen

På Vesterbølle Efterskole
Mandag den 17. marts kl. 19.30

har du mulighed for at blive klogere på hjernen, 
når den populære hjerneforsker og formidler 

Peter Lund Madsen indtager scenen i Vesterbølle. 
Det bliver en spændende, lærerig og hyggelig aften. 

 Billetpris 125 kr. inkl. kaffe og kage. 
Bestil billet på www.v-e.dk eller tlf. 98645380

Vesterbølle Efterskole • Sognevejen 300 • Vesterbølle • 9631 Gedsted

Bestil billet på www.v-e.dk eller tlf. 98645380

3F Midtfjord
Generalforsamling

3F Midtfjord indkalder til generalforsamling
tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00

Pavillon Christiansminde, 
Kristiansmindevej 34, 9670 Løgstør

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsordenen kan afhentes 14 dage før general-

forsamlingen på afdelingens kontorer. 
Den kan også læses på hjemmesiden: 

www.3f.dk/midtfjord
Forslag der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen, skal indgives skriftligt til formanden 
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der arrangeres fælles transport fra  3F’s kontorer 
i Nibe, Fjerritslev, Aars og fra rutebilstationen 

i Farsø og Hobro.
Skal du op at køre!! - tilmelding til afdelingen på 

tlf. 70 300 856 - senest den 21. marts 2014.
På bestyrelsens vegne

Lene Haugbølle Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars 

Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

D E T  S K E R

M E D D E L E L S E R

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de
 este tilfælde blot som en overskrift og en enkelt
linie eller to. I de tilfælde  ndes hele nyheden ved at
benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har
adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens
biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

Den standhaftige tinsoldat
Mandag den 10. marts kl. 17.00 på Farsø Bibliotek.
Eventyret spilles som dukketeater og henvender sig til de 2-6
årige og deres voksne. 
Efter forestillingen serveres et børnevenligt måltid mad. 
Billetter á 10/20 kr. på himmerlandsbilletten.dk. 
Se mere her www.vhbib.dk

Tour de marsbar – På jagt 
efter forårstegn 
Søndag den 9. marts kl. 14.00 – 16.00 Naturbasen i Uhre-
høje Plantage Farsøvej 95 Farsø
Vi går på jagt efter forårstegn i Uhrehøje Plantage. Turen
svarer til den længde du skal gå, hvis du skal forbrænde en
chokolade marsbar. 
På turen vil fysioterapeut Torunn Røvik instruere i nemme
motionsøvelser med skovens materialer og naturvejleder Ka-
rin Winther fortæller om forårstegn og naturoplevelser om 
foråret.

Små skridt til vægttab og sundhed for 
nybagte mødre
Sundhedscenter Vesthimmerland tilbyder nu nybagte mødre
et Små skridt til vægttab og sundhed forløb. 
Forløbet starter torsdag den 24. april 2014 kl. 10.00 – 12.00.
Tilmelding kan ske via mail til sundhedscenter@vesthimmer-
land.dk eller på telefonnr. 99 66 82 00. Tilmeldingsfristen er
den 26. marts 2014.

Ungdomsskolen tilbyder
Gratis undervisning i Fight  tness/Boksning, Power Yoga for
teens, Dans, Selvforsvar, Fra top til tå , Motor, Modelskole og
meget meget mere. 
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden www.ungivhk.dk

Kommuneplantillæg, lokalplaner 
og landzonetilladelser
Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: 
www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse 
og klage. 

Ansøgning af §18 midler
Frivillige sociale organisationer og foreninger m.v., som vir-
ker inden for reglerne i Lov om Social Service § 18, har nu
mulighed for at ansøge om tilskud.

Læs mere på www.vesthimmerland.dk/ans18

Lukkedag Vesthimmerlands Biblioteker
Tirsdag den 11. marts er Vesthimmerlands Biblioteker luk-
kede for personlig betjening pga. kursus. 
Der er som altid åbent for selvbetjening fra kl. 7.00 - 22.00.

EU-udbud på Dagcenter Kørsel i Vest-
himmerlands Kommune 
Se mere på: www.vesthimmerland.dk/eukoersel

Ændring af husdyrbrug
• Nyrupvej 6, 9600 Aars

Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Godkendelse af udspredningsarealer
• Aggersundvej 39, 9600 Aars 

Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

J O B

Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på 
www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger

GENOPSLAG:
Hjemmeplejer
Pleje- og seniorservice søger ny Hjemmeplajer til hjemme-
og sygeplejen i Farsø. Sidste ansøgningsfrist er den 24.
marts 2014.

Ansøgningsfrist: 20. marts 2014.

2014AGRO NORD 2014

KØDKVÆG
Lørdag den 8. marts fra kl. 8.30-16.30

i Messecenter Vesthimmerland og Nordjysk Agrocenter

HUSK
auktion

Udstillingaf staldbyggeri,inventar, maskinerog tekniskehjælpemidler

Samtlige danske kødkvægsracer er inviteret til at deltage 
i udstillingen og mange af racerne har takket ja. Det be-
tyder, at der denne lørdag kan ses over 160 stykker kød-
kvæg, repræsenterende et større antal racer.

Bedømmelsen vil begynde 8.30 og der vil blive bedømt i 
fire forskellige ringe, alle i hal II. På denne måde kan alle, 
både udstillere og publikum få et godt førstehåndsindtryk 
af den mangfoldighed, som produktionen af kvalitets kal-
ve- og oksekød i Danmark byder på.

Når de enkelte dyr er bedømt vil der blive en frokostpause, 
hvor alle kan nyde et måltid mad og styrke det sociale 
fællesskab.

Efter denne pause vil der blive en række tværgående kon-
kurrencer, hvor racerne konkurrerer mod hinanden.

Som afslutning på Agro Nord Kødkvæg vil der blive af-
holdt en auktion over nogle af de fremmødte dyr. Disse er 
på forhånd udvalgt af de enkelte racer.

Det er i år lykkedes at sælge en række stande, alle placeret 
i hal II, hvilket gør skuet meget attraktivt.

Interesserede kan læse mere på www.agronord.dk eller på 
facebook/agronord.

Velkommen og på gensyn

MESSECENTER
VESTHIMMERLAND

Ældrerådgiverne inviterer til foredrag 
Sund mad til ældre

27. marts kl. 14  
Mødelokale K2 - Rådhuset i Farsø
Ved kostrådgiver Yvonne Hansen

Tilmelding nødvendig på: 
2075 3764           5158 3847           2224 4081

  Sara Ipsen    Kirsten Pedersen   Bente Justesen

Hvordan skal man spise og drikke som ældre?

Er der særlige krav til vitaminer og mineraler?

Hvad gør jeg, hvis jeg vejer for lidt?

Hvordan tager jeg på - uden at være usund?

Invitation til tidligere deltagere på 
Små Skridt til vægttab og sundhed

20. marts kl 18 - 21 i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø
Arrangementet er gratis. Max. 100 deltagere 

Tilmelding på 9966 8200 eller
sundhedscenter@vesthimmerland.dk

www.sundhedscentervesthimmerland.dk

Tidligere eller nuværende deltagere på  
Små Skridt inviteres til netværksarrangement 

Hvordan kan vi hjælpe hinanden til  
at holde fast på en sundere livsstil?

STANDER-
HEJSNING
Ungdomsafdelingen
Alle såvel nye som gamle spillere bydes vel-
kommen til standerhejsning for sæsonen 
2014 på Løgstør Stadion.

Lørdag den 8. marts 2013 kl. 13.00
Efter en let gang træning bydes der på pølser 
og sodavand i klubhuset.
Sponsorer for arrangementet: 
Sportigan Løgstør – Deloitte Løgstør 

Med sportslig hilsen

Løgstør Idrætsforening
Hovedsponsor:
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Løgstør BIO´s Venner
Dolby 3D biograf

www.logstor-bio.dk       tlf. 98 67 10 58 

Jernbanegade 26,  9670 Løgstør

Generalforsamling
mandag den 24. marts kl. 18.00

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent

   2.  Beretning om foreningens virksomhed
   3.  Fremlæggelse af revideret regnskab
   4.  Indkomne forslag
   5.  Ny biograf: Bestyrelsen ønsker generalforsam -                   
         lingens stillingtagen til, om der skal arbejdes 
         videre med en ny biograf med 2 sale
   6.  Fastsættelse af kontingent
   7.  Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
   8.  Valg af revisor og revisorsuppleant
   9.  Eventuelt

Forslag til dagsordenen fremsendes til
formanden senest 7 dage før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen
 
bydes der på et stykke

 smørrebrød. Aftenen sluttes af  med filmen
 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Løgstør BIO er vært ved traktementet og filmen er 
gratis for medlemmer af  Løgstør BIOs Venner

M.v.h. Bestyrelsen

VF uge 10 (onsdag d. 5. marts)

Skibsfører
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri søger en skibsfører fra 
1. juni 2014. Færgen ”Mary” er fra 2006 og hjemme-
hørende i Sundsøre. Du bliver en af et fast team på 9 
personer, heraf en maskinmester. 

