
Blekingevej 13 - 9670 Løgstør - Telefon 98 67 37 11

Løgstør Byfest – gamle 
traditioner i nye rammer
Der er stadig godt to måneder, til byfesten i Løgstør 
sættes i gang, men allerede nu er folkene bag dette tra-
ditionsrige arrangement i fuld sving. Selv om Byfesten i 
Løgstør bygger på gamle traditioner, så sker der stadig 
fornyelser, og en af de helt store i år er, at  der i år er 
rykket rundt på byfest og dyrskue. Som det ellers har 
været bygget op, så har dyrskuet ligget lørdag i samme uge 
som byfesten. I år lægges der ud med dyrskue lørdag 14. 
juni, og så fortsætter byfesten ellers i ugen efter. Så festda-
gene starter altså med dyrskue. Morten Jørgensen, der er 
en af bagmændene bag festlighederne, fortæller, at der er 
flere årsager til ændringen. Gæsterne får mere tivoli for 
pengene, fordi det netop er svært at finde ledig tivolika-
pacitet i den uge, vi ellers holder byfest i Løgstør: ”Der 
er byfester rigtig mange andre steder i landet, og vores 
lørdag bliver ikke så presset, som når vi som tidligere 
med dyrskue og byfest på samme lørdag lagde stort 
pres på de frivillige for at få det hele til at passe. Det 
letter nu, hvor vi splitter de to ting ad,” siger Morten.

Den lille lokale...

Se mere på www.logstorhudogfodklinik.dk

Tidsbestilling på tlf. 98 67 28 88

Løgstør Hud-
og Fodplejeklinik

v/Irma Binderup • Østerbrogade 28 A • Løgstør

Tilbuddene gælder ved tidsbestilling senest  15/4 2014.
Tilbuddene gælder IKKE gavekort!

Gør huden
FORÅRSKLAR
Exuviance eller Living
ansigtsbehandling
Dybderens inkl. peeling, ansigtsmassage, maske, 
serum og cremer. Der tilbydes retning af bryn 
og let manicure med klar lak.

Ansigtsbehandling
inkl. let manicure ........440,-

ST. TROPEZ SELVBRUNER
Verdens bedste og fl otteste selvbruner!

Kabinespray hele kroppen

KUN 230,-
Produkter til behandling

÷10%

1994     20 ÅRS JUBILÆUM I ÅR     2014

EKSTRA TILBUD TORSDAG-SØNDAG

Ranum • Tlf. 98 67 60 17

Åben hver dag kl. 800-1900

Toiletpapir
6 ruller

NYHED!
Udlevering og

indlevering af

GLS PAKKER

Willemoes
øl
Pr. stk.
+ pant

Rød

Merrild
400 g

HUSK HUSK
Fornyelse af Vare- og 

Landbrugslotteri

2200

1000

1000

Lokal upolitisk ugeavis for dele af Vesthimmerlands kommune 62. årgangUge 36 Onsdag 2. september 2015

5-mands

TOPORKESTER

med de bedste hits

fra 50’erne og til i dag!

HADBERG BAND

Årets juleeventyr
på Løgstør Badehotel

Årets juleeventyrÅrets juleeventyrÅrets juleeventyrÅrets juleeventyr
27. og 28. november - 4. og 5. december

JULEBUFFET MED ALLE LÆKKERIERNE:
2 slags sild med karrysalat, løg & kapers • Røget laks med asparges • Gravad 
laks med rævesauce • Kold ovnbagt laks med kutterrejer • Røget ål med 
røræg • Julesylte med rødbeder & sennep • Panerede rødspættefi leter • Lun 
leverpostej med bacon & svampe • Blodpølse med sirup & kanel • Julemedister 
• And & fl æskesteg med rødkål • Glaseret svensk landskinke med grønlangkål 
• Ris a la mande med lun kirsebærsauce • Dansk brie med druer, piment og 
oliven • Nødder, klementiner & juleæbler • Friskbagt brød & kuvertsmør

Pris for julebuffet, musik og dans kr. 245,-
Fri bar med øl, vand og vin fra kl. 18-02 kr. 250,-
Natmad, anrettes kl. 01, kr. 60,-
Overnatning kr. 300,- pr. person i dobbeltværelse

Løgstør Badehotel Frederik VII
Restaurant

Hotel du Nord

Byens Taxa og Turist
 98 67 14 04

LØGSTØR

Penge til Løgstør Dykkerklub

Jens Chr. Jacobsen fra Spar 
Nord Løgstør overrakte på  
vegne af Spar Nord Fonden en 
check på 5.000 kroner til  
repræsentanter fra Løgstør 
Dykkerklub. Pengene skal  
bruges til en Sidescan Sonar 
(3D ekkolod), som gør det  
lettere at finde nye dykkermål 
på havbunden.



Mens Jesus var på vej til Jeru-
salem, skete det, at han fulgte 
grænsen mellem Samaria og 
Galilæa, og da han gik ind i en 
landsby, mødte han ti spedalske 
mænd; de blev stående langt fra 
ham, og råbte og sagde: ”Jesus, 
mester, forbarm dig over os!” Da 
han så dem, sagde han til dem: 
”Gå hen og lad jer syne af præ-
sterne!” Og det skete, mens de 
gik derhen, blev de renset. Men 
en af dem vendte tilbage, da han 
så, at han var helbredt, og priste 
Gud med høj røst. Og han kaste-
de sig ned på sit ansigt for hans 
fød der og takkede ham; og det 
var en samaritaner. Da tog Je-
sus til orde og sagde: ”Var der 
ikke ti, der blev renset? Hvor er 
de ni? Var der ingen andre end 
denne fremmede, der vendte til-
bage for at give Gud ære?” Og 
han sagde til ham: ”Stå op, drag 
bort; din tro har frelst dig!”

Igen møder vi Jesus, der gri-
ber ind og helbreder syge, her 
ti spedalske. Det forandrede 
alt for dem. Da spedalskhed er 
meget smittefarlig måtte de le-
ve isoleret sammen med de an-
dre smittede uden for landsby-
en, hvor de fik maden sat ud til 
dem. Så kom Jesus til deres 

egn og de råbte på hjælp. Den 
fik de. Og så spredtes de for al-
le vinde. På nær en som vendte 
tilbage og takkede Jesus for 
hjælpen. Hvorfor gjorde de ni 
ikke det samme?

En indisk prædikant i Tamul-
kirken, pastor Johnsen kom-
mer i en lille bog ind på dette 
spørgsmål og lader i et inter-
view disse mænd selv give sva-
ret.

Her er nogle af svarene:
1. Jeg glemte det af glæde 

over gensynet, og da det igen 
faldt mig ind, var Jesus draget 
videre!

2. Jeg kunne da ikke takke 
med samaritaneren, så sandt 
jeg er en troende israelit?

3. Jeg ville ikke komme tom-
hændet, men jeg kunne heller 
ikke finde en passende gave?

4. Jeg vidste jo ikke, om hel-
bredelsen var permanent; nu, 
hvor jeg ved det, er Jesus her 
ikke mere?

5. Det slog mig, at han ikke 
forventede tak for alt det gode, 
han gør mod alle; derfor und-
lod jeg det!

6. Det var bestemt min pæne 
livsførelse, som gjorde, at Je-
sus helbredte netop mig!

7. Jeg ville også sige ham 
tak, men de fleste lod være, og 
jeg ville ikke være anderledes!

Vi kan alle have mangfoldige 
undskyldninger over for Gud 
og kan spørge i hvilken gruppe 
vi har hjemme. Bladt de glem-
somme eller blandt dem der 
husker at sige tak?

Gennem søndagens gudstje-
nester bliver vi stadig mindet 
om hvad Gud har gjort og sta-
dig gør af godt for os menne-
sker.

Lad os sige med David: ” Min 
sjæl, lov Herren, og glem ikke 
alle hans velgerninger.”

Jeg vil ånde luften Jeg vil ånde 
luften i fulde drag, synge Gud en 
sang for den lyse dag.

Takke ham, at morgnen mig 
end er sød, at mig dagen fryder, 
trods synd og død.

Villy Jørgensen
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på sirjuke.dk

Ronald Lund 
7070 2310

på sirjuke.dkBook Online

på sirjuke.dk

Ronald Lund 
eller ring!

Jukebox til Festen
Jukebox til Festen

· Indbygget DJ

· Indbygget Pianist

· Lav din egen spilleliste

Nyhed!
NU UDLEJNING AF

· Slusch ice maskiner

·  Kraftige højtalere
·  Kraftige højtalere

fra KUN kr. 300,-
fra KUN kr. 300,-

Sygehuse hovednumre
Aalborg Universitetshospital 97 66 00 00
Aalborg UH, Dronninglund 97 66 00 00
Aalborg UH, Hobro 97 65 20 00
Aalborg UH, Farsø 97 65 30 00

www.aalborguh.rn.dk

Sygehus Vendsyssel, Hjørring 97 64 00 00
Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn 97 64 00 10
 www.sygehusvendsyssel.rn.dk 

Sygehus Thy-Mors  97 65 00 00
 www.sygehusthymors.rn.dk

Psykiatrien i Region Nordjylland 97 64 30 00
Døgnåben telefonrådgivning /
Psykiatrisk Skadestue 98 13 42 02
 www.psykiatri.rn.dk

Lægevagt og patientvejledere
Lægevagt (uden for lægernes åbningstid)  70 15 03 00
Tandpinevagt (weekend og helligdage)  70 20 02 55
Patientvejledere (hverdage kl 9-12)  97 64 80 10
 www.akut.rn.dk

Region Nordjylland 97 64 80 00
www.rn.dk

INFO
FRA REGION NORDJYLLAND

20-22. august inviteres hele Danmark til 
Kulturmødet 2015 i Nykøbing Mors

Kulturmødet er Danmarks nye midtpunkt, når det 
kommer til at diskutere kunst og kultur. Deltag i 
mere end 40 debatter og mød en lang række spæn-
dende personer. Bl.a. Clement Kjersgaard, Stéph-
anie Surrugue, Jonatan Spang, Morten Kirkskov, 
Anders Morgenthaler, politikere m.fl.
Derudover vil hele byen summe af liv i en 48 timers 
kulturfestival med over 100 arrangementer, hvor 
du kan opleve film, musik, litteratur, billedkunst, 
scenekunst m.v.
Se mere på www.kulturmødet.dk 

Den lille lokale...

Udgiver:    Nordjyske Medier
Ansvarshavende redaktør: Per Eskildsen

Hjemmeside: www.vf-logstor.dk

Sats/montage: 
Vesthimmerlands Folkeblad 

Blekingevej 13, 9670 Løgstør 

Mail: avis@vf-logstor.dk 
Tlf. 9867 3711

Sats-annoncer pr. mm ..............................kr.    3,85
Farvetillæg ............................................ + kr.      0,90

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.

 
Tryk: Nordjyske Medier

Distribution: Nordjyske Medier
Udebliver avisen udfyld online:  

www.budzonen.dk/tastselv eller ring 
TLF. 99 35 34 34  

 
ANNONCEINDLEVERING:

SENEST FREDAG KL. 12.00 
 

Annoncer og lign. må ikke kopieres og anvendes 
i erhvervsmæssigt øjemed.

 
Vi påtager os intet erstatningsansvar som følge af 

eventuelle trykfejl i annoncer og tekst. 
 

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

Lørdag den 5. september vi-
es i Aggersborg kirke: Anja 
Fruergaard Pedersen, datter 
af Ruth og Torben Pedersen, 
Husby, til Heine Eilsten, søn 
af Hanne og Harley Eilsten, 
Aggersund.

BRYLLUP
Søndag den 6. september

Overlade 9.30
Ranum  9.30
Malle  ingen
Vilsted  ingen
Salling ingen
Oudrup 9.30
Næsborg 11.00
Vindblæs ingen
Løgstør 11.00
Aggersborg  ingen

Kornum ingen
Løgsted ingen
Frikirken i Løgstør 11.00

GUDSTJENESTER

Kirkevinduet
Jesus renser spedalske
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Kristiansmindevej 34 · 9670 Løgstør · Tlf. 98 67 11 37

Fødselsdags-
tilbud

SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER
&

SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER
KL. 12-16

Kalvesteg
serveret med sukkerbrunede perleløg,

gulerødder, bønner, waldorfsalat,
tyttebær, asier, 

kartofler og kalveskysauce

Se vores hjemmeside på www.pavillonchristiansminde.dk

Pris pr. couvert

85,-
Husk

bordbestilling på tlf. 98 67 11 37

Vi må have en Pavillon
Allerede i 1906 førtes de første forhandlinger  
m en pavillon ved skoven, men det trak ud.

Den 17. oktober 1929 vedtog byrådet med 8 stemmer for 
og 2 imod at bygge en pavillon. Den blev opført i løbet af vinteren 
med flere vanskeligheder på grund af vintervejret. 

Den 27. januar 1930 meddelte Løgstør Avis, at Restauratør Hautrop 
fra Hotel Unionen havde fået approbation på at drive pavillonen som sommer-
pavillon med udskænkning af stærke drikke, under forudsætning af ministeriets 
godkendelse.

Stor diskussion i byrådet
På det ordinære byrådsmøde i februar 1930 var spørgsmålet om spiritusbevil-
ling på dagsordenen, og det gav anledning til en skarp debat. Rutebilejer Jesper 
Nielsen var imod, og Th. Mikkelsen, Chr. Jensen og borgmester T.A. Wermuth 
var for. Ligeledes var afholdsfolkene i omegnen også imod. 

Den 1. juni 1930 kunne Aalborg Amtstidende meddele: ”Den nye Pavillon i 
Christiansminde i Løgstør er nu færdig og blev i dag afleveret til byrådet. Alt var 
stort set i orden til den planlagte indvielse i morgen, men ministeriet meddelte i 
går byrådet, at værten ikke kunne få spiritusbevillingen, men efter at en deputa-
tion i eftermiddags har været hos ministeren, erfarer vi, at der gives en forelø-
big bevilling gældende til den 1. november 1930.”

Pavillonen står færdig
Håndværkerne afleverede bygningen til kommunen. Pavillon Christiansminde 
står nu efter forholdsvis kort byggetid færdig. Det der præger pavillonens ydre 
er en fornem stilfuldhed, som går igen i det indre, der imponerer såvel hvad 
rumforhold og udseende angår.
 
Indvielsen
Til indvielsen den 2. juni 1930 takker grosserer Th. Mikkelsen på byrådets 
vegne såvel arkitekt Zachariassen som håndværkerne for veludført arbejde. 
Ligeledes udtalte han: ”En pavillon så kønt beliggende som intet andet sted i 
landet. For er pavillonen end en skønhedsåbenbaring i sig selv, så virker den 
dog dobbelt flatterende på baggrund af Christiansminde skovens høje graner.”

Borgmester T.A. Wermuth betegnede pavillonen som en vinding for byen og 
udtaler sin glæde over, at arbejdet var udført således, at det tjente såvel udvalg, 
arkitekt som håndværkerne til ære. Herefter afleverede borgmesteren nøglerne 
til den antagne vært, hotelejer Hautrop, med ønsket om, at den måtte blive 
drevet således at alle kunne være glade for at komme der.  

1930-2015

85år
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3.-4. SEPTEMBER 2015 • AALBORG

CARLA INVITERER TIL 

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer. 
Alle priser er a� entningspriser og ekskl. moms og afgifter. Tilbuddene er kun gældende 
den 3. og 4. september 2015 på Carl Ras messen i Aalborg, Blytækkervej 10, 9000 Aalborg.

Se hele tilbudsavisen 
på carl-ras.dk

raaco handybox 4xPSC
82080069 
Pris inkl. moms og afgifter 373,75

299,-

OS forbindingskasse
82150546 69,-

Pris inkl. moms og 
afgifter 86,25

På messen kan du bl.a. møde vores 

kompetente leverandører, få gode 

tilbud på populære produkter, 

opleve nyheder og nyde en god gang 

frokost. Vi glæder os til at se dig.

3.-4. SEPTEMBER 2015 • AALBORG3.-4. SEPTEMBER 2015 • AALBORG

NY VARIANT

3.-4. SEPTEMBER 2015 • AALBORG

3.-4. SEPTEMBER 2015 • AALBORG

3.-4. SEPTEMBER 2015 • AALBORG

DEWALT 18 V XR bore-/skruemaskine 
DCD790D2 2,0 Ah. – kulløs
 81122287 
Pris inkl. moms og afgifter 1.261,25

Kulløs – 50 % længere drifttid. 

999,-

Coram Star klinger Longlife – 
fl ere størrelser
82188040 
Pris inkl. moms og afgifter 48,75

69,-

ÅbningstiderTorsdag 3/9 kl. 10-16Fredag 4/9 kl. 10-15

39,-
FRIT VALG

VED 10 STK. ASS.

NYT FRA DIN LOKALE FODTERAPEUT

Løgstør Fodterapi v/Malene Hollen
Vindblæsvej 67, 9670 Løgstør

Telefon 3091 8771 - behandler også hjemme hos dig!

Sommeren er ved at være slut, så nu 
er det snart tid til de lukkede sko
Jeg har over sommeren været på forskellige former for kurser for 
at opretholde min viden og nyeste teknologier inden for fodterapi.

■  De nye efterårs- og vintersko fra New Feet er nu klar, så book en tid så finder vi skoen der passer 
til dig og dine fødder.

■  Ved du, at jeg også laver specialfremstillet indlæg til dine sko – har du ondt i ryg, lænd, hofte 
eller knæ – kan dette godt skyldes fejlstilling i din fod, det kan speciallavet indlæg rette op på. 

Husk jeg også behandler: ■  Diabetespatienter; har ydre nummer, som giver tilskud til behandling
 ■ Svær leddegigt-patienter
 ■ Nedgroede negle - henvisning fra lægen påkræves
 ■ Arvævs-patienter

Alle, som har behov eller bare lyst til forkælelse til fødderne, behandler jeg selvfølgelig også!

Testament of Youth
I foråret 1914 kæmper den 

unge, viljestærke og selv-
stændige Vera Brittain for at 
komme ind og studere på 
Oxford, til trods for sine kon-
servative forældres store 
modstand. Hun inspireres 
især af sin bror og hans ven-
ner, men i særdeleshed den 
karismatiske Roland Leigh-
ton, der deler hendes drøm 
om at blive forfatter. Men 
hendes drøm om at studere 
på Oxford med Roland, som 
hun er blevet forelsket i, fal-
der til jorden, da England er-

klærer Tyskland krig og en 
generation af unge mænd 
melder sig under fanerne, 
mens Vera opgiver sine stu-
diedrømme og melder sig 
som sygeplejerske på Euro-
pas blodige slagmarker. 
Testament of Youth er et 
stærkt coming-of-age drama 
om kærlighed, krig, tab og 
erindringer. Filmen er base-
ret på Vera Brittains me-
moirs, og bogen er blevet et 
klassisk vidnesbyrd om før-
ste verdenskrig fra en kvin-
des synspunkt.

Kilde: Nordisk Film

Film i Løgstør BIO
UNGDOMSKLUBBEN ER for 
unge fra 6. klasse og opefter. 
Klubben drives af en flok fri-
villige voksne, der tilbyder 
hyggeaftner og en lang ræk-
ke aktiviteter – både ude og 
inde. Vi tilbyder mad over 
bål, fisketure, fix din scoo-
ter, arbejd i træ, makeup og 
hår, strikkeklub, danseaft-
ner, forskellige sportsturne-
ringer, og hvad de unge selv 

spiller ud med.
Ungdomsklubben hører 

ind under I.K. Vest. Det vil si-
ge, at dækningsområdet er 
Overlade og Ranum. Klubaf-
tenerne afholdes på forskel-
lige hverdage og som ud-
gangspunkt på Overlade 
Skole eller på Overlade sta-
dion/klubhus.

Der vil altid være 2 til 3 
voksne pr. aften, og vi kører 

klubaftenerne hver anden 
uge.

Målet med ungdomsklub-
ben er at styrke det sociale 
sammenhold i området, og 
knytte de unge bedre til eg-
nen.

Ungdomsklub 
i  Overlade
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Grill Cafeen er nu et Steff Place og det fejrer vi med et par gode tilbud 

Børnestr.
300,-

Texmembran.
Børnestr.

600,-

Køb en af disse texstøvler 
og få en varm, foret 
gummistøvle med

Stor
konkurrence
Vind 25 gavekort á 500 kr.  

til skønne sko  

fra den 31/8 til 12/9 2015

Se mere på zjoos.dk

Reststr. i
fodboldstøvler
FRA 200,-

Reststr. i

Alle
børnesko

F.eks. Hummel, Nike,Puma, New Balance

NU 200,-NU NU 

Herre- og

damejakker
F.eks. Peak Performance, 

H2
O, Hummel, Didriksens

Før op til 2500,-

NU 200,-200,-200,-200,-
Alt fodtøj

÷40%

Sportstøj til hele holdet

Sportsshoppen - Østerbrogade 2 - Løgstør
TELEFON 9867 1055

mesterslagteren
Østerbrogade 17 • Løgstør

Telefon 98 67 14 07

Nyrøget mørbrad
Pr. 100 g .................................................................................................................... KR. 2000

Nyrøget hamburgerryg
Pr. kg .....................................................................................................................KR. 10000

Medister eller skinkefars
2 kg .........................................................................................................................KR. 10000 

Benløse fugle m/spæk eller persille
4 stk. ............................................................................................................................. KR. 5000

Kalvewienerschnitzler
4 stk. ......................................................................................................................KR. 10000 

LØRDAGSTILBUD
Stor leverpostej
Pr. stk. ......................................................................................................................... KR. 2800

Vi udfører både 
hovedentrepriser og fagentrepriser

TØMRER & SNEDKER
Ranumvej 6 • 9670 Løgstør

Tlf. 98 67 72 24 - info@cbsbyg.dk
www.cbsbyg.dk

• Villabyggeri
• Tilbygning
• Renovering
• Staldbyggeri
• Industribyggeri

• Energivejledning
• Papiruldsisolering
• Døre/vinduer
• Låseservice
• Glasudskiftning



Side 6 |  Vesthimmerlands Folkeblad | Onsdag 2. september 2015...

SKOLEGÅRDENLØGSTØR SKOLE:

Spændende linjedage
I udskolingen på Løgstør Skole har eleverne valgt linjer, som 
de har en del af en ugentlig skoledag hele året. Her fortæller 
eleverne om linjerne og deres indhold:
International linje
Det at gå på international linje på Løg-
stør skole hjælper en både sprog- og 
vidensmæssigt omkring verden. Vi har 
bl.a. timer som tysk, engelsk, samfunds-
fag og historie. På international linje 
kommer man på virksomhedsbesøg. I 
de forrige 2 år har vi både været på be-
søg hos Henriksen, Madsen og Nielsen i 
Løgstør, Det kinesiske institut i Aalborg 
og på Tican slagteriet i Thisted m.m. I 
den nærmeste fremtid har vi en aftale 
med TV2 Nord om et besøg hos virk-
somheden. Igennem de 2 år har vi fået 
kortvarige lektioner på både kinesisk, 
russisk og fransk. I en længere periode 
på 2. år havde vi endda en lærer, som 
kom fra Frankrig. Hver gang vi har gen-
nemgået et nyt emne og land, får vi lov 
til at lave mad fra det pågældende land. 
Sidste år havde vi kontakt til både den 
Canadiske, New Zealandske og Ameri-
kanske ambassade i København. Vi har 
haft emner som illegal immigration, 
traditioner i andre lande, levemåder for 
forskellige kulturer og forskellige famili-
etyper i Danmark. Vi anbefaler Interna-
tional linje, hvis du gerne vil vide mere 
om sprog, kultur og verdenssituationen.

Skrevet af: Amanda Selch, Kristian Frag-
trup Frost og Maria Svendsen

Sport og sundhed
Vi på sport og sundhedslinjen oplever 
mange forskellige sportsrelaterede ti-
mer, som kommer ind på mange forskel-
lige emner og sportsgrene. Vi har prøvet 
forskellige sportslige ting som fx. Skole 
OL, mountainbike, golf, springgymna-
stik m.m. I foråret 2015 kvalificerede vi 
os til Skole OL, hvilket foregik i Køben-
havn på Østerbro Stadion den 12. juni. 
Her skulle vi konkurrere i kategorier som 
400 meter løb, 100 meter løb, længde-
spring, 2 km løb m.m. I alle kategorier 
fik vi fine pladser, de var dog ikke gode 
nok til en finaleplads. I stafet opnåede vi 
at komme i finalen, hvor vi endte på en 
fjerdeplads. Af alle 76 skoler endte vi på 
en 8. plads ved gennemsnit. 

