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autocenter
Fordi lokal service
er bare bedre!!! Dit lokale autocenter 

· service
· reparation
· bilsalg

autocenter
Fordi lokal service
er bare bedre!!! Dit lokale autocenter 

BILSYN

HVER ONSDAG

Book en tid på 98 55 22 22

Hver tirsdag tilbyder vi en

gratis synsgennemgang.

HU
SK

Fernisering
 tirsdag den 8. november kl. 16.00
Billedkunstner Lene Krüger Schade  
udstiller malerier og unika strik.

Koncert 
Med Kristian og Tine Lilholt
Lørdag den 19. november  kl. 19.00
De to Lilholt-søskende akkompagneres af 
Lasse Jørgensen og Frede Panduro.
Aftenen begynder med spisning.
Billetpris: 300 kr. inkl. mad.

Billetter købes via www.kume-kigind.dk
eller Nørager Bibliotek, tlf. 99 88 77 20

Alle er velkommen!

Kultur- og Medborgerhuset  
Nørager

Det sker i
KIG IND

� 10. marts �0�1
NØRAGER AVIS

Holger
Skammelsen's

Begravelsesforretning
Ålykkevej 14

Hobro

98 52 21 87
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Begravelser og bisættelser tilbydes i
Rebild og Vesthimmerlands Kommune

NØRAGER
BEGRAVELSES-
FORRETNING
98 56 11 76

www.midtfjord-begr.dk

Winie Juel
Træffes altid
på telefonen!

Begravelse Til Fast Pris kr. 10.500,-

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

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

VESTERGADE 18 - 9510 ARDEN

• 1 Kiste, hvid med polstring 
og sengetøj (delux)

• 1 Urne miljø lys.
• 1 Kistepynt (stor) af 

årstidens blomster.
• 1 Hjemmebesøg, hvor vi 

arrangere begravelsen.

• 1 Udfylder papirer 
og søger begravelses-
hjælp hjem til jer.

• 1 Hjælp til skifteretten.
• 1 Rustvognkørsel 10 km 

+ km penge

• 1 Urne leveret tilbage til 
kirkegård.

• 1 Kisteilægning (1 mand)
• 1 Udsang + 1 fremvisning
• Intet aften og weekend 

tillæg samt prisgaranti

GRAVSTEN
Incl. 30 bogstaver

kr. 5.000,-

INDENDØRS UDSTILLING 
AF GRAVSTEN PÅ  

NØRREGADE 5, HADSUND

175 FORSKELLIGE STEN

Nørager Avis
Nørager Avis

NØRAGER AVIS

Produceres af 
Nørager Bogtrykkeri
Holmsvej 3
9610 Nørager

Tlf. 98 55 17 44

Ansvarshavende redaktør 
Steen Lauritzen
Oplag
3.500 stk.
Tryk
OTM Avistryk, Ikast

Indleveringsfrister
Færdige annoncer, bekendtgørelser.... Mandag kl. 12.00
Opsætnings/korrektur annoncer...........Torsdag kl. 10.00

Nørager Avis påtager sig intet erstatningsansvar 
som følge af evt. fejl i annoncer eller tekst.
Gengivelse/affotografering af artikler, 
fotos eller annoncer må kun ske med 
skriftlig tilladelse fra redaktionen.

Dækningsområde
Se dækningsområde på www.norageravis.dk
Distribution
Avisen omdeles af NORDjyske om onsdagen
Manglende avis
trykkeri@norager.net eller tlf. 98 55 17 44 se mere på www.norager-avis.dk

Indsend annoncer eller tekst direkte til redaktionen på avis@norager-avis.dk eller via vores hjemmeside www.norager-avis.dk

Åbningstider telefon og kontor
Man, onsdag og torsdag .............................. 9.00 - 16.00
Tirsdag, fredag.............................................. 9.00 - 12.00

NØRAGER AVIS

Mejetærskning
Sprøjtning
Ny plæne

Albert Bjørn
20 82 14 20

Søndagens tekst

Nørager  Bogtrykkeri
Tlf. 98 55 17 44 - trykkeri@norager.net

Åbningstider
Mandag...............kl. 09.00 - kl. 16.00
Tirsdag................kl. 09.00 - kl. 12.00
Onsdag / Torsdag.kl. 09.00 - kl. 16.00
Fredag.................kl. 09.00 - kl. 12.00

Søndag den 14. marts.
Midfaste søndag.
Brorstrup ......... kl. 10.30
Ravnkilde ............. ingen
Kgs. Tisted ........... ingen
Binderup ............... ingen
Durup .............. kl. 09.00
Rørbæk ................. ingen
Grynderup ............ ingen
Stenild................... ingen

Gudstjenester

25 års jubilæum
Den 11. marts �0�1 kan jeg fejre �5 års 
jubilæum indenfor dagplejen.
Dette vil jeg gerne fejre sammen med Jer 
allesammen, men grundet Corona -situa-
tionen ser jeg mig nødsaget til at aflyse 
reception/fejring på selve dagen. Jeg hå-
ber, at det bliver muligt at fejre det sam-
men med Jer senere på året.

Med venlig hilsen
Annette Storvang

På søndag den 14. marts er det midfaste søndag og 
evangeliet er fra Johannesevangeliet kap. 6 vers 1 
– 15.

Hvad er på jorden det
mindste, men i Himlen
det største? Hvad er i ti-
den det dunkleste og i
evigheden det klareste?
Hvad er i verdens øjne
det svageste, men i Guds
øjne det stærkeste? – Det
er kærligheden!
Ja, kærlighed er i grun-
den ingenting og samti-
dig grunden under alting.
Var kærligheden ikke
grunden, var grunden en
afgrund. Vi dingler mel-
lem at dyrke os selv og
hade os selv, og spændin-
gerne i nakken skyldes, at

vi vil være en anden, end
den vi er og altid tror, at
vi skal gøre os fortjent til
at få lidt kærlighed.
Evangeliet, om dengang
Jesus i ørkenen mæt-
tede de 5000, er et tegn
på Guds kærlighed. Et
vejskilt er et tegn, der
viser, at forude venter
et vejkryds. På samme
måde er bespisningen
af de 5000 i ørkenen er
et tegn, der viser, at for-
ude venter skærtorsdag
aften, hvor nadveren
indstiftes og brød og vin
uddeles.

Det er med to brød og
fem fisk til 5000 som
med kærligheden. Den
syner af ingenting, og
intet mætter dog så me-
get. Der var kun to brød
og fem fisk men:” Så tog
Jesus brødene, takkede
Gud og delte ud til alle,
der sad der…”. Og da var
det, som brød og fisk da-
lede ned som manna fra
Himlen. Til overs blev 12
kurve fulde af brød, 12
som tallet på de 12 apost-
le, der som 12 kurve siden
skulle dele nadverbrødet
ud til verden.
Den underfulde bespis-
ning, af de 5000i ørkenen,
er et tegn, der viser frem
til det virkeligt underful-
de, der skete skærtorsdag
aften, hvor Jesus med en
takkebøn gjorde brødet og
vinen til sig selv. Vi synker
ham, og han synker ned i
os, og derefter løber hans
blod i vore årer og vort
blod i hans, og så er vi eet
med ham og hinanden og
skal aldrig skilles ad.

Svend Schultz-Hansen

Durup kirke

Hjertelig tak
for de overvældende smukke kranse og 
buketter ved min mand, Palle Sørensen´s 
begravelse.
Tak for besøgene og hjælpen i den sidste 
svære tid.

Tak!
Eva Sørensen, Arden

FRIVILLIGCENTER
REBILD

Se hele programmet på: f r i v i l l i g c e n t e r r e b i l d . d k

2022

Støvring 
Gymnasium

Mastrupvej 77, 
9530 STØVRING

Sted:

Kom og oplev den frivillige verden som aldrig før! Mød de 
frivillige, hør om de mange foreningstilbud, deltag i sjove 

aktiviteter, faglige workshops og oplæg og meget, meget mere!

Kom og oplev:
Fundraising Club • Rødderne • Vi ld Med Rebild

Derudad • Kinorevuen • Skørping Kulturforening
Rebild Spi l lemændene • Museum Rebild • LOF
Danmarks Naturfredningsforening • Lions Club

Rebild Bibl iotekerne • ADHD-foreningen
Himmerlands Folkemusikskole • Ravnki ldearkivet

Frivi l l igcenter Rebild • Ældrerådet • Ældrerådet
Landsbyrådet • Y’s Mens Club • De Frivi l l iges Forening • Alzheimerforeningen  

Støvring Seniordansere • Skørping Idrætscenter Rebild Kommune ..  og mange f lere!

Kom og oplev:

Tid:

1000 - 1600

6. NOVEMBER
2022 GymnasiumALLE ER VELKOMNE ALLE ER VELKOMNE 

FRI ENTRÉ!FRI ENTRÉ!

Mød foreningslivet i Rebild Kommune og Mød foreningslivet i Rebild Kommune og 
få inspiration til frivilligt arbejde!få inspiration til frivilligt arbejde!

FRIVILLIG FESTIVAL

Sponsoreret af Lions Club

Kig ind til fernisering

Lene Krüger Schade.

Lene Krüger Schade.

■ NØRAGER: Lene Krüger 
Schade fra Støvring udstil-
ler billedkunst, og på dagen 
har Lene egen produktion af 
unika strik med.

Hun fortæller, at hun har 
den glæde i livet at være bil-
ledkunstner. Hun har malet 
i mange år, men har mere 
tid til det nu. Til at begynde 
med havde Lene sit fuldtids-
job, mand og børn, men nu 
er der mere tid til at gå til 
lærredet, når inspirationen 
kommer. Hun har deltaget i 
mange kurser og uddannel-
ser for at dygtiggøre sig og 
lære nye teknikker.

Lene Krüger Schade har 
fra start prøvet sig frem i 
forskellige genrer og med de 
forskellige teknikker, hvilket 

Nørager Kultur- og Medborgerhuset 
Kig Ind byder indenfor til Fernisering 
tirsdag eftermiddag den 8. november.

gør at der er stor forskellig-
hed i hendes billedkunst. 
Det der kendetegner hendes 
kunst, er de varme farver og 
hvert kunstværk er unikt.

Lene udtrykker så fint: 
- Jeg finder glæden ved 

farver, ved at få inspiration 
i naturen og ved at mærke 
duften af vand og skov, fre-
den og lyset. At male giver 
en stor tilfredshed og en in-
dre glæde.

I flere år har Lene Krüger 
Schade haft galleri i Hvalp-

sund, men da huset er solgt, 
har hun ændret galleriets 
struktur fra fysisk galleri til 
internet, kombineret med 
udstillinger rundt om i 
Nordjylland.

Gennem alle årene har 
Lene deltaget i mange ud-

stillinger, og haft kunsten 
udstillet i virksomheder og 
kunstforeninger.

Til ferniseringen vil der 
blive serveret en lille for-

friskning. Alle er velkom-
men. 

Udstillingen kan ses frem 
til 7. januar 2023.

Se annonce.

Kig ind i Nørager.

Kontakt os på:
avis@norageravis.dk

Tlf. 98 37 24 00
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Tlf. 70 20 41 41

Holger
Skammelsen's

Begravelsesforretning
Ålykkevej 14

Hobro

98 52 21 87

Gudstjenester

Søndag den 18. oktober
19. søndag efter Trinitatis
Rørbæk ............. kl. 10.30
Grynderup ........ kl. 09.00
Stenild ................... ingen
Brorstrup .............. ingen
Ravnkilde .......... kl. 10.15
Haverslev .......... kl. 10.30
Aarestrup .............. ingen
Kgs. Tisted ............ ingen
Binderup ............... ingen
Durup ............... kl. 10.30

Åbningstider:
Mandag - torsdag  9.00 - 16.00
Fredag ..............    9.00 - 12.00
Lørdag/søndag ............. Lukket

Indleveringstider:
Annoncer
Mandag inden ............ kl. 12.00

Korrektur/
opsætningsannoncer
.......................torsdag kl. 10.00

Bekendtgørelser
Mandag inden ............. kl. 12.00

Redaktionelt stof:
Max. 3/4 - A4 side
senest ............... mandag kl. 7.00

Udgiver: Nørager Borger- og
   Håndværkerforening

Oplag: ca. 4.000

Avisen påtager sig INTET
erstatningsansvar som følge af
evt. fejl i annoncer og tekst.

Produceres af
Nørager BogtrykkeriNørager BogtrykkeriNørager BogtrykkeriNørager BogtrykkeriNørager Bogtrykkeri

Holmsvej 3,
9610 Nørager

Tlf. 98 55 17 44
avis@norager.net
www.norager.net

Nørager ANørager ANørager ANørager ANørager Avisvisvisvisvis

Søndagens tekst

Annette Rolighed
Jens Fisker
Jens Møller
Kommer overalt

9862 5869
Vesthimmerland Begravelse
Himmerlandsgade 144, Aars

    
   

   

          

Annoncer.................. mandag kl. 12.00
Korrektur-/opsætningsannoncer
.................................. torsdag  kl. 10.00
Tekst til avisen senest mandag kl. 8.00.

Indleveringstider

Haverslev Kirke

Nørager Avis
Tlf. 98 55 17 44

e-mail: avis@norager.net

Markarbejde tilbydes
Høst med New Holland TX63
Kørsel med ny rendegraver
Sprøjtning af alle afgrøder med ny 24 m.
RAV sprøjte.
Såning af olieræddiker.
Alt med GPS-styring.
Ring og få et tilbud.

Udlejes med eller uden traktor:
4 m. Dalbo tallerkenharve.
2,5 m. fræser.
6,3 m, Dalbo tromle.
4 m. såsæt
4 furet Vari vendeplov.
6 m. harve m. slæbeplanke.

Albert Bjørn - 20 82 14 20

Kirkens Korshær
Genbrugsbutik Nørager
Dødsboer afhentes

Tlf. 98 55 20 90
Åben  daglig   13.00 - 17.00
Lørdag  åben 10.00 - 12.00

Har du brug for en
„Handy-mand“?
Jeg kan hjælpe dig med
alle de små ting i hjem-
met til en rimelig time-
løn.

Ring til Søren
Tlf. 22 83 24 00
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Søndag den 18. oktober
19. søndag efter Trinitatis
Rørbæk ............. kl. 10.30
Grynderup ........ kl. 09.00
Stenild ................... ingen
Brorstrup .............. ingen
Ravnkilde .......... kl. 10.15
Haverslev .......... kl. 10.30
Aarestrup .............. ingen
Kgs. Tisted ............ ingen
Binderup ............... ingen
Durup ............... kl. 10.30

Åbningstider:
Mandag - torsdag  9.00 - 16.00
Fredag ..............    9.00 - 12.00
Lørdag/søndag ............. Lukket

Indleveringstider:
Annoncer
Mandag inden ............ kl. 12.00

Korrektur/
opsætningsannoncer
.......................torsdag kl. 10.00

Bekendtgørelser
Mandag inden ............. kl. 12.00

Redaktionelt stof:
Max. 3/4 - A4 side
senest ............... mandag kl. 7.00

Udgiver: Nørager Borger- og
   Håndværkerforening

Oplag: ca. 4.000

Avisen påtager sig INTET
erstatningsansvar som følge af
evt. fejl i annoncer og tekst.
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Søndagens tekst

Annette Rolighed
Jens Fisker
Jens Møller
Kommer overalt

9862 5869
Vesthimmerland Begravelse
Himmerlandsgade 144, Aars

    
   

   

          

Annoncer.................. mandag kl. 12.00
Korrektur-/opsætningsannoncer
.................................. torsdag  kl. 10.00
Tekst til avisen senest mandag kl. 8.00.

Indleveringstider

Haverslev Kirke

Nørager Avis
Tlf. 98 55 17 44

e-mail: avis@norager.net

Markarbejde tilbydes
Høst med New Holland TX63
Kørsel med ny rendegraver
Sprøjtning af alle afgrøder med ny 24 m.
RAV sprøjte.
Såning af olieræddiker.
Alt med GPS-styring.
Ring og få et tilbud.