Vi lægger vægt på at
 • du er serviceorienteret og tager ansvar for
  færgen og drift
 • du er udadvendt, positiv,  eksibel, smilende og  
  har et godt humør.
 • du vil bidrage til et godt kollegialt fællesskab

Vi forventer, at du
 • minimum har sønæringsbevis som sætteskipper
 • gyldigt sundhedsbevis (blå bog)
 • §6-7-8 iht. Bekendtgørelse nr. 232
 • Radiocerti kat VHF Roc
 • Farligt gods certi kat
 • meget gerne har erfaring i sejlads med 
  passagerer

Vi tilbyder
 • en rummelig arbejdsplads med frihed under
  ansvar
 • gode kolleger med en fri omgangstone og et  
  godt humør
 • vagtplan med 3 dagvagter, 3 aftenvagter og 
  3 dage fri.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende over-
enskomst.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen 
hos overfartsleder Petur Hammer, tlf. 20 62 95 22
eller stedfortræder Flemming Thomasen, tlf.
20 62 95 23. 

Ansøgning
Skriftlig ansøgning med oplysninger om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse sendes senest den 20. 
marts 2014 til mail hnly@vesthimmerland.dk eller til

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri
Frederik IX´s Plads 1, 9640 Farsø

HV
ALPSUND 

SUNDSØR
E

 

Forårsfest
for efterlønsmodtagere og pensionister

Messecenter Vesthimmerland i Aars
tirsdag den 6. maj 2014 fra kl. 13.30 til 17.00

dørene åbnes kl. 12.00
Program:
Kl. 13.30: Velkomst v/formand for ældrerådet
 i Vesthimmerlands kommune Erik
 Stagsted
Kl. 14.00: Det gode liv i Vesthimmerland v/
 borgmester Knud Kristensen
Kl. 14.45: Kaffe med snitter og lagkage.
 Underholdning v/Løgstør 
 harmonikaklub
Kl. 15.30: Underholdning og dans v/Kandis
Kl. 17.00: Afslutning v/formand for ældre-
 rådet i Vesthimmerlands kommune
 Erik Stagsted
Billetter kan købes fra den 10. marts og 

indtil den 21. april 2014 hos:
Per drejer, Aars - 9862 3817 / 21 655 243
Finn Michaelsen, Blære 9866 6041 / 23 328 852
Betty Østergaard, Løgstør 9867 1149 / 23 379 899
Niels Erik Jensen, Haubro 9866 4222 / 52 244 222
Leif Thomsen, Aars 9862 4411 / 30 704 496
Lis Bach, Løgstør 30 227 005
Villiam Sloth, Fjelsø 40 257 122
Emil Bernhard, Gedsted 9864 5178
Birthe Lapirtis, Overlade 9867 9292
Margit Krogh, Farsø 9863 2406
H.J. Lau Jeppesen, Aars 20 705 762

Pris: 100 kr. - Pris inkl. bus 150 kr.
Der arrangeres bustransport til Aars, såfremt 
der viser sig behov herfor.

Ældrerådet i 
Vesthimmerlands kommune

Overlade 
Borgerforening

afholder ordinær generalforsamling onsdag 
den 12. marts 2014 kl. 19.00 på den gamle 
skole.
Dagsorden ifølge vedtægter. 
(Se www.overlade.dk)
Efter generalforsamlingen vil borgmester 
Knud Kristensen orientere om affolkning af 
små byer m.m., og om nedrivning af falde-
færdige ejendomme i vor by, og om den kom-
mende Golftour her i området.

Bestyrelsen

Bøgely’s Venner
Ordinær 

generalforsamling
Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 12.00

i dagcentret på Bøgely.
For at deltage i generalforsamlingen skal du 
være medlem af Bøgely’s venner.
Medlemsbevis kan købes i dagcentret på 
Bøgely til en pris á 50 kr.
Menu: Gule ærter, kaffe og æblekage.
Samt første øl, vand eller snaps er gratis.
Musik: De røde slipse.
Tilmelding: Senest den 14. 03. 14 til
Bøgely: 9966 9402.
Anna Andersen: 9867 1984 / 2972 1983.

Bestyrelsen

Min kære bror og svoger, vores morbror

Heinrich Kirch
er pludselig død.

Skarp Salling, den 28. februar 2014.

Karen Margrethe og Ronald
Kenneth og Tanja
Bjørn og Christina

Tanja og John

�
Vor kære onkel og svoger

Heinrich Kirch
er pludselig gået bort.
Den 28. februar 2014.

Grethe og Finn
Kitte og Gunnar

Familien

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Børge Kristian 
Pedersens begravelse.
Tak for blomster og kranse.

På familiens vegne

Karen

Min kære far, svigerfar og morfar

Evald Pedersen
* 9. april 1929

er stille sovet ind
Løgstør, den 24. februar 2014

Berit og Kim
Morten og Peter

Bisættelsen har fundet sted
En særlig tak til Røde Kors Hjemmet

for god og kærlig pleje

Min elskede mand, 
vor kære far, svigerfar og bedstefar

Heinrich Kirch
* 25. maj 1945

er pludselig taget fra os
Skarp Salling, den 28. februar 2014

Helen
Lene, Hanne, Lotte og Hasse

svigerbørn og børnebørn
Bisættelsen finder sted fra Næsborg Kirke

fredag den 7. marts kl. 13.00
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Nordkabel søger mandskab til:

Styrbar Boremaskine
Til kørsel med vores styrbar boremaskine 
 søges 1 - 2 mand.
Arbejdsområdet må forventes at være 
 primært Aalborg og Himmerland dog skal 
enkelte længere ture / dage påregnes.
Kørekort til lastbil en nødvendighed.

Stillingen er 37 timer/ uge og der kan for de 
rette forventes ansættelse snarest muligt.
Uden erfaring er al henvendelse - unødvendig!

Ønskes yderligere information kan Henrik kon-
taktes på 40 45 74 45 eller Jens på 20 20 04 45.

Ansøgning kan fremsendes på mail til neden-
stående:

Henrik Hassing på henrik@nordkabel.dk eller 
Jens Fonnesbæk på jens@nordkabel.dk

Nordkabel A/S
Vestre Boulevard 13

9600 Aars
Tlf. 98 62 14 14

Nordkabel er etableret i 1988. Nordkabel har gennem årene udført alle 
former for kabel og ledningsarbejder og har i de senere år, foruden plad-
sen i Aars, udvidet området til også at omfatte Aalborg, Midt- og Østjyl-
land via vore pladser i Randers og Viborg og senest i Svenstrup. Nordkabel 
A/S beskæftiger i øjeblikket ca. 100 engagerede medarbejdere. 
Info: www.nordkabel.dk

Sogneaften

Torsdag den 6. marts kl. 19.00 vil Signe 
Riisgaard-Jensen i sognehuset i Ranum for-
tælle om de spændende oplevelser hun har 
haft i Tanzania, hvortil hun har været udsendt 
af Vesthimmerlands provsti.

SOGNEAFTEN
i sognehuset ved Løgstør kirke tirsdag 
den 11. marts. kl. 19.30.
”Smerten og livet”
Sognepræst Troels Laursen, Ullits, viser et 
billedforedrag om den mexicanske kunstner 
Frida Kahlo under overskriften ”Smerten og 
livet”. 
Hendes billeder har i vinter kunnet ses på 
Kunstmuseet Arken ved Ishøj.
Der indledes med aftensang i kirken kl. 19.00.
Alle er velkomne.

Menighedsrådene  

Vindblæs Mølle
Generalforsamling afholdes torsdag den 20. 
marts 2014 kl. 19.30 i Multicentret, Vindblæs.
Sædvanlig dagsorden.

Møllens Venner

Vindblæs 
Vandværk

Der afholdes ordinær generalforsamling 
onsdag den 26. marts kl. 19.30 i Vindblæs 
Multicenter. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Gravermedhjælper 
søges

Alsidig gravermedhjælper søges til Løgstør 
kirkegård.
Stillingen er baseret på 8-9 måneder årligt. 
Start 1. april 2014.
Ansøgningen stiles til Løgstør Kirke-
gårdskontor, Michael Simonsensvej 1, 9670 
Løgstør eller Kirkekontoret, Blindebomsgade 
17, 9670 Løgstør, senest den 24. marts 2014.
Ønskes yderligere oplysninger kontakt kirke-
gårdsleder Jørgen Larsen, tlf. 9867 2228.

Løgstør Håndværker 
& Borgerforening

afholder ordinær generalforsamling for fore-
ningens medlemmer  torsdag den 20. marts 
2014 kl. 18.00 på Kulgaarden i Løgstør.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært 
ved et  lille traktement.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Invitation til 1.ste spadestik 
   Fredag den 7. marts 2014 kl. 13.00 

Projekt Lanternen skydes nu i gang, og den store be-
givenhed ønsker vi at markere. 