Vi har været på Fjerritslev Gymnasium, 
hvor vi fik teoretisk undervisning vedrø-
rende sport. Sammen med Fjerritslev 
Gymnasium besøgte vi efterskolen HHU 
(Han Herred Efterskole) hvor vi klatrede, 
spillede fodbold, lærte om springgym-
nastik og kørte på mountainbike. Det 
var en spændende oplevelse, hvor vi 
havde en masse forskellige muligheder. 

I starten af dette skoleår startede vi vo-
res første sport og sundhedsdag med at 
grille hos en af vores lærere, men først 
skulle vi cykle 10 km derud, og efterføl-
gende 10 km hjem igen. Det var en hård 
tur, hvor der var en masse modvind. 

På sport og sundhed lærer man bl.a. 
om sammenhold, tillidsøvelser, teori 
og mange forskellige former for sport. 
Vores linje byder på mange forskelli-
ge muligheder indenfor sport, teori og 
sundhed. 

Skrevet af: Emma Knudsen, Patrick Sti-
strup, Pil Als, Mathias Rasmussen, Simo-
ne Nielsen, Isabella Frederiksen. Sport og 
sundhedslinjen 

Science og Innovation
Science og innovation er en linje med 
mange forskellige innovative emner. 

Med sciencelinjen har vi været på 
mange virksomhedsbesøg, de har alle-
sammen været meget interessante. Vi 
har her for nylig været ude at interviewe 
forskellige virksomheder om deres af-
faldssortering og hvad de gør med det. 
Sidste år var vi ude ved mange forskelli-
ge virksomheder fx H.L. Muffer, Probeco 
og mange andre. Vi har både været ude 
ved virksomhederne samlet og fået en 
rundvisning, men vi har også været delt 
op i grupper, og så har vi fået hver vores 
virksomhed, som vi skulle interviewe.

Hvis man går på sciencelinjen, er det 
selvfølgelig obligatorisk, at komme ud 
på andre uddannelsesinstitutioner som 
fx Fjerritslev Gymnasium. I dette tilfæl-
de var science i Fjerritslev Gymnasiums 
fysiklokale. Vi eksperimenterede med 
radioaktiv stråling, hvor vi forbløffende 
nok fandt ud af, at der var radioaktiv 
stråling i SuperBrugsens plastikposer.

Vi har også haft om rummet. Mens 
vi havde om emnet, talte vi for eksem-
pel med en Dansk medarbejder fra ESA 
(European Space Agency.) Han fortalte 
os bl.a. om ESA´s projekter, og specielt 
om et projekt som var den første satellit 
på en komet, og om hvordan det hav-
de taget omkring 10 år for satellitten at 
komme til selve kometen. Han fortalte 
om alle de forskellige kredsløb og atmo-
sfærer, satellitten havde været igennem. 
Det var selvfølgelig ikke det eneste vi 
lærte om rummet i perioden med læren 
om rummet, vi så også et par film bl.a. 
en film om den forfærdelige katastrofe 
på Apollo 13.

TOPPEDALSKOLEN:

Biksen 6. klasse
På Toppedalskolen har vi en skolebod, 
og traditionen er, at det er 6. klasse der 
har ansvaret for skoleboden. Vi sælger 
en masse mad og drikke, og det hele 
koster lidt forskelligt. Vi sælger fx vand, 
juice, icetea, grovboller, omeletter, fri-
kadeller og grove pizzasnegle. Nogle 
gange evaluerer vi på varerne. Hvis der 
er noget, som ikke sælger så godt i en 
periode, så prøver vi at finde et bedre 
alternativ. Fx er omeletter en nyhed i vo-
res udvalg.

Vi bliver meget ”voksne” ved at have 
boden, fordi vi skal have styr på mange 
ting, som kræver mod og ansvarlighed. 
Der er mange arbejdsopgaver, som skal 
varetages, og da vi er en lille klasse, så vi 
bliver nødt til at samarbejde. Nogle gan-
ge kan det være stressende. Fx når man 
er optaget af skolearbejdet og glemmer 
klokken. Det er samtidig lærerigt at stå 
i skoleboden, da man lærer matematik 
og at tage ansvar for sine arbejdsopga-
ver. Derudover gør skolebolden, at man 
kan få en god ekstra bid til madpakken.

Vi har forskelige pligter, som vi har 
delt op i ulige uger og lige uger. Vi var-
mer mad om morgenen, som man kan 
købe i det lille frikvarter, i hvilket man 
også kan bestille til det store frikvarter. 
Sammen med vores lærere har vi udar-
bejdet et skema, så vi altid ved, hvem 
der har tjansen.

Det er meget hyggeligt at stå i skole-
boden, da man udover arbejdet lærer 
hinanden at kende på forskellige må-
der - vi er gode til at lære hinanden nye 
tricks. Vi har en god hygiejne, vi husker 
at vaske vores hænder, inden vi gør ma-
den klar. Vi har talt meget om bakterier, 
og hvordan man undgår at sprede dem. 
Vi har arbejdet med et emne omkring 
hygiejne og bakterier.

Fredag er vores bedste salgsdag, der 
er der mange, der får penge med af 
deres forældre, så de har lidt ekstra fre-
dagshygge.

Vi sælger ca. for 400 kr. om dagen i 
Bixen, og overskuddet går til eleverne.

Hver anden uge har 
områdets skoler mulighed for 
at fortælle om deres hverdag 

her i avisen

RANUM SKOLE:

Pilotprojekt i Ranum
Vesthimmerlands Kommune søsatte i 
foråret et forsøgsprojekt ”Åben rådgiv-
ning” i form af en fremskudt indsats, som 
skal være med til at styrke den tidlige og 
forebyggende indsats i lokalområdet, så 
børn i faldende trivsel støttes så tidligt 
som muligt.

”Åben Rådgivning” er et tværfagligt 
team bestående af psykolog, Jakob Se-
verin, socialrådgiver, Marielle Søndberg, 
og sundhedsplejerske, Sascha Freilev. 

Teamets formål er, i samarbejde med 
skolen, at støtte, rådgive og vejlede fa-
milier, der af forskellige årsager står i en 
vanskelig situation. 

For børn kan det f.eks. være hjælp:
•  hvis du føler dig ensom eller har pro-

blemer i forhold til klassekammerater.
•  hvis du føler dig usikker.
•  hvis det er svært at være barn i din fa-

milie.
•  hvis dine forældre skændes eller er ble-

vet skilt.

For forældre kan hjælpen f.eks. være:
•  hvis I har problemer i familien, som på-

virker barnet.
•  at tale med nogen om sorg, krise, skils-

misse eller lignende.
•  hvis I har usikkerhed om, eller har for-

skellige holdninger til opdragelse.
•  hvis I har bekymring om barnets trivsel.

Aktiviteterne i Åben Rådgivning er 
meget varierende. Udover at rådgive 
børn og forældre, arbejder vi også med 
brobygning til andre eksisterende tilbud, 
samt giver sparring til personaler i be-
kymringssager. Vores koncept er, at vi al-
tid har en ”åben dør”. Det betyder, at ele-
ver, forældre og personale ikke behøver 
at have lavet en aftale for at snakke med 
os, men blot skal banke på døren til vo-
res kontor på Ranum Skole, hvor vi som 
udgangspunkt sidder tirsdag fra 12.30-
16.30 og torsdag fra 8.00-17.00. Det er 
dog muligt at aftale andre tidspunkter 
for møder, hvis det ikke er en mulighed 
indenfor de normale åbningstider. 

Teamet arbejder tværfagligt og benyt-
ter deres faggruppekompetencer, men 
tilbyder også en mere specifik hjælp, som 
f.eks. samtaler med psykologen, samtaler 
om familien med socialrådgiver og sam-
taler med sundhedsplejersken om moti-
on og sund kost. Mulighederne for sam-
tale, vejledning og råd er mange. 

Teamet arbejder aktivt med synlighed 
på skolen. Derfor deltager vi i skolens ar-
rangementer, samt er på besøg i klasser-
ne, hvor vi f.eks. laver ”tip en 13’er” eller 
holder oplæg om motion og kost.
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VI HOLDER ÅBENT HUS 
LØR DEN 5. SEPTEMBER KL. 9.00 - 15.00
SØN DEN 6. SEPTEMBER KL. 10.00 - 15.00

SKYDEDØRE  

UANSET MODEL - 30% RABAT I SEPTEMBER

Kampagnen kan ikke kombineres med andre rabatter eller med AUBO Finansiering.  På indretning gælder kampagnen på AUBO producerede standardvarer.  Tilbuddet gælder ved køb i september 2015 og levering senest 18. december 2015.

 
KAMPAGNEPRIS 

FOR VALGFRIT SÆT

19.999,-
KUN I SEPTEMBER

 

LÆKKER AEG 
HVIDEVAREPAKKE 
TIL HALV PRIS

KIG IND OG SE VORES SPÆNDENDE UDVALG AF 

WELLMORE SPA OG BADEKAR

VILSTED SØ LØBET 2015

TILMELD DIG PÅ

sportstiming.dk

Premiereløb i den smukke natur  
ved Vilsted sø

LØBSRUTER

Halvmarathon • 21,1 km • 175 kr.
Motionsrute • 13,1 km • 125 kr.
Familierute • ca. 5 km • 95kr.

•   Medaljer ved målstregen til alle, der gennemfører

•   Super forplejning på ruten og efter løbet, hvor frivil-
lige fra Beredskab Vesthimmerland sørger for varm 
mad ved Ranum Multikulturhus

•   Flotte præmier til vinderne på hver rute og mange  
lodtrækningspræmier før løbet på alle startnumre

START OG MÅL

Ved Ranum Efterskole, hvor der er parkering

OMKLÆDNING OG BAD

I Ranum Multikulturhus

TILMELD DIG NU  

på www.sportstiming.dk, der sørger for profes- 
sionel tidtagning. Her kan du også bestille t-shirt.

ARRANGØRER

 
Lions Club, Løgstør med opbak-  

 ning fra IK Vest, Ranum Borger-   
 og Handelsstandsforening, Ranum
 Multihal og Ranum Efterskole

PROGRAM

Kl. 9.00  Mulighed for omklædning i Ranum  
Multikulturhus

Kl. 10.30  Udtrækning af lodtrækningspræmier på 
startnumrene foran Ranum Efterskole

Kl. 10.45 Fælles opvarmning 
Kl. 11.00 Start på halvmarathon 
Kl. 11.05 Start på motionsruten
Kl. 11.20 Start på familieruten

Hovedsponsor:

Lørdag den 26. september 

Find os på
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Kai Berntsen Knaldhårde Hvidevarer
HVIDEVARER OG EL-ARTIKLER · KØKKEN, BAD OG GARDEROBE · BELYSNING

Østergade 27, 9460 Brovst, tlf. 98 23 14 85
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-17.00 - Lørdag kl. 10.00-13.00

Du kan få det hele i Brovst
AEG 
Vaskemaskine
LFL67806
Flere fordele:
•  Ekstra stor lugeåbning gør det nemmere at 
 lægge vasketøjet i og tage det ud.
•  Invertermotor - næsten lydløs under drift og 
 med længere levetid
•  Mulighed for at vælge sluttid (3-20 timer senere)
•  Kulfri Silence Inventer motor
•  Digital display med resttidsvisning
•  Maks fyldmængde, kg. 8
•  Centrifugeringshastighed, o/min. 1600
•  Energieffektivitetsklasse: A+++

KUN 10 STK.

Normalpris 6.995,-

NU 
KUN  4.995,-

SPAR 2.000,-

 
 ALL IN ONE 

-BO PÅ KOSTSKOLE &  

TAG SAMTIDIGT EN UNGDOMSUDDANNELSE 

Den 1. januar 2016 igangsætter 
Renovest ny indsamlingsordning 
af genanvendeligt affald for 
samtlige borgere i Vesthimmer-
lands Kommune.

SIDEN BYRÅDET tilbage i juni 
måned godkendte den nye 
indsamlingsordning, har 
Renovest arbejdet videre på 
det, der den 1. januar 2016 
bliver en ny og gennembear-
bejdet indsamlingsordning 
for hele kommunen.

Indsamlingsordningen 
kommer til at gå under nav-
net RESPEKT FOR RES-
SOURCER – med en klar pa-
rallel til regeringens res-
sourcestrategi om 50% gen-
anvendelse af husholdnings-
affaldet.

Nu bliver det nemmere for al-
le

Det helt centrale i ordnin-
gen er, at alle får nem ad-
gang til en bedre affaldssor-
tering, siger Heine Munk, 
der er direktør for Renovest. 
Vi er helt bevidste om, at der 
skal ændres på nogle vaner i 
den sammenhæng, men for 
langt de fleste, er der faktisk 
et reelt ønske og en vilje til at 
gøre en grønnere forskel. Nu 
gør vi det nemmere for alle, 
og det glæder vi os meget til.

Det er din boform, der af-
gør, hvordan du kommer af 
med affaldet.

Parcelhuse og landejen-
domme:

Alle parcelhuse og lande-
jendomme får udleveret tre 
sorte containere (”standard-
pakken”). En 190 liters til 
dagrenovation og to stk. 240 
liters til de genanvendelige 
materialer. Desuden får man 
også udleveret en miljøkasse 

til farligt affald.
Dagrenovation:
Containeren på 190 liter 

skal bruges til dagrenovati-
on. Den bliver fremover 
tømt hver 14. dag. Dagreno-
vationscontaineren er delt i 
to, fordi vi senere regner 
med, at vi også skal sortere 
organisk affald fra dagreno-
vationen. Ved allerede nu at 
købe containeren opdelt, 
sparer vi penge. Borgeren 
kan derfor, indtil andet op-
lyses, bruge begge rum til al-
mindeligt dagrenovation.

De genanvendelige mate-
rialer:

De to containere til papir, 
pap, glas, metal og hård pla-
stik er hver på 240 liter. De 
bliver tømt ca. hver 6. uge. 
Disse to containere er også 
delt i to. Der skal papir og 
pap i den ene container – i 
hvert sit rum. I den anden 
container skal der hård pla-
stik i den ene side og blandet 
glas og metal i den anden 
side.

Glas og metal kan blandes 
i samme rum, fordi det nemt 
kan adskilles på sorterings-
anlæggene.

De gamle containere:
Den gamle papircontainer 

bliver indsamlet og genan-
vendt, mens den gamle dag-
renovationsbeholder er bor-
gerens egen. Vi foreslår at 
borgeren, til næste år, bru-
ger den til opsamling af ha-
veaffald eller andre genan-
vendelige materialer.

Rabatordning:
Som udgangspunkt skal 

containerne stå, hvor dagre-
novationscontaineren og 
papircontaineren står i dag 
(standplads). Hvis en borger 
vil stille sine containere frem 
til skel på tømningsdagene, 

eller gerne vil lave en per-
manent standplads til alle 3 
containere ved skel, så kan 
borgeren opnå en rabat i sit 
renovationsgebyr.

Alle borgere vil modtage 
information om, hvordan de 
kan tilmelde sig rabatord-
ningen og information om 
hvad definitionen på ”skel” 
er.

Storskraldsordningen:
Storskraldsordningen 

fortsætter som nu. Der udle-
veres en miljøkasse, som 
skal bruges til farligt affald. 
Når den er fuld, stiller borge-
ren den ud til storskralds-
ordningen på afhentnings-
dagen, og chaufføren bytter 
den til en tom. Derudover 
udvides storskraldsordnin-
gen med tekstil og blød 
plastfolie.

Etageboliger og rækkehu-
se:

Indsamlingsordning og 
dagrenovation:

For dem som i dag har af-
hentning af papir og dagre-
novation ved hver husstand, 
vil ordningen for parcelhuse 
gælde – altså den såkaldte 

”standard pakke”.
I områder, hvor renova-

tionsbilen ikke kan komme 
til, vil der i stedet blive op-
stillet centralt placerede af-
faldsøer, hvor man kan afle-
vere papir, pap, glas, metal, 
hård plastik og dagrenovati-
on. Alle grundejer- og bebo-
erforeninger vil blive tilbudt 
at indgå i en dialog med Re-
novest omkring placeringen 
af disse affaldsøer, og hvor-
dan de skal se ud.

Storskraldsordningen:
På annoncerede dage bli-

ver det muligt at stille stor-
skrald ud til de opstillede af-
faldsøer.

Sommerhuse:
Indsamlingsordningen:
I alle sommerhusområder 

bliver der etableret centralt 
placerede affaldsøer, hvor 
man kan aflevere papir, pap, 
glas, metal, hård plastik og 
dagrenovation. Alle som-
merhusforeninger vil blive 
tilbudt at indgå i en dialog 
med Renovest omkring pla-
ceringen af disse affaldsøer 
og hvordan de skal se ud.

Dagrenovation:

Stort set alle sommerhus-
områder fortsætter som nu 
med at få hentet dagrenova-
tion ved sommerhuset. Hvis 
adgangsforholdene ikke 
overholder kravene (jf. re-
gulativ for husholdningsaf-
fald), kan grundejer vælge 
at placere dagrenovations-
stativet fast i skel, eller sætte 
sækken ud i skel på tøm-
ningsdagen.

Desværre er der nogle om-
råder, hvor vi i dag ikke kan 
komme ind med renova-
tionsbilen. Derfor er det be-
sluttet, at disse områder 
fremover skal bringe dagre-
novationen frem til de om-
talte affaldsøer. De områder 
det drejer sig om er: 
Lendrup, Gatten Golf & Spa 
Resort og DayZ i Rønbjerg. 
Disse sommerhuse kan fort-
sætte med, at samle deres 
affald ved huset som de ple-
jer og så køre med sækken til 
affaldsøen, når der er behov. 
I disse sommerhusområder 
vil der blive opstillet ekstra 
affaldsøer KUN til dagreno-
vation, så der ikke bliver så 
langt imellem afleverings-
stederne.

Storskraldsordningen:
På annoncerede dage bli-

ver det muligt at stille stor-
skrald ud til de opstillede af-
faldsøer.

Størrelsen på de tre containe-
re.

Vi ved, at nogle borgere al-
lerede nu spørger om stør-
relsen på de tre containere. 
Men vi er desværre ikke i 
stand til at svare på det, da 
udbuddet først afsluttes i 
slutningen af oktober. Det, 
vi ved, er at de bliver sorte og 
maksimalt bliver 60 cm bre-
de. Når vi kender målene, 

skal vi naturligvis sørge for 
at informere så bredt som 
muligt – det vil sige her i avi-
sen, på vores hjemmeside 
osv.

Du kan være helt sikker på, 
at vi holder dig opdateret.

Vi har valgt flere forskelli-
ge måder at holde dig opda-
teret på.

Det har vi gjort, for at sikre 
en god og bred information 
– uanset hvilket medie man 
foretrækker.

Lokale aviser: I de lokale 
aviser i Vesthimmerland vil 
der hele efteråret og vinte-
ren igennem komme uddy-
bende artikler.

Hjemmesiden: På vores 
hjemmeside www.renovest.
dk under fanen NY IND-
SAMLINGSORDNING 2016 
vil du til hver en tid kunne 
finde al information.

E-boks: Senere på året vil 
du modtage et brev i din e-
boks. Det er Vesthimmer-
lands Kommune, der er af-
sender på brevet.

Facebook: Hvis du er på 
Facebook og gerne vil have 
informationen den vej, kan 
du LIKE vores side www.fa-
cebook.com/renovest.dk

Info-folder: Sidst men ikke 
mindst husstandsomdeler vi 
et informationshæfte, som 
du modtager i slutningen 
året – inden ordningen træ-
der i kraft. Hæftet bliver et 
lille opslagsværk med blandt 
andet en sorteringsvejled-
ning.

Er der noget, du er i tvivl 
om?

Så er du naturligvis altid 
velkommen til at kontakte 
Renovest på 98683200 eller 
på info@renovest.dk

Ny indsamlingsordning af a� ald 
i Vesthimmerlands Kommune

Ved årsskiftet bliver der udleveret tre nye containere til hver hus-
stand.
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Tandlægerne
Løgstør

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

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.00-16.00

Se www.tandlaegernelogstor.dk

Løse tænder
og parodontose?
Vi har uddannet parodontolog, 

som kan hjælpe dig.

Ring for konsultation.

· 

Bevar det var det v gode handelsliv
– tak fordi du handler lokalt!

CAFÉ - CATERING - TAKE-AWAY

ÅBNINGSTIDER 
I CAFÉ OG BUTIK:
Mandag-onsdag . kl. 8.00 - 19.00
Torsdag-lørdag .... kl. 8.00 - 20.00
Søndag ............................Lukket

Nye traditioner skabes

Hjemmelavet
mad

Højt
serviceniveau

god oplevelse!

God kvalitet

www.muslingebyen.dk

Tilbuddet gælder hele uge 36

Prøv Tetzlaff’s nye meget lækre

BRUNCH
Æg, pølser, bacon, ymer, pande-
kage, hønsesalat, brie, spegepølse,
kaffe og øko saft

 KUN 135,-

Østerbrogade 15 · 9670 Løgstør · Telefon 9867 1079

Buksesmeden

Buksesmeden

B Baro c - uksegalleriet

B Baro c - uksegalleriet

Buksesmeden
B Baro c - uksegalleriet

TØJ TIL HELE FAMILIEN
Kør til Løgstør
● Tryk/broderi
● Profil-/arbejdstøj
●  Ung dreng/pige 

8-16 år
● Dametøj
● Herretøj
● Big size dame+herre
● Sko
● Brugskunst

– vi kan nærmest alt!

DU KAN NÅ DET ENDNU...
SPAR OP TIL

÷70%
PÅ DE SIDSTE 

SOMMERRESTER
Bestemt et besøg værd!

FysioterapiL gstør

Blekingevej 17  9670 Løgstør  Tlf. 98 67 42 00  loegfys@mail.dk

Se yderligere oplysninger på www.logstorfysioterapi.dk

Løgstør Fysioterapi

Træningscenter for alle
Træningscentret henvender sig til alle, som gerne vil træne under professionel vejledning. 
Når du træner i vores center, kan du få et unikt træningsprogram og vejledning fra vores 
egne fysioterapeuter. Vi kan tage højde for dine behov, så du kan rette træningsfokus og 
opnå netop den eff ekt, du ønsker. Træningscentret er åbent alle dage kl. 5.00-22.00. 

Tekst og fotos af Villy Jørgensen
LØGSTØR Y’S Men’s Club har 
startet efterårssæsonen med 
to virksomhedsbesøg.

Det første besøg var det 
tidligere Beton og cement-
støberi i Vilsted, hvor Her-
man Buus i en menneskeal-
der fremstillede fliser, ce-
mentrør og alt i betonvarer. 
Virksomheden er nu overta-
get af mekaniker Jørn Niel-
sen i Flejsborg der dels an-
vender lokalerne til at huse 
sine veterantraktorer og dels 
til en meget særpræget sam-
ling af møbler, tæpper og 
malerier.

Jørn Nielsen viste rundt og 
fortalte med sin specialvi-
den og sin erfaring fra op-
vækst med traktor og auto-
branchen og de forskellige 
mærker og deres styrke og 
særpræg, fra de små Fergu-

son til de store traktorer, der 
nu anvendes i moderne 
landbrug. Efter traktorrund-
visningen gav Jørn Nielsen 
kaffe i de nyindrettede loka-
ler, der nu er prydet af stil-
fulde møbler, malerier og 
diverse antikviteter.

Næste besøg var på Frans-
gårds Maskinfabrik i Fred-
bjerg. Her startede Thorkild 
Fransgård med at fremstille 
landbrugsredskaber i 1967. 
Det startede med sideven-
deriver, harver og hø- og 
halmbaner. Fra 1978 påbe-
gyndtes produktion af skov-
spil, der blev påmonteret 
traktorer så man med vire-
træk havde 40 meter kabel-
virer til at trække træstam-
merne fri af skoven. Senere 
optog man produktionen af 
planeringsskær til skovveje 
og grusveje.

På virksomheden er ansat 
45 medarbejdere og de 90% 
af de fremstillede maskiner 
går til eksport, især til Skan-
dinavien. Den nuværende 
salgsdirektør Jørn Frands-
gaard viste rundt i de store 

fabrikshaller og gav klubben 
kaffe og besvarede mange 
aktuelle spørgsmål fra klub-
deltagerne, hvor af en del 
var tidligere landmænd og 
-damer.

Efter disse to meget inte-

ressante besøg forsætter Y’s 
Men’s klubben sit arbejde 
med støtte til kristen ung-
domsbevægelser samt nød-
hjælpsorganisationer,

Indtægterne kommer dels 
ved gaver og overskud fra 

møbel-genbrugsbutikken på 
Limfjordsvej. Præsident er 
nu Olaf Larsen, vicepræsi-
dent Liselotte Nielsen, Skat-
mester Christian Mejdahl, 
og sekretær er Villy Jørgen-
sen.