Udlejes med eller uden traktor:
4 m. Dalbo tallerkenharve.
2,5 m. fræser.
6,3 m, Dalbo tromle.
4 m. såsæt
4 furet Vari vendeplov.
6 m. harve m. slæbeplanke.

Albert Bjørn - 20 82 14 20

Kirkens Korshær
Genbrugsbutik Nørager
Dødsboer afhentes

Tlf. 98 55 20 90
Åben  daglig   13.00 - 17.00
Lørdag  åben 10.00 - 12.00

Har du brug for en
„Handy-mand“?
Jeg kan hjælpe dig med
alle de små ting i hjem-
met til en rimelig time-
løn.

Ring til Søren
Tlf. 22 83 24 00

Begravelser og bisættelser tilbydes i
Rebild og Vesthimmerlands Kommune

NØRAGER
BEGRAVELSES-
FORRETNING
98 56 11 76

www.midtfjord-begr.dk

Winie Juel
Træffes altid
på telefonen!

Begravelse Til Fast Pris kr. 10.500,-

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

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

VESTERGADE 18 - 9510 ARDEN

• 1 Kiste, hvid med polstring 
og sengetøj (delux)

• 1 Urne miljø lys.
• 1 Kistepynt (stor) af 

årstidens blomster.
• 1 Hjemmebesøg, hvor vi 

arrangere begravelsen.

• 1 Udfylder papirer 
og søger begravelses-
hjælp hjem til jer.

• 1 Hjælp til skifteretten.
• 1 Rustvognkørsel 10 km 

+ km penge

• 1 Urne leveret tilbage til 
kirkegård.

• 1 Kisteilægning (1 mand)
• 1 Udsang + 1 fremvisning
• Intet aften og weekend 

tillæg samt prisgaranti

GRAVSTEN
Incl. 30 bogstaver

kr. 5.000,-

INDENDØRS UDSTILLING 
AF GRAVSTEN PÅ  

NØRREGADE 5, HADSUND

175 FORSKELLIGE STEN

Nørager Avis
Nørager Avis

12 3. januar 2018NØRAGER AVIS

Produceres af 
Nørager Bogtrykkeri
Holmsvej 3
9610 Nørager

Tlf. 98 55 17 44

Ansvarshavende redaktør 
Steen Lauritzen
Oplag
3.500 stk.
Tryk
OTM Avistryk, Ikast

Indleveringsfrister
Færdige annoncer, bekendtgørelser.... Mandag kl. 12.00
Opsætnings/korrektur annoncer...........Torsdag kl. 10.00

Nørager Avis påtager sig intet erstatningsansvar 
som følge af evt. fejl i annoncer eller tekst.
Gengivelse/affotografering af artikler, 
fotos eller annoncer må kun ske med 
skriftlig tilladelse fra redaktionen.

Dækningsområde
Se dækningsområde på www.norageravis.dk
Distribution
Avisen omdeles af NORDjyske om onsdagen
Manglende avis
trykkeri@norager.net eller tlf. 98 55 17 44 se mere på www.norager-avis.dk

Indsend annoncer eller tekst direkte til redaktionen på avis@norager-avis.dk eller via vores hjemmeside www.norager-avis.dk

Åbningstider telefon og kontor
Man, onsdag og torsdag .............................. 9.00 - 16.00
Tirsdag, fredag.............................................. 9.00 - 12.00

NØRAGER AVIS

Mejetærskning
Sprøjtning
Ny plæne

Albert Bjørn
20 82 14 20

Søndagens tekst

Søndag den 7. marts.
3. søndag i fasten.
Brorstrup .............. ingen
Ravnkilde ........ kl. 10.00
Kgs. Tisted ...... kl. 10.30
Binderup ............... ingen
Durup ................... ingen
Rørbæk ................. ingen
Grynderup ....... kl. 11.00
Stenild.............. kl. 09.30

Gudstjenester

Vores kære far, svigerfar, bedstefar 
og oldefar

Gunnar Wulff Andersen
* 1. februar 19�7 
er stille sovet ind

Ravnkilde den ��. februar �0�1.

Tak for alt.

Torben, Lars og Ulla
Louise, Vibeke og Anders
Søren, Simon og Lucas

Bisættelsen har fundet sted.    

Hjertelig  tak
 for al venlig deltagelse ved vor kære far
Gunnar Wulff Andersen´s bisættelse.
Tak til personalet på Haversdal Ældrecen-
ter for god og kærlig pleje.
Tak til læge Henrik Madsen for din kærlige 
omsorg for vores far.  Tak til provst Holger 
Lyngberg for den smukke tale i kirken.

På familiens vegne 
Torben og Lars

På søndag den 7. marts er det 3. søndag i fasten og 
evangeliet er fra Lukasevangeliet kap. 11 vers 14 -28.

”Engang var Jesus ved at
uddrive en dæmon, som
var stum. Da dæmonen
var faret ud, begyndte
den stumme at tale…”.
Nogle sagde, at Jesus var
besat af en ond ånd, fordi
han havde magt til at ud-
drive den onde ånd. Men
ved at kalde en åbenlys
god gerning for en ond
gerning, viser tilhører-
ne, at de på deres måde,
trods al talens brug, var
lige så besatte som den
stumme.
Jeg har aldrig oplevet
dæmonbesættelse på
denne måde, men jeg har

oplevet mennesker stum-
me, stumme som graven,
hvor de burde have talt og
talt og talt, hvor de burde
have været stumme.
Dæmonbesættelse er så
mange ting, og vi véd ikke
altid, hvad der ridder os
eller huserer i os, når vi
kalder det onde godt og
det gode ondt, for Djæ-
velen skriver ikke Djævel
på sit visitkort.
Djævelen hedder i Bibe-
len også Mammon, og
fra ordet ”Mammon” har
vi ordet moneter d. v. s.
penge. Vor omgang med
pengene begynder med,

at vi jager dem og slutter
altid med, at de jager os.
Den franske filosof Mon-
tesquieu opstillede i sin
bog ”Lovens ånd” fra
1748 grundlaget for vort
folketing og tredelingen
af magten i den lovgi-
vende, dømmende og ud-
øvende magt, fordi:”…
Det er en evig erfaring,
at ethvert menneske, der
er udstyret med magt,
vil misbruge den; han vil
udnytte den indtil, der
er noget, som standser
ham…”. I kirken kalder
vi dette for arvesynden.
Karl Marx kaldte det for
arbejdsdelingen, men det
er det samme.
Derfor bærer vi barnet til
den hellige dåb, som vi i
troen skal klamre os til.
Jesus vil herefter bære
vor synd, vor skyld og
vort ansvar overfor Gud.
Man kan selvfølgelig også
vælge bare at bære det
hele selv, men nok ikke
helt uden at forløfte sig.

Svend Schultz-Hansen

Kgs. Tisted

Hjertelig tak

Mary Mikkelsens

Tak til personalet på Nørager Friplejehjem
Tak til præsten for den smukke tale og kirkens øvrige personale

Grethe, Karsten, Brita og Poul

Vores kære mor

Esther Knudsen
* 10. april 1931    †  23. februar 2021

er stille sovet ind

På familiens vegne

Ingrid og Per

Bisættelsen har fundet sted

� 10. marts �0�1
NØRAGER AVIS

Holger
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Begravelsesforretning
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Begravelser og bisættelser tilbydes i
Rebild og Vesthimmerlands Kommune

NØRAGER
BEGRAVELSES-
FORRETNING
98 56 11 76

www.midtfjord-begr.dk

Winie Juel
Træffes altid
på telefonen!

Begravelse Til Fast Pris kr. 10.500,-

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

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

VESTERGADE 18 - 9510 ARDEN

• 1 Kiste, hvid med polstring 
og sengetøj (delux)

• 1 Urne miljø lys.
• 1 Kistepynt (stor) af 

årstidens blomster.
• 1 Hjemmebesøg, hvor vi 

arrangere begravelsen.

• 1 Udfylder papirer 
og søger begravelses-
hjælp hjem til jer.

• 1 Hjælp til skifteretten.
• 1 Rustvognkørsel 10 km 

+ km penge

• 1 Urne leveret tilbage til 
kirkegård.

• 1 Kisteilægning (1 mand)
• 1 Udsang + 1 fremvisning
• Intet aften og weekend 

tillæg samt prisgaranti

GRAVSTEN
Incl. 30 bogstaver

kr. 5.000,-

INDENDØRS UDSTILLING 
AF GRAVSTEN PÅ  

NØRREGADE 5, HADSUND

175 FORSKELLIGE STEN

Nørager Avis
Nørager Avis

NØRAGER AVIS

Produceres af 
Nørager Bogtrykkeri
Holmsvej 3
9610 Nørager

Tlf. 98 55 17 44

Ansvarshavende redaktør 
Steen Lauritzen
Oplag
3.500 stk.
Tryk
OTM Avistryk, Ikast

Indleveringsfrister
Færdige annoncer, bekendtgørelser.... Mandag kl. 12.00
Opsætnings/korrektur annoncer...........Torsdag kl. 10.00

Nørager Avis påtager sig intet erstatningsansvar 
som følge af evt. fejl i annoncer eller tekst.
Gengivelse/affotografering af artikler, 
fotos eller annoncer må kun ske med 
skriftlig tilladelse fra redaktionen.

Dækningsområde
Se dækningsområde på www.norageravis.dk
Distribution
Avisen omdeles af NORDjyske om onsdagen
Manglende avis
trykkeri@norager.net eller tlf. 98 55 17 44 se mere på www.norager-avis.dk

Indsend annoncer eller tekst direkte til redaktionen på avis@norager-avis.dk eller via vores hjemmeside www.norager-avis.dk

Åbningstider telefon og kontor
Man, onsdag og torsdag .............................. 9.00 - 16.00
Tirsdag, fredag.............................................. 9.00 - 12.00

NØRAGER AVIS

Mejetærskning
Sprøjtning
Ny plæne

Albert Bjørn
20 82 14 20

Søndagens tekst

Nørager  Bogtrykkeri
Tlf. 98 55 17 44 - trykkeri@norager.net

Åbningstider
Mandag...............kl. 09.00 - kl. 16.00
Tirsdag................kl. 09.00 - kl. 12.00
Onsdag / Torsdag.kl. 09.00 - kl. 16.00
Fredag.................kl. 09.00 - kl. 12.00

Søndag den 14. marts.
Midfaste søndag.
Brorstrup ......... kl. 10.30
Ravnkilde ............. ingen
Kgs. Tisted ........... ingen
Binderup ............... ingen
Durup .............. kl. 09.00
Rørbæk ................. ingen
Grynderup ............ ingen
Stenild................... ingen

Gudstjenester

25 års jubilæum
Den 11. marts �0�1 kan jeg fejre �5 års 
jubilæum indenfor dagplejen.
Dette vil jeg gerne fejre sammen med Jer 
allesammen, men grundet Corona -situa-
tionen ser jeg mig nødsaget til at aflyse 
reception/fejring på selve dagen. Jeg hå-
ber, at det bliver muligt at fejre det sam-
men med Jer senere på året.

Med venlig hilsen
Annette Storvang

På søndag den 14. marts er det midfaste søndag og 
evangeliet er fra Johannesevangeliet kap. 6 vers 1 
– 15.

Hvad er på jorden det
mindste, men i Himlen
det største? Hvad er i ti-
den det dunkleste og i
evigheden det klareste?
Hvad er i verdens øjne
det svageste, men i Guds
øjne det stærkeste? – Det
er kærligheden!
Ja, kærlighed er i grun-
den ingenting og samti-
dig grunden under alting.
Var kærligheden ikke
grunden, var grunden en
afgrund. Vi dingler mel-
lem at dyrke os selv og
hade os selv, og spændin-
gerne i nakken skyldes, at

vi vil være en anden, end
den vi er og altid tror, at
vi skal gøre os fortjent til
at få lidt kærlighed.
Evangeliet, om dengang
Jesus i ørkenen mæt-
tede de 5000, er et tegn
på Guds kærlighed. Et
vejskilt er et tegn, der
viser, at forude venter
et vejkryds. På samme
måde er bespisningen
af de 5000 i ørkenen er
et tegn, der viser, at for-
ude venter skærtorsdag
aften, hvor nadveren
indstiftes og brød og vin
uddeles.

Det er med to brød og
fem fisk til 5000 som
med kærligheden. Den
syner af ingenting, og
intet mætter dog så me-
get. Der var kun to brød
og fem fisk men:” Så tog
Jesus brødene, takkede
Gud og delte ud til alle,
der sad der…”. Og da var
det, som brød og fisk da-
lede ned som manna fra
Himlen. Til overs blev 12
kurve fulde af brød, 12
som tallet på de 12 apost-
le, der som 12 kurve siden
skulle dele nadverbrødet
ud til verden.
Den underfulde bespis-
ning, af de 5000i ørkenen,
er et tegn, der viser frem
til det virkeligt underful-
de, der skete skærtorsdag
aften, hvor Jesus med en
takkebøn gjorde brødet og
vinen til sig selv. Vi synker
ham, og han synker ned i
os, og derefter løber hans
blod i vore årer og vort
blod i hans, og så er vi eet
med ham og hinanden og
skal aldrig skilles ad.

Svend Schultz-Hansen

Durup kirke

Hjertelig tak
for de overvældende smukke kranse og 
buketter ved min mand, Palle Sørensen´s 
begravelse.
Tak for besøgene og hjælpen i den sidste 
svære tid.

Tak!
Eva Sørensen, Arden

Doktorvænget 6
9530 Støvring
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Gudstjenester

Brorstrup 15.00
Ravnkilde 16.30
Kgs. Tisted 10.30 
Binderup ingen
Durup 19.00

Rørbæk 16.00
Grynderup 14.00
Stenild 15.00

Alle Helgens dag 
søndag den 6. november

†   Begravelse Til Fast Pris kr. 10.500,-    † 

   Bedemand & Stenhugger
   Jan, Stinne, Trine, Mette og Mads  Tlf. 30 32 62 01

• 1 kiste hvid med polstring
 og sengetøj (Deluxe)

• 1 urne miljø lys

• 1 kistepynt (stor)
 af årstidens blomster

• 1 hjemmebesøg hvor vi
 arrangerer begravelsen

• 1 udfylder papirer og søger
 begravelseshjælp for jer

• 1 hjælp til skifteretten

• 1 rustvognskørsel 
 (10 km. + kilometer-penge)

• 1 kiste-ilægning (én mand)

• 1 urne leveret tilbage
 til kirkegård

• 1 udsang + 1 fremvisning

Intet aften- og weekend-tillæg

PRIS-GARANTI

Se mere om vore lave priser på:  www.begravelsetilfastpris.dk

GRAVSTEN
incl. 30 bogstaver  5.500,-
Se udstilling med 225 forskellige 

gravsten på Østre Allé 2 i Støvring

SØNDAGENS TEKSTSØNDAGENS TEKST
På søndag den 6. november er det Allehelgensdag og evangeliet er 
fra Matthæusevangeliet kap. 5 vers 13 til 16.

Af Svend Schultz-Hansen

På søndag er det 
Allehelgensdag, og 
Jesus siger til os: ”I 

er verdens lys!”  Og det si-
ger han, fordi lyset fra Gud 
skinner igennem os. Vi er 
verdens lys, når vi bringer 
evangeliet om Guds kær-
lighed ud til verden, beder 
Fadervor med et barn, og 
rækker Guds ord og Guds 
løfter til verden. 

Guds ord er verdens lys 
og solen på himlen i Guds 
hjerterum, ligesom enhver 
er en stjerne på himlen i 
vort eget lille hjerterum, 

der rækker os sig selv til 
trøst og til glæde. 

