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I DAG
10-      Bælum Stadion

Gratis rundstykker, ga-
defodbold og straffe-
sparkskonkurrence i 
forbindelse med 
idræts-ugen i Bælum.  
19 Idrætsugen slutter 
med fest i teltet. 

I MORGEN
14-16  Rebildcentret.

Magi i Heksens værk-
sted v/ Dannie Drue-
hyld. Arr.: Rebild-
centret. 

BIOGRAF
 
I DAG
Kinorevuen
16  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 2D.
18.30  Virgin Mountain.
20.20  Independence Day 2.
 
I MORGEN
Kinorevuen
16  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 2D.
18.30  Virgin Mountain.
20.20  Independence Day 2.

MARIAGERFJORD 

I MORGEN 
Arden Kirke: 11.15, Hanne 

Munk.
Hvilsom kirke: 9, Jørgen 

Pontoppidan.
Als kirke: 11.
Glenstrup kirke: 9.
Hadsund kirke: 11.
Rigssalen, Hadsund: 10.30.
Hobro kirke: 10.15.
Hørby kirke: 10.15.
Mariager kirke: 10.
Nørre Onsild kirke: 10.30.
Oue kirke: 10.
Rold kirke: 10.
Rostrup kirke: 10.
Vester Tørslev kirke: 10.30.

REBILD 

I MORGEN
Durup Kirke: 10.30.
Gerding Kirke: 10.30, Sanne 

Birkely Sørensen.
Lyngby Kirke: 11, Finn Car-

pentier.
Ravnkilde Kirke: 10.15, Hol-

ger Lyngberg.
Skørping Nykirke: 9, Sanne 

Birkely Sørensen.
Stenild Kirke: 9, Bodil Nøra-

ger.
Støvring Kirke: 10.30, Laila 

Olesen.
Suldrup Kirke: 10.30, Bodil 

Nørager.
Terndrup Kirke: 9.30, Finn 

Carpentier.
Haverslev kirke: 9.
Suldrup kirke: 10.30.
Veggerby kirke: 10.30.

VESTHIMMERLAND 

I MORGEN
Alstrup kirke: 10.30.
Farsø kirke: 10.30.
Foulum kirke: 9.
Gislum kirke: 11.
Giver kirke: 9.30.
Gundersted kirke: 9.30.
Louns kirke: 9.
Løgsted kirke: 11.
Løgstør kirke: 9.30.
Salling kirke: 9.30.
Svingelbjerg kirke: 10.30.
Aars kirke: 10.

GUDSTJENESTER

DET SKER, REBILD

VESTHIMMERLAND: Landbo-
seniorerne i Vesthimmer-
land kan godt lide at kom-
me ud i verden og se sig om-
kring.

Senest har et halvt hund-
rede af foreningens med-
lemmer været af sted på en 
otte dages sommertur til 
Østrig.

Under opholdet i alpelan-
det boede seniorerne i byen 
Westendorf, omkranset af 
høje bjerge midt i Tyrol, og i løbet af opholdet var de bl. a. 
på sejltur på Achensee og på udflugter til Kaprun, 
Krimmlervandfaldene og Vipeteno i Norditalien. 

Første halvår af 2016 har bl. a. også budt på en hjemlig 
endagstur i det nordjyske.

I september tager landboseniorerne af sted på en tre 
dages tur til Sønderjylland for at se ”Sort Sol”.

Basen for opholdet bliver i Skærbæk, og i programmet 
indgår der bl. a. også udflugter til Husum og Friedrichs-
stadt. 

Seniorer til tops i alperne

Achensee var bare et af man-
ge smukke naturscenarier, 
som fik de vesthimmerland-
ske landboseniorer til at spær-
re øjnene op under ferieop-
holdet i Østrig.  Privatfoto

VESTHIMMERLAND

ØSTER HURUP: Nordjyllands Politi har fået anmeldelse om ind-
brud i et fritidshus i ”Bakkerne” i Øster Hurup. Et vindue er 
brudt op - og der er taget en del effekter op fra en kommode og 
lagt på en seng. Der er dog tilsyneladende intet stjålet.

Indbrud i fritidshus i Øster Hurup
MARIAGER: To store ridser. Der var, hvad en ejer af en 
Hyundai kunne konstatere på sin bil, som holdt parke-
ret på Havndalvej i Mariager. Hærværket, der er sket 
hen over natten, er blevet anmeldt til politiet.