Derfor inviteres alle,  som har lyst at deltage i cere-
monien. Borgmester Knud Kristensen har lovet at 

tage første spadestik. 
Efter spadestikket er Lanternen vært ved en øl/vand 

i Lethallen. 
Vi ses på Lanternevej 1, 9670 Løgstør 

Lanternegruppen 

Graver
Stillingen som graver ved Næsborg Kirke er 
ledig pr. 01.04 2014.
Stillingen er på 25 timer pr. uge.
Graveren skal varetage følgende opgaver:
• varetage og være ansvarlig for kirkegår-

dens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
• kirketjeneste ved kirkelige handlinger
• afløsning ved Salling og Oudrup kirke 

Kirken har manuel ringning men forventes at få 
installeret automatisk ringning i 2014.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås 
ved henvendelse til Jane Zimmer på telefon 
4090 1188. 
Ansøgningen med relevante bilag sendes til 
kontaktperson Jane Karmann Zimmer eller på 
mail til: 8358@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i 
hænde senest den 15.03.2014.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 
ultimo marts.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive 
indhentet referencer.

Se endvidere annonce på Jobnet.dk

www.lavidas.dk

Mandag den 10. marts
lukker vi kl. 19.00

- så der kan ikke bestilles mad
efter det tidspunkt.

Med venlig hilsen

Bredgade 2

Telefon 98 67 18 14
9670 Løgstør

GENERAL-
FORSAMLING

Fiskeriforeningen Bjørnsholm Aa’s Venner 
afholder ordinær generalforsamling den 20. 
marts kl. 20.00 på Ranum Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Generalens datter
TV2 fredag kl. 23.55
Amr. thriller fra 1999 med 
bl.a. John Travolta og 
Madeleine Stowe.
Paul og Sara arbejder begge 
for det amerikanske militær-
politi og er tidligere kærester. 
De får sammen til opgave at 
opklare et yderst ubehageligt 
mord på den smukke datter af 

en general ved Fort Callum, 
Georgia. Den uhyggelige 
sag viser sig at have noget at 
gøre med offerets tid på mil-
itærakademiet West Point. 
Samtidig bliver efterforsk-
ningen besværet af løgne og 
halve sandheder - og af at det 
vigtige vidne Robert Moore 
pludselig dør.
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Klumpfisken er en suveræn god og lærerig film
Tekst og fotos af 
Heine Pedersen

Det var velfortjente klap-
salver og rosende ord, 
der taktfast lød i Løgstør 
Bio søndag eftermiddag, 
efter at der havde været 
snigpremiere på filmen 
Klumpfisken. Instruktør 
Søren Balles første film 
om kærlighed og fiskekvo-
ter, optaget i Hirtshals og 
præsenteret så levende, at 
man næsten kunne lugte 
fiskene i biografsalen.

En forsmag på filmen 
blev serveret

Holdet bag Klumpfisken 
fortalte indledningsvis 
om de seks ugers indspil-
ninger, der havde været 
i Hirtshals, og de mange 
oplevelser, det havde gi-
vet skuespillere, instruktø-
rer og lokalbefolkningen 
imellem. Et spændende 
oplæg som sammen med 
Hawaii-mix var optakten 
til premieren.
En ret, som senere viste 

sig at være nyheden på 
menukortet hos Havne-
grillen i Hirtshals. Et ind-
slag der må siges at være 
en forsmag på, hvad fil-
men indeholdt.

Nyt hold af 
skuespillere og 

talentfuld instruktør
Et nyt hold af ikke så 
kendte skuespillere stod 
bag filmen og med den 
talentfulde Søren Balle 
som instruktør. Et team 
som efter præstationerne 
i Klumpfisken må spås en 
stor fremtid. 

”Også ham”!
En film som var meget 
genkendelig for de, der 
har været igennem et 
presset forretningsliv som 
selvstændig eller som er i 
det. Bankens indflydelse 
på fiskeskipperen Kesses 
fremtid som tredje gene-
rations fiskeskipper i Hirts-
hals og turen mod enden, 
hvor sygdom, dårlig øko-
nomi, afbrudt kærlighed, 
tvangsauktion på huset, 
bilen der blev solgt og fi-
skeskippertitlen udskiftet 
med et intetsigende job 
på fiskefabrikken, blev be-
skrevet på en så storartet 
måde, at man tænkte ”og-
så ham”.

Fanget i gældsfælden
Fiskerskipper Kesse alias 
Henrik Birch spillede en 
fremragende figur med de 
personlige træk, der hører 
med til et brudt ægteskab, 
en presset økonomi, svig-
tende indtjening og pres 
fra banken omkring tilba-
gebetaling af gæld. En bit-
ter Kesse, som var en dyg-
tig fisker, men ikke en god 
økonom. En af de mange, 
som for år tilbage blev 
fristet til lån i banken, og 
som efterfølgende er fan-
get i gældsfælden uden 
nåde fra bankens side.

Biologen bag
ekstra kvoter

En film på jysk, der viser 
kontrasten mellem jyder 
og københavnere, samt 
fiskeres oplevelser af bio-
loger. Opfordringer til at 
tage en biolog med på 
daglige fisketure blev i før-
ste omgang blankt afvist 
af Kesse. Men efter møde 
med banken, der krævede 
økonomiske beviser for en 
bedre drift og større ind-
tjening, gav han sig. Der 
fulgte nemlig kvoter med 
at have biologen med, og 
det var det samme som 
penge, så deltagelsen blev 
en realitet.

”Hold dig væk,
det giver problemer”

Biologen Gerd, spillet af 
Susanne Storm, blev en 
oplevelse for fiskeskippe-
rens hjælper Lars alias Lars 
Topp Thomsen, som elsker 
kvinder. Da han fortalte 
Kesse om sit syn på biolo-
gen, fik han klar besked: 
”Hold dig væk, det giver 
bare problemer”.

Kan man starte
på en frisk?

En kold og lukket fiskeskip-
per gav ikke biologen de 
store chancer på fiskekut-
teren. Øjenkontakt var 
der ingen af. Hun var til 
besvær, fik kun begræn-
set svar på spørgsmål, og 
alt lignede en dødssejler. 
En opfordring til Kesse 
om at vise rundt i områ-
det fik ham til at tø op. En 
rundvisning med ekstra 
ture i rundkørslen, besøg 
i fyrtårnet endte med kys, 
kram og en tur i vandsen-
gen. En ny verden var ved 
at åbne sig for Kesse, der 
søgte svar på spørgsmå-
let: ”Kan man starte på en 
frisk?”.

”Sorte fisk” gav
kort glæde

Bankens pres, den mang-
lende indtjening og søgen 
efter flere kvoter var et sta-
dig større pres for Kesse. 
En fyring af hjælperen Lars 
blev en kort realitet. Kesse 
kunne ikke selv klare opga-
verne, og da der blev lavet 
en tuskhandel om sorte 
fisk, blev Lars genansat. 

Kærestens forsvinden 
og medhjælpers fyring
En ansættelse der varede, 
indtil den sorte opkøber 
kom for sent til afhentnin-
gen af fisk, så fiskene måt-
te stoppes i personbilen 
og køres hjem til Kesses 
baghus. En flytning hvor 
Kesse faldt ned i fiskekut-
teren og fik hånden læ-
deret. Det efterfulgt af, at 
biologen fik øje på fiskene 
i baghuset, og så var den 
kærlighed slut. Lars blev 
fyret og forlod meget util-
freds sin arbejdsplads og 
anmeldte Kesse til fiskeri-
kontrollen, der fandt fiske-
ne under et efterfølgende 
kontrolbesøg. 

Holdet bag Klumpfisken var stærkt repræsenteret i Løgstør Bio. Fra venstre ses skuespiller Lars Topp Thomsen, instruktør 
Søren Balle, skuespiller Henrik Birch, manuskriptforfatter Lærke Sanderhoff, skuespiller Susanne Storm og producer Clau-
dia Halsted.

Holdet bag filmen Klumpfisken gav de mange fremmødte 
til snigpremieren en god fortælling om filmen.

Der var pres på indgangen til biografsalen, som 138 perso-
ner havde købt adgangsbillet til. 

Det var en totalt udsolgt biografsal, da Klumpfisken blev 
vist.

Instruktør Søren Balle ses her sammen med sine forældre 
Jørgen og Minna Balle, Løgstør.

Druk, slagsmål
og psykiske problemer
Kesses liv var smadret. 
Han endte på druk, kom 
i slagsmål med vennerne 
på værtshuset, men fik 
arbejde på fiskefabrikken. 
Banken tog hus og bil fra 
ham, og Kesse følte sig 
så brændt ud, at han tog 
flugten med toget til Kø-
benhavn.

Pres og sladder
En film, som med al tyde-
lighed viser de psykologi-
ske problemstillinger, en 
økonomisk presset person 
kan komme ud i. Hvor-
dan modsætningerne og 
forventningerne mellem 
jyder og københavnere er 
forskellige, hvordan den 
lokale sladder florerer, og 
hvordan pengestærke folk 
kan manipulere og opfor-
dre folk, der mangler pen-
ge til at gå på kompromis. 

En stor cadeau
En stor cadeau  til filmens 
skuespillere, instruktøren 
Søren Balle, manuskript-

forfatter Lærke Sander-
hoff, produer Claudia S. 
Halsted og fotografen 
Martin Munch samt andre 
medvirkende i filmen og 
dens tilblivelse.