Ingen kan fortælle bar-
net, der skal til at fødes, 
at nu bærer det mod en 
større virkelighed, end 
barnet kender. Ingen kan 
fortælle den spæde, der 
bliver døbt, at nu lukkes 
det ind i en endnu større 
virkelighed. Vi kan intet 
fortælle for, hvad véd den 
blinde om lyset! Ingen kan 
fortælle den døende, at nu 
bærer det mod den største 
virkelighed. 

Vi har ingen organer til 
at fatte skabelsens, kær-
lighedens og livets under 

med. Men det bliver vir-
keligheden ikke mindre 
virkelig af. 

Vi fødes magtesløse og 
dør magtesløse, men i det 
korte spand af tid mellem 
fødsel og død tror vi, at 
vi magter alt, smelter isen 
på polerne og ændrer alt i 
naturen vor egen dog ikke 
iberegnet. Og vi taler om 
at kunne slå tiden ihjel, 
selvom alle véd, at det er 
omvendt. Det er os, der 
bliver slået ihjel med tiden.

”I er jordens salt og I er 
verdens lys”, siger Guds 
søn. At være salt vil sige 
at virke for renhed og 

være lys vil sige at virke for 
sandhed. Saltet er usynligt 
og sikrer, at det saltede be-
varer sin friskhed og giver 
smag, mens lyset er synligt 
og renser for urenheder 
og skænker livslyst og livs-
glæde. 

Lyset udfolder rummet 
og gør øjet seende, åbner 
verden og drager os ind i 
den. Der er mange lyskil-
der i verden, solen, en mor 
og en ven. Videnskaben 
lyser, men det er et lys 
uden varme, glæden lyser 
og den lyser med varme. 
Guds ord både lyser, var-
mer og salter. 

Kontakt os på avis@norageravis.dk • Tlf. 98 37 24 00

Indleveringsfrister
Større annoncer:  Torsdag kl. 10.00
Rubrikannoncer  Fredag  kl. 10.00
Redaktionelt stof:  Fredag  kl. 10.00
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Onsdag den 22. september 2021

Årgang 88

Sensommer-
arrangement 
på Boldrup Museum

Oplev de mange 

andre spændende 

aktiviteter på det lille 

hyggelige museum:

●  Markarbejde med heste

●  Biavlere
●  Gamle kornsorter

●  Æblepresning

●  Salgsboder m.m.

Pris: 
Entré 50 kr.- inkl. bolle og kaffe/saft.

Børn til og med 12 år: Gratis entré.

Grillet pølse med brød: 25 kr.

Øl/vand: 10 kr.

Der kan betales kontant eller med MobilePay.
Venlig hilsen 

Boldrup 

Museumsforening

Kom og 
deltag når
Boldrup 

Museums 
får skal
 klippes

Kaffebord 
med hjemme-
bagte boller 
- af gamle 
kornsorter

Lørdag den 

25. september 

kl. 9.30-15.00

Medbring 

dine egne 

æbler

- og lav dem til 

lækker most

HUSK! Husk generalforsamling 

i Boldrup Museumsforening

tirsdag den 5. oktober kl. 18.00

Har du billeder og fortællinger fra lokalområdets forhistorie, så vil vi gerne bringe dem her i avisen.

Send fotos og tekst til: avis@norageravis.dk
af Anette Østergaard 

avis@norager.net

UGEN DER GIK

Her ses avlsbygningerne nord for slottet. 

De brændte i 1977 og blev ikke genopført.

Lokalhistoriske fotos

Billeder og historier fra de 

lokalhistoriske arkiver

Glimt fra Nørlund Slot

Fra 
Ravnkilde-

arkivet:

Første Stafet For Livet afholdt i Nørager

Deltagerne i gang med stafetten.
■ NØRAGER: Efter et par 

ord fra initiativtager, Tor-

ben Thulstrup, gik fighter-

runden i gang. Første runde 

foregik som en hyldest til 

fighterne, som kæmper, el-

ler har kæmpet, mod den 

skrækkelige sygdom. Her 

gik de forrest og alle andre 

fulgte trop. 

Efter klapsalver var stafet-

ten i gang, og man kunne så 

tilbagelægge så mange run-

der, som man orkede på den 

725 m lange rute. Denne dag 

skiftede vejret en del, hvilket 

gav enkelte ophold i stafet-

ten, men det stoppede ikke 

folk fra at kæmpe for sagen. 

Med 10 frivillige, ni fightere 

Lørdag den 11.  

september kl. 9.00 

var byen budt ned 

til Sundhedshuset 

på Jernbanegade 

til gratis rundstykker 

og kaffe inden 

stafetten løb af 

stablen kl. 10.00.

og 87 deltagere, for ikke at 

nævne de 30 sponsorer og 

samarbejdspartnere, var der 

gang i fødderne. 

Dagen bød på 855 runder 

blandt alle - omregnet giver 

det cirka 620 km eller 6 km 

pr person - støtte i stor stil 

og højt humør.  Arbejds-

gruppen, bestående af Sonja 

Larsen, Bente Strunge An-

dersen, Henriette Pedersen 

Marit Larsen Bech og Henri-

ette Korneliussen, samt før-

nævnte Torben Thulstrup, 

blev noget overrasket over 

hvor hurtigt sponsorgaverne 

blev ryddet, men det tjente 

jo et formål - at støtte den 

gode sag ved at samle ind til 

kræftforskning, forebyggelse 

og patientstøtte.

Det eksakte beløb er 

endnu ukendt - der mang-

ler opgørelse fra salg og den 

sidste samarbejdspartner - 

men i skrivende stund lyder 

indsamlingen på 25.632 kr. 

Der er håb om at ramme 

30.000 kr, men arbejds-

gruppen er meget tilfredse 

med støtten og indsatsen i 

Nørager.

Initiativtager Torben Thulstrup indledte stafetten med et par ord.
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Onsdag den 6. oktober 2021

Årgang 88

Skumringstimer

Velkommen
Søndag den 10. oktober kl. 14.30-16.30

Mejlby Borger- og Kulturhus

Med venlig hilsen

Holger Lyngberg 

til en hyggelig eftermiddag, hvor 

Troubaduren Flemming Baade

tager os med en tur gennem 

Bent Fabricius’ musikunivers.

Der serveres en god kop kaffe og 

lidt godt til ganen på et passende tidspunkt.

Arr.: Brorstrup-Ravnkilde menighedsråd

Grynderupvejen 1 · 9610 Nørager · Tlf. 98 55 22 22 

autocenter

Fordi lokal service

er bare bedre!!!
Dit lokale autocenter 

· service
· reparation

· bilsalg

autocenter

Fordi lokal service

er bare bedre!!!
Dit lokale autocenter 

BILSYN
HVER ONSDAG

Book en tid på 98 55 22 22

Hver tirsdag tilbyder vi en

gratis synsgennemgang.

HU
SK

Simested Cementstøberi 

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

Fabrikspriser

LECA - FUNDA BLOKKE

Direkte salg 

til erhverv 

og private

Havefliser

Belægningssten

& 98 55 16 88
effektiv-pc.dk

hjælp til 
din 

computer

Østré Alle 6 - 9530 Støvring

!

!

•	Kørende	IT
	service

•	Hurtig	vær
ksted

•	Privat,	erh
verv,		

	 	Landbrug,	in
stitution

•	Salg	af	nyt
	og	brugt

•	Trådløs	ne
tværk

•	Backup,	vi
rus	osv.

Salg - Service - Support

■ NØRAGER: Boldrup Mu-

seumsforening havde sam-

men med museets ansatte 

denne dag indbudt alle til at 

komme og deltage, når mu-

seets får skulle have klippet 

deres lange uld. Ud over få-

reklipningen kunne gæsterne 

også opleve medlemmer af 

foreningen Hestefolket, der 

hele dagen arbejdede på 

museets marker med deres 

store arbejdsheste.

En del gæster havde også 

benyttet sig af tilbuddet om, 

at man denne dag kunne 

medbringe sine egne æbler 

og lave sin egen æblemost på 

det grej, som museet havde 

gjort klar.
- Jeg synes, vi har haft en 

rigtig dejlig dag. Vi var no-

get spændte på, hvor mange 

gæster der ville dukke op, 

da arrangementet ikke har 

været så godt offentliggjort 

Velbesøgt museumsarrangement

i lokalaviserne, som det ple-

jer. Men heldigvis var der 

rigtig mange mennesker, 

der alligevel fandt frem til 

stedet. Jeg vil tro, der har 

været et sted mellem 250 

og 300 gæster alt inklusive 

i løbet af dagen, og hvor 

har det været skønt igen at 

mærke, at vores lille perle 

har sydet af aktivitet og gen-

lydt af stemmerne fra glade 

børn og voksne, fortæller 

Boldrup Museumsforenings 

formand, Bjarne Hansen.

Efter lang tids coronapause 

kunne man lørdag den 

25. september igen høre 

den karakteristiske lyd fra 

fåreklipperens elektriske saks 

på Boldrup Museum.

Gæsterne kunne få en køretur 

i hestevognen.

Hestefolkene arbejdede i markerne hele dagen.

Kontakt os på:

avis@norageravis.dk

Tlf. 98 37 24 00

Nørager Avis • 98 37 24 00

NØRAGER AVIS
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Onsdag den 14. april 2021

Årgang 88

HER KAN DU HJÆLPE TIL 

TID: MØDESTED: 
BY: 

  
 

10:00 Friskolen 

Guldbæk  

10:00 Petanquebanen 

Hellum

10:00 Tromlehuset 

Ravnkilde 

10:00 Rebildporten 

Rebild

10:00 Forsamlingshuset  
Siem 

10:00 Plænen ved Fakta og Apoteket Skørping 

9:30 Sportspladsen 

St. Brøndum 

Hjælp os med at forårsrengøre Rebild Kommune

VI SES PÅ SØNDAG

AFFALD I NATUREN 18/4 SAMLER VI 

& 98 55 16 88effekti
v-pc.dk

hjælp til
 din 

computer

-det lille computerfirma

!

!
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SERVICE AND REPAIR SHOP

Her ses arbejdsgruppen. 

Fra venstre er det Sussi Lem, 

Johnni Kristensen, Lasse Leth 

og Søren Christensen.

Den kommende bypark i Nørager er nu en realitet. Arbejdet blev påbegyndt i sidste uge og 

forventes at være afsluttet i løbet af maj. Den plads, der blev frigjort ved, at man fjernede den 

nedslidte tidligere manufakturforretning, bliver hermed omdannet til en grøn oase midt i byen.

Bypark på vej i Nørager

■ NØRAGER: Det var 

Johnni Kristensen fra Ports-

pecialisten, der fremkom 

med forslaget om en sådan 

park, og Nørager Nørager- 

og Håndværkerforening var 

straks med på ideen. 

En arbejdsgruppe bestå-

ende af Sussi Lem og Lasse 

Leth fra borgerforeningen 

samt Johnni Kristensen og 

Søren Christensen gik i gang 

med at finde de nødvendige 

ca. 600.000 kr.

- Det er nu lykkes, og det 

glæder os naturligvis, og især 

er vi glade for den enorme 

lokale opbakning for pro-

jektet, fortæller  forenin-

gens formand, Sussi Lem. 

Fra lokalsamfundet er der 

nemlig givet tilsagn om i alt  

ca. 170.000 kr., hvoraf de 

ca. 70.000 kr. kommer fra 

private borgere, mens ca. 

80.000 kr. kommer fra lokale 

foreninger og ca. 30.000 kr. 

fra lokale virksomheder. Ud 

over de lokale tilsagn er der 

hjælp til projektet fra Spa-

rekassen Hobro Fonden, 

Norlys Vækstpulje, Velux 

Fonden og Lokalrådet samt 

Fonden Himmerland.

Nørager by kan hermed 

glæde sig over endnu et ini-

tiativ inden for de senere år, 

som lokale ildsjæle har sat i 

værk, og som kan være med 

til at styrke en udvikling af 

byen. De største af disse er 

etableringen af friplejehjem-

met, sundhedshuset og va-

skehallen samt projektet for 

et kommende boligprojekt 

der, hvor byens gartnerier 

nu er beliggende.

Hertil kommer så de kom-

munale initiativer som den 

kommunale administrations-

bygning samt den forestå-

ende udstykning af det nye 

boligområde ”Torsdal”. En-

delig hører det med til byens 

udvikling, at der så hurtigt 

blev fundet en anvendelse af 

det tidligere ældrecenter til 

et omsorgshjem. Så der er 

grund til at se optimistisk på 

en fortsat udvikling af byen, 

mener arbejdsgruppen, der 

står bag byparken.

Parkering - 9 stk.
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SERVICE AND REPAIR SHOP

NØRAGER AVIS

Tlf. 9837 2400 · avis@norageravis.dk

Grynderupvejen 1 · 9610 Nørager · Tlf. 98 55 22 22 

autocent
er

Fordi lokal service

er bare bedre!!!
Dit lokale autocenter 

· service

· reparation

· bilsalg

autocent
er

Fordi lokal service

er bare bedre!!!
Dit lokale autocenter 

BILSYN
HVER ONSDAG

Book en tid på 98 55 22 22

Hver tirsdag tilbyder vi en

gratis synsgennemgang.

HU
SK

Aut. El-installatør

- Fagmanden er bagmanden

Butik: Alt i Hvidevarer og Belysning 

 

 Email:   jn@havel.dk – www.haverslevel.dk - Østergade 32

Nysum Fritidspark lagde arealer 

til DcH’s Eftersøgningstjeneste

Med nogle måneders forsinkelse på grund af Corona-restriktioner, blev 

det endelig muligt for Sanne Asmussen og Annette Rasmussen, begge fra 

Støvring DcH, at afholde den årlige og populære fællestræning for DcH’s 

eftersøgningstjeneste kreds 1. n NYSUM: Lørdag formidag 

den 10. april mødte 12 friske 

eftersøgere og deres hunde 

forventningfulde op i Nysum 

Fritidspark. Nysum Bylaug 

havde været så venlige at stille 

det dejlige område til rådig-

hed. Der var opsat skilte, så 

byens beboere kunne se, at 

DcH’s eftersøgningstjeneste 

arbejdede med løse hunde.

Der var desuden opsat 

flag, klemmer og plastiks-

trimler i hele området, som 

markering for de felter, som 

eftersøgningshundene skulle 

ud at arbejde i.

I hvert felt havde Sanne 

og Annette tidligere på ugen 

“tabt” nøgler, briller, kredit-

kort, tegnebøger osv. 

Deltagerne nød et glas herre-

gårdscider og kagemand.

Se mere side 4
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Se vores hjemmeside med alle vores fantastiske udsalgspriser

www.vejgaard-tm.dk eller 

ring efter Danmarks rigtige tæppebus.

Så kommer vi med en af vores 5 tæppebusser, 

måler op og giver uforpligtende tilbud.
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Dansk når det er bedst

EGE IMPERIAL 
Spar kr. 55,- pr. kvm

100% Ren ny uld. Luvvægt 1250 g.

Kraftig bagside – � ot vævning

Leveres i 5 gode farver.

Normalpris pr. kvm. 403,-

SUPER KVALITET

FLETCO COMFORT 

BERBER 
Spar op til kr. 80,- pr. kvm

100% Polypropylene i 400 – 500 cm. bredde.

Meget kraftig robust tæppe i 2 gode farver.

Normalpris op til pr. kvm. 268,-

NU FRA PR. KVM 348,-
NU KUN PR. KVM 348,-

NU FRA PR. KVM 188,-

NU FRA PR. KVM 248,-
WICANDERS 

AKUSTIK GULVE 
Spar kr. 100,- pr. kvm

Ekstrem lyd-

dæmpende gulve 

med naturlig 

affjedring. 

Opbygget på 

kork. Isolerende 

og lunt at gå på. 

Vinylover� ade 

som er let at 

renholde. 

Mange forskellige kvaliteter.