Hærværk mod Hyundai

 {De tre sejlende skulpturer, støbt i beton, er kreeret af den nor-
ske kunstner Benthe Marit Norheim som symboler på kvindeliv.

 { En båd for den unge kvinde ladet med længsel og et skrin, der 
ikke kan åbnes, en gravid kvinde med liv og børnekunst og en for 
den gamle ladet med minder i form af 19 galionsfigurer.

 { Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er sponsor på projek-
tet og på jomfrusejladsen i Limfjorden, der begyndte i Aalborg og 
fortsatte til Gjøl. Rejsen fortsætter til Struer, Lemvig, Harboøre, 
Thisted, Nykøbing Mors, Skive og Hobro og Hadsund i september.

 {Næstformanden for Vesthimmerlands Kultur- og Fritidsudvalg, 
Signe Nøhr, tog officielt imod bådene på Havnen, og biblioteket 
stod for ”fortælleværkstedet”, hvor fire lokale kvinder fortalte.

FAKTA
LIFE BOATS FOR LIVET OG MUSLINGERNE

Af Anna Grethe Jensen 
og Laura Guldhammer (foto)
ag.jensen@nordjyske.dk

LØGSTØR: Egentlig skulle bør-
nene fra SFO’en Bøgen have 
lavet deres specielle hilsen 
til de unge kvindes Life Boat 
på havnen i Løgstør i går.

Men de hængte deres mus-
lingesmykker om halsen på 
de gamle kvinders båd, end-
da på den ukendte kvinde, 
der skuer bagude. 

De andre figurer er por-
trætter at ældre kvinder, der 
skuer vidt ud i verden.

- Det var vist ikke menin-
gen, men det var hende, bør-
nene selv valgte, forklarer 
Tina Svit Pedersen, der hele 
dagen skabte kontakt mel-
lem Benthe Marit Norheims 
tre flydende skulpturer, mel-
lem børn og en masse nys-
gerrige voksne.

Signe Nøhr, næstformand 
i Vesthimmerlands kultur- 
og fritidsudvalg, tog officielt 
imod den flydende kunstne-
riske treenighed, symboler 
på den unge kvinde med li-
vet foran sig og den gamle 
kvinde, hvis livsbåd er lastet 
med minder. Midt i er den 
gravide kvinde, der bærer li-
vet i sig.

- Det kan minde os om, at 
vi ikke må glemme at nyde 
det, der hvor vi er lige nu, 
sagde Signe Nøhr.

Hun opfordrede unge til at 
skrive deres hemmelige håb 
eller drøm på et stykke papir 
og lægge det i den store skat-
tekiste i den unge betonkvin-
des bug. 

Der ligger allerede en del 
stykker papir i den hemmeli-
ge kiste, der aldrig åbnes.

Til gengæld åbnede fire lo-
kale kvinder på biblioteker-
nes initiativ og inspireret af 
livsbådenes besøg deres  
erindringskister og fortalte 
om barndommen i 1950’er-
ne - vidt forskellig fra dagens 
børns vilkår.

Inge Jervad, Elin Daniel-
sen, Birgitte Lindhart og 
Sonja Marcussen fortalte fra 
en verden, som ingen unge 
kender i dag. Sonja Marcus-
sen talte også om det, vi ikke 
så gerne taler om - døden.

Betonbådene, der drives af 
elmotorer og i bugen hver 
gemmer på 85 batterier, 
kom først fredag morgen af 
sted fra Gjøl, fordi det blæste 
for meget torsdag aften. 
Med kun tre sømil i timen li-
stede de fuldt udrustede og 
godkendte betonfartøjer 
over fjorden i de tidlige mor-
gentimer.

- Det er fantastisk, som bå-
dene skaber kontakt, og sik-
ke en masse herlig snak, 
man får med folk, lyder det 
fra skipper på de gamle kvin-
der skib Niels Mellergaard.

Skibet 
er ladet 
med liv 
LØGSTØR: Lokale børn sender deres 
egen hilsen i form af muslinge- 
smykker med Life Boats ud i verden 

Børnene malede på muslingeskaller, som de lavede til smykker, og 
nogle af dem kommer med den gamle kvindes båd på tur.

Life Boats satte gang i snakken om kunst og både, men på en må-
de var det måske mest for kvinder, syntes nogen i hvert fald.
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I DAG
10  Hadsund.

Hadsund Bibelcamping 
på den gamle dy-
reskueplads.

10-13  Mariager Havn.
Legeskibet besøger 
Mariager Havn.