En film for
aktionærer i 

pengeinstitutter
En film, som kunder i 
pengeinstitutter kan lære 
af. Heraf fremgår med al 
tydelighed det pres, som 
personalet i bankerne 
udsættes for, når de skal 
presse lånerne til det yder-
ste, hvilket kan ende med 
et farvel til hus, bil, venner, 
familie og udfordringen til 
at starte forfra igen.
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www.sambo-amba.dkwww.sawsambo-ammb ba.dkNye boliger i

”Falken”, Rådhusgade 11, Løgstør

Det er stadig muligt at få en af vore nye
velbeliggende boliger på Rådhusgade 11.

Type Størrelse Husleje Varme
3 vær. 89 m2 6.041,00 500,00
3 vær. 96 m2 6.411,00 500,00
4 vær. 95 m2 6.358,00 500,00
4 vær. 99 m2 6.570,00 500,00
4 vær. 102 m2 6.728,00 500,00

Den anførte varmeudgift er ca. 500,00 pr. måned. 
Ovennævnte er klar til indflytning nu eller efter 
aftale.
Henvendelse til Aars Boligforening, tlf. 98 62 24 13.
www.aarsbo.dk

GUDSTJENESTER
Søndag den 9. marts

Overlade ......................ingen
Ranum .........................11.00
Malle  ..........................09.30
Vilsted  ........................ingen
Salling .........................ingen
Oudrup ........................11.00
Næsborg ......................09.30
Vindblæs .....................ingen
Løgstør ........................09.30
Aggersborg  .................14.00
Kornum .......................ingen
Løgsted ........................ingen
Vester Hornum ............ingen
Hyllebjerg....................09.00
Flejsborg......................10.30
Gislum ..................................
Vognsild ...............................
Haubro ..................................
Frikirken i Løgstør ......11.00
Jehova vidners rigssal 
Løgstør - foredrag .......10.00

TIL LEJE M.V.

BEKENDTGØRELSER

KLINISK

TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen

Himmerlandsgade 73,
Aars

Tlf. 98 62 13 40

Træffetid: Man.-tors. 9-12 

og 13-16 - Fred. 9-12

2 værelses lejlighed
65 m2, i Løgstør.
Leje: 2.800 + forbrug.
Dep.: 3 x husleje.
Ingen husdyr

Telefon 2344 5577

Løgstør
44 m2 ledig, centralt belig-
gende. Leje 2400 kr. + for-
brug. Depositum kr. 6.600 
ingen forudbetaling.
Henvendelse

Telefon 2049 4127
Frank

Løgstør
77/65 m2 Centralt belig-
gende. Leje 3300 kr. + for-
brug. Depositum 9900 kr. 
Forudbetalt leje 6600 kr.

Telefon 2049 4127

Dødsboer 
købes-ryddes

Rengøring, små rep. af 
huse/lejligheder ved fra-
flytning.
Rydning af pulterkamre, 
kældre m.m.

Telefon 2128 4784

Telefon 98 84 28 30
www.twinbyg.dk

Attraktiv 90 m2 lejlighed (det gamle posthus) 
i stueplan med egen lille have og lysthus, incl. 
kabel-TV og carport. Leje 5.975 kr.

Boligudlejning Løgstør

Løgstør Midtby
123 m2, lys, 3 værelses 
stuelejlighed med god ud-
sigt beliggende tæt på ind-
køb m.m.
Mdl. leje: 4.800 + forbrug.

Telefon 4030 1432

Udlejes
Ejendom på landet, Vejr-
højvej 15. Stuehus på 160 
m2. Udhus med hesteboxe.
Depositium 3 md. leje.
Ingen husdyr i stuehuset.
Nb. Halm i rundballer sæl-
ges

Telefon 6174 0990

Al opmærksomhed
i anledning af vort guld-
bryllup frabedes.

Birthe og Søren 
Kristensen

Sønderport 20
Lejlighed på 1. sal, 45 m2, 
ledig fra 1. april.
Husleje: 3.000 kr. incl. 
lille stofapakke, excl. el og 
fjernvarme.
Indskud: 6.000 kr.
Ingen husdyr.
Henvendelse

Telefon 2089 9480

Indbydelse
I anledning af at vi kan fejre 
diamantbryllup den 15. april 
2014, vil det glæde os at se 
familie, naboer og venner til 

middag kl. 12.00 på 
“Sanden Bjerggård”, 

Slettestrandvej 88, Fjerritslev. 
Det vil vi se frem til.

Gæsterne bedes melde sig 
senest den 22. marts 2014 

på tlf. 98 68 62 23.

Med venlig hilsen
Karen Maria og 

Erik Nielsen, Farstrup.

NB: Morgenhilsen frabedes 
venligst.

Skal vi 
lægge 

din 
taktik?

SKODA & partner
Registreret
Revisionsanpartsselskab
Sønderport 2 A - 9670 Løgstør
Tlf. 96 36 55 55

Stuehus til leje
6 km. fra Løgstør.

Telefon 2149 3643

Teknisk 
arrangør: Åbent hverdage kl. 8-17.

BESTIL nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Kør-selv-læsertilbud

Blekingevej 13 • 9670 Løgstør • Telefon 98 67 37 11
Telefax 98 67 24 59 • E-mail vf@aviser.dk

Få rabat med rejsekoden VHF ved bestilling

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.  Børnerabat ved 2 voksne.

Bayerns lille ferieperle
6 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Hotel Rappen Rothenburg ob der Tauber HHH 
Rothenburg ob der Tauber er en af de ældste og mest helstøbte 
historiske byer i Tyskland. Kun 2 kilometer fra motorvej A7 
ligger den imponerende by gemt i sin egen lille tidslomme, 
hvor det bevaringsværdige fra flere århundreder tilbage står 
nærmest uberørt. Den indre bydel, der er på UNESCOs liste 
over verdensarv, er omgivet af en bymur, og jeres hotel ligger 
lige ved indgangen. Når man går gennem byporten, går man 
samtidig ind i en historisk verden, der er noget helt for sig selv.  
Alle byens butikker er holdt i en urgammel stil, og her føler 
man sig hensat til en tid, før verden gik af lave. Det fami-
lieejede hotel byder på 104 individuelt indrettede værelser og 
direkte adgang til det, byen er berømt for.

Ho
te

l R
ap

pe
n Rothenburg ob der Tauber

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 2.399,-
 Pristillæg 28.4.-24.10.: 200,-

•	 5	overnatninger
•	 5	x	morgenbuffet
•	 5	x	3-retters	
	 middag/buffet
•	 Fri	Wi-Fi	

2.099,-

3 overnatninger
fra 1.299,-

Ankomst: Valgfri frem til 20.11.2014.

Klubmesterskaber i 
Vester Hornum Badmintonklub
Fredag var der klubme-
sterskaber i VHBK. En del 
af ungdomsspillerne hav-
de taget imod tilbuddet 
om at spille. Det blev til 
rigtig mange gode kam-
pe, inden klubmestrene 
var fundet. I U11 vandt Li-
nus Holm herresinglen, og 
Peter Kjeldsen blev nr. 2. 
Herredoublen vandt Linus 
Holm og Leander Holm.
I U13 vandt Mikkel Pe-

tersen herresinglen, mens 
Thomas Christensen 
blev nr. 2. Herredoublen 
vandt Mikkel Petersen og 
Niklas Frederiksen, mens 
Thomas Christensen og 
Johan Kristensen blev 
nr. 2. I mix vandt Mikkel 
Petersen sammen med 

Mathilde Vandrik, mens 
Thomas Christensen og 
Signe Holm blev nr. 2. Da-
medoublen vandt Signe 
Holm og Katrine Holm, 
mens Sascha Christen-
sen og Mathilde Vandrik 
blev nr. 2 . Damesinglen 
vandt Sascha Christensen, 
og Signe Holm blev nr. 2. 
U15/U17 var blandet, her 
vandt Jesper Lemvig her-
resinglen, mens Nicolai 
Pedersen blev nr. 2. Her-

redoublen vandt Niels Bin-
derup og Nicolai Peder-
sen. Cecilie Carøe vandt 
damesinglen. I U17/U19 
vandt Nicklas Andersen 
singlen, og Emilie Laursen 
blev nr. 2. Doublen vandt 
Nicklas Andersen og Tho-
mas Vigsø.
Det blev en rigtig hygge-

lig eftermiddag, hvor en 
del af forældrene kom og 
spiste deres aftensmad i 
cafeteriet og på den måde 

var omkring de unge spil-
lere.
Præmieoverrækkelse fra 

klubmesterskaberne sker 
til afslutningsfesten, som 
er den første weekend i 
april.
 De yngste spillere har 

fået trøjer sponsoreret af 
den Jyske Sparekasse, så 
de også ser rigtig godt ud, 
når de skal ud og spille 
stævner.

På billedet ser vi fra venstre bagved Luxkaz Nielsen, Signe N. Christensen, Sofie Rask, Jakob 
Frederiksen, Niels Kristensen. Forrest fra venstre Victoria Kristensen, Jakob Kjeldsen, Linus 
Holm, Leander Holm, Peter Kjeldsen og Peter Viborg. Fraværende ved fotograferingen var 
Johan E. Nielsen, Silke Kristensen og Frida Binderup.
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Købes: Samler søger bajonetter 
og hele samlinger.

Tlf. 21 84 61 92

Sælges: Møbelstof, flere forskel-
lige farver og mønstre 60 kr. pr. 
m. Også mange andre slags stof.