Normalpris pr. kvm. 448,-

NU FRA PR. KVM 78,-

Dansk når det er bedst

SISAL BOUCLÉ 
Spar op til kr. 100,- pr. kvm

400 og 500 cm. 

bredde

Meget � ot rustik 

tætvævet kvalitet.

Velegnet til som-

merhus, trapper 

– kort sagt kan 

bruges til alle 

formål.

Flere farver.

Normalpris op til pr. kvm. 348,-

Ring og få et uforpligtende tilbud på tæpper og trægulve samt badeværelser 

og afslibning af trægulve. Vi kommer også gerne med en af vores 

5 tæppebusser og måler op og viser prøver.
               Følg os på

vejgaardtaeppemontering

DANMARKS STØRSTE 

OG BEDSTE UDVALG 

I KVALITETSVINYLER 

Spar op til kr. 100,- pr. kvm

Vi har altid mindst 120 ruller på lager. Klinke, træmønster, ensfarvet 

– kort sagt alle slags i 200-300-400 cm. bredde.

Så længe lager haves

KÆMPE 
PARTI EGE 
TÆPPEFLISER
Spar kr. 400,- pr. kvm

Meget tætvævet kvalitet 

i 3 gode farver.

Kan bruges til alle formål 

f.eks. butik, gang osv.

Normalpris pr. kvm. 498,-

NU FRA PR. KVM

78,-Bemærk at 

vores vinyler 

kan udskæres 

på specialmål
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KÆMPE UDSALG
     på toppen i Vejgaard siden 1964

Med Jesper Greth 

som borgmester

FOR FREMTIDEN

- et Rebild i front 

- med dig i centrum!

Læs mere: www.rebild.venstre.dk

Med Jesper Greth 

som borgmester

- 

Læs mere: www.rebild.venstre.dk

Ældrepolitisk topmøde

Kommunalvalg 2021 · Rebild kommune

Ældre Sagen i Rebild Kommune inviterer til ældre

politisk topmøde i anledning af kommunalvalget 2021. 

Vi har inviteret en repræsentant for de partier, der 

opstiller op til valget.

Sted: Rebildhus, Rebildvej 25, 9520 Skørping

Dato: Den 13. oktober 2021 kl. 14.00  16.00

Der serveres kaffe og kage.

Alle er velkomne.

De otte lokale modeller - fra 

venstre mod højre: Eva Pedersen, 

Søren Pedersen, Mona Ulrich, 

Kristen Stagstrup, Finn Christensen, 

Birgit Jensen, Kaj Bjørn og Sonja 

Larsen.

Nøragers pensionister 

er med på moden
■ NØRAGER: Efter nedluk-

ning af aktiviteter i halvandet 

år er der igen liv i aktivite-

terne i Nørager Pensionist-

forening, og som én af de 

første aktiviteter i efteråret 

har foreningen afviklet det 

årlige modeshow i Kig-Ind.

Otte lokale modeller viste 

omkring 35 udgaver af efter-

årets tøjmode for damer og 

herrer fra Ellen Kristensen, 

Nørager, og Din Tøjmand, 

Farsø, og det vakte stor inte-

resse hos publikum. En hel 

del gav udtryk for, at de ville 

gæste forretningerne i nær-

meste fremtid. 

Kontakt os på:

avis@norageravis.dk

Tlf. 98 37 24 00

Efter showet var der kaf-

febord med kringle og lag-

kage.

& 98 55 16 88
effektiv-pc.dk

hjælp til d
in 

computer

Østré Alle 6 - 9530 Støvring

!

!

•	Kørende	IT	service

•	Hurtig	værksted

•	Privat,	erhverv,		
	 	Landbrug,	institution

•	Salg	af	nyt	og	brugt

•	Trådløs	netværk

•	Backup,	virus	osv.

Salg - Service - Support
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Du skal have 
modtaget 
din avis
SENEST 
torsdag 
kl. 19.00
- ellers vil vi gerne 
vide besked på 
avis@norageravis.dk

77. oktober 2009
NØRAGER AVIS

Døstrupvej 175 . Ravnkilde . 9500 Hobro

CL. Kloak &

Entreprenørservice

v/Christian Lund

Bratbjergvej 33, Grynderup . 9610 Nørager.

Tlf. 98 55 13 05 . Mobil 40 93 15 05

Kloak - Beton - Belægning - Minigraver

NØRAGER REVISION

KR. STAGSTRUP Registreret revisor

Vestergade 21, Nørager, � 98 55 14 44

Uafhængig rådgivning betaler sig...

Vi modtager din annonce på

Tlf. 98 55 17 44

eller

avis@norager.net

Rebild Kommune informerer

Rebild Kommune | Hobrovej 88 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88 | raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Meddelelser

Ønsker du at blive røgfri?

- og mangler du hjælp til at holde op, 
så meld dig til rygestopkursus

Kurset giver dig ”værktøjer” og ideer til, hvordan vaner
kan ændres. 

Kursusforløb: 5 gange; endelige rygestopdag aftales på
kursusforløbet.

Kursusstart: Onsdag d. 21. oktober kl. 19.00-20.30.

(+ 28/10, 4/11, 18/11, 26/11 + opfølgning) (min. 10 del-
tagere)

Kursussted: Sundhedsklinikken, Grandgårdscentret,
Støvring

Tilmelding: Til Sund Rebild på tlf. 9988 8450 senest 19.
oktober. 

Kurset er gratis, der betales kr. 100,00 for forplejning.

Lære at leve med kronisk sygdom

Målgruppe: Dig - M/K - der har en kronisk sygdom og
måske har haft den i længere tid. Kursusindhold (for-
løb over 5 gange):

� idéer og redskaber til at lære at leve bedst muligt
med en kronisk sygdom

� erfaringsdeling med andre, om hvordan man tackler
udfordringer der følger med.   

Kursusstart: mandag d. 26. oktober kl. 14.30 – 17.00

Kursussted: Sund Rebild, Østre Allé 6, indgang G,
Støvring 

For yderligere information og tilmelding, kontakt syge-
plejerske Hanne Bregendahl, Sund Rebild, på telefon
4022 8443 eller pr. mail: hbkr@rebild.dk

Sund Rebild

Oplevelser

Sundhed

Tilskud og legater

Offentlig licitation 
vedr. om- og tilbygning af
Suldrup Skole

I forlængelse af annoncen i uge 39
gøres der hermed opmærksom på at
entrepriseopdelingen er ændret,
således at Malerentreprisen og
Gulventreprisen 
udbydes som særskilte entrepriser.

Det vil stadig være muligt at afgive
flere entrepriser samlet til en storen-
treprise.  

Frisen for at rekvirere udbudsma-
teriale er ændret til 8. oktober kl.
12.00.

For yderligere oplysninger henvises
der til Rebild Kommunes hjemmesi-
de, www.rebild.dk se under menu-
punktet Udbud og indkøb eller der er

mulighed for at rette henvendelse til totalrådgiver:

SAHL Arkitekter A/S
Sønderhøj 3, 8260 Viby J. 
att Henrik Rasmussen, dir. tlf:. 8734 1757.

På Rebild Kommunes vegne,
SAHL Arkitekter A/S

Økonomisk støtte til Frivilligt Socialt
Arbejde for 2010

Rebild Kommune afsætter hvert år en pulje til at styrke
det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune (jf. Lov
om social service § 18).

Ansøgningsfrist for 1. bevillingsrunde 2010 
er mandag den 2. november 2009.

Det forventes at hovedparten af midlerne udbetales
ved denne 1. runde, således foreninger mv. har mulig-
hed for budgetlægge 2010.

Støtten gives efter ansøgning. Forenings-, aktivitets-
og udviklingstilskud tildeles jf. kriterier, som kan ses i
sit fulde omgang på www.rebild.dk, afhentes i
Borgerservice eller ved kontakt til Sund Rebild på tlf.
9988 8450.

Sund Rebild

Brevstemme til kommunal- og 
regionsrådsvalg samt ældrerådsvalg 
den 17. november 2009

Der afholdes valg til kommunalbestyrelsen og
regionsrådet, tirsdag den 17. nov. 2009. 
Samme dag afholdes ligeledes valg til ældrerådet 
i Rebild kommune.

Hvis du er forhindret i at stemme på selve valgdagen,
kan du brevstemme til kommunal- og regionsrådsval-
get på et hvilket som helst folkeregister i landet frem
til den 14. november 2009.

Du har ligeledes mulighed for at brevstemme til ældre-
rådsvalget. Dette kan dog kun ske i Borgerservice i
Rebild Kommune. Liste over opstillede kandidater til
ældrerådet er fremlagt i Borgerservice samt på vores
hjemmeside.

Rebild Kommunes Borgerservice har åbent 
for modtagelse af brevstemmer
Nørager: Jernbanegade 13, 9610 Nørager
Støvring: Hobrovej 88, 9530 Støvring
Terndrup: Skørpingvej 7, 9575 Terndrup

Mandag-onsdag kl. 9.00-14.30
Torsdag kl. 9.00-17.30

Ekstraordinær åbningstid 
for modtagelse af brevstemmer
Lørdag den 7. nov. kl. 10 – 12
Lørdag den 14. nov. kl. 10 - 12

Spørgsmål
Kan rettes til valgsekretariatet på telefon 99 88 99 88

Info om valg i Rebild Kommune: 
Brug vores hjemmeside www.rebild.dk

Valgsekretariatet

Landzonetilladelse

Rebild Kommune har meddelt landzonetilladelse i
henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

1. Til at udnytte tagetagen på 95 m2 på ejendommen
Horsensvej 45, 9520 Skørping, matr. nr. 4a, Hor-
sens By, Blenstrup. Det samlede areal for ejendom-
men bliver 271 m2.

Sagsakter kan ses ved henvendelse i
Bygningsafdelingen, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Tilladelser kan påklages til Naturklagenævnet af ansø-
geren og enhver, der må antages at have væsentlig
individuel interesse i sagernes udfald.

Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves
et gebyr på 500 kr. af Naturklagenævnet.

Evt. klage skal indgives til Rebild Kommune,
Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af nær-
værende bekendtgørelse.

Bygningsafdelingen

Adventsbustur til Julemarked i Gelenau

Borgere i Rebild Kommune inviteres til at deltage i
bustur til Rebild Kommunes venskabsby Gelenau i
Tyskland: 

Fredag morgen den 11. december til mandag aften 
den 14. december 2009.

Gelenau ligger i det smukke Erzgebirge-område, som
der vil blive mulighed for at opleve, ligesom der bliver
rig lejlighed til at besøge de kendte julemarkeder.

Prisen pr. deltager er 800 kr. I prisen er inkluderet 
3 overnatninger på dobbeltværelse inkl. morgenmad.
Andre måltider er for egen regning. Rebild Kommune
yder tilskud til bustransporten. 

Der er plads til 44 personer. Pladserne vil blive reser-
veret i den rækkefølge tilmeldingerne indgår. Der vil
desuden ske en prioritering, således at personer, der
ikke tidligere har deltaget i en adventstur til Gelenau,
vil blive prioriteret højest. Deltagere fra de sidste fire
års ture vil få lavere prioritet.

Medio november vil alle modtage skriftlig besked om
deltagelse. Der skal være mindst 35 deltagere før
turen gennemføres.

Tilmelding og nærmere information 
via Kultur og Fritid: 
Louise Gammelholm, mail: lgpo@rebild.dk - telefon
9988 7712. Tilmelding kan ske fra torsdag den 8. okto-
ber kl. 13.00 til mandag den 26. oktober kl. 12.00.

Kultur og Fritid
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Meddelelser

Ønsker du at blive røgfri?

- og mangler du hjælp til at holde op, 
så meld dig til rygestopkursus

Kurset giver dig ”værktøjer” og ideer til, hvordan vaner
kan ændres. 

Kursusforløb: 5 gange; endelige rygestopdag aftales på
kursusforløbet.

Kursusstart: Onsdag d. 21. oktober kl. 19.00-20.30.

(+ 28/10, 4/11, 18/11, 26/11 + opfølgning) (min. 10 del-
tagere)

Kursussted: Sundhedsklinikken, Grandgårdscentret,
Støvring

Tilmelding: Til Sund Rebild på tlf. 9988 8450 senest 19.
oktober. 

Kurset er gratis, der betales kr. 100,00 for forplejning.

Lære at leve med kronisk sygdom

Målgruppe: Dig - M/K - der har en kronisk sygdom og
måske har haft den i længere tid. Kursusindhold (for-
løb over 5 gange):

� idéer og redskaber til at lære at leve bedst muligt
med en kronisk sygdom

� erfaringsdeling med andre, om hvordan man tackler
udfordringer der følger med.   

Kursusstart: mandag d. 26. oktober kl. 14.30 – 17.00

Kursussted: Sund Rebild, Østre Allé 6, indgang G,
Støvring 

For yderligere information og tilmelding, kontakt syge-
plejerske Hanne Bregendahl, Sund Rebild, på telefon
4022 8443 eller pr. mail: hbkr@rebild.dk

Sund Rebild

Oplevelser

Sundhed

Tilskud og legater

Offentlig licitation 
vedr. om- og tilbygning af
Suldrup Skole

I forlængelse af annoncen i uge 39
gøres der hermed opmærksom på at
entrepriseopdelingen er ændret,
således at Malerentreprisen og
Gulventreprisen 
udbydes som særskilte entrepriser.

Det vil stadig være muligt at afgive
flere entrepriser samlet til en storen-
treprise.  

Frisen for at rekvirere udbudsma-
teriale er ændret til 8. oktober kl.
12.00.

For yderligere oplysninger henvises
der til Rebild Kommunes hjemmesi-
de, www.rebild.dk se under menu-
punktet Udbud og indkøb eller der er

mulighed for at rette henvendelse til totalrådgiver:

SAHL Arkitekter A/S
Sønderhøj 3, 8260 Viby J. 
att Henrik Rasmussen, dir. tlf:. 8734 1757.

På Rebild Kommunes vegne,
SAHL Arkitekter A/S

Økonomisk støtte til Frivilligt Socialt
Arbejde for 2010

Rebild Kommune afsætter hvert år en pulje til at styrke
det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune (jf. Lov
om social service § 18).

Ansøgningsfrist for 1. bevillingsrunde 2010 
er mandag den 2. november 2009.

Det forventes at hovedparten af midlerne udbetales
ved denne 1. runde, således foreninger mv. har mulig-
hed for budgetlægge 2010.

Støtten gives efter ansøgning. Forenings-, aktivitets-
og udviklingstilskud tildeles jf. kriterier, som kan ses i
sit fulde omgang på www.rebild.dk, afhentes i
Borgerservice eller ved kontakt til Sund Rebild på tlf.
9988 8450.

Sund Rebild

Brevstemme til kommunal- og 
regionsrådsvalg samt ældrerådsvalg 
den 17. november 2009

Der afholdes valg til kommunalbestyrelsen og
regionsrådet, tirsdag den 17. nov. 2009. 
Samme dag afholdes ligeledes valg til ældrerådet 
i Rebild kommune.

Hvis du er forhindret i at stemme på selve valgdagen,
kan du brevstemme til kommunal- og regionsrådsval-
get på et hvilket som helst folkeregister i landet frem
til den 14. november 2009.

Du har ligeledes mulighed for at brevstemme til ældre-
rådsvalget. Dette kan dog kun ske i Borgerservice i
Rebild Kommune. Liste over opstillede kandidater til
ældrerådet er fremlagt i Borgerservice samt på vores
hjemmeside.