Sæsonstart i Løgstør Y’s Men’s Club

Jørgen Frandsgaard med Løgstør Y’s Men’s Club med nogle af fir-
maets produkter.Jørn Nielsen, t.h., fremviser en af sine 39 veterantraktorer.
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DCM Cykler & Have/Park-maskiner
Industrivej 9 · 9690 Fjerritslev
Tlf: 98 22 52 48 · web: www.d-cm.dk

“NORD” . . . . . . . . HVER MANDAG
“SYD” . . . . . . . . . . HVER TIRSDAG
“VEST” . . . . . . . . . HVER ONSDAG
“ØST” . . . . . . . . . . HVER TORSDAG
“FJERRITSLEV” HVER FREDAG

NYHED !
Vi kører nu faste landture hver uge, hvor vi 
afhenter og bringer din maskine/cykel m.m. 
til service eller reparation.
Overstiger reparationsprisen ikke total kr. 200,- 
tillægges kr. 50,- i fragt. Ellers er det GRATIS!

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 8-17. Lørdag kl. 9-12.

Bestilling 
senest 

dagen før 

kl. 14.00  
Migatronic

DCM Cykler & Maskiner ApS | Logomanual | Side 21.1 Logo 
Hovedlogo

Copyright Vizuall.dk

DANMARKS BILLIGSTE 
KVALITETSBILER

PRIS 38.995,-

PRIS 42.995,-

Crossland S300
1 cyl. 4 ventilet, 272 ccm, 20 HK, elstart, 
høj + lav + bakgear, hvid.

Indregistreret som bil.

PRIS 63.995,-
inkl. reg. afgift og lev. omk.

Indregistreret som bil.

PRIS 67.995,-
inkl. reg. afgift og lev. omk.

Jammerbugtens 
største afdeling 

af have/parkmaskiner, 
cykler, ATV´er og 

scootere.
Altid mindst 

150 cykler på lager.

1 cyl. 4 ventilet, 446 ccm, 30 HK, elstart, 
CTV med bakgear, alufælge, sort eller hvid.

Cobra Supermoto 400

KAN 
BENYTTES TIL GADEKØRSEL

KAN 
BENYTTES TIL GADEKØRSEL

KAN ARBEJDSHESTFRITIDSKØRETØJGADEMASKINE

3 - i - 1KOM IND OG OPLEV

• Et økonomisk alternativ til   
 familiens bil nr. 2

• Stærk, robust, økonomisk og  
 kraftig motor

• Nem og enkel betjening,   
 så alle i familien kan nyde   
 køretøjet

• Gadeaff jedring og gadedæk
 Sikre køreegenskaber til 
 terræn og habil til gadekørsel

Klim Sparekasse
- Lokal, loyal og selvstændig siden 1877
Oddevej 25, Klim, 9690 Fjerritslev 
Tlf. 98 22 52 55 - www.klimsparekasse.dk 

Skal vi mødes?

Klim

LAD OS STÅ SAMMEN OM 
DE LOKALE VÆRDIER

Nærværende & konkurrencedygtig 

Henrik, Klim

Solvejg, 
Gøttrup

Mette, Klim

Dorthe, Fjerritslev Joan, Løgstør

Jette, Øsløs

Dorit,
Gøttrup

Torben,
Tranum

Mogens,
Østerild

 THY - HANNÆS

HIMMERLAND

 JAMMERBUGT 

KULTURPARTNER: 

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Jyllandsgade 54 - 9600 Aars 
www.vmalfa.dk - info@vmalfa.dk - 96 98 00 50  

JETTE TORP & PRINSENS MUSIKKORPS 
Lørdag 12. september 2015 kl. 20.00 

PROMENADEKONCERT med Prinsens 
Musikkorps og Jette Torp som solist. 
Orkestret dirigeres af stjernetrompetisten 
Ole Edvard Antonsen. 

En festlig aften med masser af skøn messing-
musik. Koncerten indgår i ALFAs fejring af 150 
året for Carl Nielsen, og programmet vil byde på 
musik af landets største komponist samt på 
populære toner. 

Billetsalg: www.himmerlandsbilletten.dk. 
Fysisk billetsalg på de himmerlandske 
biblioteker samt i ALFA (man & tor kl. 14-16.30). 

Billetpris: Kr. 195 

Læs mere på www.vmalfa.dk 

Af Per Bisgaard (V),  
byrådsmedlem

AV, DET gør ondt – at få sit 
forslag bortdømt, inden det 
har fået en reel mulighed for 
at blive vurderet af de, der 
skulle leve med forslagets 
rammer. Byrådsmedlem-
merne fra Konservative, SF, 
S og radikale har med deres 
høringsforslag om at lukke 
tre skoler og deres fravalg af 
DF og V´s forslag – der kun-
ne give de nedlukningstrue-
de skoler Blære, Strandby og 
Overlade en mulighed for at 
overleve – allerede slået et 
vigtigt søm i kisterne med de 
tre – nu – ”dødsdømte” sko-
ler.

De fire partiers medlem-
mer talte flere gange under 
byrådsdebatten positivt om 
at lade DF og V´s forslag 
komme til høring, men da 
det kom til den endelige af-
stemning, måtte man fra 
konservativ side gribe til en 
nødløsning, i form af et æn-

dringsforslag, for at hindre 
økonomiudvalgets beslut-
ning om at sende begge for-
slag i høring. En ”demokra-
tisk” – men set med Venstre-
øjne usympatisk måde at 
trumfe sine egne holdninger 
igennem på, men det efter-
lader en budgetpartner, 
Venstre, med store overve-
jelser, - om et fortsat samar-
bejde er bæredygtigt. 

På trods af at vores, Ven-
stre og DF´s, forslag ikke får 
mulighed for at blive hø-
ringsberettiget, så vil vi op-
fordre og anbefale – ikke 
mindst – borgerne med bo-
pæl omkring de tre nedluk-
ningstruede skoler Strand-
by, Blære og Overlade til, 
parallelt med deres hørings-
svar, at kommentere vores 
forslag/vores model, der i 
høj grad er fleksibel og rum-
mer mange løsningsmodel-
ler til finansiering af det, af 
ØK, krævede råderumsbi-
drag på godt 10 mio. kr.

SØM I KISTERNE

Beskæmmende
Af Annika Jensen, Terapien Røde 
Kors Hjemmet Løgstør.

RØDE KORS Hjemmet er det 
mest fantastiske plejehjem 
jeg kender til. Vi har varme, 
hjemmelighed, duft af mad, 
god stemning og højt hu-
mør.

Der er fokus på høj faglig-
hed og reglerne bliver fulgt. 
Når det så er sagt, er der en 
fantastisk vilje til at ville, alt 
det som nogen gange følges 
uoverskuelig i disse spareti-
der. Vi arbejder på kryds og 
tværs hos os, hvis der er syg-
dom eller hvis vil lige synes 
at vi skal på tur med beboer-
ne, så tager jeg opvasken, 
eller lidt plejeopgaver.

Forstanderen hjælper 
med plejeopgaver, rengø-
ringspigerne tager nogle an-
dre opgaver osv. Vi hjælper 
og støtter hinanden for at 
opnå det ultimative sam-
men med beboerne. For mig 
er det meget vigtigt at kun-

ne give beboerne nærvær, 
omsorg og et spændende liv, 
vægtet højest af alt, det er 
det jeg brænder for og har 
arbejdet med siden jeg blev 
uddannet for 20 år siden. 
Min ledelse gør det muligt, 
at jeg elsker at møde på mit 
spændende arbejde hver 
dag, for at give beboerne de 
bedste betingelser, selvom 
det til tider er et stressende 
job.

Jeg har mange kollegaer 
som sammen med mig, ger-
ne tager i sommerhus og 
bruger meget fritid derpå, 
fordi vi har lyst til at give de 
37 beboere en fælles ople-
velse. Vi knokler, og vi gør 
det gerne. Det er vigtigt for 
mig at beboere og pårøren-
de har det godt, og at vi løf-
ter i flok. Jeg elsker mit job, 
både i terapien og i plejen. 
Så kære politikere: Jeg er 
meget uforstående overfor 
hvorfor sådan et velfunge-
rende plejehjem er luk-
ningstruet. Vi gør en forskel 
hver dag, som skrevet i en 
rapport fra Det kommunale 
Tilsyn: ”I kan noget særligt 
på Røde Kors Hjemmet”.

Jeg kæmper sammen med 
mine kollegaer, pårørende 
og venner af huset, for at I 
ikke træffer en meget for-
kert beslutning.

GODT ARBEJDE

Røde Kors Hjemmet er 
ikke bare mit job

Har du ikke fået Vesthimmerlands Folkeblad  
så kontakt NORDJYSKE

Udfyld: www.budzonen.dk/tastselv eller tlf. 99 35 34 34 - tast 1
Mandag kl. 8.00-15.00 • Tirsdag kl. 10.30-15.00 • Onsdag og torsdag kl. 8.00-16.00 • Fredag kl. 10.30-15.00
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kvaliteten helt i top – prisen helt i bund
princippet

www.aldi.dk

BEGRÆ
NSEDE 

PAR
TIE

R

Spar op til 50%på mangevarer!

Mandag-fredag 8-20 
Lørdag-søndag 8-18

Vi modtager

Helt uden gebyr

KVALITETEN HELT I TOP - PRISEN HELT I BUND

I vores butik 
Limfjordsvej 13

Løgstør

OPRYDNINGS-
SALG

Fredag den 04.09 -  
søndag den 06.09 
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line@limfjordsmuseet.dk

Maritim Festival
Mandag den 7. september er der igen lagt op til maritime festligheder 
på havnen i Løgstør, når 60 store træskibe mødes i Løgstør inden kapse-
jladsen Limfj orden Rundt. Mandag den 7. september byder på masser af 
aktiviteter for store og små.
Lørdag og søndag den 5. og 6. september er der mesterskaber i smakke-
joller. 
Se mere på www.limfj ordsmuseet.dk

Food Aarhus 
Fredag den 4. til søndag den 6. september stiller Løgstør Muslingelav 
sammen med VisitVesthimmerland op til Food  Festival i Aarhus og damp-
er muslinger og taler med gæsterne om Muslingebyen, events, muslinger 
mm. 

Folkeuniversitetet i Vesthimmerland
14. september: Berlin - brændpunktet i den kolde krig v. cand.mag. 
Christian Friis. Sted: Byrådssalen, Rådhuset Løgstør (indgang Fredens-
gade). Pris kr. 90,-
21. september: Arabiske stemmer og drømme v. skribent, foredragsholder 
og politiker Naser Khader. Sted: Ranum Efterskoles festsal. Pris kr. 90,-
Se hele efterårsprogrammet på www.fuvh.dk

Cykelløb i Løgstør 
Lørdag den 12. september afh older LHK Løgstør Håndboldklub cykelløb 
for børn og voksne. Kom og se det spændende løb, som afvikles kl. 10-11.  
LHK arrangerer også en række andre aktiviteter for store og små.  

Vilsted Sø Løbet 
26. september er der Vilsted Sø Løb. Løb halvmaraton, motionsrute (13,1 
km) eller familierute (5 km). Se mere på www.sportstiming.dk 

Løgstør BIO
Sommeren 92 vises i Løgstør BIO 28. august - 6. sept. kl. 19.30
Eftermiddags lm torsdag d. 3. sept. kl. 14.00 med kaff e og kage
TESTAMENT OF YOUTH vises i Løgstør BIO 7. - 9. september kl. 19.30
Eftermiddags lm torsdag d.10. sept. kl. 14.00 med kaff e og kage
Se hele programmet på www.logstor-bio.dk 

 

Husk at følge Muslingebyen Løgstør på 
Facebook og Instagram

www.muslingebyen.dk
Se mere på

Af Nanna Folke Olsen: Når skibe-
ne lægger til kaj i Løgstør, man-
dag den 7. september 2015 bliver 
det til en festival i børnenes 
tegn. Aldrig før har vi haft mulig-
hed for at tilbyde så mange og så 
gode maritime oplevelser for de 
mindste.

Maritimt festfyrværkeri
Traditionen tro er starten 

på Limfjorden rundt en ma-
ritim festdag i Løgstør. Når 
de mange skibe ankommer, 
genlyder luften af komman-
doråb og der er en duft af 
tjære og tovværk. Mastesko-
ven er et betagende syn, og 
tankerne går uværgerligt til-
bage i tiden og ud på de syv 
verdenshave. 

Den maritime kultur 
handler om tradition og for-
nyelse og der er plads til beg-
ge dele, når dagen byder på 
aktiviteter for store og små. 
Traditionen tro kan festiva-
lens gæster nyde gratis entre 
på Limfjordsmuseet, gratis 
sejltur i Limfjordsmuseets 
Aalborgjolle, skibsvandrin-
ger, sejlture på fjorden, de-
monstration af søredning, 
skibstræk i Frederik den VI-
I’s Kanal med hest som i 
gamle dage. Det hele krydret 
med god musik, mad og sø-
mandsstemning langs hav-
nen. 

Skibe i alle udformninger
I år står Maritim Festival 

særligt i børnenes tegn, og 
dagen byder på sjove og ud-
fordrende aktiviteter for 

børn i alle aldre. I festivaltel-
tet får byens børnehave- og 
0. klasses børn mulighed for 
at bygge deres eget model-
skib. Med træ, snor, tegne-
grejer, maling og masser af 
fantasi guider unge skibs-
kyndige elever fra Produkti-
onshøjskolen Marienlyst 
børnene igennem byggeriet 
af deres helt eget modelskib. 
Det bliver med garanti flot 
udsmykket, inden dets sejle-
genskaber kan afprøves ved 
strandkanten. 

Der bliver også rig lejlig-
hed til at prøve sine mariti-
me færdigheder af, når Le-
geskibet i skikkelse af skon-
nerten ”Halmø” ankommer 
sammen med de andre store 
skibe. Legeskibet kombine-
rer traditionel maritim kul-
tur med aktiv kultur for leg 
og bevægelse og serverer det 
hele i form af en unik ople-
velse på havnekajen. Lege-
skibet er et fem-årigt samar-
bejde mellem Gerlev Idræts-
højskole og Lauritzen Fon-
den, som vi nu får glæden af 
i Løgstør. 

Helt konkret medbringer 
Legeskibet og den medføl-
gende Legebil et væld af le-
geredskaber og ideer – ”Leg 
på kaj” - og en flok Legema-
troser, der forstår at aktivere 
både besætninger og publi-
kum. Der er så forskellige re-
kvisitter som bordspil, judo-
måtter og stylter, og meget, 
meget mere. Legematroser-
ne vil også instruere i fælles 

lege som ”Hajen i Det Røde 
Hav”, ”Jagten på den gyldne 
skat” og ”Sild i en tønde”. 

Som om skibsbygning og 
leg ikke var nok, så kan man 
også blive udfordret på 
smagssansen, når Limfjords-
museets naturvejleder af-
holder kogeskoler kaldet 
”Mad med Minder”. Her får 
deltagerne mulighed for at 
komme under overfladen og 
smage nogle af de råvarer, 
som fjorden byder på, sam-
mensat til retter inspireret af 
historiske opskrifter. 

Små og hurtige
I weekenden op til Mari-

tim Festival arrangerer Lim-
fjordsmuseet kapsejladser 
for mindre sejlførende 
brugsfartøjer. Fjorden vil da 
vrimle med sjægte, aalbor-
joller, kragejoller og andre 
både, der dyster om at kom-
me først over målstregen. 
Det er et betagende syn, når 
de mange røde sejl flokkes 
på fjorden ud for byen. Så 
der er ingen tvivl om, at Ma-
ritim Festival nok igen i år 
skal blive en festlig maritim 
dag, hvor der bliver noget 
for alle sanser, og hvor vi får 
lejlighed til at fejre den stol-
te danske sejlskibstradition. 

Maritim Festivalpå trapperne  

I mandags gik starten på to 
ugers skolecykling for tusindvis 
af børn, da kampagnen Alle Børn 
Cykler rullede i gang. Det er Cyk-
listforbundet og TrygFonden, 
som står bag Alle Børn Cykler, 
der for 15. år i træk giver børn, 
skoler og familier en sjov anled-
ning til at sætte fokus på sunde 
transportvaner og komme op på 
cyklerne.

I DE kommende to uger er 
der 134.000 gode grunde til 
at være ekstra opmærksom i 
trafikken. Så kører Alle Børn 
Cykler nemlig på skoler i he-
le landet, og 134.000 små 
cyklister myldrer ud i trafik-
ken. I to uger indsamler ele-
verne points, når de cykler 
til og fra skole. Klasserne dy-
ster om flotte præmier – fx 
nye cykler til alle børn i vin-
derklassen. Og som noget 
helt nyt i år giver det også 
points at cykle i fritiden. 

Prøv en ny morgenrutine
Alle Børn Cykler er sjov at 

være med i – men kampag-
nen gør også en helt konkret 
og målbar forskel for elever-
ne. Hvert år får Alle Børn 
Cykler nemlig 5.000 helt nye 
børnecyklister i gang med at 
trampe i pedalerne. Det vi-
ser en evaluering fra COWI. 

”I en tid hvor cykelkultu-
ren er under pres, og hvor 
hvert tredje nye skolebarn 
bliver kørt til skole af deres 

forældre, er det særligt vig-
tigt at give børnene mulig-
hed for at cykle. Sunde va-
ner grundlægges i barndom-
men og derfor er det vigtigt 
at introducere en aktiv 
transportform helt fra be-
gyndelsen”, siger Christoffer 
Elbrønd, Projektleder i Tryg-
Fonden.

For mange familier kan 
det imidlertid være en ud-
fordring at komme i gang 
med at cykle, fortæller Cyk-
listforbundets kampagne-
chef Maria Bech:

”Transportvaner er svære 
at ændre, for morgenrutiner 
ligger dybt forankret i de fle-
ste familier, og det kan virke 
meget besværligt at skulle 
gøre noget andet, end man 
plejer. Men i Alle Børn Cyk-
ler oplever vi, at børnene 
meget ofte selv har et stort 
ønske om at cykle, og vi har 
erfaret, at der også er en 
massiv opbakning til skole-
cykling blandt forældre i he-
le landet. Så kampagnen er 
en rigtig god anledning til få 
gjort noget ved sagen og 
komme i gang med at cykle”, 
siger Maria Bech.

Børnecykling hitter i hele 
Danmark 

Mere end 6.000 klasser fra 
skoler i hele Danmark er 
med i årets kampagne. I fø-

rerfeltet ligger Region Ho-
vedstaden mens Region Øst-
jylland indtager andenplad-
sen. Med færrest deltagere 
ligger Region Nordjylland – 
men sammenholder man 
deltagertallene med befolk-
ningstallet i regionerne er 
alle dele af landet i realiteten 
lige flot repræsenteret. 

Det ligger godt i tråd med 
en ny undersøgelse, som 
Danmarks Statistik har fore-
taget. Her viser det sig, at he-
le 96 % af befolkningen på 
landsplan ønsker mere fo-
kus på skolecykling. De geo-
grafiske forskelle er små - 98 
% af borgerne i Region Syd-
danmark ønsker mere skole-
cykling, mens tallet er 90 % i 
Region Nordjylland. Og som 
en evaluering fra COWI vi-
ser, er Alle Børn Cykler et af 
de tiltag, der har en målbar 
positiv effekt på andelen af 
børn der cykler til skole.

Om kampagnen
Alle Børn Cykler er en 

landsdækkende motions-
kampagne for elever i 0. – 
10. klasse. Kampagnen ar-
rangeres af Cyklistforbundet 
i samarbejde med TrygFon-
den og den kører 31. august 
- 11. september. Det er gratis 
for skolerne at være med, og 
40 kommuner er samar-
bejdspartnere på kampag-
nen.

134.000 børn cykler nu
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Bundsolid forretning

at handle med!

Følg os på
Facebook

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN
Brugsvej 7, St. Ajstrup · 9240 Nibe

St. Ajstrup
                      v/Nibe

Tlf. 98 35 53 11  - www.st-ajstrup.dk
Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30 - Lørdag lukket

St. Ajstrup

INVITATION - kom en tur til »Udfordringsdanmark«Okay… Vi ved jo godt, at St. Ajstrup ikke er verdens navle - indrømmet… Men vi holder åben søndag d. 6. september fra kl. 10.00-15.00Demonstration af Miele ovne - kom og få en god oplevelse!

Foto fra vores åben hus uge 8 - 2015

KLÆRMANN
VESTERGADE 10 • 9690 FJERRITSLEV • TELEFON 98 21 14 50

ER BLEVET

ENEFORHANDLER
I BYEN AF MÆRKET

WRANGLER
DETTE FEJRES MED

ALLE WRANGLER 
JEANS KUN

500.-
- UANSET FØRPRIS!

KANON TILBUD

Bjarne Mariane Michael

KLÆRMANN
VESTERGADE 10 • 9690 FJERRITSLEV • TELEFON 98  21 14 50

KOM IND OG SE
NYHEDERNE

FRA MEYER 
& WRANGLER

NYE MÆRKER HOS KLÆRMANN

SIGNAL / BISON
T-SHIRTS

MORGAN
SKJORTER

1 STK.  200,-

TA’ 2 STK.  300,-

STRYGEFRI

FRIT VALG  200,-
Solid Wind Power

Solid Wind Power A/S
Frejasvej 4
6950 Ringkøbing
Tlf. : +45 97 32 33 00
web: solidwindpower.com
email: mail@solidwindpower.com

Solid 

SWP-10 10 kW vindmølle

SWP-25 25 kW vindmølle

NYHED

Solid Wind Power A/S
Frejasvej 4 - 6950 Ringkøbing
Tlf. : +45 97 32 33 22
web: solidwindpower.com 
email: mail@solidwindpower.com

✓ Meget støjsvag mølle

✓ 10 kW op til 66.000 kWh pr. år

✓ 25 kW op til 114.000 kWh pr. år

✓ Lave driftsomkostninger pr. kWh

✓ Dansk udviklet og produceret  
 mølle

✓ Bevist 20 års kørsel

✓ Dobbelt generator-system for  
 sikring af høj ydelse ved lav vind

✓ Tilbagebetalingstid ved 6 m/s,  
 6-7 år

✓  5 års garanti på alle komponenter

✓ Når du køber en mølle hos Solid  
 Wind Power, betales der først  
 efter, at møllen er sat i drift på  
 din ejendom

Lørdag d. 5. september
kl. 11-14:
Åbent hus i fabrik
og ved demomølle hos Solid
Wind Power
Frejasvej 4 - 6950 Ringkøbing



LØRDAG HAVDE otte af Løg-
størs foreninger i samarbej-
de med arrangeret et fore-
drag med eliteroeren Eskild 
Ebbesen. Ca. 80 var mødt op 
til det inspirerende foredrag 
om motivation, børn og 
sundhed.

Eskild Ebbesens største 
engagement gennem sit 
voksne liv har været elitero-
ning. Som eneste faste mand 
på ”Guldfireren” frem til 
2008 har Eskild vundet OL-
guld i 1996 og 2004 samt 
2008, OL-bronze i 2000 og 
2012 og VM-guld 1994, 
1997, 1998, 1999, 2002 og 
2003. Udover at være ver-
dens mest vindende let-
vægtsroer har Eskild ver-
densrekorden i roning på 
land (ergometerroning), 
hvor han har deltaget i og 
vundet tre verdensmester-
skaber siden 1993.

At Eskild Ebbesen fortsat 
er et konkurrencemenne-
ske, kunne bl.a. ses på tv i 
serien “Vild med dans”, hvor 
han sammen med Marianne 
Eihilt opnåede en flot an-
denplads

Eskild Ebbesen fortalte om 

sit eget liv som eliteroer gen-
nem 20 år, og hvordan han 
fandt motivation til at opnå 
de flotte resultater. Han for-
talte også om, hvordan fy-
sisk aktivitet og sund kost for 
børn og unge ikke kun er 
med til at forebygge over-
vægt og livsstilssygdomme 
senere i livet, men er også 
med til at stimulere indlæ-

ringsevnen.
Efter foredraget var der 

mulighed for at få en snak 
med både Eskild Ebbesen og 
repræsentanter fra de arran-
gerende foreninger.

Arrangementet var støttet 
af Spar Nord Fonden, Lions 
Club og Lanternen.
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• Aalborg
• Vejgaard
• Skalborg
• Aars
• Hobro
• Brønderslev

www.labtech.dk

LABTECH DATA
- Danmarks bedste IT-Service

LABT
ECH

DATA

9810 9440
9813 9440
3112 9440
9862 1212
3314 9440
4445 1482

LABTECH DATA - Danmarks bedste IT-Service

DANMARKS 
LÆKRESTE 
HEADSET!