Tlf. 98 64 30 03

Sælges: Loppemarked i opvar-
met hal, Bjergegaardsvej 4, Aale-
strup, lørdag og søndag. Nye 
stande. 

Tlf. 61 66 65 71

BEMÆRK
 CAMPINGVOGNE, 

BILER, MOTORCYKLER,
LANDBRUGSMASKINER
Skal med under bilmarkedet 

eller køb & salg!

HUSK: 
Indlevering af loppeannoncer 

SENEST FREDAG 
KL 9.00

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: Ejen-
domme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motor-
cykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. 
(Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMS-,  
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. »SÆL-
GES« 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 postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

Hvor bliver annoncen indrykket?
Annoncen indrykkes i 7 aviser i Himmerland (totaloplag 88.050 
ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vesthimmerlands Folkeblad, Løg-
stør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Øst him merlands Folke-
blad, Konger slev.. Fol ke bladet, Støvring. 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 ind-
leveringsfrister i forbindelse  med helligdagene året 
igennem. Loppeannoncerne bringes her i førstkom-
mende nummer efter indlevering!

• CAMPINGVOGNE  
• BILER 

• MOTORCYKLER
• LANDBRUGS-

MASKINER
- SKAL med under 

bil markedet 
eller køb & salg!

BEMÆRK

 

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 lop-
pemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres?
Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annonce-
ring af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, 
campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, 
herunder også traktorer. (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. 
Annoncen betales KONTANT ved indleveringen 
eller ved check. Husk: Breve sendt med postvæ-
senet må IKKE indeholde kontanter!

Hvor bliver annoncen indrykket?
Annoncen indrykkes i 7 aviser i Himmerland (total-
oplag 88.050 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vest-
himmerlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands 
Avis, Aalestrup. Øst him merlands Folkeblad, 
Konger slev.. Fol ke bladet, Støvring. samt Nibe Avis.

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

• CAMPINGVOGNE  
• BILER • MOTORCYKLER
• LANDBRUGSMASKINER

- SKAL med under bil markedet 
eller køb & salg!

BEMÆRK

HIMMERLANDS
AVISERNE

Landsdelens
bedste

finder du i
LOPPEMARKED

AARS AVIS

FARSØ AVIS

FOLKEBLADET STØVRING

NIBE AVIS

VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

HIMMERLANDS
AVISERNE

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:

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:

til 88.050 husstande

HUSK!
 Indlevering af

loppeannoncer er  

SENEST 
FREDAG
KL. 9.00

Købes: Tyskerhjelme 1939-45 efter- 
lyses. Pris kr. 1.000. Samt tyske
kikkerter 7x50, 8x60, 10x80 mv. og 
engelske faldskærmshjelme købes. 
helm1420@gmail.com

Tlf. 61 85 26 98

Sælges: 3 flotte foxterrierhvalpe, 
sort/hvid. 9 uger og salgsklare. 
Har fået dobb. ormekur. Forældre 
haves. Pr. stk. kr. 900.

Tlf. 23 92 11 97

Gives væk: Høns. 21 stk. gule Or-
pington 17 mdr. gl. gives væk sam-
let pga. helbredsproblemer.

Tlf. 21 96 92 69

Sælges: Gode, nye julegave-
ideer: Bosch stiksav, 300 kr. 
Skruemaskine m/alt tilbehør, 300 
kr. 10 l Pinotex Classic, 250 kr. 1 
l metalmaling, Hammerite, 75 kr.
1 l Sadolin rustværn, 75 kr.

Løgstør - tlf. 40 10 03 01

Købes: Palisander-spisestue, 
bord, stole, skænk i palisander 
købes og skrivebord i palisander 
købes.

Tlf. 40 73 19 97

Købes:

-

Tlf. 21 64 80 90

Sælges:
-

Tlf. 61 14 89 66

Sælges: 4 vinterdæk, Michelin 
185/65R14 - 8 mm mønster, 
kr. 800,-

Tlf. 98 64 50 54

Sælges: Havetraktor med lille
lad, uden klipper 1200,-. KØBES:
Løvsuger. Lille båndsav.

Tlf. 51 34 23 49

Sælges: Puddel/Borderterrier
krydsningshvalpe, har fået orme- 
kur. De er langhåret og ikke 
ruhåret. Pr. stk. 2.000,-

Tlf. 40 17 81 50

Købes: Gl. jern og skrot. Hurtig
afhentning, så ring Kalle op.

Tlf. 40 32 01 03

Sælges: Brænde. Gran kr. pr.
m. 200,-. Løv kr. pr. m 295,-. Kan
evt. lev. mod mere betaling.

Tlf. 28 59 12 49/21 26 43 30

Købes: Skrot: Jern, biler, me-
taller købes kontant på stedet.
Mindre mængder afhentes gratis
dog min. 300 kg. Hurtig afhent-
ning. Campingvogne modtages.

Tlf. 25 47 13 12 

Købes: Gl. jern og metal købes/
afhentes. Evt. nedskæring.

Tlf.: 40 28 61 89

Sælges: Ny bog af Bråten:
MESTERTYVEN FRA HIM-
MERLAND kr. 125,-. Andre bø-
ger om Himmerland sælges.
Jens Bråten, Lille Tingvej 7, Aars,
jbr@aars.dk.

Tlf. 98 62 37 26

Sælges: Julegaver: Sekskantet
foderbræt + afl ange, redekas-
ser, slotte, kollektiv. Kramkiste,
vugge, nissestole- og borde,
gyngehest, nøgleskab + andre
ting. Brokholm

Tlf. 98 66 35 85

Sælges: Udgået/frisk træ. Fæl-
des mod at få træet og storm-
væltet træ fjernes.

Tlf. 22 43 20 08

Sælges: Egetræsbrænde i 3 m
længde, Skovet 2012/2013. Le-
vering ved betaling af transport.

Tlf. 98 55 14 28

• CAMPINGVOGNE  
• BILER 

• MOTORCYKLER
• LANDBRUGS-

MASKINER
- SKAL med under 

bil markedet 
eller køb & salg!

BEMÆRK

 

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 lop-
pemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres?
Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annonce-
ring af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, 
campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, 
herunder også traktorer. (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. 
Annoncen betales KONTANT ved indleveringen 
eller ved check. Husk: Breve sendt med postvæ-
senet må IKKE indeholde kontanter!

Hvor bliver annoncen indrykket?
Annoncen indrykkes i 7 aviser i Himmerland (total-
oplag 88.050 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vest-
himmerlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands 
Avis, Aalestrup. Øst him merlands Folkeblad, 
Konger slev.. Fol ke bladet, Støvring. samt Nibe Avis.

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

• CAMPINGVOGNE  
• BILER • MOTORCYKLER
• LANDBRUGSMASKINER

- SKAL med under bil markedet 
eller køb & salg!

BEMÆRK

HIMMERLANDS
AVISERNE

Landsdelens
bedste

finder du i
LOPPEMARKED

AARS AVIS

FARSØ AVIS

FOLKEBLADET STØVRING

NIBE AVIS

VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

HIMMERLANDS
AVISERNE

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:

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:

til 88.050 husstande

HUSK!
 Indlevering af

loppeannoncer er  

SENEST 
FREDAG
KL. 9.00

Købes: Tyskerhjelme 1939-45 efter- 
lyses. Pris kr. 1.000. Samt tyske
kikkerter 7x50, 8x60, 10x80 mv. og 
engelske faldskærmshjelme købes. 
helm1420@gmail.com

Tlf. 61 85 26 98

Sælges: 3 flotte foxterrierhvalpe, 
sort/hvid. 9 uger og salgsklare. 
Har fået dobb. ormekur. Forældre 
haves. Pr. stk. kr. 900.

Tlf. 23 92 11 97

Gives væk: Høns. 21 stk. gule Or-
pington 17 mdr. gl. gives væk sam-
let pga. helbredsproblemer.

Tlf. 21 96 92 69

Sælges: Gode, nye julegave-
ideer: Bosch stiksav, 300 kr. 
Skruemaskine m/alt tilbehør, 300 
kr. 10 l Pinotex Classic, 250 kr. 1 
l metalmaling, Hammerite, 75 kr.
1 l Sadolin rustværn, 75 kr.

Løgstør - tlf. 40 10 03 01

Købes: Palisander-spisestue, 
bord, stole, skænk i palisander 
købes og skrivebord i palisander 
købes.

Tlf. 40 73 19 97

Købes:

-

Tlf. 21 64 80 90

Sælges:
-

Tlf. 61 14 89 66

Sælges: 4 vinterdæk, Michelin 
185/65R14 - 8 mm mønster, 
kr. 800,-

Tlf. 98 64 50 54

Sælges: Havetraktor med lille
lad, uden klipper 1200,-. KØBES:
Løvsuger. Lille båndsav.

Tlf. 51 34 23 49

Sælges: Puddel/Borderterrier
krydsningshvalpe, har fået orme- 
kur. De er langhåret og ikke 
ruhåret. Pr. stk. 2.000,-

Tlf. 40 17 81 50

Købes: Gl. jern og skrot. Hurtig
afhentning, så ring Kalle op.

Tlf. 40 32 01 03

Sælges: Brænde. Gran kr. pr.
m. 200,-. Løv kr. pr. m 295,-. Kan
evt. lev. mod mere betaling.