Rebild Kommunes Borgerservice har åbent 
for modtagelse af brevstemmer
Nørager: Jernbanegade 13, 9610 Nørager
Støvring: Hobrovej 88, 9530 Støvring
Terndrup: Skørpingvej 7, 9575 Terndrup

Mandag-onsdag kl. 9.00-14.30
Torsdag kl. 9.00-17.30

Ekstraordinær åbningstid 
for modtagelse af brevstemmer
Lørdag den 7. nov. kl. 10 – 12
Lørdag den 14. nov. kl. 10 - 12

Spørgsmål
Kan rettes til valgsekretariatet på telefon 99 88 99 88

Info om valg i Rebild Kommune: 
Brug vores hjemmeside www.rebild.dk

Valgsekretariatet

Landzonetilladelse

Rebild Kommune har meddelt landzonetilladelse i
henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

1. Til at udnytte tagetagen på 95 m2 på ejendommen
Horsensvej 45, 9520 Skørping, matr. nr. 4a, Hor-
sens By, Blenstrup. Det samlede areal for ejendom-
men bliver 271 m2.

Sagsakter kan ses ved henvendelse i
Bygningsafdelingen, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Tilladelser kan påklages til Naturklagenævnet af ansø-
geren og enhver, der må antages at have væsentlig
individuel interesse i sagernes udfald.

Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves
et gebyr på 500 kr. af Naturklagenævnet.

Evt. klage skal indgives til Rebild Kommune,
Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af nær-
værende bekendtgørelse.

Bygningsafdelingen

Adventsbustur til Julemarked i Gelenau

Borgere i Rebild Kommune inviteres til at deltage i
bustur til Rebild Kommunes venskabsby Gelenau i
Tyskland: 

Fredag morgen den 11. december til mandag aften 
den 14. december 2009.

Gelenau ligger i det smukke Erzgebirge-område, som
der vil blive mulighed for at opleve, ligesom der bliver
rig lejlighed til at besøge de kendte julemarkeder.

Prisen pr. deltager er 800 kr. I prisen er inkluderet 
3 overnatninger på dobbeltværelse inkl. morgenmad.
Andre måltider er for egen regning. Rebild Kommune
yder tilskud til bustransporten. 

Der er plads til 44 personer. Pladserne vil blive reser-
veret i den rækkefølge tilmeldingerne indgår. Der vil
desuden ske en prioritering, således at personer, der
ikke tidligere har deltaget i en adventstur til Gelenau,
vil blive prioriteret højest. Deltagere fra de sidste fire
års ture vil få lavere prioritet.

Medio november vil alle modtage skriftlig besked om
deltagelse. Der skal være mindst 35 deltagere før
turen gennemføres.

Tilmelding og nærmere information 
via Kultur og Fritid: 
Louise Gammelholm, mail: lgpo@rebild.dk - telefon
9988 7712. Tilmelding kan ske fra torsdag den 8. okto-
ber kl. 13.00 til mandag den 26. oktober kl. 12.00.

Kultur og Fritid

Skibsbakken 2 . 9500 Hobro

ADVOKATFIRMAET 
JAN POULSEN
MØDERET FOR HØJESTERET 

Medlem af
Advokatsamfundet

Aagade 8 • 9620 Aalestrup
Telefon 98 64 18 11

Kontortid.: mandag-fredag 8.30-16.00
 ADVOKATANPARTSSELSKAB 

jpo@advokatjanpoulsen.dk

Revisor FDR
Kristen Stagstrup

 
Vestergade 21 • Nørager

21 78 42 15 – stagstrup@fdr.dk
Stabellsvej 16 • 9610 Nørager

21 78 42 15 • stagstrup@fdr.dk

Revisor FDR
Kristen Stagstrup

INFO

Med et job i Region Nordjylland får du et væld af 
muligheder. Vi sørger først og fremmest for, at du bliver 
taget godt imod og kommer godt i gang med dine 
opgaver i samarbejde med dine kolleger. Derudover 
lægger vi vægt på, at du har mulighed for at dygtiggøre 
dig, og at du føler, du har et relevant og meningsfyldt 
arbejdsliv til gavn for de nordjyske borgere.

Se om vi har noget for dig på joobb..rrnn..ddkk

Hospitalernes hovednumre
Aalborg Universitetshospital 97 66 00 00
Hobro 97 65 20 00
Farsø 97 65 30 00
Thisted 97 65 00 00

www.aalborguh.rn.dk

Regionshospital Nordjylland
Hjørring 97 64 00 00
Frederikshavn 97 64 00 10

www.rhnordjylland.rn.dk

Psykiatrien 97 64 30 00
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

FRA REGION NORDJYLLAND

Her vil vi med lys og navneoplæsning 
mindes dem fra vore sogne, som vi har mistet 

i det forløbne år. 

Alle er meget velkomne.

Alle Helgens 
søndag
Gudstjenesten Alle Helgens 
søndag den 6. november 

Grynderup Kirke kl. 14.00
Stenild Kirke kl. 15.00
Rørbæk Kirke kl. 16.00

Marianne Hansen – 25 år 
på Sortebakkeskolen
■ NØRAGER: Den 20. okto-
ber havde Marianne Hansen 
været ansat i 25 år på Sorte-
bakkeskolen som serviceas-
sistent.

Det blev fejret onsdag i 
sidste uge, hvor kolleger og 
nærmeste familie var med 
til at festliggøre dagen for 
Marianne. Der er god grund 
til at markere et 25 års ju-
bilæum - dem er der ikke så 
mange af længere, lyder det 
fra Gitte Rubæk, skoleleder 
på Sortebakkeskolen i Nør-
ager.

Der blev holdt tale for 
Marianne, hvoraf det frem-
gik, at Marianne gennem 
alle årene har været med til 
at sørge for, at Sortebakke-
skolen altid fremstår ren og 
pæn. Marianne er en værd-
sat medarbejder og kollega, 
som ved siden af sit job på 

skolen også er meget kreativ 
med pileflet, vævning, sang 
mm.

Alle Helgen-gudstjeneste i Grynderup, 
Stenild og Rørbæk kirker

Alle Helgen

Der er en tid til at kæmpe
en tid mest til leg
en tid er vi sammen
en tid hver for sig
en tid må vi vente
når sejlene sys
jeg tror at vi er her
for at tænde lys
tænde lys
for hinanden

Fra Lars Lilholt ”For at tænde lys”, 
som er en gendigtning af Prædike-
rens Bog kap. 3 vers 1-11

Forståelsen for, at alt under 
Vorherres himmel har sin 
tid, rammer os på eksisten-
sen, når vi mister en af vore 
kære. Alle de fælles tider, 
gode tider og dårlige tider, 
er da fra én dag til en anden 
tider, vi mindes, og der læg-
ger sig aldrig mere nye til.

Alle Helgen er dagen, 
hvor vi overalt i landets kir-
ker mindes dem, der tændte 
lys og lyste op i os og for os, 
og som ikke er iblandt os 
mere. 

Første søndag i november 
er der i Grynderup, Stenild 
og Rørbæk kirker i gudstje-
nesten indlagt en stillestund, 
hvor vi under navns næv-
nelse mindes dem i sognene, 
der er døde siden sidste Alle 
Helgen. De pårørende invi-
teres skriftligt, men alle er 
velkomne til ved lystænding 
at mindes dem, de har mi-
stet og savner.

I kirken tændes der lys for 
os første gang ved dåben. 
Det lys er ikke bundet til ti-
derne, der går og kommer, 
men skinner for os til evig 
tid. Det lys, vi tænder ved 
døbefonten Alle Helgens 
dag, skal mindes os om då-
bens evige lys. Det lys, der 
skinner i mennesker og gør 
os i stand til at tænde lys for 
hinanden.

Der er en tid til at tale
en tid til at tie
en tid til at græde
over en vi ku´ li´
der er en tid mest til latter
når venskab fornys
jeg tror at vi er her 
for at tænde lys
tænde lys
for hinanden.

Sognepræst Laila Olesen

Marianne Hansen.

På søndag er der Alle 
Helgen-gudstjeneste i 
Grynderup, Stenild og 

Rørbæk kirke.

Du sidder med Nørager Avis i hånden, og det betyder, at vi dækker netop dit lokalområde.
Derfor er det, der sker omkring dig, interessant for avisens læsere!
Sker der noget i din forening, klub, virksomhed, eller har du noget, du synes, 
der skal fortælles, så er Nørager Avis klar til at modtage dit materiale.

Din lokalavis! Kontakt os gerne påavis@norageravis.dk98 37 24 00

-  det der kommer dig ved!
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Sensommer-
arrangement 
på Boldrup Museum

Oplev de mange 

andre spændende 

aktiviteter på det lille 

hyggelige museum:

●  Markarbejde med heste

●  Biavlere
●  Gamle kornsorter

●  Æblepresning

●  Salgsboder m.m.

Pris: 
Entré 50 kr.- inkl. bolle og kaffe/saft.

Børn til og med 12 år: Gratis entré.

Grillet pølse med brød: 25 kr.

Øl/vand: 10 kr.

Der kan betales kontant eller med MobilePay.
Venlig hilsen 

Boldrup 

Museumsforening

Kom og 
deltag når
Boldrup 

Museums 
får skal
 klippes

Kaffebord 
med hjemme-
bagte boller 
- af gamle 
kornsorter

Lørdag den 

25. september 

kl. 9.30-15.00

Medbring 

dine egne 

æbler

- og lav dem til 

lækker most

HUSK! Husk generalforsamling 

i Boldrup Museumsforening

tirsdag den 5. oktober kl. 18.00

Har du billeder og fortællinger fra lokalområdets forhistorie, så vil vi gerne bringe dem her i avisen.

Send fotos og tekst til: avis@norageravis.dk
af Anette Østergaard 

avis@norager.net

UGEN DER GIK

Her ses avlsbygningerne nord for slottet. 

De brændte i 1977 og blev ikke genopført.

Lokalhistoriske fotos

Billeder og historier fra de 

lokalhistoriske arkiver

Glimt fra Nørlund Slot

Fra 
Ravnkilde-

arkivet:

Første Stafet For Livet afholdt i Nørager

Deltagerne i gang med stafetten.
■ NØRAGER: Efter et par 

ord fra initiativtager, Tor-

ben Thulstrup, gik fighter-

runden i gang. Første runde 

foregik som en hyldest til 

fighterne, som kæmper, el-

ler har kæmpet, mod den 

skrækkelige sygdom. Her 

gik de forrest og alle andre 

fulgte trop. 

Efter klapsalver var stafet-

ten i gang, og man kunne så 

tilbagelægge så mange run-

der, som man orkede på den 

725 m lange rute. Denne dag 

skiftede vejret en del, hvilket 

gav enkelte ophold i stafet-

ten, men det stoppede ikke 

folk fra at kæmpe for sagen. 

Med 10 frivillige, ni fightere 

Lørdag den 11.  

september kl. 9.00 

var byen budt ned 

til Sundhedshuset 

på Jernbanegade 

til gratis rundstykker 

og kaffe inden 

stafetten løb af 

stablen kl. 10.00.

og 87 deltagere, for ikke at 

nævne de 30 sponsorer og 

samarbejdspartnere, var der 

gang i fødderne. 

Dagen bød på 855 runder 

blandt alle - omregnet giver 

det cirka 620 km eller 6 km 

pr person - støtte i stor stil 

og højt humør.  Arbejds-

gruppen, bestående af Sonja 

Larsen, Bente Strunge An-

dersen, Henriette Pedersen 

Marit Larsen Bech og Henri-

ette Korneliussen, samt før-

nævnte Torben Thulstrup, 

blev noget overrasket over 

hvor hurtigt sponsorgaverne 

blev ryddet, men det tjente 

jo et formål - at støtte den 

gode sag ved at samle ind til 

kræftforskning, forebyggelse 

og patientstøtte.

Det eksakte beløb er 

endnu ukendt - der mang-

ler opgørelse fra salg og den 

sidste samarbejdspartner - 

men i skrivende stund lyder 

indsamlingen på 25.632 kr. 

Der er håb om at ramme 

30.000 kr, men arbejds-

gruppen er meget tilfredse 

med støtten og indsatsen i 

Nørager.

Initiativtager Torben Thulstrup indledte stafetten med et par ord.
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w TÆPPER

TÆPPER

TÆPPER

TÆPPER

TÆPPER

TÆPPER

TÆPPER

TÆPPER

TÆPPER

TÆPPER

Vejgaard

Tæppemontering
Hadsundvej 68

Tlf. 98 13 94 99

Åbningstider: Man.-tor. 7.30-17.30, fredag 7.30-18.00, lørdag 9.00-13.00Hos os har alle mere end 30 års erfaring - det gør en forskel for dig!

SE VORES HJEMMESIDE: www.vejgaard-tm.dk

VI KOMMER 
I HELE  

LANDSDELEN

VI KOMMER 
I HELE  

HUSK
 vi � ytter stadig 

møblerne 

med et smil

LANDSDELENLANDSDELEN

DIN
garanti for 

en god 

handel

Dansk når det er bedst

EGE IMPERIAL 
Spar kr. 55,- pr. kvm

100% Ren ny uld. Luvvægt 1250 g.

Kraftig bagside – � ot vævning

Leveres i 5 gode farver.

Normalpris pr. kvm. 403,-

SUPER KVALITET

FLETCO COMFORT 

BERBER 
Spar op til kr. 80,- pr. kvm

100% Polypropylene i 400 – 500 cm. bredde.

Meget kraftig robust tæppe i 2 gode farver.

Normalpris op til pr. kvm. 268,-

NU FRA PR. KVM 348,-
NU KUN PR. KVM 348,-

NU FRA PR. KVM 188,-

NU FRA PR. KVM 248,-
WICANDERS 

AKUSTIK GULVE 
Spar kr. 100,- pr. kvm

Ekstrem lyd-

dæmpende gulve 

med naturlig 

affjedring. 

Opbygget på 

kork. Isolerende 

og lunt at gå på. 

Vinylover� ade 

som er let at 

renholde. 

Mange forskellige kvaliteter.

Normalpris pr. kvm. 448,-

NU FRA PR. KVM 78,-

Dansk når det er bedst

SISAL BOUCLÉ 
Spar op til kr. 100,- pr. kvm

400 og 500 cm. 

bredde

Meget � ot rustik 

tætvævet kvalitet.

Velegnet til som-

merhus, trapper 

– kort sagt kan 

bruges til alle 

formål.

Flere farver.

Normalpris op til pr. kvm. 348,-

Ring og få et uforpligtende tilbud på tæpper og trægulve samt badeværelser 

og afslibning af trægulve. Vi kommer også gerne med en af vores 

5 tæppebusser og måler op og viser prøver.
               Følg os på

vejgaardtaeppemontering

DANMARKS STØRSTE 

OG BEDSTE UDVALG 

I KVALITETSVINYLER 

Spar op til kr. 100,- pr. kvm

Vi har altid mindst 120 ruller på lager. Klinke, træmønster, ensfarvet 

– kort sagt alle slags i 200-300-400 cm. bredde.

Så længe lager haves

KÆMPE 
PARTI EGE 
TÆPPEFLISER
Spar kr. 400,- pr. kvm

Meget tætvævet kvalitet 

i 3 gode farver.

Kan bruges til alle formål 

f.eks. butik, gang osv.

Normalpris pr. kvm. 498,-

NU FRA PR. KVM

78,-Bemærk at 

vores vinyler 

kan udskæres 

på specialmål
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KÆMPE UDSALG
    på toppen i Vejgaard siden 1964

Med Jesper Greth 

som borgmester

FOR FREMTIDEN

- et Rebild i front 

- med dig i centrum!

Læs mere: www.rebild.venstre.dk

Med Jesper Greth 

som borgmester

- 

Læs mere: www.rebild.venstre.dk

Ældrepolitisk topmøde

Kommunalvalg 2021 · Rebild kommune

Ældre Sagen i Rebild Kommune inviterer til ældre

politisk topmøde i anledning af kommunalvalget 2021. 

Vi har inviteret en repræsentant for de partier, der 

opstiller op til valget.

Sted: Rebildhus, Rebildvej 25, 9520 Skørping

Dato: Den 13. oktober 2021 kl. 14.00  16.00

Der serveres kaffe og kage.

Alle er velkomne.