10-17  Vikingecenter Fyrkat.
Vikingemarked på Fyr-
kat med forskellige vi-
kingeaktiviteter. 

17  Fruerlundparken, 
Øster Hurup.
Sommerkoncert i Øster 
Hurup med optræden 
af Tørfisk, Hardinger 
Band og Lars Lilholt 
Band. Arr.: Event Dan-
mark Koncerter. 

I MORGEN
10  Hadsund.

Hadsund Bibelcamping 
på den gamle dy-
reskueplads.

10-17  Vikingecenter Fyrkat.
Vikingemarked på Fyr-
kat med forskellige vi-
kingeaktiviteter. 

11-19  Øster Hurup Havn.
Legeskibet besøger 
Øster Hurup Havn. 

Arr.: Legeskibet. 

BIOGRAF
 
I DAG
Filmteatret Hobro
16  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 2D og 3D.
18  Mig før dig. 2D.
18  Virgin Mountain.
20  Central Intelligence.
20  The Idol.

Hadsund Bio 1+2
15.30  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 3D.
19  Now You See Me 2.
19  Virgin Mountain.

I MORGEN
Filmteatret Hobro
16  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 2D og 3D.
18  Mig før dig. 2D.
18  Virgin Mountain.
20  Central Intelligence.
20  The Idol.

Hadsund Bio 1+2
15.30  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 3D.
19  Now You See Me 2.
19  Virgin Mountain.

I DAG
9.30-  Løgstør.

Muslingefestival med 
forskellige aktiviteter 
for både børn og voks-
ne.

10       P-pladsen ved Gl. 
Amtsvej, Trend
Officiel indvielse af tre 
nye motions- og van-
dreruter. Arr. Trend 
Sommerhusforening, 
Vesthimmerlands 
Kommune og Hjerte-
foreningen. 

10-16  Stenaldercenter Erte-
bølle.
Stenalderarrangemen-
ter for storre og små. 

11-17   Trend camping
Loppe- og kræmmer-
marked. 

13  Johannes V. Jensen 
Museet, Farsø.
Festdag. Afsløring af 
bronzeafstøbning af 
Fritz Syberg. 

18-       Festteltet, Løgstør
Helstegt pattegris og 
dansemusik v. Pure 
Drunks i forbindelse 
med Muslingefestiva-
len.

18.30- Trend Camping.
Sommerfest m. lør-
dagsmenu og musik v. 
Vagaboderne og Strø-
mers Venner.  

I MORGEN
10-15-  Løgstør.

Muslingefestival med 
forskellige aktiviteter 
for både børn og voks-
ne. 12-15 Musik ved 
West for Wrist i festtel-
tet. 

BIOGRAFER
 
I DAG
Bio Aalestrup
19  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 3D.

Løgstør Bio
16 og 18  Ice Age - Den vilde-

ste rejse. 3D.
20  Now You See Me 2.

Aars Teater Bio
15  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 
15.30  Den lille grå traktor 

Fergie.
 
I MORGEN
Bio Aalestrup
19  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 3D.

Løgstør Bio
16 og 18  Ice Age - Den vilde-

ste rejse. 3D.
20  Now You See Me 2.

Aars Teater Bio
15  Ice Age - Den vildeste 

rejse. 
15.30  Den lille grå traktor 

Fergie.

DET SKER, VESTHIMMERLAND

DET SKER, MARIAGERFJORD

STØVRING: Firmaet NTF-Aalborg på Hagensvej i Støvring står og mang-
ler en container, der er blevet stjålet på firmaets areal. Det drejer sig 
om en blå container, der er seks gange to meter. Containeren, der var 
påtrykt ordet ”Stena”, indeholdt 3,5 tons rustfrit stål.

Stjal container i Støvring
STØVRING: En 55-årig cyklist kom lettere til skade ved et færdselsu-
held i T-krydset Hobrovej/Haverslevvej i Støvring, da en 48-årig 
kvinde i sin bil overså sin ubetingede vigepligt. Hun overså cyklisten, 
der kom kørende mod syd på Hobrovej.

Cyklist lettere til skade ved uheld

Tina Svit Pedersen fra Bøgen med nogle af de børn, der lavede kunst til kunstbådene og til sig selv.

Alle har en historie at fortælle. Inspireret af Life Boats besøget i Løgstør fik fire lokale kvinder mod på at fortælle stykker af deres historie: 
Inge Jervad (tv), Elin Danielsen og Sonja Marcussen. Birgitte Lindhart var også på ”scenen” men kom lidt senere.