- Active noise cancellation
- Bluetooth headphones
- Rechargable
- Great sound

- On-headphone controls
- Hands-free calling
- Wire compatible

Prøv dem i din 
nærmeste LabTech 
forretning

WOOFit Headphones
Luk larmen ude og nyd musikken!

Fås farverne i BLACK og GOLDEN

Kontakt:
Fjerritslev 

Haveservice
v/Andreas RasmussenFaste aftaler med grundejerforeninger

Ring på tlf. 22 20 35 75

Arbejde udføres med 
minigraver og minilæsser

• Anlægsarbejde
• Træfældning
• Græsklipning

Vi står klar til at hjælpe med:

Stub-/ 
rodfræsning

terrasser, indkørsler, haver samt græsklipning
• Hækklipning
• Afretning af grusveje
• Vedligeholdelse af huse

• Opsyn af sommerhuse
• Håndværkerhjælp
• Flisning af træ

• Stub-/rodfræsning
• Alt forefaldende arbejde

30 70 90 46 - 98 54 70 46
Hegedalsvej 82 . 9500 Hobro . www.gulvholger.dk . holgers@mail.dk

Vi udfører:
•  Alt indenfor tømrearbejde
•  Gulvafslibning og behandlinger
•  Salg af gulve, køkkener og bordplader

30 70 90 46 - 98 54 70 46
Hegedalsvej 82 . 9500 Hobro . www.gulvholger.dk . holgers@mail.dk

•  Salg af gulve, køkkener og bordplader

FØR:

Støvfri
afslibning

EFTER:

•  Gulvafslibning og behandlinger

Efter foredraget var der mulighed for at få en snak med Eskild Eb-
bensen og evt. købe et signeret eksemplar af hans bog ”Tænk som 
en vinder”.

Eskild motiverede i Lanternen

Før pausen var det tid til et kampråb instrueret af Eskild Ebbesen.



Onsdag 2. september 2015 | Vesthimmerlands Folkeblad  | Side 15 ...

Maritim Festival
løgstør 7. september 2015

Afsejling fra Løgstør tirs. d. 8. sept. kl. ca. 8.30
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Tilbuddet gælder kun i avisens dækningsområde, og såfremt husstanden ikke har fået NORDJYSKE Stiftstidende leveret inden for de sidste 6 måneder. 
Abonnementet er fortløbende. Når kampagneperioden udløber, fortsætter abonnementet til normalpris. Tilbuddet er gældende indtil 11. oktober 2015. 

Vi er her for nordjyderne

Bestil nu på nordjyskemedier.dk/tilbud eller ring på 99 35 34 34

10,-10,0,0-

KUN

pr. dag
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Individual 
 Speedway U21 

DM Finale 

fredag 
4. september

Løb start kl. 1800

Entre kr. 50,-
Børn under 12 år – gratis

Mød de to stærke lokal-kører

Tobias 
Thomsen

Mikkel B.
Andersen



Tekst og foto af Heine Pedersen

HAR MAN sagt A, så siger 
man også B, mener borgme-
ster Knud Kristensen, Vest-
himmerlands Kommune. 
Når han har affyret start-
skuddet for halvmaraton lø-
bet ved Vilsted Sø løbet lør-
dag, den 26. september 
2015 løber han med på tu-
ren.

- Det kan godt være,  at det 
kun er de første hundrede 
meter jeg er med i spidsen, 

men jeg skal nok gennemfø-
re løbet, siger borgmester 
Knud Kristensen, der er en 
ivrig motionsløber.

Enestående oplevelser
- Jeg ser frem til, at Vilsted 

Sø Løbet løber at staben og 
at mange mennesker vil 
komme til at stifte bekendt-
skab med den herlige natur, 
der omgiver Vilsted Sø. Jeg 
ser frem til, at vi får lavet det 
nye stisystem færdigt, så 
man kan komme hele vejen 

rundt om søen via stierne. 
Vesthimmerlands Kommu-
ne er ude at søge midler hos 
fonde til de otte kilometer 
stier, som vi gerne skal have 
renoveret. Når vi får det på 
plads, så er det noget helt 
unikt, der venter løberne.

Opbakning til Vilsted Sø Løbet
- Der er tiltalende med ide-

en om etablering af Vilsted 
Sø Løbet. Det store naturom-
råde som Vilsted Sø udgør, 
er så enestående, at jo flere 
aktiviteter der tilføres områ-
det, jo flere mennesker får 
lejlighed til at stifte bekendt-
skab med søen. Det giver 
helt enestående oplevelser, 
siger borgmester Knud Kri-
stensen, Vesthimmerlands 
Kommune.

Første, men ikke sidste løb
Det er Lions Club Løgstør, 

Ranum Multicenter, IK 
VEST, Ranum Erhvervs- & 
Borgerforening, Vilsted Bor-
gerforening og Løgstør Lø-
beklub som står bag Vilsted 
Sø Løbet, der afvikles for før-
ste gang, men ikke sidste, si-
ger aktivitetsudvalgsfor-
mand Ole Nielsen, Lions 
Club Løgstør, der har det 
overordnede ansvar for lø-
bets afvikling.

Forventer 600 – 800 deltage-
re

- Der er ved at gå hul på til-
meldingerne. Mine forvent-
ninger er at vi bliver 600 – 
800 løbere på dagen og at de 
vil komme fra alle dele af 
nord- og midtjylland. Inte-
ressen er stor og henvendel-
serne om løbet mange. Det 
gælder alle aldersgrupper, 
foreninger, virksomheder og 
mange andre, som er klar til 

at deltage i opstarten af Vil-
sted Sø løbet. En aktivitet 
som vil blive en fast efterårs-
aktivitet, lover aktivitetsud-
valgsformand Ole Nielsen, 
Lions Club Løgstør.

Medaljer bliver samleobjek-
ter

- Vi får kreeret en helt spe-
ciel medalje med motiv fra 
Vilsted Sø. Motivet går igen 
på det diplom, løberne vil 
kunne udskrive efter løbet 
og på de T-shirts der kan be-
stilles. Der vil komme nye 
motiver til hvert år og tinge-
ne vil blive et samleobjekt, 
som man nu har mulighed 
for at lave en komplet sam-
ling af. Et tiltag som gør, at vi 
virkelig håber, at mange lø-
bere får en tradition for at 
deltage i Vilsted Sø Løbet, si-
ger Ole Nielsen, Lions Club 
Løgstør.

Borgmesteren 
i spidsen for 
Vilsted Sø  
Løbet
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Han Herred 
Dyrlægerne
Terndrupvej 84 - 9460 Brovst           Åbent Mandag - Fredag kl. 08.00-17.00
Vestergade 15 - 9690 Fjerritslev        Åbent Mandag - Fredag kl. 15.00-17.00

DØGNVAGT
TLF. 27 790 230

BESØG VORES WEBSHOP – WWW.HHDYRLAEGER.DK

• Røntgen/ultralyd
• Operation
• Hjemmebesøg
• WEBSHOP med 
 gratis levering af foder

•  Sundhedsrådgivning
– Kvæg, mink, svin

•   Hestepraksis
– tandpleje, handel m.v.

Han Herred Dyrlægerne

TILBUD denne måned!

Julen er nu vel overstået og det er tid til at få smidt de 

overflødige kilo.

I Januar måned giver vi 20 % RABAT på SPECIFIC slankefoder til 

hund og kat samt udvalgt aktivitetslegetøj.

Kom ind i butikken og få din hund eller kat vejet og få rådgivning 

om optimal fodring i forbindelse med slankekur. Tidsbestilling er 

ikke nødvendig.

Han Herred Dyrlægerne ønsker alle Godt Nytår!

Følg os på Facebook -

Scan QR-koden og ’synes godt om’ så 

går du aldrig glip af gode tilbud!

Find os også på 

Land & Fritid Aars · Nordvestvej 1 · 9600 Aars · tlf: 3368 7305

Vi forhandler og 
rådgiver indenfor: 
Telefoni
Hus & Have 
Hund & Kat 
Hest & Rytter 
Biobrændsel
Fugl & gnaver

Mød os i butikken

Anne Erna Esben

Prismatch
Har du ikke besøgt 
Land & Fritid før er 

det nu du skal slå til… 
Vi giver prisgaranti i resten af 

august samt september*

* Gælder alle varer i Land & Fritid Aars, 
dog ikke biobrændsel og 

tele kommunikation  

Malermester
Alex E. Thomsen

• Kvalitetshåndværk indendørs og udendørs
• Afslibning og behandling af gulve
• Sprøjtemaling af møbler, døre, låger m.v.
• Salg af maling til private

Vi sætter
kulør
på dit liv

Alex E. Myrup ApS • Terndrupvej 81 • 9460 Brovst

98 23 22 70 • 40 10 88 70

Brovst alerfirma

 Brovst
alerfirma aps

Alex E. Thomsen • Nymarksvej 16 • 9460 Brovst
40 10 88 70 • www.brovstmalerfirma.dk

Åbent: Mandag-fredag kl. 9-17 • Lørdag efter aftale.

Brovst alerfir

Kunstneren sammen med borgmester Knud Kristensen og det diplom, som bliver udstedt efter løbet.

Annoncer tlf. 98 67 37 11
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SLUTSPURT UDSALG

AUPING ORIGINAL BOX DUBLIN  
Comfort Deluxe topmadras, Original Box model plan i 180x210cm.  
Ekskl. hovedgærde. 50 design muligheder. Vejl pris. 28.995,- 

Vejl. pris 28.995,- 
EC PRIS 

23.995,- 
Spar 5.000,-

AUPING CRIADE 200X210CM, UDSTILLINGSSENG 
Plan bund, Maestro madrasser, Comfort Deluxe topmadras  
og Cushion hovedgærde. Afhentning.

AUPING CRIADE, 180X210CM, UDSTILLINGSSENG  
2 stk El-bund 555 (1 motor), 2 stk Inizio madrasser, 2 stk Prestige Viscio Topmadrasser,  
1 stk Hovedgavl Plain, 2 stk Fjernbetjeninger. Udstillingsseng. Afhentning.

Vejl. pris 57.990,- 
EC PRIS 

40.593,- 
Spar 17.397,-

 
PRIS fra 

22.995,-

AUPING NEW YORK 
Plan bund, Inizio madras, New York ramme. Fåes i mange forskel-
lige farver. Pris excl. gavl. 

Vejl. pris 32.995,- 
EC PRIS 

23.098,- 
Spar 9.887,-

AUPING CRIADE 120X210CM, UDSTILLINGSSENG 
Plan bund, inizio madras, comfort topmadras, plain hoved- og 
fodgærde. Afhentning.

Åben 
Søndag d. 6 
september
kl 11.00 til 15.00

MØBLER SENGE BELYSNING  ISENKRAM  BRUGSKUNST  MODETØJ VIN & SPECIALITETER
TÆPPER  TRÆGULVE  GARDINER  MALING  KØKKEN & BAD  HVIDEVARER  TOTALINDRETNING  

Hørmestedvej 342  9870 Sindal  Tlf. 98 93 61 55  E-mail: info@ecmh.dk

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG    10.00 - 19.00 TIRSDAG    10.00 - 17.30 ONSDAG    10.00 - 17.30 TORSDAG   10.00 - 17.30 FREDAG     10.00 - 17.30 LØRDAG     10.00 - 14.00 SØNDAG d.6 11.00 - 15.00 Gælder ikke EC og i forvejen nedsatte varer. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer!

AUPING CRIADE, 180X210CM, UDSTILLINGSSENG 
2 stk El-bund 555 (1 motor), 2 stk Inizio madrasser, 2 stk Prestige Viscio Topmadrasser, 
1 stk Hovedgavl Plain, 2 stk Fjernbetjeninger. Udstillingsseng. Afhentning.

MØBLER 
TÆPPER 

Hørmestedvej 342 Hørmestedvej 342 

Gælder ikke EC og i forvejen nedsatte varer. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer!Gælder ikke EC og i forvejen nedsatte varer. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer!

. ..Hjørring Frederikshavn
Erling Christensen Møbler

Hørmested
 

Se mere på:
www.erling-christensen.dk

Veluddannet personale der alle er Auping Specialister. Husk, at vi har åbent søndag d. 6 september

VI HAR DANMARKS STØRSTE AUPING STUDIE! 
32 AUPING SENGE HERAF 12 STK CRIADE

ÅBEN SØNDAG D. 6
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KØR-SELV-LÆSERREJSER MED 

Husk rejsekode: 
VHF

Åbent hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu 

eller ring 70 20 34 48

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.
Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Teknisk arrangør: 

 

Idylliske dage i Harzen
6 dage på hy�eligt 3-stjern� h�el i Altenau, Tyskland

Landhotel Alte Aue ���

Når man kører ind i Harzen igennem Okertal, møder man 
et landskab væsentligt anderledes, end hvad man hidtil har 
set på vejen ned igennem Tyskland. Pludselig rejser de skov-
klædte bjerge sig på begge sider af vejen. Overalt ligger store 
og små søer, vandfald og bække risler ned ad bjergsiderne, 
og små, maleriske landsbyer ligger spredt med rund hånd og 
fortæller anekdoter om rigdommene fra Harzens historiske 
minedrift. Når man har passeret den store sø Okerstausee, 
kører man ind i landsbyen Altenau, hvor det autentiske hotel 
ligger lige i smørhullet på Marktstrasse. 

Ankomst: Valgfri frem til 31.10., onsdag til fredag i perioden 
4.11.-11.12.2015 samt i perioden 6.1.-25.3. og valgfri 
i perioden 1.4.-15.12.2016.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.899,-
 Pris uden rejsekode 2.199,-

•	 5	overnatninger
•	 5	x	morgenbuffet
•	 5	x	3-retters	middag
•	 10	%	rabat	på	billet	til		
 Harzer Schmalspurbahnen

3 overnatninger 1.149,-

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.
2 børn 5-12 år ½ pris.

Kurafgift EUR 2 pr. person pr. døgn.

VIND JULEMARKEDSOPHOLD

& chokoladejulekalendere!

Deltag i lodtrækningen på HAPPYDAYS.NU

4 dage på 3-stjern� h�el i Nordtyskland

Ringhotel	Altstadt	���

I hjertet af Mecklenburg-Vorpommern – blandt de gamle  
nordtyske hansestæder – ligger hotellet i centrum af Güstrow. 
Og her ligger alle områdets kulturperler lige for jeres fødder. 
Oplev Güstrows smukke renæssanceslot (1,2 km) eller torne-
roseslottet i Schwerin (62 km).

Kulturperlen Güstrow

Ankomst: Valgfri i perioden 
15.10.-20.12.2015 og i perioden 
2.1.-28.4.2016.

Pris pr. person i dobbeltværelse

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 Fri	adgang	til	sauna
•	 Fri	udendørs	parkering
•	 25	%	rabat	på	entre	til		
	 naturpark	og		badelandet		
 Oase Güstrow

799,-
 Pris uden rejsekode 949,-

G
od børnerabatBorn   kr. 

i

2 overnatninger 549,-4 overnatninger 1.099,-

3 dage på 4-stjern� h�el i Nordjylland

Color	Hotel	Skagen	����

Det flotte hotel med udendørs, opvarmet helårspool og et 
velrenommeret køkken putter sig i læ bag fyrreplantagerne 
mellem Skagen havn og Gl. Skagen. Her bor man i lyset mellem 
Kattegat og Vesterhavet med Den Tilsandede Kirke som nabo 
og en spadseretur fra Sønderstrand.

Skønne dage i Skagen

Ankomst: Valgfri frem til 18.12.2015 
samt i perioden 19.3.-29.6.2016.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
 Pris uden rejsekode 1.299,-

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	3-retters	middag

3 overnatninger inkl. 1 x 3-retters middag 1.449,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Som læser af Vesthimmerlands Folkeblad får du disse særlige læsertilbud.
Oplys rejsekoden VHF ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

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

Åbningsfesten fortsætter hele september
hver fredag og lørdag kl. 18.00-21.00

Rejecocktail med tomatiseret dressing og brød
Wienerschnitzel med pommes sautées, ærter og skysauce

Crème brûlée

1/2 PRIS • KR. 175,- 

Hver uge i Munksgaard Stuen
ONSDAGE KL. 18.00 

Familiespisning med inspiration fra hele verden

TORSDAGE KL. 18.00 
Familiespisning med mad, som vor mormor lavede den

Serveres ved lange borde

PRIS PR. PERSON KR. 78,- 
BØRN KR. 50,-
inkl. isvand og saft

Østergade 2  •  9690 Fjerritslev  •  Telefon 20 82 44 75
info@�jerritslevkro.dk  •  www.�jerritslevkro.dk

TILMELDING til åbningsfest og familiespisning på henrik.beith@�jerritslevkro.dk

Af Inger Nielsen, Aars

DET ER noget utrygt og me-
get uforstående, at man som 
borgmesterparti i Vesthim-
merland ikke har mere for-
ståelse for borgerens demo-
kratiske ret. Med Knud Kri-
stensen som formand be-
slutter økonomiudvalget at 

anbefale byrådet at sende to 
forslag i høring. På det efter-
følgende byrådsmøde stiller 
Ilse Skadhauge fra C et æn-
dringsforslag, som gør, at 
kun det ene forslag om sko-
lelukninger/tilpasninger 
bliver sendt i høring.

Det der skete på byråds-
møde torsdag den 27. au-

gust i Vesthimmerland viser 
tydeligt, hvordan det store 
arbejde med den ny skole-
struktur har kørt, igennem 
hele forløbet. Henrik Dal-
gaard har tit offentlig givet 
udtryk for, at der er INGEN i 
byrådet der gerne vil lukke 
skoler, men trods det, ved at 
lave et ændringsforslag tvin-

Politisk ansvarlig -  ansvarlig politik

Det blev i tredje runde til en 
ny sejr til Løgstør i U13 dren-
ge mester-rækken. Denne 
gang var man på besøg hos 
BMK 90 på deres hjemmeba-
ne i Bjerregrav. De to hold 
havde aldrig tidligere mødt 
hinanden, og derfor var 
kendskabet ikke så stort. 

Der var blevet brugt tid på 
fra Løgstørs side at sikre, vi 
ville komme godt i gang, 
hvilket har været en udfor-
dring i de foregående kam-
pe, hvor vi er startet lang-
somt og hurtigt er kommet 
bagud. I Bjerregrav blev det 
omvendt. Vi kontrollerede 
spillet de første ti minutter 
og lod bolden gøre arbejdet 
– dog uden at få scoret til 
trods for nogle kæmpe chan-
cer.

Cirka midt i halvlegen 
kommer vi så på 1-0, og vi 
sidder på alt spillet, og det 

ligner en kamp, vi kan afgø-
re. Men så falder vi i niveau 
og lukker BMK ind i kampen. 
De kommer lidt længere 
frem på banen og spiller sig 
til nogle store chancer, og vi 
har i den periode meget 
svært ved at holde fast i bol-
den, og kampen bliver me-
get rodet. 

Lige efter pausen kommer 
1-1 målet så på en kontra, og 
det er som om at dette giver 
vore spillere ny vilje. Vi be-
gynder at fighte os ind i 
kampen og sidder tæt i mar-
keringerne og får lavet måle-
ne til 2-1 og 3-1, som bliver 
kampens resultat. 

Det var en kamp præget af 
en lille bane, hvor det var 
svært at finde frirum til at 
kombinere, og samtidig 
mødte vi en klog modstan-
der, som stod dybt og slog 
nogle kontraer. Vi skal som 

hold arbejde med på midten 
og i forsvaret ikke at blive 
overspillet for let, når der 
kommer omstillinger, for li-
ge pt. giver vi for mange 
chancer væk.

Det skal der rettes op på til 
næste kamp, hvor modstan-
deren er Støvring, og hvor 
der er tale om en kamp, hvor 
vinderen vil indtage første-
pladsen med en sejr. Så der 
er lagt op til en rigtig spæn-
dende kamp, når Støvring 
gæster Løgstør på lørdag. De 
to hold har fulgtes op gen-
nem rækkerne, og der er 
spillet utrolig mange tætte 
kampe med mange sejre til 
begge hold og en del uaf-
gjorte. Så kampen må beteg-
nes som en 50/50 kamp, 
hvor der vil blive spillet no-
get godt og angrebsivrigt 
fodbold med to hold som ik-
ke vil tabe. 

LIFs drenge fik ny sejr
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FODBOLD
LØGSTØR STADION

HJEMMEKAMPE

TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER
Kl. 18.30 Herrer Serie 4 ......................LIF - Farstrup B
Kl. 19.00 FK Pokal U14 Piger 11 .. LIF - Nørresundby FB
Kl. 19.15 Oldboys Jammerbugt .............LIF - Birkelse

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER
Kl. 10.00 U11 Piger B ......................................Stævne
Kl. 10.00 U9 Drenge C ........................................Stævne
Kl. 10.00 U13 Drenge Mester ................ LIF - Støvring IF
Kl. 11.00 U14 Piger C ............................. LIF - BIF/ØHIK
Kl. 13.00 Herrer Serie 4 ................................LIF - Nibe B
Kl. 15.00 Herrer Serie 5 ..........................LIF - Hornum IF

TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER
Kl. 17.45 U21 ....................LIF - Team Horne-Hirtshals

HOVEDSPONSOR UNGDOM HOVEDSPONSOR SENIOR

LIF
Erhvervsklub

Køkken Bad&

Telefon 98 67 13 11

LØGSTØR VVS ApS

Dals 
SpillehalJan Tex

UDEKAMPE

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER
Kl. 18.45 FK Pokal U16 Drenge ..................SVIF - LIF
Kl. 19.00 FK Pokal U15 Drenge ............. SUB 88 - LIF

TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER
Kl. 19.00 Kvinder C3 ................... Thorup/Klim B - LIF

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER
Kl. 10.00 U9 Drenge A .....................................Stævne
Kl. 10.00 U8 Drenge C ....................................Stævne
Kl. 10.00 U12 Drenge B .................. Fjerritslev IF - LIF
Kl. 10.30 U14 Drenge 1 .....................Rebild Syd - LIF
Kl. 10.30 U8 Drenge A/B .................................Stævne
Kl. 11.30 U10 Drenge B ..................................Stævne

SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER
Kl. 11.00 U16 Drenge Mester ..................Aars IK - LIF
Kl. 13.00 U15 Drenge 1 ................ Randers Freja - LIF
Kl. 13.00 U14 Piger Mester ....................Hals FS - LIF
Kl. 15.30 Herrer Serie 1 .............Bælum/Solbjerg - LIF

MANDAG DEN 7. SEPTEMBER
Kl. 19.00 Kvinder C3 ..................Nørresundby IF - LIF

Østerbrogade 16, 9670 Løgstør · Tlf. 98 67 13 80

HUSK
SÆSONKORT!

PR. 1/2 SÆSON:

150.-

SPORLØS

JAGTSPOR

DIGITALE SPOR

USY
NLIG

E S
PO

R

BIOLOGISKE SPOR

FØLELSESMÆSSIGE SPOR

KRIM
INELLE SPOR

HISTORISKE SPOR
M

ENNESKELIGE SPOR

INTELIGENTE SPOR

DYRESPOR

KRYD
SE S

POR

JERNBANESPOR

FØLGE SPOR

AVISEN I UNDERVISNINGEN
PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTERFORENING
DANSKLÆRERFORENINGEN

SPOR

KONKURRENCE FOR 6.-10. KLASSE

TILMELDING SENEST 11. SEPTEMBER PÅ AIU.DKVIND
25.000

2015

LAV AVIS ELLER WEBAVIS I UGE 43, 44, 45 ELLER 46

ÅRETS TEMA

Ring til Karen eller Kristian
Tlf. 98 63 11 27 ell. 20 12 84 48

Solafskærmning
Gardiner
Tæpper 
Vinyler
Vinyler til
badeværelser

Gulve • Gardiner

Ring til Karen eller Kristian

Solafskærmning

badeværelser

Gardiner

• Leje af container + kørsel
• Leje af køreplader 
• Kørsel af sand/grus
• Levering af harpet muld
• Kranbil m/grab 25-32 tons
• Blokvognskørsel
• Jordboring

HMN ENTREPRENØREN A/S
Himmerlandsvej 16 B · 9670  Løgstør
Tlf. 9666 8800 / 2469 6436

Din lokale vognmand

BILLIGE PORTE 
LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL

De kendte HÖRMANN porte    kr. 2.995,- incl. m

HEJSEPORTE     kr. 4.750,-  incl. m
Eks. 4x4 =      kr. 12.900,- incl. m

PORT SPECIALISTEN
70252625 - 40161621

Se 300 m2 udstilling i Århus og Nørager
Viborgvej 121, 8210 Århus - Løgstørvej 152, 9610 Nørager

Ring for brochure - gerne aften
Vi udfører service på alle porttyper

Eks. 4x4 = kr. 12.600,- + m

    98551620 - 40161621

Familierådgivning
Individuelle samtaler, familier & par

LIS NIELSEN
Familieterapeut & sygeplejerske
Aarupvej 5, 9600 Aars
Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30
lnaarup@mail.dk • www.ln-raadgivning.dk
Medlem af Psykoterapeut Foreningen

Book et møde med 

Jens Kristian Binderup

Fj
er

rit
sl

ev
 a

fd
. - og få en god snak og et gratis økonomitjek

Jens Kristian Binderup
Kunderådgiver
jkb@sparv.dk
Tlf. 82 22 92 79

Sund fornuft
www.sparv.dk

Politisk ansvarlig -  ansvarlig politik
ger de konservative kun et 
forslag i høring. Borgerne i 
Vesthimmerland skal vel ik-
ke ligges til last for, at nogle 
politikere i byrådet ikke for-
står model 1. Indtil nu er der 
lavet to eksempler på, hvor-
dan en ny tildelingsmodel 
kan udmøntes i Vesthim-
merland. En model som kan 
vise rigtig mange eksempler, 
og hvor borgerne og perso-

nale helt sikkert kan byde 
ind med mange muligheder, 
og som derfor vil være godt 
at få sendt i høring. En del 
politikere nævnte også på 
byrådsmødet, at det er poli-
tisk ansvarligt at sige ja, til at 
lukke 3 skoler. Med politisk 
ansvar forstår jeg at lade de-
mokratiet virke. Netop at 
sende begge forslag i høring.