De otte lokale modeller - fra 

venstre mod højre: Eva Pedersen, 

Søren Pedersen, Mona Ulrich, 

Kristen Stagstrup, Finn Christensen, 

Birgit Jensen, Kaj Bjørn og Sonja 

Larsen.

Nøragers pensionister 

er med på moden
■ NØRAGER: Efter nedluk-

ning af aktiviteter i halvandet 

år er der igen liv i aktivite-

terne i Nørager Pensionist-

forening, og som én af de 

første aktiviteter i efteråret 

har foreningen afviklet det 

årlige modeshow i Kig-Ind.

Otte lokale modeller viste 

omkring 35 udgaver af efter-

årets tøjmode for damer og 

herrer fra Ellen Kristensen, 

Nørager, og Din Tøjmand, 

Farsø, og det vakte stor inte-

resse hos publikum. En hel 

del gav udtryk for, at de ville 

gæste forretningerne i nær-

meste fremtid. 

Kontakt os på:

avis@norageravis.dk

Tlf. 98 37 24 00

Efter showet var der kaf-

febord med kringle og lag-

kage.
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Skumringstimer

Velkommen
Søndag den 10. oktober kl. 14.30-16.30

Mejlby Borger- og Kulturhus

Med venlig hilsen

Holger Lyngberg 

til en hyggelig eftermiddag, hvor 

Troubaduren Flemming Baade

tager os med en tur gennem 

Bent Fabricius’ musikunivers.

Der serveres en god kop kaffe og 

lidt godt til ganen på et passende tidspunkt.

Arr.: Brorstrup-Ravnkilde menighedsråd

Grynderupvejen 1 · 9610 Nørager · Tlf. 98 55 22 22 

autocenter

Fordi lokal service

er bare bedre!!!
Dit lokale autocenter 

· service
· reparation

· bilsalg

autocenter

Fordi lokal service

er bare bedre!!!
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Simested Cementstøberi 

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk
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Salg - Service - Support

■ NØRAGER: Boldrup Mu-

seumsforening havde sam-

men med museets ansatte 

denne dag indbudt alle til at 

komme og deltage, når mu-

seets får skulle have klippet 

deres lange uld. Ud over få-

reklipningen kunne gæsterne 

også opleve medlemmer af 

foreningen Hestefolket, der 

hele dagen arbejdede på 

museets marker med deres 

store arbejdsheste.

En del gæster havde også 

benyttet sig af tilbuddet om, 

at man denne dag kunne 

medbringe sine egne æbler 

og lave sin egen æblemost på 

det grej, som museet havde 

gjort klar.
- Jeg synes, vi har haft en 

rigtig dejlig dag. Vi var no-

get spændte på, hvor mange 

gæster der ville dukke op, 

da arrangementet ikke har 

været så godt offentliggjort 

Velbesøgt museumsarrangement

i lokalaviserne, som det ple-

jer. Men heldigvis var der 

rigtig mange mennesker, 

der alligevel fandt frem til 

stedet. Jeg vil tro, der har 

været et sted mellem 250 

og 300 gæster alt inklusive 

i løbet af dagen, og hvor 

har det været skønt igen at 

mærke, at vores lille perle 

har sydet af aktivitet og gen-

lydt af stemmerne fra glade 

børn og voksne, fortæller 

Boldrup Museumsforenings 

formand, Bjarne Hansen.

Efter lang tids coronapause 

kunne man lørdag den 

25. september igen høre 

den karakteristiske lyd fra 

fåreklipperens elektriske saks 

på Boldrup Museum.

Gæsterne kunne få en køretur 

i hestevognen.

Hestefolkene arbejdede i markerne hele dagen.

Kontakt os på:

avis@norageravis.dk

Tlf. 98 37 24 00

Nørager Avis • 98 37 24 00
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HER KAN DU HJÆLPE TIL

TID: MØDESTED:
BY:

10:00 Friskolen

Guldbæk 

10:00 Petanquebanen

Hellum

10:00 Tromlehuset

Ravnkilde

10:00 Rebildporten

Rebild

10:00 Forsamlingshuset 
Siem

10:00 Plænen ved Fakta og Apoteket Skørping

9:30 Sportspladsen

St. Brøndum

Hjælp os med at forårsrengøre Rebild Kommune

VI SES PÅ SØNDAG

AFFALD I NATUREN18/4 SAMLER VI
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SERVICE AND REPAIR SHOP

Her ses arbejdsgruppen. 

Fra venstre er det Sussi Lem, 

Johnni Kristensen, Lasse Leth 

og Søren Christensen.

Den kommende bypark i Nørager er nu en realitet. Arbejdet blev påbegyndt i sidste uge og 

forventes at være afsluttet i løbet af maj. Den plads, der blev frigjort ved, at man fjernede den 

nedslidte tidligere manufakturforretning, bliver hermed omdannet til en grøn oase midt i byen.

Bypark på vej i Nørager

■ NØRAGER: Det var 

Johnni Kristensen fra Ports-

pecialisten, der fremkom 

med forslaget om en sådan 

park, og Nørager Nørager- 

og Håndværkerforening var 

straks med på ideen. 

En arbejdsgruppe bestå-

ende af Sussi Lem og Lasse 

Leth fra borgerforeningen 

samt Johnni Kristensen og 

Søren Christensen gik i gang 

med at finde de nødvendige 

ca. 600.000 kr.

- Det er nu lykkes, og det 

glæder os naturligvis, og især 

er vi glade for den enorme 

lokale opbakning for pro-

jektet, fortæller  forenin-

gens formand, Sussi Lem. 

Fra lokalsamfundet er der 

nemlig givet tilsagn om i alt  

ca. 170.000 kr., hvoraf de 

ca. 70.000 kr. kommer fra 

private borgere, mens ca. 

80.000 kr. kommer fra lokale 

foreninger og ca. 30.000 kr. 

fra lokale virksomheder. Ud 

over de lokale tilsagn er der 

hjælp til projektet fra Spa-

rekassen Hobro Fonden, 

Norlys Vækstpulje, Velux 

Fonden og Lokalrådet samt 

Fonden Himmerland.

Nørager by kan hermed 

glæde sig over endnu et ini-

tiativ inden for de senere år, 

som lokale ildsjæle har sat i 

værk, og som kan være med 

til at styrke en udvikling af 

byen. De største af disse er 

etableringen af friplejehjem-

met, sundhedshuset og va-

skehallen samt projektet for 

et kommende boligprojekt 

der, hvor byens gartnerier 

nu er beliggende.

Hertil kommer så de kom-

munale initiativer som den 

kommunale administrations-

bygning samt den forestå-

ende udstykning af det nye 

boligområde ”Torsdal”. En-

delig hører det med til byens 

udvikling, at der så hurtigt 

blev fundet en anvendelse af 

det tidligere ældrecenter til 

et omsorgshjem. Så der er 

grund til at se optimistisk på 

en fortsat udvikling af byen, 

mener arbejdsgruppen, der 

står bag byparken.

Parkering - 9 stk.
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Landskabsarkitekter ApS.

NØRAGER AVIS

Tlf. 9837 2400 · avis@norager.netLokalavisen for Haverslev - Nørager - Ravnkilde - Mejlby - Nysum - Rørbæk - Ladelund - Røjdrup - Hannerup - Fyrkilde - Simested - Tulstrup - Durup - Thorup - 

Snæbum - Tollestrup - Guldager - Kjemtrup - Korsø - Hvilsom - Binderup - Aarestrup - Grynderup - Kgs. Tisted - Gl. Nørager - Stenild

-det der 
kommer dig ved

no
ra
ge

ra
vi
s.
d
k

Nr. 16

Onsdag den 21. april 2021

Årgang 88

& 98 55 16 88effekti
v-pc.dk

hjælp til
 din 

computer

-det lille computerfirma

!

!

•	Køre
nde se

rvice

•	Priva
te og e

rhverv

•	Eget
værks

ted

•	Lynh
urtig s

ervice

•	Salg
af nyt

og bru
gt

•	Netv
ærk

•	Antiv
irus

•	Back
up

•	Serv
er/klie

nt

•	IP-te
lefoni

•	Opm
åling/f

ejlfind
ing

SERVICE AND REPAIR SHOP

NØRAGER AVIS

Tlf. 9837 2400 · avis@norageravis.dk

Grynderupvejen 1 · 9610 Nørager · Tlf. 98 55 22 22 

autocent
er

Fordi lokal service

er bare bedre!!!
Dit lokale autocenter 

· service

· reparation

· bilsalg

autocent
er

Fordi lokal service

er bare bedre!!!
Dit lokale autocenter 

BILSYN
HVER ONSDAG

Book en tid på 98 55 22 22

Hver tirsdag tilbyder vi en

gratis synsgennemgang.

HU
SK

Aut. El-installatør

- Fagmanden er bagmanden

Butik: Alt i Hvidevarer og Belysning

Email:   jn@havel.dk – www.haverslevel.dk - Østergade 32

Nysum Fritidspark lagde arealer 

til DcH’s Eftersøgningstjeneste

Med nogle måneders forsinkelse på grund af Corona-restriktioner, blev 

det endelig muligt for Sanne Asmussen og Annette Rasmussen, begge fra 

Støvring DcH, at afholde den årlige og populære fællestræning for DcH’s 

eftersøgningstjeneste kreds 1. ■ NYSUM: Lørdag formidag 

den 10. april mødte 12 friske 

eftersøgere og deres hunde 

forventningfulde op i Nysum 

Fritidspark. Nysum Bylaug 

havde været så venlige at stille 

det dejlige område til rådig-

hed. Der var opsat skilte, så 

byens beboere kunne se, at 

DcH’s eftersøgningstjeneste 

arbejdede med løse hunde.

Der var desuden opsat 

flag, klemmer og plastiks-

trimler i hele området, som 

markering for de felter, som 

eftersøgningshundene skulle 

ud at arbejde i.

I hvert felt havde Sanne 

og Annette tidligere på ugen 

“tabt” nøgler, briller, kredit-

kort, tegnebøger osv. 

Deltagerne nød et glas herre-

gårdscider og kagemand.

Se mere side 4
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Åbningstider: Man.-tor. 7.30-17.30, fredag 7.30-18.00, lørdag 9.00-13.00

Hos os har alle mere end 30 års erfaring - det gør en forskel for dig!

SE VORES HJEMMESIDE: www.vejgaard-tm.dk
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Se vores hjemmeside med alle vores fantastiske udsalgspriser

www.vejgaard-tm.dk eller 

ring efter Danmarks rigtige tæppebus.

Så kommer vi med en af vores 5 tæppebusser, 

måler op og giver uforpligtende tilbud.
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Har du billeder og fortællinger fra lokalområdets forhistorie,
 så vil vi gerne bringe dem her i avisen.
Send fotos og tekst til: avis@norageravis.dk

af Anette Østergaard 
avis@norager.netUGEN DER GIK

Bredgade Nørager 1960
På billedet ser vi Bredgade 28-34, samt bagsiden af Bredgade 15 og 17.
Bredgade 28 og 30 har huset fl ere virksomheder. Bank, Tekstilforretning Laura Krogh og Cykelsmed 
med tilhørende beboelser. Bemærk haven med pavillonen i baggrunden.
Nu huser ejendommen forretningen Ellen Kristensen, med tilhørende beboelse og udlejnings-
lejlighed.
Bredgade 32 var i mange år stedet for Smed Vestergaard med forretning og tilhørende værksted. 
Efter at have huset døgnkiosk og solcenter, er der nu udelukkende beboelseslejligheder i dette hus.
Øverst til venstre ses en del af det hus som i mange år var Bager Lassens - nr 34. Dette blev revet 
ned i år 2000 for at gøre plads til det nye OK-tankanlæg. Det er på grund af Bager Lassen, at det 
grønne område bag tanken i dag hedder “Bagerens Have”.
Vi ser også bagsiden af Brugsen - nu Genbrugsforretningen (Bredgade 17 - det hvide hus med det 
røde tag), samt nr. 15 (skomagerens hus).

Lokalhistoriske fotos
Billeder og historier fra de lokalhistoriske arkiver

Fra Nørager Lokalhistoriske 
Arkiv

Ravnkildes målmand havde en travl dag.

Ravnkildes anfører modtager irettesættelse af kampens dommer.

Nibes spillere blev ind imellem udfordret.

FODBOLD, SERIE 4, HERRER: 

Ravnkilde kunne ikke 
hindre Nibe i »fuld plade«
IK Sylvia Ravnkilde – Nibe B: 
0-7 (0-4) 

■ RAVNKILDE: Lørdag ef-
termiddag udspillede der sig 

på Ravnkilde Stadion sæ-
sonens sidste fodboldkamp 
i Serie 5,1. Ravnkilde har 
ikke haft nogen prangende 
sæson, idet holdet kun har 

vundet en enkelt af efter-
årssæsonens seks kampe, og 
holdet kunne selv med en 
sejr i lørdagens kamp ikke 
forhindre, at sæsonen slut-

tede med en sidsteplads i 
tabellen.

Nibe Boldklubs næst-
bedste hold gæstede således 
Ravnkilde Stadion lørdag, 
og det blev da også en kon-
tant udfordring for Ravnkil-
des udvalgte, for netop Nibe 
har vundet alle hidtidige 
kampe i efteråret og var der-
for forud for lørdagens kamp 
allerede rykket op i Serie 4.

Kampen viste derfor også, 
at der er en vis forskel på top 
og bund i tabellen, for Ravn-

kilde måtte i kampens første 
halvleg indkassere fire mål 
og formåede kun glimtvis 
at komme til afslutninger. 
Spillerne gik dog til opga-
ven med stor ildhu, og det 
blev faktisk en ganske se-
værdig kamp, hvor kampens 
dommer dog et par gange 
måtte irettesætte spillere fra 
begge hold og gøre særligt 
opmærksom på fodboldreg-
lerne.

I anden halvleg kom 
Ravnkilde momentvis bedre 
med i spillet, og der skulle gå 
en lille halv time, før Nibe 
igen fik scoret – men så kom 
der inden for den resterende 
del af kampen tre scoringer, 
så resultatet blev 0-7 i gæ-
sternes favør.

Nibes midtbane blev et par 
gange »sat af«.
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Foto: Karen Kimmer Lemvig

Madlækkerier
Af madskribent Lisse Trads
MadlækkerierMadlækkerierMadlækkerierMadlækkerierMadlækkerierMadlækkerierMadlækkerierMadlækkerierMadlækkerier
LLissesisses♥♥

Foto: Karen Kimmer Lemvig

Glæd dig til Lisse Trads’ madlækkerier i Nørager Avis. Her vil der jævnligt blive 
bragt spændende og inspirerende opskrifter - med årstidens råvarer.
Lisse har altid været aktiv i køkkenet, arrangeret fl ere madkurser og været 
madskribent på fl ere aviser og ugeblade. Lisse tænker ofte lidt anderledes, 
med et lille twist!

Navnet på denne ret kunne egentlig lige så godt have været: Fish and chips, men den er ikke 
helt lige som den engelske. Og i England strides de om, hvordan den skal være, hvis den er 

RIGTIG. Den kappestrid kan jeg ikke være med i, og så er det bedre at døbe den et dansk navn.

Den ægte engelske er torsk, dyppet i en dej, hvori der er øl, og så stegt i masser af olie, det, der 
også kaldes dybstegning. Det smager bare rigtig godt, må jeg indrømme. 

Efter at jeg for en halv snes år siden fi k retten på Gibraltar, prøver jeg ikke mere at lave den 
oprindelige udgave. Den smagte bare aldeles fantastisk – og spisepladsen på et dejligt torv 
under en parasol bidrog i ganske væsentlig grad til den gode oplevelse. Og det minde vil jeg 

gerne beholde i mine tanker.

Det er en nødvendighed, at du kan få god fast torsk i pæne stykker, så der kan skæres gode 
portioner ud. Jeg serverer den som frokostret til gæster, og den vækker altid lykke. 