Tlf. 28 59 12 49/21 26 43 30

Købes: Skrot: Jern, biler, me-
taller købes kontant på stedet.
Mindre mængder afhentes gratis
dog min. 300 kg. Hurtig afhent-
ning. Campingvogne modtages.

Tlf. 25 47 13 12 

Købes: Gl. jern og metal købes/
afhentes. Evt. nedskæring.

Tlf.: 40 28 61 89

Sælges: Ny bog af Bråten:
MESTERTYVEN FRA HIM-
MERLAND kr. 125,-. Andre bø-
ger om Himmerland sælges.
Jens Bråten, Lille Tingvej 7, Aars,
jbr@aars.dk.

Tlf. 98 62 37 26

Sælges: Julegaver: Sekskantet
foderbræt + afl ange, redekas-
ser, slotte, kollektiv. Kramkiste,
vugge, nissestole- og borde,
gyngehest, nøgleskab + andre
ting. Brokholm

Tlf. 98 66 35 85

Sælges: Udgået/frisk træ. Fæl-
des mod at få træet og storm-
væltet træ fjernes.

Tlf. 22 43 20 08

Sælges: Egetræsbrænde i 3 m
længde, Skovet 2012/2013. Le-
vering ved betaling af transport.

Tlf. 98 55 14 28
Sælges: Brænde. Gran kr. pr. m
200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan
evt. leveres mod mere betaling.

Tlf. 28 59 12 49/21 26 43 30

Købes: Gl. jern og metal købes/
afhentes. Evt. nedskæring.

Tlf.: 40 28 61 89

Købes: Skrot: Jern, biler, me-
taller købes kontant på stedet.
Mindre mængder afhentes gratis
dog min. 300 kg. Hurtig afhent-
ning. Campingvogne modtages.

Tlf. 25 47 13 12

Købes: Jern og skrot kontant.
Afhentning v/mindst 250 kg.

Tlf. 40 32 01 03

Sælges: Harald Nyborg rollator,
2 år gammel som ny. Kr. 300,-.

Tlf. 98 65 33 14

Sælges: Fodboldstøvler Adidas
Absolado LZ TRX FG i gule. Str.
40 2/3. Brugt 3 gange, 3 mdr.
gamle. Sælges da de er for lille.
Købt for kr. 600,-. Pris kr. 300,-

Tlf. 20 35 92 22

Bortgives: 2 foxterrier tæver, hen-
holdsvis 3 og 1,5 år. Sort/hvid. Bort-
gives til godt hjem i frie omgivelser, 
sunde og raske.

Tlf. 23 92 11 97 

Sælges: Maine Coon killinger, store 
dejlige uldtotter med stamtavle, 
sundhedsbog, orme/loppekur, vac-
cination, madpakker og div. legetøj.

Tlf. 98 66 43 48 

Sælges: Komfur, vaskemaskine,
køleskab, fryser, spisebord i eg m.
6 stole.
 Tlf. 53 97 96 33
 
Sælges: Læggekartofl er. Mark-
kontrollerede kl. A. Alle gængse
sorter føres. Tidl. Solist m.fl . Veg-
gerbyvej 17, Suldrup.
 Ebbe, tlf. 40 91 50 23
 
Sælges: Playstation 1 m. mange
spil 100,-. 2 gamerstole 150,-.
Antik sofa 1.000,-. Fyrretræs spejl
800,-. Fyrretræs skrivebord 600,-.
Sort skibsbord 500,-.
 Tlf. 40 33 48 95
 
Sælges: Beige vippelænestol
1.500,-. Ethjulet akrobatcykel
200,-. Diverse cykler 200,-. Gl.
høvlebænk 1.000,-. Nokia mobil
m. tilbehør 500,-.
 Tlf. 40 33 48 95
 

Sælges: Komfur, vaskemaskine,
køleskab, fryser, spisebord i eg m.
6 stole.
 Tlf. 53 97 96 33
 
Sælges: Læggekartofl er. Mark-
kontrollerede kl. A. Alle gængse
sorter føres. Tidl. Solist m.fl . Veg-
gerbyvej 17, Suldrup.
 Ebbe, tlf. 40 91 50 23
 
Sælges: Playstation 1 m. mange
spil 100,-. 2 gamerstole 150,-.
Antik sofa 1.000,-. Fyrretræs spejl
800,-. Fyrretræs skrivebord 600,-.
Sort skibsbord 500,-.
 Tlf. 40 33 48 95
 
Sælges: Beige vippelænestol
1.500,-. Ethjulet akrobatcykel
200,-. Diverse cykler 200,-. Gl.
høvlebænk 1.000,-. Nokia mobil
m. tilbehør 500,-.
 Tlf. 40 33 48 95
 

Sælges: Miele strygerulle sæl-
ges, 500 kr.

Tlf. 28 51 16 15

Sælges: Hø i rundballer, økologi-
ske med lucerne, 1,5 mtr., 250 kr/
stk. Lille fodersilo og rødbroget 
hoppe.

Tlf. 98 38 72 19

Sælges: Scooter, Yamaha Neos 
fra 2007, i god stand. Kraftig kæ-
delås-hængelås kan medfølge, 
2.800 kr.

Tlf. 53 97 88 30

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: Brænde, grantræ 20 
meter savet og kløvet, 35 cm 
langt. 5.500 kr. Evt. leveret.

Tlf. 98 55 00 07/26 23 98 95

Købes: Palisander spisestue, 
bord, stole, skænk i palisander 
købes og skrivebord i palisander.

Tlf. 40 73 19 97

Vesthimmerlands Folkeblad, Blekingevej 13, 9670 Løgstør
SENEST FREDAG KL. 9.00

Hvis du ikke har fået avisen
senest onsdag kl. 18.00, så ring venligst til Nordjyske Distribution på

tlf. 98 92 89 00 torsdag kl. 8-16
eller send en mail til ndireklamation@nordjyske.dk
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PROGRAM
FOR MIDTFJORD RADIO

MIDTFJORD RADIO, BLINDEBOMSGADE, 9670 LØGSTØR
Tlf. 98 67 41 00 - Kontorets åbningstider: alle hverdag og lørdage i lige uger 
mellem kl. 9 – 12.  Frekvenser: 106,6 - 90,9 -104,1 - 101,7 
E-mail: mail@midtfjordradio.dk. 
Hjemmeside:www.midtfjordradio.dk

TORSDAG DEN 6. MARTS 2013 UGE 10 & 11
MIDTFJORD RADIO    
07.00 - 07.30 »Morgenkvisten«   
07.30 - 07.35 Vejrudsigten 
07.35 - 08.45 Op og i gang   
08.45 - 09.00 I forbifarten  v/ Niels Jørgen Langdahl 
09.00 - 10.00 Altid en god sang 
10.00 - 11.00 Harmonikaperle 
11.00 - 12.00 Midtfjord Service   
16.30 - 17.15 Mems 
17.15 - 18.00 Torsdags service   
KanalenFM    
12.00 - 13.00 Middagsmusik (Frits Andersen) 
13.00 - 14.00 3 x P (Poul Alsen) 
14.00 - 15.00 Jazz & Jukebox (Niller) 
15.00 - 16.30 Blue Peter (Peter Mathiasen) 
NIBENITTEN    
18.00 - 22.00 Nibenitten underholder 
    
    
FREDAG DEN 7. MARTS  2014   
MIDTFJORD RADIO    
07.00 - 07.30 Morgenkvisten   
07.30 - 07.35 Vejrudsigten 
07.35 - 08.45 For de morgenfriske   
08.45 - 09.00 I forbifarten  v/ Niels Jørgen Langdahl 
09.00 - 10.00 Fredagshjørnet  
10.00 - 11.00 Ugens gæst  
11.00 - 12.00 Midtfjord Service 
16.30 - 17.15 Norsk og svensk 
Kanalen FM    
12.00 - 13.00 Middagsmusik (Ole Sørensen) 
13.00 - 14.00 Take Off (Gitte Jakobsen) 
14.00 - 15.00 Grand Prix Hjørnet (Hanne Agerbo Jacobsen) 
15.00 - 16.30 Eftermiddagsradio (Thomas Gravesen) 
NIBENITTEN    
18.00 - 22.00 Nibenitten underholder 
    
    
LØRDAG DEN 8. MARTS 2014   
MIDTJORD RADIO    
07.00 - 09.00 »Morgenkvisten«   
09.00 - 12.00 Gratis annoncer - auktion m.m.   
12.00 - 13.30 Optakt til bingo  
13.30 - 15.30 Bingo   
15.30 - 16.00 Lørdags underholdning 
NIBENITTEN    
16.00 - 24.00 Nibenitten underholder 
    
    
SØNDAG DEN 9. MARTS 2014   
NIBENITTEN    
07.00 - 17.30 Nibenitten underholder 
MIDTFJORD RADIO    
17.30 - 18.30 Gudstjeneste 
18.30 - 19.15 Klassisk Time  
19.15 - 20.00 Hygge & Hilsner 
20.00 - 21.00 Quiz   
21.00 - 22.00 Musik Ønsker  
    