Henrik Dalgaard giver nu 

udtryk for på byrådsmødet, 
at han gerne vil samarbejde 
om en anden tildelingsmo-
del til skolerne i Vesthim-
merland. Det siger vi ja tak 
til i Venstre. Vi vil gerne ar-
bejde for en fleksibel model, 
så vi bedre kan styre økono-
mien i takt med faldende og 
forhåbentlig også stigende 
elevtal.

For Henrik Dalgaard er det 

meget vigtigt, at der først 
lukkes 3 skoler og samtidig 3 
landsbyordninger. Så det 
betyder, at han har fået S, SF 
og De Radikale til at lægge 
stemmer til skolelukninger. 
Efterfølgende kan Venstre 
lægge stemmer til en anden 
tildelingsmodel. Godt tænkt 
Henrik Dalgaard!                                               
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Kystvejen 25 | 9690 Fjerritslev 

Telefon: +45 9821 7150
Mail: recep@roennes-hotel.dk 
www.roennes-hotel.dk

Rønnes Hotel
tilbyder

HVER LØRDAG FRA KL. 19-01

Pris pr. person    208,-*

*Tilbuddet er ekskl. drikkevarer

Lørdagsbuffet med musik og dans

HVER SØNDAG  FRA KL. 12 - 14 tilbyder vi en lækker frokostbuffet 

Pris pr. person    148,-
Pris pr. barn (3 - 11 år)    74,-
Tilbuddet er ekskl. drikkevarer

Søndagsbuffet

Bordbestiling nødvendigt, 
kontakt os på tlf. 9821 7150

Industrivej 9 . 9690 Fjerritslev
Tlf. 9650 7010 . www.hanbo-design.dk

ApS

STORT UDVALG I

GAVEARTIKLER · FIRMAGAVER · BRUGSKUNST
VANDKUNST · GRANIT · KRUKKER

CITY WEST
FRITID - HUS - HJEM - HAVE - SKOV

en del afKENT RØGE

KøKKen · garderobe · bad og
hvidevarer til superpriser..!

INDUSTRIVEJ 9, FJERRITSLEV. TLF. 98 21 33 90 - 40 60 51 51

LÅGER

TÆPPER

GARDINER

TRÆGULVE
HVIDEVARER

SKABE

B
A

D
K

Ø
K

K
EN

ER

SK
YD

ED
Ø

R
E

KOM MED DINE
ØNSKER OG
LAD OS FÅ EN
SNAK OM 
MULIGHEDERNE 

Vi mødes til 
en god handel

KENT RØGE APS
INDUSTRIVEJ 9  .  FJERRITSLEV
TLF. 98 21 33 90  .  MOBIL 40 60 51 51
DESIGNA.DK

DESIGNA - TIL DIN HVERDAG

Besøg DESIGNA
og få en uforpligtende 

snak om hvordan vi kan 
gøre din hverdag 

lidt sjovere.

GOD T DE SIGN E R E N SM A G S S A G 
Er du til farver og nye materialer eller det enkle design?  

Har du hang til hygge og romantik eller mener du, at 
godt design handler om form og funktion?  

DESIGNA har køkkener for enhver smag – og pris.

Tlf.: 9863 1911  |  Mail: kontakt@oegaard.dk
Se mere på www.oegaard.dk

FØRSTE HALVÅR af 2015 viser 
et tilfredsstillende resultat 
for Himmerland Forsikring 
gs., og giver et overskud efter 
skat på 28,7 mio. kr. mod et 
overskud på 45,2 mio. kr. 
året før.

Af periodens nettoresultat 
kan 0,6 mio. kr. henføres til 
det forsikringstekniske resul-
tat mod 12,3 mio. kr. året før, 
mens 30,1 mio. kr. hidrører 
fra investeringsvirksomhe-
den mod 37,6 mio. kr. i 1. 
halvår 2014. 

Adm. direktør Ole Færch 
oplyser, at selskabet har haft 
en mindre fremgang i præmi-
eindtægterne i 1. halvår 
2015 på trods af, at selskabet 
har indført nye produkter 
med konkurrencedygtig pris-
sætning samt fortsat udbeta-
ling af den rabat, der blev an-
nonceret i forbindelse med 
125 års-jubilæet.

”Vi har i slutningen af maj 
måned åbnet endnu en for-
sikringsbutik – denne gang i 
Aalborg – hvilket sammen 
med en fokuseret markedsfø-
ring har medvirket til øget 
interesse for selskabets nye 
produkter inden for privat-
forsikring. Samtidigt har vi 
videreført den dynamiske 
servicering af den bestående 
bestand af forsikringstagere, 
som siden påbegyndelse af 
udbetaling af jubilæumsra-
bat har fået udbetalt i alt 8,4 

mio. kr., som er fragået præ-
mieindtægterne”, tilføjer Ole 
Færch.

De finansielle indtægter 
har i 1. halvår 2015 været 
præget af en stabil udvikling i 
resultatet af datterselskabs-
drift, hvor Concordia Forsik-
ring fastholder en positiv for-
retningsmæssig udvikling, 
hvilket i 1. halvår 2015 har 
medvirket til et forsikrings-
teknisk resultat på 11,9 mio. 
kr. og et perioderesultat efter 
skat på 12,4 mio. kr., hvoref-
ter Concordia Forsikrings 
egenkapital andrager 228,2 
mio. kr. Derimod er renteind-
tægter faldet, mens udbytter 
er steget i forhold til samme 
periode i 2014. I 1. halvår 
2015 har Himmerland For-
sikring haft pæne, positive 
kursreguleringer på fondsbe-
holdningen, mens resultatet 
fra associerede virksomhe-

der er faldet markant i for-
hold til sidste år. Samlet har 
investeringsafkastet givet en 
indtægt på 30,1 mio. kr. mod 
37,6 mio. kr. året før.

”Udviklingen på de finan-
sielle markeder er udfor-
drende med større turbolens, 
end vi har set længe. Rente-
niveauet er historisk lavt, og 
udsigterne ser ikke umiddel-
bart lyse ud. Derfor er det 
meget tilfredsstillende, at 
selskabet med afsæt i de se-
nere års robuste udvikling i 
både det forsikringstekniske 
og finansielle resultat, som 
gensidigt selskab har mulig-
hed for i en periode at leve 
med mindre resultater, end 
vi har set tidligere”, fremhæ-
ver direktør Ole Færch.

Egenkapitalen pr. 30. juni 
2015 udgør 701,4 mio. kr. 
Selskabets kapitalkrav på 
28,2 mio. kr. sammenholdt 

med basiskapitalen på 596,8 
mio. kr. betyder, at Himmer-
land opfylder dette kapital-
krav ca. 21 gange og dermed 
fortsat er et meget velkonso-
lideret selskab, der danner 
grundlag for en koncernpræ-
mieomsætning på 182,4 mio. 
kr. på halvårsbasis. Selska-
bets individuelle solvensbe-
hov er pr. 30. juni 2015 op-
gjort til 160,2 mio. kr. I for-
hold til den tilstrækkelige ba-
siskapital giver det en over-
dækning på 395,1 mio. kr., 
svarende til en solvensdæk-
ning på 3,5.

”Selskabet er midt i en stør-
re omstillingsproces, hvor 
der investeres i de kommen-
de års forretningsgrundlag. 
Herudover forventer selska-
bet betydelige omkostninger 
til opfyldelse af nye krav til 
indberetninger til offentlige 
myndigheder, ligesom forø-
gede administrative krav i 
forbindelse med Solvens II-
regimet vil kræve ekstraordi-
nære omkostninger. Men det 
fjerner ikke vores fokus fra at 
løse den vigtigste opgave, 
nemlig at være tæt på og lige-
til over for de mange forsik-
ringstagere, der har valgt 
Himmerland Forsikring som 
det foretrukne forsikrings-
selskab i Nordjylland”, slut-
ter direktør Ole Færch.

Sund forretningsudvikling i Himmer-
land Forsikring-koncernen fortsætter

Foto: Torben Hansen.
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bortgives:

sÆLges:

Betaling: 
Kontant ved 
indlevering 

af annoncen, 
eller Send via 

e-Mail: 
annonce@

himmerlandsgruppen.dk
og overfør 

Betalingen via 
Swipp

tlf. 24 61 42 73

priSer:
Se eKSeMpler:

50 kr. 
for aLmindeLig 
Loppeannonce 

med op tiL 
20 ord.

Flot gl. sofa, pænt grønt be-
træk og mahognitræ. L; 190 
cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste 
af Kong Christian d.10. H: 24 
cm. Pris:1.000 kr.

Tlf: XX XX XX XX

Flot velourstue. Meget vel-
holdt. Pris 3.500,-

Tlf: XX XX XX XX

150 kr. 
for Loppe

annonce med 
biLLede og op 

tiL 20 ord.

100 kr. 
for Loppe

annonce om   
f. eks. Loppe
marked med 
angiveLse af  
tid og sted.

Stort loppemarked i laden på 
Hverrestruplund, Eveldrupvej 
41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips 
til møbler, design, retro, teak.  
Lørdag og søndag 10-16

Tlf: XX XX XX XX

biler, motorcykler,
campingvogne

og traktorer
henvises til 

avisens øvrige 
annoncepladser

du kan annoncere med aLt brugt fra hjemmet, dog ikke biLer, motorcykLer,
campingvogne og traktorer. annoncer herom henvises tiL avisens øvrige annoncerubrikker.

HIMMERLANDS
AVISERNE

...fra kyst til kyst

indryk en loppemarkedsannonce 
 og kom ud til 89.121 husstande!

Annoncen sendes til:
aars avis, Himmerlandsgade 150, 9600 aars

senest fredag kl. 9.00
mrk.: ”Loppemarked”

Betaling vedlagt:

 kontant  check

annonceteKSt:
 sælges  købes  byttes  gives væk

telefon:

Afsenders navn og adresse:

Sådan indryKKeS en 
loppeannonce:

Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

eller
du kan sende teksten via mail til  

annonce@himmerlandsgruppen.dk  
og betale via Swipp 24 61 42 73.  

Husk at  anføre betalernavn (bringes ikke i avisen)  
sammen med den fremsendte annoncetekst.

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

1. Almindelig loppe annonce under køb eller salg op til 
 20 ord - Kr. 50.-

2. Udvidet loppe annonce - 20 ord - med angivelse af tid 
 og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres,  
og al betaling er inkl. moms.

Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 
til næste uges avis.

god fornøjelSe!

Himmerlandsavisernes

loppeMarKed
Syv loKale aviSer 
for SaMMe priS!

89.121 eksemplarer

HIMMERLANDS
AVISERNE

...fra kyst til kyst

aars avis • farsø avis • foLkebLadet støvring
nibe avis • vesthimmerLands avis

vesthimmerLands foLkebLad • østhimmerLands foLkebLad

- en stærk løsning…

købes:

Juletræer, et parti juletræer på 
roden, ca 500 stk. Normanns-
gran. Højde 105 til 3,0 m. Pris pr. 
stk. kr. 50,-. 

Tlf: 98 35 71 04

Kongskilde harve, 29 tands, 
meget fin, 4.500 kr. Plov Øve-
rum, 2 furet m.tallerkener og 
skrælder, lange muldplader, høj 
model, ikke slidt 2.500kr.  Front-
læsser ”Cift” med greb, 1.500 kr.

Tlf: 86 69 60 89

Labradorhvalpe med stam-/
sundhesbøger. Forældre HD og 
AD, 1. kl. Far: Engelsk, dansk 
working Champ. Jagt- og fami-
liehund. Salgsklare 2. sept.

Tlf: 21 78 77 74/28 34 88 56

Lille gl. firhjulet vogn. God 
stand, 1.200 kr.

Tlf: 25 61 21 91

Loppemarked: Brårupvej 22, 
Skarp Salling, fredag-lørdag den 
4.-5. september kl. 10-17. Ga-
ragesalg: oprydning porcelæn, 
legetøj og andet.

Tlf: 21 37 07 51

Loppemarked. Retro, design og 
antik -20% på alt. 5. - 6. sep-
tember kl. 10.00. Kelddalvej 57, 
Blære, Aars.

Tlf: 24 25 11 74

New Holland 370 presser Med 
Hydro udklap og stor ballevogn 
6000 kr. Kreaturvægt 1500 kg´s  
3000 kr. 

Tlf: 98 34 33 99

Nyere lidt brugte AEG og Zanus-
si vaskemaskiner evt. levering.

Tlf: 42 52 19 63

Pillefyr Ørum Pasat,11 kg vat m. 
150 l. varmvandsbeholder, OK. 
7.500 kr. Bordvægt  flad m. sky-
delodder 39 kg, 1.700 kr.Fergu-
son 35, pæn, 7.800 kr.

Tlf: 86 69 60 89

Rokokostol  Fin stand  400 kr. 

Tlf: 51 25 72 46

Sort motorcykeldragt, 1.200 
kr. Campingbord rund, 600 kr. 
Camping sækkevogn med 20 l 
vanddunk, 300 kr. El Otiumstol 
beige velour, 5.000 kr. Hånd-
skåret skakspil, lavet af malakit, 
3.000 kr.

Tlf: 50 58 29 37

Flinteøkser og stenøkser med 
hul til skaft samt andre ting fra 
stenalderen, f.eks. segl, mejsler, 
knive, dolke og pilespidser

Tlf: 98 37 33 46

Toppris gives! Møbler og indbo 
fra 1950’erne - 1980’erne købes. 
Teak, palisander og design har 
stor interesse! Ring først til os!

Tlf: 27 20 46 97

Vi er 12 pensionister der ønsker 
at købe nogle gamle knallerter til 
os selv. defekte eller adskilte kan 
vi også bruge.

Tlf: 40 18 78 19

Alt  jern og skrot. Gode priser 
samt hurtig afhentning.

Tlf: 25 47 13 12

Gamle togbilletter, kørepla-
ner, fotos og postkort  osv. fra  
de nedlagte Himmerlandsbaner 
(strækningerne Hobro-Løgstør 
og Viborg-Aalestrup) købes af 
samler.

Tlf: 21 56 39 25

1 stk. brændekløver ”Selekta”, 
tryk 4 ton, 600 kr. + bord, 37 cm, 
150 kr.

Tlf: 98 67 61 95

Fejemaskine, 80 cm, 6,5 HK 
benzin ( Lindberg) Fejlkøb april 
2014, aldrig kørt, ny pris kr. 
5.500 - Nu 4.800

Tlf: 86 69 47 61

380 stk. brugte cementfliser. 
Str. 24x12 cm. Delvis rengjort. 
Pris kr. 200.

Tlf: 23 98 73 09

Brænde, ca. 5-6 m3 blandet, sa-
vet og kløvet, 35 cm langt, tørt, 
giv et bud. Skal afhentes.

Tlf: 98 67 61 95

Campingvogn. 420 cm. med 
fortelt, markise og solsejl, samt 
tv og miniovn. Årgang 2000,  
synet april 2015. Kr. 25.000.

Tlf: 23 41 53 76

Grøntsager sælges fra mar-
ken: Kartofler, gulerødder, rød-
beder, pastinak, porrer, sylte-
græskar, persille, rodpersille og 
løg. Grandgaardsvej 44, 9620 
Aalestrup. 

Tlf: 51 29 51 63

Herre stål golfsæt m/ vogn,  
600 kr. Dame golfsæt ”Masters” 
m/vogn, 600 kr.

Tlf: 40 95 15 91

Herrecykel. Har aldrig været 
brugt - fejlkøb. Mærke ”Yosemi-
te Flat Road”. Blå, 16 udvendige 
gear, Shimano bremser, Klarup.

Tlf: 26 29 51 10

Hollander kanin sort/hvid, små 
12 uger. Også ideel for børn, Af 
seriøs opdrætter. Kig forbi.

Tlf: 98 67 82 75

Hø/halm i små baller til mar-
svin, kaniner m.m. Købes: Plov 
Ferguson 2 f. 12 t. Fingerklipper. 
Lift. Bøgballe gødningspreder B 
700. Bindegarn til højtrykspres-
ser. Palletanke 1000 l, skal være 
rene. 

Tlf: 42 43 32 05

IH B-275 diesel med hus og 
gyro frontlæsser. OK stand pris 
14.500 kr.

Tlf: 29 26 63 09

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

Stort loppemarked på Testrup-
vej 12, Aalestrup, lørdag og 
søndag d. 5. og 6. september 
kl. 10.00-16.00. Ledige stande 
udenfor. Loppepigerne

Tlf: 52 17 71 72

Velholdt scooter Mrk. Sym Mio 
50 Årgang 2007 Kørt 3200 km. 
Ny Styrthjelm, Carberg Str. XL. 
Samlet pris 4.500 kr. 

Tlf: 25 84 40 81

Ca. 3 m2 røde mursten. Har væ-
ret anvendt til terrasse.

Tlf: 21 29 15 14

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 annoncer-
ing af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, 
campingvogne, motorcykler og landbrugsmask-
iner, herunder også traktorer. (Disse ting hen-
vises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, 
MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. 
til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE 
indrykke annoncer med angivelse af dato og 
klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken 
BEKENDTGØRELSER.

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

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

Hvor bliver annoncen indrykket?
Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland 
(totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. 
Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vest-
himmerlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands 
Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, 
Kongerslev. Nibe Avis.

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

Vær opmærksom på, 
at der kan 

være ændrede 
indleveringsfrister i 

forbindelse med 
helligdagene året 

igennem.
Loppe-annoncerne

bringes her i 
førstkommende 
nummer efter 
indlevering!
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Vor kære mor, svigermor, farmor og oldemor

ESTHER MARIE PEDERSEN
* 10. august 1915

er stille sovet ind.
Kærbo, den 26. august 2015.

Anni og Steen
Kirsten og Per

Børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted fra Ranum kirke 
lørdag den 5. september kl. 11.00.

Vor kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

AGDA ANDERSEN
* 22. september 1915

er stille sovet ind

Gedsted Plejehjem, den 31. august 2015

Thorkild
Ove og Hanne
Jonna og Hans

Børnebørn og oldebørn

Begravelsen finder sted fra Overlade Kirke
lørdag den 5. september kl. 11.00

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Henning G. Jensens bisættelse.

Kaja, Anne og Søren

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Ove Sørensens
bisættelse i Ikast Østre Kirke.

Tak for blomster og kranse.

Stinne Sørensen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Ruth Bøges bisættelse.

Tak for kranse, dekorationer og buketter.
Tak til Hjemmeplejen i Løgstør og Bøgely 

for god og kærlig pleje af vores mor.
Tak til vor præst Pernille Vigsø Bagge 

for den smukke tale i kirken.
På familiens vegne

Susanne, Pia og Ole, Anette og Søren

DøDsfalD

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!

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

35 års

erfaring
Døgnvagt

Bedemand Hans Landry
Herman Olesens Eftf. . Løgstør Begravelsesforretning 

Tlf. 70 20 41 41
Rugmarken 47 . Løgstør

www.hanslandry.dk

Torben RaskKarsten Svendsen Hans LandryBirgitte Landry

Tak  efTer  dødsfald

Begravelsesforretninger

Vesthimmerlands Kommune skal 
være en attraktiv iværksætter-
kommune og et af midlerne er at 
skabe et attraktivt iværksætter-
miljø, hvor iværksætterne kom-
mer tættere på vejledningstil-
buddene og ikke mindst tættere 
på hinanden. Himmerlands Ud-
viklingsråd og Messecenter Vest-
himmerland lancerer derfor en 
forsøgsordning, hvor der stilles 
lokaler til rådighed.

I VESTHIMMERLAND får 
iværksætterne nu en spæn-
dende mulighed for at ud-
vikle deres nystartede virk-
somheder i et fælles kontor-
miljø med de erhvervskon-
sulenter, der kan vejlede 
dem i opstartsfasen. Det er 
resultatet af et spændende 
samarbejde mellem Him-
merlands Udviklingsråd og 
Messecenter Vesthimmer-
land.

Himmerlands Udviklings-
råd har et team af erhvervs-
konsulenter, og Messecenter 
Vesthimmerland råder over 
en del kontorlokaler, der le-
jes ud til etablerede virk-
somheder – herunder Him-
merlands Udviklingsråd. I et 
forsøg på at skabe en mere 
attraktiv iværksætterkultur 
vil Udviklingsrådet og Mes-
secenteret forsøgsvis lave en 
økonomisk og rådgivnings-
mæssig attraktiv lokaleord-
ning for iværksættere.

”Helt konkret har vi stillet 
lokale med indretning, in-
ternet og potentiel kantine-
ordning til rådighed til 
iværksættere,” siger Adm. 
direktør for Messecenter 
Vesthimmerland, Nicolaj 
Holm, og suppleres af Vest-
himmerlands nyansatte er-

hvervschef, Dan Skovgaard:
”Hvis vi i Vesthimmer-

lands Kommune skal få flest 
mulige iværksættere til at 
lykkes med deres iværksæt-
terdrøm, og potentielt skabe 
nye vækstorienterede virk-
somheder, så er det vigtigt at 
vi giver vores iværksættere 
optimale vækstforhold og ik-
ke mindst optimal sparring. 
Når Messecenteret stiller lo-
kale til rådighed for iværk-
sættere, har vi mulighed for 
at skabe en iværksætterkul-
tur, hvor iværksætterne kan 
være meget tæt på rådgiv-
ningen hos os i Udviklings-
rådet – og samtidig har en 
fantastisk mulighed for at 
sparre og videndele med 
hinanden,” siger Dan Skov-
gaard.

Iværksættermesse
Dan Skovgaard og Nicolaj 

Holm, der sammen har flere 
iværksættertiltag på bed-
ding, som bl.a. inkluderer 
markedsføring og iværksæt-
terudstillinger, vil i første 
omgang afprøve efter-
spørgslen på et iværksætter-
kontor i resten af 2015.

”Nu laver vi det her forsøg, 
og er der stor efterspørgsel, 
så må vi kigge på, hvordan vi 
kan udvide efterfølgende, 
siger Dan Skovgaard og po-
interer, at der også arbejdes 
på at lave en spændende 
ordning for iværksættere på 
messeudstillinger i Messe-
centeret.

”På et par af vores store 
forbruger- og fagmesser vil 
det give god mening, hvis vi 
afsætter et område til iværk-
sættere. Den plan arbejder vi 

på i 2016, hvor vi allerede 
har afsat ekstra m2 til et 
iværksætterudstillingsare-
al,” fortæller Nicolaj Holm.

Stærkt iværksætternetværk
Sideløbende med aktivite-

terne sammen med Messe-
center Vesthimmerland, er 
Himmerlands Udviklingsråd 
i færd med at skabe et stærkt 
iværksætternetværk i Vest-
himmerlands Kommune.