Er den på programmet, er det ikke så vanskeligt at sætte en lille ret mere til og evt. lidt ost. 
Så er den frokost hjemme.

•  400-500 gr. torskefi let
•  Mel
•  1 æg
•  Rasp
•  Salt

•  400-500 gr. torskefi let  400-500 gr. torskefi let  400-500 gr. torskefi let  400-500 gr. torskefi let  400-500 gr. torskefi let  400-500 gr. torskefi let
•  Mel  Mel  Mel
•  1 æg  1 æg  1 æg
••  Rasp  Rasp
••  Salt

Torskepinde

TATARSAUCE
•  1 spsk. mayonnaise
•  3 spsk. skyr
•  5-6 cornichoner i skiver
•  1 spsk. kapers
•  Hakket persille
•  Hakket purløg

4 pers.

Skær fi leten i 6-8 stykker, vend i 
mel, så i sammenpisket æg og til 
sidst i rasp.
Steg i olie og smør på alle sider – 
ganske kort tid.
Server med tatarsauce og rugbrød 
eller pommes fritter.

Bland det hele. 

Smag evt. til med et nip sukker.

Ring til Dorthe på 3115 8000

HøreFokus • Certificeret høreklinik 
Godthåbsvej 57D • 9230 Svenstrup J • Ring 3115 8000
hej@hoerefokus.dk • www.hørefokus.dk

Hos HøreFokus er du garanteret

• Gratis høretest i dit hjem 
eller i klinikken

• Topmoderne høreapparater

• 4 ugers gratis og uforpligtende 
prøve af høreapparaterne

• 20 års erfaring med 
høreapparater

HØREAPPARATER

OG UFORPLIGTENDE

GRATIS

PRØV

Ring til Dorthe på 3115 8000

 Ring 3115 8000

Frivillig Festival afholdes for 
første gang i Rebild Kommune

■ STØVRING: Frivillig Festi-
val finder sted den 6. novem-
ber på Støvring Gymnasium. 
Dørene bliver åbnet kl. 10.00, 
og her indbydes der til en ver-
den af oplevelser indenfor det 
Frivillige foreningsliv.

Med Frivillig Festival 
ønsker vi at skabe endnu 
mere opmærksomhed om de 
mange frivillige foreninger og 
grupper i Rebild Kommune.  

Det bliver en dag, hvor 
der bliver rig mulighed for at 
møde en masse spændende 
foreninger fra hele kommu-

nen, og få et godt indblik i de 
mange muligheder, der er i 
vores lokale foreningsliv.

Der vil være noget for alle. 
Både hvis man selv har tan-
ker om at blive frivillig, eller 
hvis man leder efter en fritids-
aktivt. Man kan som frivillig 
også få gode råd og idéer til sit 
frivillige arbejde.

Herudover vil der i løbet 
af dagen være en masse godt 
til ganen. Bl.a. gratis kaffe og 
kage. Sodavand, saft, sluch 
ice, popcorn, chips, choko-
lade. Der vil også blive uddelt 
lækkerier fra nogle af stan-
dende.  

Stande, workshops, 
aktiviteter, optræden 
og oplæg
Det er de frivilliges egen fe-
stival, og de deltagende for-
eninger og andre aktører har 
fået rig mulighed for at tænke 
ud af boksen i forhold til, 
hvordan de gerne vil deltage 
og præsentere deres aktivite-
ter og tilbud for gæsterne. 

På scenen vil du kunne op-
leve MGP 2022 deltagerne 
Luma, som kommer og synger 
tre sange, samt står klar til at 
børnene kan få taget et billede 
og få en autograf bagefter.

Der vil være oplæg fra 

Fundraising Club om Fun-
draising do’s and don’ts, op-
læg fra 0-100 medlemmer 
på et år ved foreningen Rød-
derne, musikalsk indslag ved 
Skørping Kulturforening og 
underholdning ved Rebild 
Spillemænd og Himmerlands 
Folkemusikskole.

Der vil være spændende og 
relevante workshops for syn-
liggørelse af arrangementer og 
workshop hele dagen om fri-
villighedens udfordringer og 
muligheder.

Der vil være stande, hvor 
de besøgende kan gå på op-
dagelse i foreningernes ak-
tiviteter og tilbud. Her kan 
du fx være med til ballondart 
for børn og barnlige sjæle, af-
prøve Sting Ray hængekøjer i 
træerne ved foreningen Vild 
med Rebild eller opleve tema 
om danske fugle ved forenin-
gen Rødderne. Du kan også 
være med til at lave et kunst-
værk i Landsbyrådets stand, 
deltage i quiz ved Ravnkilde-
arkivets stand og Kinorevuen 
præsenterer spændende film-
klip fra kommunens eneste 
foreningsdrevne biograf.  

Det og meget mere kan I 
glæde jer til på Frivillig Festi-
val 2022. 

Se annonce.

Kom og vær med, når 
Frivilligcenter Rebild 
for første gang afhol-
der Frivillig Festival. 
Frivillig Festival er et 
nyt initiativ, som un-
derstøtter og synliggør 
foreningslivet her i 
Rebild Kommune. 
2022 bliver dermed 
året, hvor starten på 
et nyt og spændende 
arrangement vil vende 
tilbage år efter år i 
Rebild Kommune. 

MGP-gruppen Luma 
kommer og optræder.
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Reklame-
kalendere
Vi har på forhånd fremstillet 
kalenderskabeloner - både standere, 
hængekalendere m.v., som kan 
udformes individuelt efter ønske 
- en effektiv og populær reklamegave, 
der benyttes året rundt!

kalenderskabeloner - både standere, 

- en effektiv og populær reklamegave, 
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Husk reflekser og lys 
på gåturen
Når urene sættes en time tilbage, bliver det allerede 
mørkt ved 17-tiden, og der går ikke lang tid, så er 
det også mørkt om morgenen. Det betyder at man-
ge hundeejere må lufte deres hund i mørke. Rådet 
lyder derfor: Husk refl ekser eller lys på din hund!

Af Dyrenes Beskyttelse

Når kalenderen siger novem-
ber og der er skiftet vintertid, 
vil mange hundeejere kunne 
se frem til at eftermiddagens 
gåtur foregår i mørke, og in-
denfor kort tid vil dette også 
gælde morgenturen. Når da-
gene bliver mørkere, bliver 
det sværere at se hinanden 
på gaden, men ud over at du 
selvfølgelig selv skal være syn-
lig så er det også vigtigt at din 
hund er synlig.

- Det er vigtigt at sørge 
for, at have reflekser eller lys 
på sin hund, når man går tur 
med den i skumring og efter 
mørkets frembrud. Det kan 
være reflekshalsbånd, refleks-
snor, eller en lygte. Hunden 
er fysisk meget tættere på 
jorden end mennesker er, og 
de er derfor svære at se for en 
bilist, siger Jens Jokumsen, 
Familiedyrschef ved Dyrenes 
Beskyttelse. Dyrenes Beskyt-
telse opfordrer til at sørge 
for både at have refleks på 
snoren, men også på hunden 
selv, og så er det selvfølgelig 
også vigtigt, at hundens ejer 
kan ses i mørket.

Flere hunde påkøres om 
vinteren
Tallene fra Dyrenes Beskyt-
telses Vagtcentral 1812 vi-
ser, at der er behov for eks-
tra synbarhed om vinteren. 
I 2021 fik vagtcentralen 153 

opkald om påkørte hunde og 
omkring 35 % af dem lå fra 
oktober til december. Disse 
påkørsler er kun dem, som 
Dyrenes Beskyttelse fik op-
kald om, tallet er formodent-
ligt højere.

- En god refleks kan være 
afgørende for vores hundes 
liv. Der ses en tydelig stigning 
i sager med påkørte hunde 
når der skiftes til vintertid, og 
dette kan skyldes at hundene 
nu luftes i mørke. For hunde 
er det vigtigt med reflekser på 
halsbåndet, men selve selen 
er mindst lige så vigtig. Hvis 
hunden er meget lille, eller 
har en meget stor pels, kan 
det være svært at se et hals-
bånd. Her kan en lygte også 
gøre en stor forskel, afslutter 
Jens Jokumsen.

BOGANMELDELSE

Den spanske kærlighedsaffære
Af Lars Lundsgaardvig

Elena Armas
Politikens Forlag, 2022.
480 sider.

Advarsel! Man får røde ører 
af at læse romanen ”Den 
spanske kærlighedsaffære”
af den spanske forfatter-
inde Elena Armas. Det er 
en varm, dyb, tænksom, 
sørgmodig og underfundig 
kærlighedskomedie, som 
udvikler sig til at blive en 
sveddryppende og intenst 
pulserende erotisk (porno-
grafisk) fortælling, som be-
stemt ikke er for børn eller 
sarte sjæle.

Den unge spanier Cata-
lina Martín bor og arbejder 
i New York, og hun har et 
stort problem. Hun er i sin 
tid flygtet fra Spanien for at 
komme væk fra de ubehage-
ligt og ondskabsfuldt bræn-
demærkende konsekvenser 
af en ulykkelig kærlighedsaf-
fære med en ældre universi-
tetsunderviser.

Nu er Catalina imidler-
tid nødt til at tage tilbage til 

Spanien, idet hendes søster 
skal giftes. Og selvom hun er 
single, har hun fortalt sin fa-
milie, at hun tager sin ame-
rikanske kæreste med. For 
hun ønsker ikke at stå alene 
til et bryllup, hvor hendes 
nyforlovede ekskæreste er 
brudgommens forlover.

Så Catalina har desperat 
kort tid til at finde en tro-
værdigt kæresteforegivende 
rejseledsager, som hendes 
spanske familie ikke vil gen-
nemskue. Men der er des-
værre ikke mange mulige 
mænd i Catalinas liv.

Og Catalina bryder sig 
meget lidt om den sku-
lende, nedladende og for-
dømmende kollega, Aaron 
Blackford (”…Jeg ville have 
kastet dartpile efter en plakat 
med hans ansigt…”), som 
insisterende tilbyder at tage 
med til Spanien som hendes 
date, selv om han overho-
vedet ikke er blevet spurgt. 
Catalina finder Aaron al-
deles irriterende (“…Denne 

øretæveindbydende mand med 
de isnende blå øjne, som sikkert 
brugte mere tid på at stryge sit 
tøj end på at interagere med 
andre mennesker…”). Og 
hun har blacklistet ham, si-
den han, efter blot få dages 
ansættelse, frabad sig at ar-
bejde sammen med hende, 
”…Alle andre end hende, Jeff, 
bare ikke hende. Jeg tror ikke, 
jeg ville kunne klare det. Er 
hun overhovedet i stand til at 
varetage det her projekt? Hun 
ser ung og uerfaren ud…”.

Men hvad gør en desperat 
og tidspresset Catalina?

Bogen beskriver Cata-
linas oplevelser, kvaler og 
genvordigheder før, under 
og efter besøget i Spanien. 
Alt sammen set gennem den 
stærke, uafhængige, stædige, 
desperate, familienervøse og 
tillidsforholdsforbrændte 
Catalinas briller. Idet hun, 
udover at være romanens 
ubestridte hovedperson, 
også er historiens jeg-for-
tæller. Dermed kommer 
læseren helt tæt på hendes 
følelser, overvejelser, be-
kymringer, forvirringer, for-
undringer, fysiske reaktioner 
på indre og ydre stimuli samt 
hendes sydlandske tempera-
ment. Og der er meget af det 
alt sammen, hvilket skaber 
både stærke, følelsesfulde, 
akavede, forfjamskede og 
pinligt underholdende situ-
ationer.

Forfatterinden har såle-
des tydeligvis lagt mange 
kreative kræfter i udform-
ningen af Catalina-karak-
teren. Men Elena Armas 
har bestemt også kælet for 
bogens øvrige fine og flerdi-

mensionelle karakterers fysi-
ske og mentale kvaliteter (el-
ler mangel på samme), “…
Denne svedige mand, der var 
mast ned i en fin herreskjorte 
designet til et menneske med 
stil og af et format, som han 
aldrig ville komme i nærheden 
af…”. Så de kan indgå i et 
interessant (og indimellem 
særdeles gnistrende) samspil 
med Catalina.

Fortællingen foregår i 
både New York og Spanien, 
og Elena Armas laver nogle 
fine, maleriske, nærværende 
og stemningsunderbyg-
gende miljø-/scenariebeskri-
velse, så læseren nærmest 
kan føle vind og vejr. Eks. 
“…op på de mørke skyer, der 
skjulte himlen bag en næsten 
aggressiv regn…”, “…denne 
storslåede tagterrasse…”, “…
det bløde, plyssede flysæde på 
første klasse…” og “…nord-
ligste kyst af halvøen, kilet 
ind mellem det oftest frygt-
indgydende cantabriske hav 
med sine elfenbenshvide skum-
mende bølgetoppe...”.

”Den spanske kærlighedsaf-
fære” er skrevet i en let, fly-
dende, dybsindig, følelsesla-
det og medrivende stil med 
poetiske sprogblomster samt 
livlige dialogsekvenser og til-
svarende indre monologer – 
begge dele fint krydret med 
spanske gloser. Sproget er 
indimellem dampende hedt 
eller direkte (og meget eks-
plicit) seksuelt og således 
bestemt ikke for børn.

Men hvis man tror, at 
man kan klare de hede sce-
ner (uden at rødme mere 
end Catalina, der rødmer 
meget), så vil “Den spanske 
kærlighedsaffære” helt sikkert 
bringe stor fornøjelse og un-
derholdsværdi. Samt give fin 
anledning til tanker om tillid 
og tro.

GODE RÅD
Reflekstips til 
hundeejere
• Kombiner gerne både 

reflekser og en lygte på 
din hund. På den måde 
kan hunden både ser når 
det er helt mørkt og når 
en billygte rammer re-
fleksen.

• Hav aldrig hunden løs, 
når det er mørkt.

• Husk at en reflekssnor 
nemmere kan ses fra bi-
len, og er derfor særligt 
god til små hunde.

Kontakt os på:
avis@norageravis.dk

Tlf. 98 37 24 00
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Din lokale

FAGMAND
fi nder du lige her:

HOLMSVEJ 11 · 9610 NØRAGER · 98 55 12 14 · 20 20 28 19

NØRAGER 
TØMRER & SNEDKERFORRETNING   Johnny Ibsen

Godt håndværk  
afgøres i den anden 
ende af skaftet..!

Holmsvej 11 • 9610 Nørager
Johnny Ibsen:  20 20 28 19 johnny@ibsen.nu
Jim Nielsen: 21 65 96 55 jim@tomreribsen.dk

NØRAGER
TØMRER & SNEDKERFORRETNING

Simested Cementstøberi 
Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45
se meget mere: www.simested-cement.dk

Fabrikspriser

LECA - FUNDA BLOKKE

Direkte salg 
til erhverv 
og private

Havefliser
Belægningssten

SimeSted eL-Service ApS
Ørnbjergvej 4 . Boldrup . 9610 Nørager

98 54 81 15
Mob. 40 43 19 36 . 40 33 84 43

Deres el-fagmand

Vær tryg
- gå til el-fagmanden

EL

•
•
•

•
•
•

GenvejenGenvejen
til lokale håndværkeretil lokale håndværkere

Støt dine lokale Støt dine lokale 
erhvervsdrivendeerhvervsdrivende

Autoværksted/Autoservice
Nørager Autocenter.................. 98 55 22 22

Advokat
Advokatfirmaet Jan Poulsen .....98 64 18 11 

Bedemand
Bedemand & Stenhugger
Jan Hansen .............................. 30 32 62 01

Holger Skammelsen ................. 98 52 21 87
Nørager Begravelsesforretning ...98 56 11 76

Aars Begravelsesforretning .......70 20 41 41

Elektriker
Haverslev El.............................. 98 65 41 88
Simested El-Service ..................98 54 81 15

Øgaard.......................................98 55 10 10

Lillegaarden El, Afdeling Nørager ...98 55 74 11

Hus og have
Simested Cementstøberi.......... 98 64 90 63
Albert Bjørn ...............................20 82 14 20

IT - Computer
EFFEKTIV-PC ........................... 98 55 16 88

Kloak og entreprenør
CL Kloak og entreprenørservice .. 98 55 13 05

LJ Kloak v/Lars Jensen ............ 23 30 75 61

Maler
Suldrup Malerforretning............ 98 37 82 78

Markarbejde/maskinstation
Albert Bjørn .............................. 20 82 14 20

Murer
Elkjær A/S................................. 98 65 10 92

Revisor
Kristen Stagstrup.......................21 78 42 15
Ravnkilde Revision ................... 98 56 92 33

Smed
Øgaard.......................................98 55 10 10

Tryksager/Hjemmesider/Skite
Din Skiltepartner / 
Nørager Bogtrykkeri ................. 98 55 17 44
SBO Grafisk ApS.......................99 86 23 00

Tømrer / renovering
Nørager Tømrer og snedker ......98 55 12 14

Brorson Byg ............................. 22 13 27 45

Her i avisen fi nder du 
annoncer fra lokale 
fi rmaer og forretninger. 