    
MANDAG DEN 10. MARTS 2014   
MIDTFJORD RADIO    
07.00 - 07.30 »Morgenkvisten«    
07.30 - 07.35 Vejrudsigten 
07.35 - 08.45 Musik til Morgenkaffen   
08.45 - 09.00 I forbifarten - v/ Torben Haahr 
09.00 - 09.30 Nyt musik 
09.30 - 11.00 Over kaffekoppen 
11.00 - 12.00 Midtfjord Service   
16.30 - 17.15 Blandet musik 
17.15 - 18.00 Mandags service   
    
KanalenFM    
12.00 - 13.00 Middagsmusik (Ole Sørensen) 
13.00 - 14.00 60 minutes (Gitte Jakobsen) 
14.00 - 15.00 Blandede Bolsjer (Anne Marie) 
15.00 - 16.30 Eftermiddagsradio (Thomas Gravesen) 
NIBENITTEN    
18.00 - 22.00 Nibenitten underholder 
    
    
TIRSDAG DEN 11. MARTS 2014   
MIDTFJORD RADIO    
07.00 - 07.30 »Morgenkvisten«    
07.30 - 07.35 Vejrudsigten 
07.35 - 08.45 Morgenkvisten med tirsdags Smilet   
08.45 - 09.00 I forbifarten - v/ Torben Haahr 
09.00 - 10.00 Blandet musik 
10.00 - 11.00 Lidt af hvert 
11.00 - 12.00 Midtfjord Service   
16.30 - 17.15 Country og folkemusik 
17.15 - 18.00 Tirsdags Service   
KanalenFM    
12.00 - 13.00 Middagsmusik (Frits Andersen) 
13.00 - 14.00 3 x P (Poul Alsen) 
14.00 - 15.00 Pladebaren  (Anders Bundgaard) 
15.00 - 16.30 Blue Peter (Peter Mathiasen) 
NIBENITTEN    
18.00 - 22.00 Nibenitten underholder 
    
    
ONSDAG DEN 12. MARTS 2014   
MIDTFJORD RADIO    
07.00 - 07.30 »Morgenkvisten«     
07.30 - 07.35 Vejrudsigten 
07.35 - 08.45 For de morgenfriske   
08.45 - 09.00 I forbifarten - v/ Torben Haahr 
09.00 - 09.30 Ugens Kunstner   
09.30 - 10.30 Quiz & Musik   
10.30 - 11.00 Blandet Musik   
11.00 - 12.00 Midtfjord Service  
16.30 - 17.15 Efter fyraften   
17.15 - 18.00 Onsdags Service   
KanalenFM    
12.00 - 13.00 Middagsmusik (Randi Degn) 
13.00 - 15.00 Onsdag eftermiddag (Herbert Fischer) 
15.00 - 16.30 Eftermiddagsradio (Thomas Gravesen) 
NIBENITTEN    
18.00 - 22.00 Nibenitten underholder.

Guldregn over 
Løgstør-spillere
Løgstør IF havde i den for-
gangne weekend to hold 
med, da de Jysk-Fynske 
Mesterskaber blev afviklet 
i Auning Hallerne. Klub-
ben var repræsenteret i 
U13 Pige- og U18 Dren-
gerækken, og det var en 
flok spændte og forvent-
ningsfulde spillere, som 
fredag aften var klar til 
de første kampe. Mens 
pigerne gjorde rent bord 
fredag aften og vandt 
begge kampe med cifrene 
2-1, fik drengene ikke den 
bedste start, da de i deres 
første kamp indkasserede 
et 2-6 nederlag. Drenge-
ne formåede dog at ryste 
nederlaget af sig og vandt 
deres øvrige to kampe fre-
dag med henholdsvis 5-2 
og 2-0. Lørdag fortsatte 
drengen sejrsstimen, da 
de vandt de to første kam-
pe med henholdsvis 5-2 
og 4-2. Sejren i den an-
den kamp mod Vorbasse 
var dog længe i fare, idet 
drengene ikke formåede at 
omsætte spilovertaget til 
mål og måtte vente helt til 
det sidste minut, før Jonas 
Knudsen med to scoringer 
sikrede det, som skulle vise 
sig at blive en vigtig sejr, 
idet holdet så kunne nø-
jes med en uafgjort i den 
sidste kamp mod Kolind. 
I den anden hal havde pi-
gerne med to sejre bragt 
sig helt frem i toppen af 
puljen, men et nederlag 
på 1-5 til Hatting-Torsted 
i næstsidste kamp havde 
sat spillerne under pres in-
den den sidste kamp mod 

puljens ubesejrede top-
hold fra Hammel. Ham-
mel havde vist skræm-
mende styrke og kunne 
inden opgøret prale af en 
målscore på hele 25-5 og 
kunne med endnu en sejr 
spille Løgstør-pigerne ned 
på medaljepodiets neder-
ste trin i den tætte pulje, 
hvor tre hold kæmpede 
om medaljerne. Inden pi-
gerne skulle i aktion, var 
det dog først drengenes 
tur til at forsøge at hjem-
tage den eftertragtede 
guldmedalje. Her var det 
dog modstanderne fra Ko-
lind, som længe så ud til 
at trække det længste strå, 
idet de hurtigt bragte sig 
foran og med få minut-
ter igen førte med 3-1. 
Løgstør-drengene fik dog 
reduceret til 2-3, men da 
de med under to minut-
ter tilbage fik en mand 
udvist, og Kolind samtidig 
var på bolden, lå det be-
stemt ikke i kortene, at de 
ville kunne score det mål, 
som ville sikre dem gul-
det. Drengene kæmpede 
dog det bedste, de havde 
lært, og med blot 15 se-
kunder tilbage af kampen 
lykkedes det for Thorbjørn 
Larsen at opsnappe bol-
den, da en Kolind-spiller 
ikke lykkedes med et træk 
på egen banehalvdel. 
Thorbjørn kunne sparke 
bolden ned i det tomme 
mål, og da den igen lå på 
midten, og Kolind-spiller-
ne igen var klar til at sætte 
spillet i gang stod uret på 
sølle 10 sekunder. Det lyk-

kes ikke for Kolind at score, 
hvorfor resultatet 3-3 var 
nok til at sikre guldet til 
Løgstør-drengene efter en 
nervepirrende afslutning.
Nervepirrende blev også 

beskrivende for pigernes 
”finale” mod Hammel. Det 
blev et brag af en kamp, 
hvor Hammel ikke over-
raskende bragte sig foran 
med et hårdt skud placeret 
højt i målet uden chance 
for Katrine Petersen i må-
let. Pigerne kæmpede dog 
flot videre og fik belønnin-
gen, da Amanda Bach om-
satte et straffespark til en 
udlignende scoring. Midt i 
kampen fik Løgstør-holdet 
tilkendt endnu et straf-
fespark efter at målman-
den havde taget armen til 
hjælp for at redde et vel-
placeret skud. Desværre 
lykkedes det ikke denne 
gang for Amanda Bach at 
score, men modsat hvad 
man skulle tro, skulle dette 
vise at blive en fordel for 
de blåklædte spillere. Med 
en spiller i overtal formå-
ede pigerne at fastholde 
spillet på Hammels bane-
halvdel, og når bolden en 
gang imellem blev spar-
ket væk fra forsvarszonen, 
kunne Løgstørs bagerste 
spiller let og upresset sam-
le bolden op og igen sætte 
spillet i gang. Med ca. 30 
sekunder tilbage af kam-
pen bliver Maria Rasmus-
sen tacklet hårdt ved den 
ene bande, hvilket resul-
terede i endnu en udvis-
ning til Hammel. Den ud-
viste Hammel-spiller tog 

sig meget lang tid med 
at forlade banen, og da 
dommeren ikke stoppede 
tiden, var der blot 7 sekun-
der tilbage af kampen, da 
frisparket blev taget. Via 
bagbanden havnede bol-
den for fødderne af Aman-
da Bach som med sit an-
det mål, til stor jublen for 
de mange medrejsende 
forældre og U18 drenge-
ne, kunne score det afgø-
rende mål til slutresultatet 
2-1, som sikrede Løgstør 
en foreløbig førsteplads i 
puljen grundet et bedre 
indbyrdes resultat mod 
Hammel. Løgstør-pigerne 
måtte dog vente yderli-
gere en kamp, inden de 
for alvor kunne juble. For 
Hatting-Torsted manglede 
endnu en kamp og kunne 
med en sejr bringe sig på 
samme pointantal som 
både Hammel og Løgstør, 
hvilket, grundet det ind-
byrdes regnskab holdene 
imellem, ville udløse bron-
zemedaljer til Løgstør-hol-
det. Heldigvis måtte Hat-
ting-Torsted nøjes med 
et uafgjort resultat i deres 
sidste kamp, hvorefter 
Løgstør-spillerne efter 6 
flotte kampe endelig kun-
ne kaste sig ud i sejrsdan-
sen, inden de velfortjente 
guldmedaljer blev hængt 
om halsen. Det blev der-
med en resultatmæssig 
flot weekend for Løgstør 
IF, hvor de to hold viste, at 
fight og tro på tingene kan 
afgøre fodboldkampe i de 
allersidste sekunder.