”Iværksætternetværket 
bliver et gratis tilbud til alle 
iværksættere i Vesthimmer-
lands Kommune, hvor man 
kan mødes med ligestillede 
og få sparring og erfarings-
udveksling med andre 
iværksættere, og samtidig 
blive inspireret og vejledt af 
rådgivere og eksperter” for-
klarer Dan Skovgaard og 
fortsætter:

”Det handler selvfølgelig 
om, at en iværksætter skal 
lære at netværke, og lære 
hvad det vil sige at skulle gi-
ve og tage i afmålt forhold 
for at få mest udbytte af at 
mødes i et netværk. Endvi-
dere skal den lokale er-
hvervsservice lytte til hvilke 
typer rådgivning der har be-
hov for blandt iværksætter-
ne, for at skabe optimale for-
hold for etablering og vækst. 
Samtidig har den enkelte 
iværksætter en del egne er-
faringer, som gør at iværk-
sætterne indbyrdes kan erfa-
ringsudveksle internt i net-
værket,” slutter Dan Skov-
gaard, og lover, at det står 
højt prioriteret i Himmer-
lands Udviklingsråd at gøre 
iværksætterforholdene i 
kommunen endnu bedre.

Bedre at være iværksæt-
ter i Vesthimmerland

BRYLLUP

Maria Tvergaard-Jakobsen og 
Niels Tvergaard er viet i  
Klosterkirken, Aalborg,  
lørdag den 22. august 2015.
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Annoncer 
tlf. 98 67 37 11

Annoncer tlf. 98 67 37 11

Hjertemotionen
i Løgstør Fysioterapi, Blekingevej 17: Nyt hold starter 

torsdag den 10. september kl. 11.00-12.30.
Tilmelding senest 8. september til  Anna Marie, 

tlf. 21 13 26 87 – eller mød bare op.

Hjerteforeningen Vesthimmerland

Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester finder i år sted 

på følgende søndage: 
Søndag 6. september kl. 9.30 i Ranum 

med efterfølgende kirkekaffe 
og søndag 13. september kl. 9.30 i Vilsted 

og kl. 11.00 i Malle.

Opmærksomhed
i anledning af min 

fødselsdag frabedes.
Karsten Mortensen

Hjertelig tak
for opmærksomheden 

på min fødselsdag.
Venlig hilsen

Gunda

Dans i Tolstrup 
Borgerhus

Humørdans fra kl. 18.30-19.25
Folkedans fra kl. 19.30. Kaffe medbringes.
Spillemænd: Lasse og Jens Jørgen.
Ledere: Birte og Bjarne.
FØRSTE DANSEAFTEN DEN 15/9.

Evt. henv: Niels-Jørgen, 9867 6074.
Se omtale andet steds i avisen.

Tolstrup Folkedanserforening

Annoncesponsor:

Hundetræning
Vi starter igen kursus for alle hunde fra 3 mdr.

tirsdag d. 8. september kl. 19.00
med info-aften uden hund for tilmeldte kursister 

i klubhuset, Plantagevej 8, Aars

Medbring kvittering for forsikring og 
vaccination.
Få en glad og lydig hund - til glæde 
for familien og omgivelserne. 
Kurset varer 3 mdr. og koster kr. 850.
Træningsdag: Lørdag.
Begrænset antal.

DcH - Danmarks civile Hundeførerforening
Plantagevej 8, 9600 Aars . www.dch-vesthimmerland.dk

Tilmelding: www.dch-vesthimmerland.dk
(fra 3. sept.). Evt. spørgsmål: Lisbeth 
Kristensen, tlf. 98 55 17 13 kl. 17.00-19.30

Økologisk 
HØsTMARkED
søndag d. 6. september 

kl. 11.00 til 17.00

Korsholmvej 178, 
9631 Gedsted, 98645655

DRiVHUsET
www.drivhuset-eva.dk

Fredagscafé

Økologi leveret ved din dør

Sølvbryllup
Vores dejlige forældre Arne 
Grove Poulsen og Birgit Hen-
ningsen kan fejre sølvbryllup 
tirsdag den 15. september. 
I den anledning vil vi meget 
gerne have jeres hjælp til at 
vække dem denne dag kl. 7.30 
på Holmagervej 15, 9670 Løg-
stør.

Kærlig hilsen
Lasse, Jacob, Simon og Trine

Fjerritslev Selvforsvar 
og Ju-Jitsu Klub

KOM OG PRØV 
Selvforsvar og Ju-Jitsu
Træning hver tirsdag fra 19.00-21.00 
i gymnastiksalen ved Idrætscenter 
Jammerbugt Fjerritslev.

Ju-jitsu og selvforsvar er en Japansk 
selvforsvarskunst. Dagens træning indledes 
altid med en opvarmning i form af løbetur 
og boldspil, hvorefter træning starter.

Medlemsalder fra 8 år og op.

Se også vores hjemmeside: FJJ.DK 
                : Fjerritslev Selvforsvar og Ju-jitsu klub

Mønt- og Frimærkeklubben 
Han Herred 

afholder vurderingsdag. 
Vurdering og evt. afhændelse af  
mønter, frimærker,pengesedler,  

postkort og breve. 
Lørdag den 12. september kl 10.00- 15.00 

på Aktivitetscentret 
Elmevej 1, 9460 Brovst. 

Vi har kaffe på kanden

Begravelsesforretninger

Meddelelser

BEGRAVELSE TIL FAST PRIS
BEDEMAND MED EGET:
- Blomsterbinderi
- Stenhuggeri
- Økonomisk rådgivning

Se mere om vores lave priser på 
www.begravelsetilfastpris.dk

GRAVSTEN SPAR 25%

BEGRAVELSE
Til Fast Pris
kr. 10.500,-

GRAVSTEN
Incl. 30 bogstaver

kr. 5.000,-

BEDEMAND & STENHUGGER
Jan & Stinne Hansen . Tlf. 30 32 62 01 

Læsernes egne festlige hilsner i 
anledning af konfi rmationer, 
fødselsdage, fester og andre 
glædelige begivenheder

Mærk kuverten “TILLYKKE DU” og send til
Vesthimmerlands Folkeblad, Blekingevej 13, 9670 Løgstør

Ønskes indrykket:

________ den ____________________         Foto vedlagt:   ❏ Ja   ❏ Nej

Annoncetekst:

Indsendt af: ________________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________

Postnr. _________________     By: ____________________________________________________________

Telefon: ___________________ Mail: __________________________________________________________

PRIS:
25 ord/tal: kr. 90,- 
(1x70 mm) inkl. moms.

26-50 ord/tal: kr. 180,- 
(2x70 mm) inkl. moms.

Priserne er inkl. billede, vignet 
eller fl ag.

Annoncen betales forud ved 
bestilling.

Indbydelser bortset fra
morgenvækning henvises til
rubrik ”indbydelser” (alm. mm-pris).

SÅDAN GØR DU:
Udfyld og indsend kuponen. 

Vedlæg gerne et billede 
(200 dpi / maks 13x18 cm).

Tekst og billede i en separat fi l 
kan også mailes til 
avis@vf-logstor.dk  

Vi skal have den senest
fredag kl. 12.00.

For evt. spørgsmål ring 
tlf. 98 67 37 11.

Til  lykke

Familienyt
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Uddeling af Handicaprådets 

Handicappris 2015

www.vesthimmerland.dk /politik/raad-og-naevn/handicapraadet/

Så send din indstilling inden 9/10 til :
Handicaprådet, Sundhedsforvaltningen 

Frederik IX´s plads 1, Postboks 60
9640 Farsø

Kender du en person, forening,  
virksomhed eller organisation  
der har gjort noget særligt for  

handicappede i Vesthimmerland?

Natur og samvær for enlige ældre  
Aktiv i Naturen i Løgstør

 

For dårligt gående over 65 år, der er enker/
enkemænd eller bor alene i Løgstørområdet 

Få fælles naturoplevelser og dan netværk
Træn balancen, få bedre styrke og mød andre
Maks. 18 deltagere - Egenbetaling 250 kr. i alt     

Tilmelding på forhånd til Sara Ipsen på 2075 3764

Sara Ipsen                                        Karin Wintner 
Ældrerådgiver                                 Naturvejleder

Afgang fra Bøgely i bus kl 9. Retur cirka kl. 12
14. september - Svampetur i Jenle

1. oktober - Havtorn i Rønbjerg
19. oktober - Vilsted Sø

4. november - Uhrehøj Plantage
25. november  - 

Fortællerbænkene på Himmerlandsstien

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til 
ordinær generalforsamling 

på Hotel du Nord 
onsdag den 23. september 2015 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne 

regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlæg-

ges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsynings-

lovens prisbestemmelser for indevæ-
rende driftsår fremlægges til oriente-
ring.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for 
kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/ 

varmeaftagere.
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Ib Johansen og Lars Erik 
Bengtsson.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt. 

På bestyrelsens vegne
Uffe Bro, formand

NB: Der er kun adgang for andelshavere 
(ejeren af den tilsluttede bygning). En an-
delshaver kan lade sig repræsentere ved 
skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt 
afgive stemmer for mere end to (andre) an-
delshavere.

Folkeuniversitetet
i Vesthimmerland
Efterårsprogram 2015:
14/9 kl.19-21: Berlin - brændpunktet i den kolde krig
v/ cand.mag. Christian Friis
Sted: Byrådssalen, Rådhuset Løgstør (indgang Fredensgade)
Pris: kr. 90

21/9 kl. 19-21: Arabiske stemmer og drømme
v/ skribent, foredragsholder og politiker Naser Khader
Sted: Ranum Efterskoles festsal, Seminarievej 29, Ranum
Pris: kr. 90

1/10 kl. 19-21: Hærvejen
v/ cand.mag. Ulf Tophøj
Sted: Byrådssalen, Rådhuset Løgstør (indgang Fredensgade)
Pris: kr. 90

8/10 kl. 19-21: Himmerlands historie
v/ cand.mag. Ulf Tophøj
Sted: Byrådssalen, Rådhuset Løgstør (indgang Fredensgade)
Pris: kr. 90

22/10 kl. 19-21: Regan Vest – fra hemmeligt anlæg til 
museum in spe
v/museumsinspektør, cand.mag. Ulla Egeskov
Sted: Byrådssalen, Rådhuset Løgstør (indgang Fredensgade)
Pris: kr. 90

I samarbejde m. Vesthimmerlands biblioteker:
29/10 kl. 19-21: Kaptajn Dinesen
v/forfatter og journalist Tom Buk-Swienty (bl.a. Tv-serien 
”1864”)
Sted: Ranum Efterskoles festsal, Seminarievej 29, Ranum
Pris: kr. 90

12/11 kl. 19-21: Rusland og Ukraine - krig eller fred på 
grænsen til Europa
v/cand.mag. Martin C. Rasmussen
Sted: Byrådssalen, Rådhuset Løgstør (indgang fra 
Fredensgade)
Pris: kr. 90

Tilmelding: gerne 10 dage før ved indbetaling på 
kt. 9202-2070773077
Læs mere om foredrag og foredragsholdere på vor 
hjemmeside: www.fuvh.dk

✂

✂

Høstmarked på Livø
5.-6. september kl. 10-16

For 10. år i træk, inviterer Livø Avlsgaard til økolo-
gisk høstmarked. 

Traditionen tro, vil der være være mark- og skov-
vandring, menu med anguskød, øl brygget af 
Livøs gode korn, hjemmebag til kaffen, musik, 
savværk, nymalet mel fra årets høst, nyslynget 
økohonning, bålpandekager, historisk byvan-
dring, glutenfri mad serveret af kogebogsfor-
fatter og kok Anemette Olesen, fuglekassebyg, 
halmhop og legeplads for børnene.  

Færgen sejler fra Rønbjerg 
kl. 9.30 – 11.30 – 13.30 – 15.30 – 17.30 

og retur fra Livø en ½ time senere. 

Billetter kan bookes på www.miniline.dk

Læs mere om Livø på www.livoeavlsgaard.dk 

www.BrandtRevision.dk

THISTED  |  HURUP THY  |  HANSTHOLM  |  NYKØBING MORS  |  FJERRITSLEV  |  SKIVE  |  KOLDING  |  FREDERICIA  |  ESBJERG  |  AARHUS  |  KØBENHAVN

I anledning af partner og statsautoriseret revisor Søren Beer Møllers
60 års fødselsdag indbydes der til en uformel reception for kunder, 
samarbejdspartnere og venner:

Fredag den 11. september 2015 kl. 13 -16 på
Restaurant Starkær, Starkærvej 20, Fjerritslev
– hvor vi vil være vært ved en let anretning.

Reception

Løbende udvikling og mere end 60 års erfaring har gjort os til et af landets 10 største revisions� rmaer – dog uden at 
miste jord- og lokalforbindelsen. Vi har kontorer i Thisted, Hurup Thy, Hanstholm, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Skive, 
Kolding, Fredericia, Esbjerg, Aarhus og København, hvor der beskæftiges ca. 200 medarbejdere, heraf 32 statsauto-
riserede revisorer og 13 registrerede revisorer. Gennem vort medlemskab af RevisorGruppen Danmark er vi medejere 
af Revitax, der er landets førende skatte- om momsrådgivnings� rma, samt medejer af Revi-IT med specialydelser 
indenfor it-revision og it-rådgivning. Internationalt er vi et uafhængigt medlem af Moore Stephens International.

Borups Allé  |  9690 Fjerritslev  |  Tlf. 96 50 02 00

Lad mig tage hånd om dine

VI ER ALLE UNIKKE…
– OG DET ER VORES SKAVANKER OGSÅ

Tlf. 22 30 56 91- www.fuglsangzoneterapi.dk - E-mail: ena@dk.dk

Zoneterapeut Ena Fuglsang
Gøttrupvej 523, 9690 Fjerritslev 

Forhandler af 
“Lasota Energy

-armbånd”

Meddelelser

BANKOSPIL
i Salling hver torsdag  kl. 19.30

for medlemmer + pårørende
Vindblæs Boldklubs Støtteforening

Annoncer tlf. 98 67 37 11

Annoncer tlf. 98 67 37 11
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Fordebat om boligbebyggelse i Farsø
Byrådet påbegynder planlægningen for ny boligbebyggelse i 
området mellem Nørregade, Mortensgade og Johs. Nielsens 
Vej i Farsø og vil gerne modtage forslag og ideer til denne 
planlægning.
Fordebatten forløber frem til 29. september 2015. 
Se mere på: www.vesthimmerland.dk og/eller www.kommu-
neplan.vesthimmerland.dk under menuen kommuneplantil-
læg.

Sundhedscenter Vesthimmerland  
tilbyder nye hold efterår 2015
  
 Holdet starter 
Kom og kvit fleksibelt rygestopforløb                                         
 Hver torsdag kl. 16.30 - 18.30
For dig, der gerne vil stoppe med at ryge.                                 
Lær at tackle angst og depression
 17. sept. kl. 13.00 - 15.30
For dig med symptomer/ diagnose 
på dette og dine pårørende.              
 
Lær at tackle job og sygdom                                                         
 17. sept. kl. 10.00 - 12.30
Nyt forløb for dig, der er sygemeldt 
fra job eller ledighed.   
Lær at tackle kroniske smerter                                                    
 19. okt. kl. 14.00 – 16.30
For dig med kroniske smerter og dine pårørende.
Der er informationsmøde den 28. sept.  
Har du eller har du haft kræft              
Tilmeld dig vores kræfthold for at genvinde 
styrke og livsmod.
Holdet indeholder motion og samvær med ligestillede.
Deltagelse kræver henvisning fra egen læge eller fra syge-
hus. 
For yderligere information og tilmelding kontakt Sundheds-
centret på telefonnr. 99 66 82 00 eller send en mail til sund-
hedscenter@vesthimmerland.dk med navn og telefonnum-
mer, og du vil blive kontaktet.

Svampetur i Jenle Plantage
Søndag den 6. sep. kl. 13.00 - 16.00.
Sted: Naturbasen i Jenle Plantage ved Aars. Drej ned af markvej 
overfor Kelddalvej 68
Husk: Medbring gerne kurv, kniv, kop og ske.
Find flere informationer på www.naturekspeditionen.dk 
Nærmere oplysninger hos:
Karin Winther
E-mail: karin@naturekspeditionen.dk
Telefon: 30 32 49 39

Kreativ fredag på Aars Bibliotek - 
Hækling 
Kom med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi inspirerer hinanden 
til nye, små og sjove hækleprojekter.
Medbring gerne hæklenåle.
Især for voksne.
Fredag den 11. sept. kl. 15-17.
Billetter a 30 kr. inkl. materialer på himmerlandsbilletten.dk. 
Se mere her: vhbib.dk

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde  
findes 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.

D E T  S K E R …

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.

Til alle foreninger og organisationer 
der har søgt § 18 midler under
Frivilligrådet i Vesthimmerlands 
Kommune.
Der skal som tidligere år uddeles en frivilligpris i 2015.

”Vesthimmerlands Kommunes pris for frivilligt socialt 
arbejde”

Frivilligprisen gives til en person eller gruppe af personer, 
som har ydet en særlig frivillig indsats i det sociale arbejde i 
Vesthimmerlands Kommune.

Prisen uddeles på Frivilligdagen Søndag den  
4. oktober 2015.

Send dit forslag til Mari-Ann Jørgensen, Torvegade 15, 9670 
Løgstør eller på mail maj@vesthimmerland.dk

Læs mere på www.vesthimmerland.dk/frivilligpris2015

M E D D E L E L S E R

Frivilligmarked 2015
HUSK at den 6. september er sidste frist for tilmelding til 
Frivilligmarked 2015
Frivilligmarkedet finder sted den 4. oktober i Dr. Ingrid Hal-
lerne. 
se mere her http://frivilligmarked.vesthimmerland.dk

Høring af miljøgodkendelse 
af husdyrbrug
Borgergade 74, 9620 Aalestrup
Ansøgning med bilag kan ses på: www.vesthimmerland.dk/
afgoerelser
 
Nærmere oplysninger hos:
Olav Dyhrberg Fogtmann
E-mail: odf@vesthimmerland.dk
Telefon: 99 66 71 20

Udvidelse af husdyrbrug
 • Blærevej 44, 9600 Aars
Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser.  
Nærmere oplysninger hos:
Flemming Andersen
E-mail: fan@vesthimmerland.dk
Telefon: 99 66 17 16

Offentligt udbud på betonvarer og 
belægningssten 
Vesthimmerlands Kommune udbyder i offentligt udbud ram-
meaftale på belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol.
Nærmere oplysninger på: www.vesthimmerland.dk/udbud

   
 

Skriften Calibri skal anvendes 
til teksten i annoncerne

Mandag den 7. sept. kl. 19.30
på Kimberkroen, Aars.
Emne: »At leve med Kierkegaard«
Journalist, præst, debattør og forfatter Sørine Gotfred-
sen giver introduktion til Danmarks største tænker.
Kaffe og foredrag kr. 85.
Alle er velkommen. 

Efterårsmøde
Kimbrerkroen Aars
Tema: Kirken på landet har også en fremtid

Afholdes: Tirsdag, 15. september kl. 19.00 - 22.00

I Vesthimmerlands Provsti inviteres medarbejdere, og 
alle med folkekirkelig interesse til efterårsmøde 

Deltager i Panel: Henrik Stubkjær Biskop over Viborg Stift
Kirken på landet har også en fremtid,

Hanne Baltzer Journalist Viborg Stifts Medieudvalg.
I Vesthimmerlands Provsti er der mange mindre landsby- 
kirker, men alle ønsker vi, at sognekirken vedbliver med 

at betyde noget for os!
Formålet med mødet er derfor, at se muligheder og få 
inspiration til, hvor vi bør investere energi og ressourcer 

i sognearbejdet.

Se hele programmet på hjemmeside: 
www.vesthimmerlandsprovsti.dk 

eller hjemmeside: www.oesterboellekirke.dk 

Tilmelding: E-mail: jes.erling.olesen@gmail.com 
eller telefon 9865 8421

Entre: Deltagelse koster 100 kr. kan betales på mødet

Distriktforeningen i samarbejde med 
Østerbølle Menighedsråd

RYTTERBAREN UGE 36
Efter en forrygende byfest 

tager vi fat igen
TORSDAG DEN 3/9
HELE DAGEN  VOR GODE KING ØL 

KUN KR. 5,-/STK.
FREDAG DEN 4/9
KL. 21.30 - LUK  En hyldest til det vi er og 

hvor vi er - Udkantsdanmark:
 LARS CLAUSEN
  C. & W. musiker, kommer 

med sin guitar og synger og 
underholder så godt som få

LØRDAG DEN 5/9
KL. 21.00 - LUK Vi introducerer:
 ISKOLD CITRON-VODKA
 KUN KR. 5,-/SKUD
  (Citronen ta’r den grimme 

smag af vodka)
SØNDAG DEN 6/9
KL. 14.00   SÅ’ DA’ BANKO!
 Sæsonen starter HER. 
Kl. 17.00  Vi kogte suppe på alle de go’e 

ben, og nu inviterer vi på
  GULE ÆRTER M/PØLSE
  til den fantastiske sum af 

KR. 0,-/PORTION

MØDESTEDET

Meddelelser

Forlystelser

Stort Bankospil
i Vindblæs Multicenter

Vilstedvej 159
hver mandag kl. 19.00

Med venlig hilsen
Vindblæs Borgerforening
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www.logstorparkhotel.dk    Tlf. 98 67 40 00

Julefrokost på Løgstør Parkhotel er både festligt, sjovt - og med den 
lækreste mad - traditionel julemad kombineret med mere moderne 
indslag. Festlig musik hele aftenen bl.a. af Lendager Band (dem fra Wal-
kers) og Totakt, en festlig duo.

Den Store Julebuffet, dans og musik til kl. 01, kun................................239
Fri bar med øl, vand og vin kl. 18-01 ...................................................299
Overnatning incl. morgenbuffet (enk.vær. 599) dobbelt ........................399
Natmad .................................................................................................60

Datoer & Musik
Lørdag 21/11 med Lendager Band
Fredag 27/11 & lørdag 28/11 med Lendager Band
Fredag 04/12 & lørdag 5/12 med Lendager Band
Lørdag 12/12 med Totakt

Julefrokost
på Løgstør Parkhotel

Alle
dage kl. 18-01, hvorefter festen fortsætter i hotellet pub

Jernbanegade 26,  9670 Løgstør

 Løgstør  BIO
Dolby 3D biograf

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

7 år 1 t. 33 min. 

15 år - 2 t. 09 min.

10. - 16. september kl. 19.30 

7. - 9. september kl. 19.30
10. sept. kl. 14.00 med kaffe og kage 

efter filmen.

3. - 6.september kl. 19.30
3. sept. kl. 14.00 med kaffe 

og kage efter filmen.

E N  F I L M  A F  T O B I A S  L I N D H O L M

Vesthimmerlands Teaterforening
indkalder til ordinær generalforsamling, 
dagsorden i. f. vedtægterne

torsdag den 17. september 2015
kl. 18.00, Knabergaarden i Aalestrup
Efter generalforsamlingen vises forestil-
lingen: ”Historien om en sang”. Med særlig 
rabat for medlemmer. 
Medlemskab kan fornyes eller tegnes ved 
indgangen før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Lejlighed 
i Løgstør

Centralt beliggende lej-
lighed på 2. sal. Stor stue, 
køkken, 2 værelser og bad. 
Indvendig tagterrasse og 
dørtelefon. Mdl. leje 3900 
kr. + forbrug. Depositum: 
3 mdr.s leje.
Telefon 3125 1488

Billig lejlighed
Farsø Rådhuscenter
Velindrettet 3-vær. lej- 
lighed på 93 m2. Belig-
gende på svalegang 
over Rema 1000 (ind-
gang fra Th. Eriksens 
Vej) Stor altan.
Husleje kr. 3.950 pr. 
md. + forbrug. 
Yderligere oplysninger

www.escot.dk
Tlf. 99 36 66 04

Ventilationsmontør
Munters A/S i Aars søger en montør, der kan 
indgå i vores team til ventilationsmontage. 
Montagearbejdet omfatter hovedsage-
ligt montering af kip, gardiner og skorstene 
på staldbygninger, og arbejde i højden må 
 derfor påregnes.

Vi forventer, at du har en håndværksmæssig 
baggrund eller erfaring fra ventilationsmon-
tage. Du vil som ny medarbejder modtage 
den nødvendige oplæring.

Det er vigtigt, at du er ansvars- og kvalitets-
bevidst, samt har gode samarbejdsevner. Du 
skal være indstillet på fleksible arbejdstider 
samt rejsedage.

Jobbet kræver stort kørekort til lastbil, og det 
vil være en fordel, hvis du også har truckcer-
tifikat.

Vi tilbyder et job i en velkonsolideret og mar-
kedsledende international virksomhed, med 
et stort potentiale og med stærke og sunde 
værdier.

Ansættelse er snarest muligt, og samtaler af-
holdes løbende.

Yderligere oplysninger om jobbet fås ved 
henvendelse til montagechef Bent Pedersen 
på tlf. 98 62 33 11.