Benyt dem!

Støt dine lokale 
virksomheder
Dine lokale erhvervsdrivende holder gang i lokalområdet. 
Det er nu, de har brug for dig!
Det er dem, der er med til at sørge for, at der er arbejdspladser, 
liv og virkelyst i det område, du bor.

Når du handler eller har brug for en service. Så tænk lokalt. 
Handel i dit nærområde, så er du med til at passe på virksomheder, 
boligpriser, arbejdspladser, foreninger, skoler osv.

T Æ
N K G L O B A LT

HA

NDEL LOKALT

Tlf. 98 37 24 00 · avis@norageravis.dk
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NØRAGER AVIS

Døstrupvej 175 . Ravnkilde . 9500 Hobro

CL. Kloak &

Entreprenørservice

v/Christian Lund

Bratbjergvej 33, Grynderup . 9610 Nørager.

Tlf. 98 55 13 05 . Mobil 40 93 15 05

Kloak - Beton - Belægning - Minigraver

NØRAGER REVISION

KR. STAGSTRUP Registreret revisor

Vestergade 21, Nørager, � 98 55 14 44

Uafhængig rådgivning betaler sig...

Vi modtager din annonce på

Tlf. 98 55 17 44

eller

avis@norager.net

Rebild Kommune informerer

Rebild Kommune | Hobrovej 88 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88 | raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Meddelelser

Ønsker du at blive røgfri?

- og mangler du hjælp til at holde op, 
så meld dig til rygestopkursus

Kurset giver dig ”værktøjer” og ideer til, hvordan vaner
kan ændres. 

Kursusforløb: 5 gange; endelige rygestopdag aftales på
kursusforløbet.

Kursusstart: Onsdag d. 21. oktober kl. 19.00-20.30.

(+ 28/10, 4/11, 18/11, 26/11 + opfølgning) (min. 10 del-
tagere)

Kursussted: Sundhedsklinikken, Grandgårdscentret,
Støvring

Tilmelding: Til Sund Rebild på tlf. 9988 8450 senest 19.
oktober. 

Kurset er gratis, der betales kr. 100,00 for forplejning.

Lære at leve med kronisk sygdom

Målgruppe: Dig - M/K - der har en kronisk sygdom og
måske har haft den i længere tid. Kursusindhold (for-
løb over 5 gange):

� idéer og redskaber til at lære at leve bedst muligt
med en kronisk sygdom

� erfaringsdeling med andre, om hvordan man tackler
udfordringer der følger med.   

Kursusstart: mandag d. 26. oktober kl. 14.30 – 17.00

Kursussted: Sund Rebild, Østre Allé 6, indgang G,
Støvring 

For yderligere information og tilmelding, kontakt syge-
plejerske Hanne Bregendahl, Sund Rebild, på telefon
4022 8443 eller pr. mail: hbkr@rebild.dk

Sund Rebild

Oplevelser

Sundhed

Tilskud og legater

Offentlig licitation 
vedr. om- og tilbygning af
Suldrup Skole

I forlængelse af annoncen i uge 39
gøres der hermed opmærksom på at
entrepriseopdelingen er ændret,
således at Malerentreprisen og
Gulventreprisen 
udbydes som særskilte entrepriser.

Det vil stadig være muligt at afgive
flere entrepriser samlet til en storen-
treprise.  

Frisen for at rekvirere udbudsma-
teriale er ændret til 8. oktober kl.
12.00.

For yderligere oplysninger henvises
der til Rebild Kommunes hjemmesi-
de, www.rebild.dk se under menu-
punktet Udbud og indkøb eller der er

mulighed for at rette henvendelse til totalrådgiver:

SAHL Arkitekter A/S
Sønderhøj 3, 8260 Viby J. 
att Henrik Rasmussen, dir. tlf:. 8734 1757.

På Rebild Kommunes vegne,
SAHL Arkitekter A/S

Økonomisk støtte til Frivilligt Socialt
Arbejde for 2010

Rebild Kommune afsætter hvert år en pulje til at styrke
det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune (jf. Lov
om social service § 18).

Ansøgningsfrist for 1. bevillingsrunde 2010 
er mandag den 2. november 2009.

Det forventes at hovedparten af midlerne udbetales
ved denne 1. runde, således foreninger mv. har mulig-
hed for budgetlægge 2010.

Støtten gives efter ansøgning. Forenings-, aktivitets-
og udviklingstilskud tildeles jf. kriterier, som kan ses i
sit fulde omgang på www.rebild.dk, afhentes i
Borgerservice eller ved kontakt til Sund Rebild på tlf.
9988 8450.

Sund Rebild

Brevstemme til kommunal- og 
regionsrådsvalg samt ældrerådsvalg 
den 17. november 2009

Der afholdes valg til kommunalbestyrelsen og
regionsrådet, tirsdag den 17. nov. 2009. 
Samme dag afholdes ligeledes valg til ældrerådet 
i Rebild kommune.

Hvis du er forhindret i at stemme på selve valgdagen,
kan du brevstemme til kommunal- og regionsrådsval-
get på et hvilket som helst folkeregister i landet frem
til den 14. november 2009.

Du har ligeledes mulighed for at brevstemme til ældre-
rådsvalget. Dette kan dog kun ske i Borgerservice i
Rebild Kommune. Liste over opstillede kandidater til
ældrerådet er fremlagt i Borgerservice samt på vores
hjemmeside.

Rebild Kommunes Borgerservice har åbent 
for modtagelse af brevstemmer
Nørager: Jernbanegade 13, 9610 Nørager
Støvring: Hobrovej 88, 9530 Støvring
Terndrup: Skørpingvej 7, 9575 Terndrup

Mandag-onsdag kl. 9.00-14.30
Torsdag kl. 9.00-17.30

Ekstraordinær åbningstid 
for modtagelse af brevstemmer
Lørdag den 7. nov. kl. 10 – 12
Lørdag den 14. nov. kl. 10 - 12

Spørgsmål
Kan rettes til valgsekretariatet på telefon 99 88 99 88

Info om valg i Rebild Kommune: 
Brug vores hjemmeside www.rebild.dk

Valgsekretariatet

Landzonetilladelse

Rebild Kommune har meddelt landzonetilladelse i
henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

1. Til at udnytte tagetagen på 95 m2 på ejendommen
Horsensvej 45, 9520 Skørping, matr. nr. 4a, Hor-
sens By, Blenstrup. Det samlede areal for ejendom-
men bliver 271 m2.

Sagsakter kan ses ved henvendelse i
Bygningsafdelingen, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Tilladelser kan påklages til Naturklagenævnet af ansø-
geren og enhver, der må antages at have væsentlig
individuel interesse i sagernes udfald.

Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves
et gebyr på 500 kr. af Naturklagenævnet.

Evt. klage skal indgives til Rebild Kommune,
Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af nær-
værende bekendtgørelse.

Bygningsafdelingen

Adventsbustur til Julemarked i Gelenau

Borgere i Rebild Kommune inviteres til at deltage i
bustur til Rebild Kommunes venskabsby Gelenau i
Tyskland: 

Fredag morgen den 11. december til mandag aften 
den 14. december 2009.

Gelenau ligger i det smukke Erzgebirge-område, som
der vil blive mulighed for at opleve, ligesom der bliver
rig lejlighed til at besøge de kendte julemarkeder.

Prisen pr. deltager er 800 kr. I prisen er inkluderet 
3 overnatninger på dobbeltværelse inkl. morgenmad.
Andre måltider er for egen regning. Rebild Kommune
yder tilskud til bustransporten. 

Der er plads til 44 personer. Pladserne vil blive reser-
veret i den rækkefølge tilmeldingerne indgår. Der vil
desuden ske en prioritering, således at personer, der
ikke tidligere har deltaget i en adventstur til Gelenau,
vil blive prioriteret højest. Deltagere fra de sidste fire
års ture vil få lavere prioritet.

Medio november vil alle modtage skriftlig besked om
deltagelse. Der skal være mindst 35 deltagere før
turen gennemføres.

Tilmelding og nærmere information 
via Kultur og Fritid: 
Louise Gammelholm, mail: lgpo@rebild.dk - telefon
9988 7712. Tilmelding kan ske fra torsdag den 8. okto-
ber kl. 13.00 til mandag den 26. oktober kl. 12.00.

Kultur og Fritid

Byens nye elektriker 

98 55 74 11
Afdeling NøragerAfdeling Nørager
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Telefon alle hverdage, 8.00 - 17.00 - Værkstedet dog kun til 16.00 Østre Allé 6 - 9530 Støvring

effektiv-pc.dk

IT SERVICE OG REPARATION

I P  T E L E F O N I

GRATIS FEJLFINDING
GRATIS FEJLFINDING PÅ VÆRKSTEDET.
Få en gratis vurdering af hvad din 
computer fejler og en pris på hvad 
reparationen ca. vil koste.                 

Rådgivning, installation og  vedligeholdelse for erhverv, 
private, institutioner og landbrug.
Når din IT løsning SKAL fungere.

Få en gratis vurdering af hvad din 
computer fejler og en pris på hvad 

              

( 98 55 16 88

Reparation
Vi har eget værksted 
hvor vi reparere alle 

former for 
computere,  

notebooks og 
printere.

Printer
Vi er eksperter i 

printere, scannere og 
kopimaskiner.

Salg af nye og brugte 
kopimaskiner og 

printere.

Sikkerhed
Fungere din backup, 
kontrollere du at den 
er i orden eller regner 

du bare med den 
er det ?

Virus
Har du været uheldig, 
eller vil du være på 

forkant.
Vi kan både rense 

dine data og sørge for 
beskyttelse.

Office 365
Vi er Microsoft Partner. 

Det betyder du får 
den rigtige løsning 

og rådgivning når din 
kontorløsning skal 

opsættes og leveres.

Lige til døren eller på vores værksted

• Netværksløsninger og optimering

• Printer- og kopimaskine-
   service og salg

• Reparation og opgradering

• IP-telefoni og Office 365

• Salg og levering af nyt og brugt IT

Affaldsindsamlingen langs 
Rebild kommunes veje er i gang igen
■ STØVRING: Hen over 
sommeren har den affald-
sindsamling, som byråds-
medlem Birgitte Wilsted 
Simonsen opstartede ved 
årsskiftet 2021/2022, ligget 
lidt stille. Affaldsindsam-
lingen er opfyldelse af et 
valgløfte om at samle affald 
langs 1 km for hver person-
lig stemme hun fik, da hun 
blev valgt ind i byrådet.

Affaldsindsamlingen har 
ikke ligget stille fordi, der 
ikke har været affald nok, 
men som Birgitte Wilsted 
Simonsen forklarer:

- Langt de fleste grøfte-
kanter i Rebild kommune 
har heldigvis fået lov til at 
gro til med græs og blomster 
hen over sommeren. Det 
har været lidt svært at se af-
faldet mellem al det grønne, 
men efterhånden for en del 
grøftekanter er klippet eller 
græsset har lagt sig, så duk-
ker affaldet også op igen.

Efterårets første indsam-
ling foregik mellem Skør-
ping og Gammel Skørping, 

Det blev til 8 kg denne 
gang - i juni blev det 3 kg 

på samme tur.

Mega hyggeligt med familie og venner

og selv om der i juni også 
blev samlet affald ind på 
denne strækning, 3 kg sidst, 
så kunne der igen indsamles 
affald - denne gang hele 8 
kg.  Affaldet var en blanding 
af plastik, cigaretskodder, 
bildele og dåser. Der kunne 
til den efterhånden lange li-
ste af opsamlede dåser efter 
denne tur noteres yderligere 
17 dåser. Det samlede resul-
tat er nu oppe på 738 dåser.

Birgitte Wilsted Simon-
sen fortsætter sin affaldsind-
samling på vejene i Rebild 
Kommune til de lovede 157 
km veje er blevet gennem-
gået for affald - indtil nu er 

samlet affald langs 33 km 
offentlig vej, så der mangler 
at blive travet langs 124 km.

157 km, hvilket i praksis 
vil blive til 314 km, da ve-
jene har to sider. Men de 

første 66 km eller eller 33 
km er nu taget og altid i godt 
selskab med bekendte, fami-
lie og venner der vil ud på en 
frisk gåtur.

Pas på i trafikken: Sæson for 
hjortepåkørsler starter nu
Højsæson for påkørte hjorte starter nu, og Dyre-
nes Beskyttelses Vagtcentral 1812 forventer om-
kring 4000 henvendelser de næste tre måneder. 
Opfordringen lyder derfor: Sænk farten og vær 
opmærksom, når du kører bil

Tekst: Dyrenes Beskyttelse

Fra begyndelsen af oktober 
stiger antallet af henvendel-
ser om påkørte hjorte mar-
kant hos Dyrenes Beskyttel-
ses Vagtcentral 1812. I 2021 
modtog vagtcentralen i alt 
11.332 henvendelser om på-
kørte hjorte - knap en tredje-
del fandt sted i oktober, no-
vember og december.

- Om efteråret er der mange 
flere hjorte, der kommer galt 
afsted i trafikken. Vi kan ikke 
ændre på hjortenes adfærd, 
men vi kan guide bilisterne 
til at undgå ulykkerne. Hvis 
farten sænkes på bestemte 
strækninger og tidspunkter, 
vil det føre til færre uheld, 
siger Michael Carlsen, biolog 
hos Dyrenes Beskyttelse. Han 
forsætter: 

- Her tænker vi selvfølgelig 
på de steder, hvor der skiltes 
for hjortevildt, men generelt 
omkring skov, eng, levende 
hegn eller lignende natur 
langs vejene. Vi ved, at hjor-
tene især er aktive i de mørke 

timer eller omkring skumring 
og dæmring. Dyrenes Beskyt-
telse anbefaler, at man som 
bilist er ekstra påpasselig, når 
man kører bil de kommende 
måneder. Hjortene er mest 
aktive fra solnedgang til sol-
opgang, og det betyder, at 
det er i dette tidsrum, at flest 
hjorte krydser vejene. Der-
for skal man holde ekstra øje 
med hjorte i trafikken, fra lidt 
før solen går ned, og til lidt 
efter solen er stået op i efter-
års- og vintermånederne.

Højsæson for påkørte hjorte starter nu. Opfordringen lyder derfor: 
sænk farten og vær opmærksom når du kører bil. 

FAKTA
Når uheldet er ude
• Ring 1812, hvis dyret er 

såret - også selvom dyret 
er løbet væk.

• Bliv på stedet - hvis 
1812 ved hvor ulykken 
er sket, kan de hurtigere 
sende hjælp.

• Hold afstand, så dyret 
ikke stresses.

• Ring til Falck, hvis dyret 
er dødt.

Kilde: www.paspåhjortene.dk
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