På billedet ses de glade spillere. Bagerst fra venstre: Thorbjørn Larsen, Mikkel Munk, Lasse Skak, Jonas Knudsen, Daniel 
Wirenfeldt og Denis Breko.
Forrest fra venstre: Fie Frederiksen, Lærke Fogh, Ida Carstensen, Amanda Bach, Laura Petersen, Alma Glerup, Katrine 
Petersen og Maria Rasmussen.
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Fastelavn i kirken og på gaden
Løgstør Handelsstands-

forening havde i lørdags 
fået afspærret Østerbro-
gade for at gøre plads til 
årets fastelavns-event i 
Løgstør.
Efter en fastelavns-

gudstjeneste i Løgstør 
kirke trippede en brand-
mand, en kanin, Pippi 
Langstrømpe og en masse 
andre fantasivæsener ned 
i Østerbrogade, hvor Løg-
stør FDF havde hængt fa-
stelavnstønder op og stod 
for arrangementet. Børne-
ne var delt op i to hold – 
skolebørn og børnehave-/
dagplejebørn.
Mange af børnene havde 

fået sat prikken over i’et på 
deres udklædning med en 
gang gratis ansigtsmaling 
i legetøjsforretningen Spil-
oppen.
FDF Løgstør stod for 

kroning og udnævnelse 
af udklædning. På skole-
børnenes hold fik Ida Kri-
stensen titlen som konge, 
og Freja Secher Blake fik 
titlen som dronning. Bør-
nehave-/dagplejebørnene 
blev også kronet, og her 

blev det Benjamin Green, 
der vandt kongekronen, 
og Gustav Lindberg blev 
dronning. Udnævnelse og 
overrækning af præmie 
for de sjoveste og de flot-
teste udklædninger gik i år 
til Benjamin Kristensen for 
den sjoveste og den flotte-
ste til Frida Kristensen hos 
skolebørnsholdet, og Tho-
mas Petersen for den flot-
teste og Benjamin Frand-
sen for den sjoveste på 
holdet med børnehave-/
dagplejebørn.
Nutidens Kvinder var som 

altid til stede, hvor der sker 
noget i byen, og denne 
gang serverede de gratis 
fastelavnsboller og kaffe 
og juice i caféen hos Guld-
bageren.
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line@limfjordsmuseet.dk

Følg muslingebyen 
på Facebook 

Muslingehøstfest i LøgstørMuslingehøstfest i Løgstør
Lørdag d. 5 april fra kl. 11.00 afholdes den traditionelle Mus-
lingehøstfest i Løgstør. Om bord på et traditionelt Limfjords-
fartøj fra Limfjordsmuseet sejles årets første muslingehøst 
til Kunsthavnen i Løgstør, hvor byens Oldermandslaug sidder 
klar til at godkende høsten. Med et ring på klokken signalerer 
Oldermændene deres accept, hvorefter muslingerne transpor-
teres op i hovedgaden. Her tilbereder byens restauranter og 
beredskabet dagens høst, som deles ud til det ventende pub-
likum. I dagens anledning har byens butikker åbent fra kl. 9.30 
til 15.00.

Opera i Løgstør BIO Opera i Løgstør BIO 
Som noget nyt kan man fra efteråret se opera i  Løgstør BIO. 
Der vises 6 operaer i løbet af efteråret og næste forår. Det er 
en ny teknik, der gør det muligt at vise opera-forestillinger, der 
ikke er live, men optaget digitalt. Og for at gøre hver enkelt 
opera helt speciel, tilbyder biografen i samarbejde med Kanal-
fogedens Køkken en let pauseplatte, der dels vil bestå af eg-
nens råvarer, men også være inspireret af den enkelte opera. 
Næste gang er 5. april. Se mere på www.logstor-bio.dk

BankospilBankospil
Hver tirsdag kl. 19.00 er der bankospil i “Skansen”. Dørene 
åbnes kl. 18.15 

Løgstør BIO spiller: Løgstør BIO spiller:  (se spilletider på www.logstor-bio. (se spilletider på www.logstor-bio.
dk)dk)
Løgstør BIO spiller: 
dk)
Løgstør BIO spiller: 

KlumpfiskenKlumpfisken
45-årige Kristian, kaldet Kesse, er tredje generations fisker 
bosat i Nordjylland ved vindblæste Hirtshals. Nye tider i fiskeri-
et lægger pres på fiskerne, og Kesse kæmper en desperat 
kamp for at holde hovedet oven vande og kreditorerne for 
døren. Kesse tvinges derfor ud i mere lyssky metoder, som 
bl.a. fører til mødet med den kvindelige havbiolog Gerd fra 
København. Trods deres åbenlyse forskelligheder forelsker de 
sig hovedkulds i hinanden, og Kesse står pludselig overfor det 
svære valg om, hvorvidt han skal fortsætte med at kæmpe for 
det liv, han kender så godt, eller starte på en frisk.
Kilde: Filmcompagniet

Kartellet
Efter en karriere i udlandet vender den selvstændige entre-
prenør, Lars Halbo (Anders W. Berthelsen) sammen med sin 
familie tilbage til Danmark og overtager familiefirmaet Halbo 
El & VVS. Men da han underbyder nogle større entreprenør-
virksomheder i en række kommunale udbudsrunder og nægter 
at indgå i deres ulovlige prisaftaler, kommer både han, firmaet at indgå i deres ulovlige prisaftaler, kommer både han, firmaet 
– og hans familie – hurtigt under et voldsomt, mafialignende 
pres fra de store selskaber. Et spændingsdrama, der stiller 
skarpt på moral, etik og korruption indenfor toppen af dansk 
erhvervsliv. 
Kilde: Nordisk Film Biografdistr.

Teknisk 
arrangør: Åbent hverdage kl. 8-17.

BESTIL nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Kør-selv-læsertilbud
Få rabat med rejsekoden Få rabat med rejsekoden VHF ved bestilling

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.  Børnerabat ved 2 voksne.Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.  Børnerabat ved 2 voksne.

Landidyl i Mecklenburg
4 dage på 4-stjern� h�el i Nordtyskland

Ringhotel Gutshof Sparow ����

Den gamle herregård, der ligger i den lille landsby Sparow 
midtvejs mellem Schwerin og Neubrandenburg, er i dag 
indrettet til at modtage sine gæster med luksusfaciliteter 
som swimmingpool, wellness og et hav af aktivitetstilbud på 
programmet. Men folk kommer også til Gutshof Sparow for 
at opleve den romantiske stemning og slappe af i sjældent 
idylliske omgivelser: Her kan I for eksempel gå på opdagelse i 
parkanlægget, gå gennem den gamle frugthave forbi de frit-
liggende bindingsværksbygninger og til sidst ende ved det 
lille kapel, som ofte benyttes i forbindelse med bryllupsfester 
på godset. 

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 1.599,-
 Pristillæg 1.5.-30.9.: 150,-

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag
•	 Fra	1.10.		inkluderer	
 opholdet også 1 flaske vin
	 samt		1	time	på	keglebane
•	 Kurafgift

1.449,-

Ankomst: Søndage, mandage og tirsdage frem til 28.9. 
samt valgfri i perioden 1.10.-20.12.2014. 

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.

2 børn 5-13 år ½ pris.

Ringhotel Gutshof Sparow

Nutidens Kvinder Løgstør

Ranum Kro var onsdag 
den 26. februar rammen 
om generalforsamling 
afholdt af NUTIDENS 
KVINDER Løgstør. 139 af 
foreningens medlemmer 
var mødt frem.
Generalforsamlingen 

blev afholdt ifølge ved-
tægterne. Tut Sønderstrup 
blev valgt til dirigent. Efter 
en tak for valget blev dags-
ordenen gennemgået. 
Ordet var så formandens. 
Betty Østergård aflagde 
bestyrelsens årsberetning. 
Betty krydrede de fakti-
ske arrangementer, som 
havde fundet sted, med 
små morsomme oplevel-
ser, hvortil mange kunne 
nikke genkendende. Års-

beretningen blev god-
kendt af de tilstedevæ-
rende med en god klap-
salve.
Kassereren Anny Madsen 

fremlagde og gennemgik 
regnskabet, som udviste 
et pænt overskud.  Regn-
skabet blev godkendt med 
en fin klapsalve.
Kursuslederen Ingrid Geil 

aflagde beretning om 
kursusafdelingen. Der er 
ikke mange kurser, men 
seniordansen kører stabilt 
med et hold både forår og 
efterår, og der er plads til 
flere, der kunne have lyst 
til at prøve seniordansen.
Herefter var der valg til 

bestyrelsen. Betty blev 
genvalgt som formand, og 

i øvrigt var der genvalg til 
alle, som var på valg.
Dirigenten afsluttede 

generalforsamlingen. Der 
var ros til den store for-
samling for ro og lydhør-
hed.
Og så blev der serveret 

flæskesteg med hvad der-
til hørte, som foreningen 
var vært ved. Jørgen Over-
gård spillede musik under 
middagen, og derefter 
var der tid til nogle fæl-
lessange. Vi sluttede med 
kaffe og æblekage samt 
udtrækning af lotteri. En 
helt igennem hyggelig 
og rar aften med en god 
stemning 

Der var flot fremmøde til Nutidens Kvinders generalforsamling.
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