Ansøgning sendes via email til: 
aghort@munters.dk 

Munters er global markedsleder indenfor affugtning og 
energieffektive luftbehandlingsløsninger, baseret på 
mere end 60 års erfaring med styring af luftfugtighed. 
Koncernen har cirka 3.000 ansatte fordelt på selskaber 
i 30 lande. Afdelingen i Aars beskæftiger sig med klima 
og ventilation til landbruget i Danmark, Storbritannien, 
Tyskland og Norden.

Til leje
Mindre 3-værelses lejlig-
hed. Mdl. husleje 3100 kr. 
+ forbrug. Ingen husdyr.

Telefon 9867 1084

Hus i Løgstør
Rødstenshus i 2 plan.  Stue, 
køkken, 4 værelser samt 
bad. Muret garage og have. 
Mdl. leje 5.100 kr. + for-
brug. Depositum: 3 mdr.s 
leje.
Telefon 3125 1488

Stillinger  tilbydeS

Kontortid:
Mandag-onsdag 9.00-16.00

Torsdag 10.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

AARS BOLIGFORENING
KIRKEGADE 2 - 9600 AARS

TLF. 98 62 24 13
Bliv medlem...

www.aarsbo.dk      

HENVENDELSE VEDRØRENDE LEJLIGHEDER 
I ”FALKEN”

»HUSET«
i Farstrup

Lokaler udlejes til fester, 
møder m.m. HENV.
Telefon 20 20 66 21

Forlystelser

Grafi sk topkvalitet til 
konkurrencedygtige priser!

• En af Danmarks mest moderne printmaskiner.

• Formater helt op til 358 x 654 mm.

• Oplag fra 10-2.000 stk.

• Sidetal fra 2-64 sider.

• Mange forskellige papirtyper. 

• Hurtig levering.

- din genvej til øget 

omsætning og indtjening

Kontakt os for en snak om 

dine behov for tryksager.

Tlf. 22 49 13 04 

trykordre@nordjyske.dk

Annoncer 
tlf. 98 67 37 11

Annoncer 
tlf. 98 67 37 11
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Tlf: 98 21 15 44 | www.agesenvvs.dk | Brovst Afd. Tlf: 98 23 10 05 | Døgnvagt Tlf: 30 76 30 80 

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

Industrivej 39 • 9690 Fjerritslev

www.agesenvvs.dk • mail@agesenvvs.dk

Vor faglighed – din sikkerhed
Vore medarbejdere – din tryghed
Hos os bliver din ide til virkelighed

Hans Bak Koldsgaard
Medejer 

GVS Mester  
Energivejleder

Henning Agesen
Medejer 

GVS Mester 
Sælger 

Hans Bak Koldsgaard
Ejer & BBA Certificeret 
Energivejleder

Henning Agesen
Ejer & GVS Mester

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

FÅ MERVÆRDI  
MED VORES LØSNING
Med os som leverandør får 
du en faglig korrekt total-
løsning samt vejledning i 
vedligeholdelse og daglig 
anvendelse. – Sådan opnår 
du optimalt udbytte af din 
investering og installation. 

Sådan er du sikret den  
professionelle løsning 

SH
A

R
K&

CO

BO
OK

 ET ENERGITJEK

PRIS FRA
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AGESEN VVS ApS

VVS • BLIK • STAAL
FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

BO
OK

ETENERGRGR

ITJTJT EK

PRIS FRA

84.0 0 0 ,-
INKL. LEVERING & MONTERING

Pris ved Danfoss varmepumpe 6 kWh. 

HUSK: Der kan fratrækkes energitilskud og fradrag for arbejdsløn.

DANFOSS VARMEPUMPE 
LUFT-TIL-VAND LØSNING
Med en Danfoss varmepumpe trækker du energien ud af luften og 
bruger den til at producere varmt vand og varme til opvarmning. 

BLOT NOGLE AF FORDELENE: 
• Spar op til 50% på varmeregningen

• En pålidelig varmekilde, der virker år efter år

• Forøg boligens værdi med vedvarende energi

• Bliv uafhængig af olie og gas

• Maksimal komfort uden besvær

SPAR OP TIL 50% PÅ DIN VARMEREGNING! 
– Fra udeluft til opvarmning af  
din bolig og dit brugsvand.

Certifi ceret Vådrumsinstallatør
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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

Industrivej 39 • 9690 Fjerritslev

www.agesenvvs.dk • mail@agesenvvs.dk

Vor faglighed – din sikkerhed
Vore medarbejdere – din tryghed
Hos os bliver din ide til virkelighed

Hans Bak Koldsgaard
Medejer 

GVS Mester  
Energivejleder

Henning Agesen
Medejer 

GVS Mester 
Sælger 

Hans Bak Koldsgaard
Ejer & BBA Certificeret 
Energivejleder

Henning Agesen
Ejer & GVS Mester

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

FÅ MERVÆRDI  
MED VORES LØSNING
Med os som leverandør får 
du en faglig korrekt total-
løsning samt vejledning i 
vedligeholdelse og daglig 
anvendelse. – Sådan opnår 
du optimalt udbytte af din 
investering og installation. 

Sådan er du sikret den  
professionelle løsning 

SH
A

R
K&

CO
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OK

 ET ENERGITJEK

PRIS FRA

Henning Agesen
Ejer & GVS Mester

FÅ MERVÆRDI 
MED VORES LØSNING
Med os som leverandør får 
du en faglig korrekt total-
løsning samt vejledning i 
vedligeholdelse og daglig 
anvendelse. – Sådan opnår 
du optimalt udbytte af din 
investering og installation.

Sådan er du sikret den 
professionelle løsning 

84.0 0 0 ,-
INKL. LEVERING & MONTERING

Pris ved Danfoss varmepumpe 6 kWh. 

HUSK: Der kan fratrækkes energitilskud og fradrag for arbejdsløn.

DANFOSS VARMEPUMPE 
LUFT-TIL-VAND LØSNING
Med en Danfoss varmepumpe trækker du energien ud af luften og 
bruger den til at producere varmt vand og varme til opvarmning. 

BLOT NOGLE AF FORDELENE: 
• Spar op til 50% på varmeregningen

• En pålidelig varmekilde, der virker år efter år

• Forøg boligens værdi med vedvarende energi

• Bliv uafhængig af olie og gas

• Maksimal komfort uden besvær

SPAR OP TIL 50% PÅ DIN VARMEREGNING! 
– Fra udeluft til opvarmning af  
din bolig og dit brugsvand.
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Aut. VVS-installatør Henning Agesen og Hans Bak Koldsgaard
Industrivej 39 · 9690 Fjerritslev · Tlf. 98 21 15 44

AGESEN VVS ApS

VVS • BLIK • STAAL

Industrivej 39 • 9690 Fjerritslev

www.agesenvvs.dk • mail@agesenvvs.dk

Vor faglighed – din sikkerhed
Vore medarbejdere – din tryghed
Hos os bliver din ide til virkelighed

Hans Bak Koldsgaard
Medejer 

GVS Mester  
Energivejleder

Henning Agesen
Medejer 

GVS Mester 
Sælger 

Hans Bak Koldsgaard
Ejer & BBA Certificeret 
Energivejleder

Henning Agesen
Ejer & GVS Mester

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

FÅ MERVÆRDI  
MED VORES LØSNING
Med os som leverandør får 
du en faglig korrekt total-
løsning samt vejledning i 
vedligeholdelse og daglig 
anvendelse. – Sådan opnår 
du optimalt udbytte af din 
investering og installation. 

Sådan er du sikret den  
professionelle løsning 

SH
A
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BO
OK

 ET ENERGITJEK

PRIS FRA

Certifi ceret Vådrumsinstallatør

Hans Bak Koldsgaard
Ejer & BBA Certificeret 
Energivejleder

SH
A
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84.0 0 0 ,-
INKL. LEVERING & MONTERING

Pris ved Danfoss varmepumpe 6 kWh. 

HUSK: Der kan fratrækkes energitilskud og fradrag for arbejdsløn.

DANFOSS VARMEPUMPE 
LUFT-TIL-VAND LØSNING
Med en Danfoss varmepumpe trækker du energien ud af luften og 
bruger den til at producere varmt vand og varme til opvarmning. 

BLOT NOGLE AF FORDELENE: 
• Spar op til 50% på varmeregningen

• En pålidelig varmekilde, der virker år efter år

• Forøg boligens værdi med vedvarende energi

• Bliv uafhængig af olie og gas

• Maksimal komfort uden besvær

SPAR OP TIL 50% PÅ DIN VARMEREGNING! 
– Fra udeluft til opvarmning af  
din bolig og dit brugsvand.

Sælges: 
Nordmannsgran- 
planter, 20-40 cm,

kr. 2,50 pr. stk. v/1.000 stk.
Nobilisplanter, 20-40 cm,  
kr. 3,00 pr. stk. v/1.000 stk.

Træ til  
tømmer og flis købes.

Tlf. 28 90 16 80

Peugeot Bejstrup
- LIGE UD AF LANDEVEJEN

Peugeot Bejstrup
- LIGE UD AF LANDEVEJEN

Det er ikke dyrt at vælge

ORIGNALE RESERVEDELE

Service 5+
Kun 1.298,-

Service 10+
Kun 1.098,-

VI MANGLER 
BRUGTE BILER!
-Kom ind og få et godt tilbud

GRATIS

 LÅNEBIL
ved værkstedsbesøg

Biler  sælges

Fjerritslev B
Byens taxi og m
Tlf. 98 21 23 27 . Tlf. 98 21 53 73

v/Vagn A. G. Nielsen
Turistkørsel . Handicap kørsel . Taxi kørsel

Vi hjælper gerne med tilrettellægelse af ture i både indland og udland

Fjerritslev Busserne
Byens taxi og mini busser
Tlf. 98 21 23 27 . Tlf. 98 21 53 73

v/Vagn A. G. Nielsen
Turistkørsel . Handicap kørsel . Taxi kørsel

Vi hjælper gerne med tilrettellægelse af ture i både indland og udland

Tlf. 98 21 23 27
Tlf. 98 21 53 73

v/Vagn A. G. Nielsen

TURISTKØRSEL 
HANDICAP KØRSEL 

TAXI KØRSEL
Vi hjælper gerne med tilrettellægelse 

af ture i både indland og udland

Leveret fra kr. 2300,- 

Ved afhetning Jylland/Fyn

- ring for bedste dagpris.

Hele biler inkl. papirer.

SKROTBILER 
PÅ TOPPEN!
KD Handel • Tlf. 31 76 00 00
www.kd-handel.dk
Miljøcertifi ceret efter ISO 14001

v/Anne Dorthe Laustsen
Østerbrogade 7c · 9670 Løgstør
Tlf. 71 70 47 08

Håndværkere

Blandede

BOX-RUM
10 m2 - 30 m3

 Pr. måned kr. 350,-

www.lagerboksen.dk

21 27 95 02

KLINIKKER

Vi møder
altid i 

stærkeste 
opstilling

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

KLINISK

TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen

Himmerlandsgade 73,
Aars

Tlf. 98 62 13 40

Træffetid: Man.-tors. 9-12 

og 13-16 - Fred. 9-12

køb  og  salg  blandede

Blandede

Øvrige  Motoranligg.

KLINIKKER

Har du ikke fået Vesthimmerlands Folkeblad  
så kontakt NORDJYSKE

Udfyld: www.budzonen.dk/tastselv eller tlf. 99 35 34 34 - tast 1
Mandag kl. 8.00-15.00 • Tirsdag kl. 10.30-15.00 • Onsdag og torsdag kl. 8.00-16.00 • Fredag kl. 10.30-15.00

Annoncer tlf. 98 67 37 11
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40 16 00 70
www.jydsktagmaling.dk

• Tagmaling
• Algebehandling af tag & facader
• Vask af facader • Staldrens

Larsen & Søndergaard

•  Tagmaling
 Priser fra kr. 70 pr. m2 (exkl. moms)

•  Algebehandling
 800 kr. for huse op til 300 m2 (exkl. moms)

•  Facadevask
•  Industrirengøring

40 16 00 70
www.jydsktagmaling.dk

• Tagmaling
• Algebehandling af tag & facader
• Vask af facader • Staldrens

Larsen & Søndergaard
I/S

Ring for uforpligtende tilbud

·  Tagmaling 
Priser fra kr. 70 pr. m2 (exkl. moms)

·  Algebehandling 
800 kr. for huse op til 300 m2 (exkl. moms)

·  Facadevask

·  Staldrengøring

40 16 00 70
www.jydsktagmaling.dk

 Algebehandling af tag & facader
 Vask af facader • Staldrens

Larsen & Søndergaard

Tagmaling
Priser fra kr. 70 pr. m2 (exkl. moms)

Algebehandling
800 kr. for huse op til 300 m2 (exkl. moms)

Facadevask
Industrirengøring

40 16 00 70
www.jydsktagmaling.dk

 Algebehandling af tag & facader
 Vask af facader • Staldrens

Larsen & Søndergaard
I/S

Ring for uforpligtende tilbud

 

Salling Malerforretning ApS
Danmarksvej 1, 9670 Løgstør

Alt indenfor malerarbejde
- Ring og få et godt tilbud!

Salg af maling og værktøj til
private og erhverv.

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

Find os på Facebook

ARKITEKTFIRMAET
STEEN KÆRSGAARD ApS

ARKITEKTFIRMAET

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

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

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

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

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!

Overlade VVS   

   

 

 

 

Vi arbejder med vand, varme, sanitet,  

stokerfyr, oliefyr, gasfyr, solvarme, 

jordvarme, vandværker og  

blikkenslageropgaver 
 

 

 

 

Mød os på www.overladevvs.dk 

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

Limfjordsvej 10 - 9670 Løgstør - Tlf. 9867 1933 - 9867 6280
info@midtfjordel.dk - www.midtfjordel.dk

ALT I ELARBEJDE

Varmepumper - radio/tv

Køl - hårdehvidevarer

Preben Nielsen Christian Gregersen

Quick-guide 
- til din lokale fagmand

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

98 67 62 80
HB Elservice
Granlyvej 3, Løgstør Tlf. 98 67 38 25

Arkitekter & Tegnestuer:
Arkitektfirmaet Steen Kærsgaard
Kornumvej 4, Løgstør Tlf. 9650 5033/5137 8501

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

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:

Ib’s Malerservice Tlf. 24 26 13 17

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

Malere:

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

Autolakerere:

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

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

Håndværkere

Annoncer 
tlf. 98 67 37 11
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TV-PROGRAMMER

DR1 fredag kl. 21.25: ”The Devil Wears Prada”

05.15  Vagn på vejen
05.45  Hvor ingen skulle tro, at nogen 

kunne bo
06.15  Formiddagsprogrammer
10.30  Antikkrejlerne. 2 afsnit
12.00  Bonderøven
12.30  Eftermiddagsprogrammer
15.10  Taggart. Skotsk krimi. 2 afsnit
16.50  Herskab og tjenestefolk
17.50  TV Avisen
18.00  Auktionshuset
18.30  Nyhedsblok med Aftenshowet
20.00  Guld i Købstæderne - Svaneke
21.00  Ro i sjælen
21.30  TV Avisen med Penge og Sporten
22.30  Jack Driscoll - en strisser vender 

hjem. Irsk krimidrama fra 2007
00.05  OBS
00.10  Kystvagten
00.55  Natfjernsyn

05.15  Vagn på vejen
05.45  Hvor ingen skulle tro, at nogen 

kunne bo
06.15  Formiddagsprogrammer
10.30  Antikkrejlerne. 2 afsnit
12.00  Bonderøven
12.30  Eftermiddagsprogrammer
15.10  Taggart. Skotsk krimi. 2 afsnit
16.50  Herskab og tjenestefolk
17.50  TV Avisen
18.00  Auktionshuset
18.30  Nyhedsblok med Aftenshowet
20.00  Gintberg på Kanten - Rødovre
20.30  Et glimt af Danmark
21.00  Kontant
21.30  TV Avisen med Bag Borgen og 

Sporten
22.30  Kriminalkommissær Foyle. Eng. 

krimiserie
00.10  Kystvagten
00.55  Natfjernsyn

05.25  Vagn på vejen
05.55  Hvor ingen skulle tro, at nogen 

kunne bo
06.25  Formiddagsprogrammer
10.30  Antikkrejlerne. 2 afsnit
12.00  Bonderøven
12.30  Eftermiddagsprogrammer
15.15  Taggart. Skotsk krimi. 2 afsnit
17.00  Landsbyhospitalet
17.50  TV Avisen
18.00  Auktionshuset
18.30  Nyhedsblok
19.00  Disney Sjov
20.00  Versus
21.00  TV Avisen med Vejret
21.25  The Devil Wears Prada. Amr. 

komediedrama fra 2006
23.10  Nighthawks. Amr. actionthriller 

fra 1981
00.45  Dorian Gray. Eng drama fra 2009
02.30  Natfjernsyn

05.30  Første dansker i rummet
07.00  Nyhedsblok
07.10  Første dansker i rummet
08.00  Go’ morgen Danmark
12.00  Nyhedsblok
12.25  Første dansker i rummet
13.25  Rumstationen tur/retur
14.30  Første dansker i rummet
16.00  Nyhedsblok
16.15  La Vuelta: 11. etape
17.45  La Vuelta: Studiet
18.00  Nyhedsblok med Go’ aften Dan-

mark
20.00  Hvem sagde vuf?
20.50  Dit mit vores hjem
21.40  Fantasifulde rum
22.00  Nyhedsblok
22.45  Andreas’ første dag i rummet
23.20  Red Planet. Amr. sci-fi thriller
01.05  Natfjernsyn

06.00  Nyhedsblok
06.30  Go’ morgen Danmark
12.00  Nyhedsblok
12.40  Landmand søger kærlighed
13.30  Hva’ bruden ikke ved
14.20  Felix jagter vejen til succes
15.05  Grænsepatruljen
16.00  Nyhedsblok
16.15  La Vuelta: 12. etape
17.45  La Vuelta: Studiet
18.00  Nyhedsblok med Go’ aften Dan-

mark
20.00  De superkloge drenge
20.50  Station 2
22.00  Nyhedsblok
22.45  Sigøjnerbossen - og hans beryg-

tede familie
23.30  Unge bag tremmer
00.25  Grænsepatruljen. 2 afsnit
01.25  Cold Case. 2 afsnit
03.00  Natfjernsyn

06.00  Nyhedsblok
06.30  Go’ morgen Danmark
12.00  Nyhedsblok
12.40  Landmand søger kærlighed
13.30  Hva’ bruden ikke ved
14.20  Felix jagter vejen til succes
15.05  Grænsepatruljen
16.00  Nyhedsblok
16.15  La Vuelta: 13. etape
17.45  La Vuelta: Studiet
18.00  Nyhedsblok med Go’ aften Dan-

mark
20.00  Linie 3 Live
21.20  En ny chance til Larry Crowne. 

Amr. romantisk komediedrama
23.00  Juryen. Amr. thriller-drama
01.10  Cold Case. 2 afsnit
02.50  Grænsepatruljen
03.40  Where the Wild Things Are. Amr. 

eventyrfilm fra 2009
05.25  Airport

06.00  Nyhedsblok
06.30  Go’ morgen Danmark
12.00  Nyhedsblok
12.40  Landmand søger kærlighed
13.30  Hva’ bruden ikke ved
14.20  Felix jagter vejen til succes
15.05  Grænsepatruljen
16.00  Nyhedsblok
16.15  La Vuelta: 16. etape
17.45  La Vuelta: Studiet
18.00  Nyhedsblok med Go’ aften 

Danmark
20.00  Opgøret med Scientology
20.50  Til den store guldmedalje
21.25  For ung til min krop
22.00  Nyhedsblok
22.45  Massakren i Dvor
23.50  Fotografen, der snød døden
00.50  Natfjernsyn

06.00  Nyhedsblok
06.30  Go’ morgen Danmark
12.00  Nyhedsblok
12.40  Landmand søger kærlighed
13.30  Hva’ bruden ikke ved
14.20  Mere hus for pengene
15.15  Grænsepatruljen. 2 afsnit
16.10  Hvem vil være millionær?
17.00  Nyhedsblok med Go’ appetit og 

Go’ aften Danmark
20.00  Hjemme i Danmark
20.50  Loppe Deluxe
21.25  Station 2 Politirapporten
22.00  Nyhedsblok
22.45  Teenage-selvmordene
23.30  Krop umulig - tilbage til klinikken
00.25  Grænsepatruljen. 2 afsnit
01.25  Cold Case. 2 afsnit
03.00  Beauty and the Beast
04.00  Nyhederne og Vejret

05.20  Vagn på vejen
05.50  Rejsen langs Norges kyst
06.30  Kyst til kyst - Havvindmøller og 

eksploderende biller
07.30  Forunderlige verden. Eng. doku-

mentarprogram. 2 afsnit
09.10  Lavlandsgorillaer i Gabon
10.00  Det var i maj. Eng. komediedra-

maserie
10.50  Guld i Købstæderne - Hillerød
11.50  I farezonen
12.40  Halifax
14.15  Kongerigets Kager
14.45  Spise med Price - Are you hungry 

tonight?
15.15  Sporløs
16.00  Kærlighedsromanen. Australsk 

romantisk komedie fra 1999
17.30  Versus
18.30  TV Avisen med Sporten og Vejret
18.55  Første dansker i rummet - direkte
20.00  Min søsters børn i Ægypten. 

Dansk familiefilm fra 2004
21.15  Kriminalkommissær Barnaby. 

Eng. krimiserie fra 2013
22.45  Vera: Jægerne. Eng. krimiserie 

fra 2013
00.15  Den søde frihed. Amr. romantisk 

komedie fra 1986
02.00  Store Joe Young. Amr. adventure-

drama fra 1998
03.45  Mord i centrum

05.25  Vagn i Sverige
05.55  Rejsen langs Norges kyst
06.35  Midt i naturen
07.35  Tæt på vores kæledyr. 2 afsnit
08.55  Geparders stærke broderskab. 

Japansk naturprogram
09.50  Spise med Price - Sur, sur, sur
10.20  OBS
10.25  Kyst til kyst - Thyborøn til Filsø
11.20  Dronningeofret. Svensk dramase-

rie fra 2010
12.20  En ny begyndelse
13.05  Kriminalkommissær Foyle. Eng. 

krimiserie fra 2002
14.40  Ved du hvem du er? - Alberte 

Winding
15.40  Et glimt af Danmark
16.10  Min søsters børn i sneen. Dansk 

familiefilm fra 2002
17.30  Guld i Købstæderne - Hillerød
18.30  Nyhedsblok
19.00  Tæt på pingvinerne
20.00  Mærket af krig
21.00  21 Søndag
21.40  Sporten
21.45  Dirty Harry. Amr. actionthriller 

fra 1971
23.25  Broen. Svensk-dansk krimiserie
00.25  Mordet på Jamie Lavis
01.15  Halifax
02.45  Der er noget i luften. 3 afsnit
04.05  Grøn glæde

05.15  Vagn på vejen
05.45  Hvor ingen skulle tro, at nogen 

kunne bo
06.15  Formiddagsprogrammer
10.30  Antikkrejlerne. 2 afsnit
12.05  Bonderøven
12.35  Eftermiddagsprogrammer
15.20  Taggart. Skotsk krimi. 2 afsnit
17.05  Landsbyhospitalet
17.50  TV Avisen
18.00  Auktionshuset
18.30  Nyhedsblok med Aftenshowet
20.00  Hammerslag
20.45  Løvens hule
21.30  TV Avisen med Madmagasinet 

og Sporten
22.30  Camilla Läckbergs Ulykkesfuglen
23.30  Politiskilt 56
00.15  Broen
01.15  Natfjernsyn

06.00  Oisteins blyant
06.05  Mouk
06.20  My Little Pony
06.40  Scooby-Doo!
07.05  Batman
07.30  Animaniacs
08.00  Go’ morgen Danmark
12.00  Nyhederne
12.10  Hvem vil være millionær?
13.00  Hvem sagde vuf?
13.50  SuperMatchen: Studiet
14.05  SuperMatchen
15.00  SuperMatchen
16.00  La Vuelta: 14. etape
17.45  La Vuelta: Studiet
18.00  Nyhederne og Sporten
18.12  Regionale nyheder
18.20  Dit efterårsvejr
18.25  Bli’r du plukket?
19.00  Nyhederne
19.30  Regionalprogram
19.45  Sportscenter
20.00  Voice Junior
21.15  Crocodile Dundee II. Australsk 

komedie fra 1988
23.10  James Bond: Moonraker. Amr. / 

britisk action-thriller fra 1979
01.15  Green Lantern. Amr. action-even-

tyrfilm fra 2011
03.15  Desperat valg. Amr. actionfilm 

fra 1996
05.25  Airport

06.00  Mouk
06.10  The Looney Tunes Show
06.35  Scooby-Doo!
07.00  Hvalpen Scooby-Doo
07.30  Animaniacs
08.00  Go’ morgen Danmark
12.00  Nyhederne
12.15  Klipfiskerne. Familiequiz med 

bid i
13.10  Voice Junior
14.20  Hjemme i Danmark. Spot på dan-

skernes livsstil - Charlottenlund
15.10  Andreas - den første dansker i 

rummet
16.00  La Vuelta: 15. etape
17.45  La Vuelta: Studiet
18.00  Nyhederne og Sporten
18.12  Regionale nyheder
18.20  Dit efterårsvejr
18.25  For ung til min krop. Nyt ydre og 

bedre selvværd
19.00  Nyhederne
19.30  Regionalprogram
20.00  Toppen af poppen. Med Oh Land
21.00  Elsk mig igen. Amr. romantisk 

drama fra 2012
22.45  To verdener. Dansk drama fra 

2008
00.45  Station 2
01.45  Helvede tur/retur - Jamaica
02.40  Boligkonge i Las Vegas
04.00  Nyhederne og Vejret

ONSDAG 2. SEPTEMBER LØRDAG 5. SEPTEMBER

SØNDAG 6. SEPTEMBER

MANDAG 7. SEPTEMBER

TIRSDAG 8. SEPTEMBER

TORSDAG 3. SEPTEMBER

FREDAG 4. SEPTEMBER

05.10  Vagn på vejen
05.40  Hvor ingen skulle tro, at nogen 

kunne bo
06.10  Formiddagsprogrammer
10.30  Antikkrejlerne. 2 afsnit
12.00  Bonderøven
12.30  Eftermiddagsprogrammer
15.15  Bergerac: I gang igen
16.15  Taggart: Begravelsesritualer
17.05  Landsbyhospitalet
17.50  TV Avisen
18.00  Auktionshuset
18.30  Nyhedsblok med Aftenshowet
20.00  Sporløs
20.45  Jimmys krig - soldat søger svar
21.30  TV Avisen med Horisont og 

Sporten
22.30  Kommissær George Gently
00.00  Natfjernsyn

06.00  DR2 Morgen
10.00  Første dansker i rummet
15.30  RaketMadsen
16.00  Jimmys madfabrik. 

Videnskabsprogram fra BBC
16.30  Udeliv
17.00  DR2 Dagen
18.30  Godt nyt fra Ghana?
19.15  Smag på Paraguay. Amr. madse-

rie fra 2014
20.00  Børn med autisme
21.00  Arne Dahls A-gruppen
22.00  Jeppesen på afveje
22.30  Deadline
23.00  Allahs vrede krigere. Tysk doku-

mentar
23.50  Voldtægten af Pakistans drenge
00.40  Verdens bedste vinkendere
02.10  Overklassens sexorgier
02.55  Deadline Nat

07.30  Nyheder fra Grønland
08.00  DR2 Morgen
09.00  Under fire øjne
09.50  Kulinariske globetrottere
10.40  Europas sidste vilde heste
11.30  Når vildmarken kalder
12.15  Eftermiddagsprogrammer
15.20  Detektor
15.50  Virkelighedens Arvinger. 2 afsnit
16.50  RaketMadsen
17.20  Bullitt. Amr. actionthriller fra 

1968
19.10  Tidsmaskinen
20.00  Mad-detektiven
21.00  Ødelagt af krig
21.30  Free The Mind - Sæt sindet fri
22.30  Deadline
23.00  Jeppesen på afveje
23.30  JERSILD minus SPIN
00.15  Natfjernsyn

07.00  DR2 Morgen
11.00  Kontant
11.30  Livet ud ad Landevejen
12.00  Europas skabelse - vand
12.50  Smag på Massachusetts
13.30  Eftermiddagsprogrammer
16.00  Jimmys madfabrik
16.30  Udeliv
17.00  DR2 Dagen
18.30  Paul Merton i Indien - Delhi
19.15  Smag på Shanghai
20.00  Sibiriens næste supermodel
20.30  På ø-eventyr med Anne & Anders
21.30  Ødelagt af krig
22.00  Den rigeste procent
22.30  Deadline
23.00  House of Saddam
00.50  Ingen panik - befolkningseksplo-

sionen er aflyst!
01.50  Natfjernsyn

07.00  DR2 Morgen
11.00  Horisont
11.25  Livet ud ad Landevejen
11.55  Europas skabelse - jordskælv
12.45  Smag på Shanghai
13.30  1000 dage for verdens natur
14.15  Paul Merton i Indien - Delhi
15.00  Javel, hr. statsminister. 2 afsnit
16.00  Jimmys madfabrik
16.30  Udeliv
17.00  DR2 Dagen
18.30  Paul Merton i Indien - Punjab
19.15  Smag på Bronx
22.30  Deadline
23.00  De sårede
00.00  Veteranerne
00.30  Forsidepige og krigsveteran
01.05  Detektor
01.35  Blackout
02.25  Deadline Nat

07.00  DR2 Morgen
11.00  Penge
11.25  Livet ud ad Landevejen
11.50  Kulinariske globetrottere
12.40  Smag på Tanzania
13.25  Eftermiddagsprogrammer
16.00  Jimmys madfabrik
16.30  Udeliv
17.00  DR2 Dagen
18.30  Den sidste jøde i Kairo
19.15  Smag på Massachusetts
20.00  Debatten
21.00  Detektor
21.30  Halløj på badehotellet
22.30  Deadline
23.00  Ingen panik - befolkningseksplo-

sionen er aflyst!
00.00  Allahs vrede krigere
00.50  Debatten
01.50  Natfjernsyn

07.00  DR2 Morgen
11.00  Bag Borgen
11.25  Livet ud ad Landevejen
11.50  Kulinariske globetrottere
12.40  Kampen, kirken og den farlige 

abort
13.30  Eftermiddagsprogrammer
16.00  Jimmys madfabrik
16.30  Udeliv
17.00  DR2 Dagen
18.30  Når vildmarken kalder
19.10  Tidsmaskinen
20.00  The Paperboy. Amr. thriller fra 

2012
21.45  Danmarks første astronaut
22.30  Deadline
23.00  JERSILD minus SPIN
23.45  60 Minutes
00.30  Dark Habits. Komediedrama
03.05  Deadline Nat

08.00  DR2 Morgen
09.00  Tidens tegn. Et magasinprogram 

på tegnsprog
09.50  Kulinariske globetrottere. Eng. 

kulinarisk rejseserie fra 2009. 
3 afsnit

12.15  Farligt job - jordemor i Liberia. 
Dokumentarserie fra BBC

13.05  De ekstremt rige - og os andre

SØNDAG 6. SEPTEMBER

MANDAG 7. SEPTEMBER

TIRSDAG 8. SEPTEMBER

ONSDAG 2. SEPTEMBER

TORSDAG 3. SEPTEMBER

FREDAG 4. SEPTEMBER

LØRDAG 5. SEPTEMBER

13.55  24 timer vi aldrig glemmer
14.20  DR2 Tema: Svindlerne
16.55  Gøgereden. Amr. drama fra 1975 

med Jack Nicholson
19.10  Tidsmaskinen
20.00  DR2 Tema: Hævnen er sød
22.30  Deadline
23.00  Debatten
00.00  My Way. Fransk autentisk drama 

fra 2012
02.20  Deadline Nat

05.30  Seinfeld. 2 afsnit
06.25  Vore værste år. 2 afsnit
07.15  The Simpsons. 2 afsnit
08.10  Grimm
09.05  The Vampire Diaries
10.00  Las Vegas
11.00  Hawaii Five-0. 2 afsnit
13.00  Bones. 2 afsnit
14.50  NCIS: Los Angeles
15.45  The Simpsons. 2 afsnit
16.45  How I Met Your Mother. Amr. 

komedieserie. 4 afsnit
18.45  NCIS: Los Angeles
19.45  Top Gear
21.00  Tilbage til fremtiden 2. Amr. 

dramakomedie fra 1989
23.15  Forført til succes. Amr. spillefilm 

fra 1987
01.35  Top Gear
02.50  Natfjernsyn

05.15  Et ton cash. 2 afsnit
06.45  For lækker til love. 2 afsnit
08.25  Sommer i Sunny Beach. 2 afsnit
10.25  Top Gear
11.30  Formel 1: Italiens Grand Prix - 

Kvalifikation
13.00  Formel 1: Italiens Grand Prix
17.00  Tvillinger. Amr. komedie fra 

1988
19.15  Top Gear. 2 afsnit
21.55  Bloodsport. Amr. actionfilm fra 

1988
23.45  Slip køterne løs. Dansk nervepir-

rende underholdning
00.50  De uovervindelige. Amr. gang-

sterfilm fra 1987
03.15  Wake Up Call
04.05  American Daredevils
04.30  The Simpsons. 2 afsnit

05.20  Seinfeld. 2 afsnit
06.15  Vore værste år. 2 afsnit
07.05  The Simpsons. 2 afsnit
08.00  Grimm
08.55  The Vampire Diaries
09.50  Las Vegas
10.50  Hawaii Five-0. 2 afsnit
12.50  Bones. 2 afsnit
14.50  NCIS: Los Angeles
15.50  The Simpsons. 2 afsnit
16.50  How I Met Your Mother. Amr. 

komedieserie. 4 afsnit
18.50  NCIS: Los Angeles
19.50  Top Gear
21.00  How To Lose A Guy in 10 Days. 

Amr. romantisk komedie fra 2003
23.25  You, Me and Dupree. Amr. 

komedie fra 2006
01.40  Top Gear
02.35  Natfjernsyn

05.20  Seinfeld. 2 afsnit
06.15  Vore værste år. 2 afsnit
07.05  The Simpsons. 2 afsnit
08.00  Grimm
08.55  The Vampire Diaries
09.50  Las Vegas
10.50  Hawaii Five-0. 2 afsnit
12.50  Bones. 2 afsnit
14.50  NCIS: Los Angeles
15.50  The Simpsons. 2 afsnit
16.50  How I Met Your Mother. Amr. 

komedieserie. 4 afsnit
18.50  NCIS: Los Angeles
19.50  Top Gear
21.00  The Benchwarmers. Amr. kome-

die fra 2006
22.50  The Animal. Amr. komedie fra 

2001
00.35  Top Gear
01.40  Natfjernsyn

05.30  Seinfeld. 2 afsnit
06.25  Vore værste år. 2 afsnit
07.15  The Simpsons. 2 afsnit
08.10  Grimm
09.05  The Vampire Diaries
10.00  Las Vegas
11.00  Hawaii Five-0. 2 afsnit
13.00  Bones. 2 afsnit
14.50  NCIS: Los Angeles
15.45  The Simpsons. 2 afsnit
16.45  How I Met Your Mother. Amr. 

komedieserie. 4 afsnit
18.45  NCIS: Los Angeles
19.45  Top Gear
21.00  Tilbage til fremtiden 3. Amr. 

dramakomedie 1990
23.25  Dybet. Amr. sci-fi thriller fra 

1989
02.45  Top Gear
03.50  Natfjernsyn

05.25  Seinfeld. 2 afsnit
06.20  Vore værste år. 2 afsnit
07.10  The Simpsons. 2 afsnit
08.05  Grimm
09.00  The Vampire Diaries
09.55  Formel 1: Italiens Grand Prix - 

Træning
11.35  Hawaii Five-0. 2 afsnit
13.30  The Simpsons
13.55  Formel 1: Italiens Grand Prix - 

Træning
15.35  NCIS: Los Angeles
16.30  The Simpsons
17.00  How I Met Your Mother. 4 afsnit
19.00  NCIS: Los Angeles
20.00  Tilbage til fremtiden. Amr. 

dramakomedie fra 1985
22.20  Tilbage til fremtiden 2. Amr. 

dramakomedie fra 1989
00.40  Tilbage til fremtiden 3. Amr. 

dramakomedie 1990
02.55  Natfjernsyn

05.25  Vore værste år. 2 afsnit
06.15  Fresh Off the Boat. 2 afsnit
07.00  Sean Saves the World. 2 afsnit
07.45  Formiddagsprogrammer
10.55  Formel 1: Italiens Grand Prix - 

Træning
12.05  Top Gear

SØNDAG 6. SEPTEMBER

MANDAG 7. SEPTEMBER

TIRSDAG 8. SEPTEMBER

ONSDAG 2. SEPTEMBER

TORSDAG 3. SEPTEMBER

FREDAG 4. SEPTEMBER

LØRDAG 5. SEPTEMBER

13.05  American Daredevils
13.30  Formel 1: Italiens Grand Prix - 

Kvalifikation
16.00  Top Gear
17.25  Forført til succes. Amr. spillefilm 

fra 1987
19.45  Tvillinger. Amr. komedie
21.50  Bloodsport. Amr. actionfilm
23.45  De uovervindelige. Amr. gang-

sterfilm fra 1987
02.15  Dybet. Amr. sci-fi thriller

TV3+
06.00  Chicago Fire
06.45  Chrisleys vilde familie. 2 afsnit
07.35  Ramsay’s Kitchen Nightmares
08.25  Familien fra Bryggen
09.20  NCIS
10.15  Undercover Boss. 2 afsnit
12.15  MasterChef
13.10  The Kardashians. 2 afsnit
15.10  Bikini Island
16.00  Bones
17.00  NCIS
18.00  Jeopardy. 2 afsnit
20.00  NCIS
21.00  Bones
22.00  Bikini Island
22.50  Yacht Party
23.50  Luksusfælden
00.50  Ramsay’s Kitchen Nightmares
01.50  Bones
02.40  Natfjernsyn

05.05  Alle tiders barnepige. 3 afsnit
06.15  According to Jim. 2 afsnit
07.00  Robinson Ekspeditionen 2015
08.50  Bones. 2 afsnit
10.35  NCIS. 3 afsnit
13.30  Bridget Jones 2: På randen af for-

nuft. Brit. romantisk komedie
15.40  Generalens datter. Amr. drama 

fra 1999
18.00  Mit plastikmareridt
19.00  Familien fra Bryggen
20.00  Luksusfælden
21.00  Killing Season. Belgisk drama 

fra 2013
22.50  Aktionen
23.50  Ramsay’s Kitchen Nightmares
00.50  Jeopardy. 2 afsnit
02.50  Covert Affairs
03.35  Natfjernsyn

06.00  Chicago Fire
06.45  Chrisleys vilde familie. 2 afsnit
07.35  Ramsay’s Kitchen Nightmares
08.25  Familien fra Bryggen
09.25  NCIS
10.15  Undercover Boss. 2 afsnit
12.10  MasterChef
13.10  The Kardashians. 2 afsnit
15.10  Bikini Island
16.00  Bones
17.00  NCIS
18.00  Jeopardy. 2 afsnit
20.00  Robinson Ekspeditionen 2015
22.00  Bikini Island
22.50  Yacht Party
23.50  Luksusfælden
00.50  Ramsay’s Kitchen Nightmares
01.50  Bones
02.40  Bikini Island
03.15  Covert Affairs
03.55  Natfjernsyn

06.00  Chicago Fire
06.45  Chrisleys vilde familie. 2 afsnit
07.35  Ramsay’s Kitchen Nightmares
08.25  Familien fra Bryggen
09.25  NCIS
10.15  Undercover Boss. 2 afsnit
12.10  MasterChef
13.10  The Kardashians. 2 afsnit
15.10  Bikini Island
16.00  Bones
17.00  NCIS
18.00  Jeopardy. 2 afsnit
20.00  Luksusfælden
21.00  Mit Plastikmareridt
22.00  Bikini Island
22.50  Yacht Party
23.35  Luksusfælden
00.35  Ramsay’s Kitchen Nightmares
01.35  Bones
02.30  Natfjernsyn

06.00  Chicago Fire
06.45  Chrisleys vilde familie. 2 afsnit
07.35  Ramsay’s Kitchen Nightmares
08.25  Familien fra Bryggen
09.20  NCIS
10.15  Undercover Boss. 2 afsnit
12.15  MasterChef
13.10  The Kardashians. 2 afsnit
15.10  Bikini Island
16.00  Bones
17.00  NCIS
18.00  Jeopardy. 2 afsnit
20.00  Familien fra Bryggen
21.00  Real Housewives of Beverly 

Hills
22.00  Bikini Island
22.50  Yacht Party
23.50  Luksusfælden
00.50  Ramsay’s Kitchen Nightmares
01.50  Natfjernsyn

06.00  Chicago Fire
06.45  Chrisleys vilde familie. 2 afsnit
07.35  Ramsay’s Kitchen Nightmares
08.25  Familien fra Bryggen
09.25  NCIS
10.15  Undercover Boss. Amr. under-

holdningsserie. 2 afsnit
12.15  MasterChef
13.10  The Kardashians. 2 afsnit
15.10  Bikini Island
16.00  Bones
17.00  NCIS
18.00  Ramsay’s Kitchen Nightmares
19.00  Luksusfælden. Dansk reportage-

program
20.00  Titanic. Amr. drama fra 1997
00.00  I kærlighed og modgang. Amr./

irsk romantisk komedie fra 2010
02.00  Hope Floats - en ny start. Amr. 

romantisk komedie fra 1998
04.00  Forces of Nature. Amr. romantisk 

komedie fra 1999

06.00  Untying the Knot. 2 afsnit
06.50  I kærlighed og modgang. Amr./

irsk romantisk komedie fra 2010
08.30  Bones. 2 afsnit
10.10  NCIS. 4 afsnit
14.00  Titanic. Amr. drama fra 1997
18.00  Bones

SØNDAG 6. SEPTEMBER

MANDAG 7. SEPTEMBER

TIRSDAG 8. SEPTEMBER

ONSDAG 2. SEPTEMBER

TORSDAG 3. SEPTEMBER

FREDAG 4. SEPTEMBER

LØRDAG 5. SEPTEMBER

19.00  NCIS
20.00  Bridget Jones 2: På randen af for-

nuft. Brit. romantisk komedie
22.15  Generalens datter. Amr. drama 

fra 1999
00.40  I morgen da krigen brød ud. 

Australsk actionfilm fra 2010
02.40  The Day The Earth Stood Still. 

Amr. sci-fi film fra 2008
04.20  Min Drømmerestaurant

TV3
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13 Volvo V60 D4, alt i udstyr .................... 279.900
12 Audi A6 Avant 2,0 Tdi, ny model ........ 359.900
12 Volvo V70 D3 Summum ...................... 289.900
11 Volvo V70 D3 Momentum ................... 259.900
11 Volvo V60 D3 Summum ...................... 229.900

Dragsdalvej 52, Løgstør
Telefon 98 67 16 53

www.junchersauto.dk

Junchers Auto Tilbud til
sommertiden
Personvognsdæk
155/65-14 Continental ..  ............................ 415,-
175/65-14 Continental ............................... 410,-
195/65-15 Continental ..............................485,-
205/55-16 Continental ..............................610,-
225/45-17 Continental ...............................853,-
Varevognsdæk
195/70-15 Continental .  ............................675,-
205/65-16 Continental ..............................960,-
215/65-16 Continental ...............................995,-
235/55-17 Continental ............................1280,-
Montering af dæk på fælg + montering af hjul på bil 187,- pr. hjul.

Tilbuddene gælder så længe lager haves og gælder kun ved køb 
af dæk med montering på værkstedet.  Tilbuddet gælder så længe 
lager haves. Priserne er inkl. moms.

Mobil 3162 7088

Bosch Car Service Farstrup
v/Kristoffer H. Sørensen

Tlf. 98 68 60 68
Ring og hør hvad du kan spare! 

GRATIS
bil- og synstjek
•  Alt inden for autoreparationer

– bl.a. diagnosetest med nyeste 
udstyr, airconditiontest, motortest 
og undervogns-
behandling 

• Autohjælp
• Rudeskift
• Forsikringsskader
•  Montering af

anhængertræk
• Stenslag
• 4-hjulsmåling
• Dækopbevaring
• Lak- og malerarbejde
• Dæksalg og montering
•  Fast service - du bevarer din fabriksgaranti

hos os!
• Vi servicerer alle biler i alle aldre
• Del din regning i op til 12 mdr. rentefrit
•  Tjek vores priser inden du kører bilen på værk-

sted
• Find os på Facebook - Farstrup Auto
• Kun 10 min. fra Løgstør og Nibe

SOMMERDÆK
inkl. montering,

afbalancering og
nye ventiler

PR. STK. FRA 300,-
inkl. moms

Når nye eller etablerede 
campister kigger på ny cam-
pingvogn, ender hver 5 familie 
op med en Hobby camping-
vogn, som er en af de mest 
solgte campingvogne i Dan-
mark gennem tiderne.

Hobby campingvogne pro-
duceres i Tyskland i byen 
Fockbek vest for Kiel.

Manden bag Hobby vogne-
ne er Harald Streiwski, som 
stadig er aktiv i den store kon-
cern som producerer cam-
pingvogne og autocampere til 
de � este lande i Europa.

Foruden produktion af Hob-
by har koncernen for år tilba-
ge opkøbt et af Tysklands fø-
rende mærker, nemlig Fendt, 

som ligeledes fremstiller cam-
pingvogne og autocampere. 
Samlet har de 2 mærker en 
markedsandel på 36,5% i Eu-
ropa.

I Danmark varetages mar-
kedsføring og salg af � rma-
et Campex ApS i Vejle som 
igennem et par generationer 
har været repræsentant for de 
populære tyske vogne i Dan-
mark.

- Vi sælger jo kun Hobby og 
Fendt campingvogne gennem 
vores forhandlernet i Dan-
mark, som omfatter 19 Hobby 
forhandlere og 10 Fendt for-
handlere, fortæller Ib Langk-
jær, indehaver af Campex 
ApS.

Indretning, design og pris
Jeg tror at grunden til at 

Hobby altid har ligget i toppen 
blandt de mest solgte vogne, 
skyldes vognenes indretning, 
design og pris.

- En anden ting med Hobby 
er, at man som campist kan 
vælge mellem 6 forskellige se-
rier i forskelligt design, udstyr 
og prisklasser med tilsammen 
næsten 60 forskellige indret-
ninger. Så familien Danmark 
har mulighed for at � nde lige 
netop den campingvogn som 
passer deres behov, bil og 
økonomi, slutter Ib Langkjær.

Fremgang for Fendt
- Fendt har gennem alle 

årene været et eksklusivt 

mærke som har tiltrukket de 
mange som gerne vil have lidt 
ekstra. Så vi er stolte af, at 
kunne præsentere Fendt til de 
danske campister, fortæller Ib 
Langkjær. 

- Gennem de sidste år har vi 
haft en � ot fremgang for Fendt 
i Danmark, så det er dejligt at 
konstatere, at mange er pa-
rate til at betale lidt ekstra for 
den kvalitet som følger med 
Fendt, fortæller Ib Langkjær.

Som campist kan du væl-
ge mellem 7 forskellige serier 
med omkring 40 forskellige 
indretninger, så mulighederne 
er mange for de kræsne cam-
pister, der ønsker topkvalitet.

- Fendt fabrikken ligger i 

AYGO x-cite 5-dørs 109.995 kr. Inkl. metallak, ekskl. leveringsomkostninger 3.780 kr. 
Brændstofforbrug v/bl. kørsel 26,3 km/l. Halvårlig grøn ejerafgift 310 kr. CO2-udslip 88 g/km.

Finansiering. Månedlig ydelse 1.547 kr. Udbetaling 0 %. Løbetid 96 md. Variabel debitorrente 
6,12 %. ÅOP 8,14 %. Samlet kreditbeløb 109.995 kr. Samlede kreditomk. 38.520 kr. Tilbage-
betales i alt (ekskl. udbetaling) 148.512 kr. Positiv kreditgodk. og ikke reg. i RKI forudsættes. 
Obl. kaskoforsikring. Ekskl. nummerplader og levering. Ingen løbende mdl. gebyrer ved beta-
ling via Nets. Forbehold for prisændringer, renteforhøjelser og trykfejl. Tilbuddet er gældende 
igennem Toyota Financial Services Danmark A/S. Se mere på toyota.dk.

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

Mertingen, Tyskland, hvor der 
siden 1963 er blevet kælet for 
hver en detalje. En Fendt er 
ægte håndværk, og ikke tra-
ditionelt ’samlebåndsarbejde’. 

Der bliver kælet for hver en 
liste, sammenføjning og hver 
en skrue der skrues i, slutter 
Ib Langkjær.

Hobby campingvogne er en af de mest solgte campingvogne i Danmark.

Hvert 5. campingvogn der købes er en Hobby


