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og  
Nørholmegnens Samråd

Nyhedsbrev oktober 2020

Corona - restriktioner og tilmelding
Desværre er vi formentlig stadig underlagt et for-
samlingsforbud med over 50 personer. Derfor er 
det nødvendigt med tilmelding til borgermødet. 
Din tilmelding vil blive bekræftet i form af en svar-
mail.

Tilmelding senest d. 2. november 

noerholmborgerforening@gmail.dk

Mål
Et byrådsmøde i februar 2020 i Aalborg Kommune anbe-
falede, at der støttes op omkring udvikling af bofælles-
skaber i kommunen.

Efterfølgende er lokalplan for bofællesskabet 
”St. Restrup Fælled” blevet godkendt og begge dele åb-
ner mulighed for, at borgerne i Nørholm kan få indflydel-
se på udbygning af vores by under forudsætning af, at vi 
står sammen om de værdier og forslag, der skal præge 
udviklingen.

Målet med borgermødet er at skabe motivation til at vi 
kollektivt og aktivt går ind i debatten om udvikling af 
Nørholm og er med til at præge bosætning, lokalplaner, 
faciliteter, organisation og foreningsliv. 

Borgermøde i Nørholm - Din Indflydelse på udviklingen af Nørholm By

Indhold
For at lave nogle sammenhængende bud på den ønske-
de udvikling i Nørholm, er det en god ide at diskutere 
hvilke værdier, der skal være styrende for udviklingen.  

Til borgermødet vil vi derfor kombinere nogle korte 
oplæg med muligheden for drøfte det i grupper efter 
følgende program:

1. Velkomst og kort status. 

2. Oplæg og debat om Restrup Fælled boligcase, her-
under de værdier og strategier som ligger til grund 
for den konkrete udformning. 

3. Præsentation af værdier og dilemmaer til debat, 
f.eks.:  
* Graden af fællesskab (f.eks. fælles faciliteter og akti-
viteter i evt. nybyggeri og generelt) 
* Graden af udbygning (sikkerhed for skolen kontra 
åndehuller, natur, luft). 
* Graden af landsby kontra forstad (dyr, ansvar for 
fællesarealer,  
* Graden af bæredygtighed (vild natur, lokale føde-
varer, samkørsel, valg af el & varme forsyning m.m.) 
* Brug af kommunale faciliteter (bus, bogbus, cykel-
sti, veje og stier….)

4. Opsamling:  
* Anbefalinger af værdier vi skal arbejde med i den 
videre debat.  
* Næste skridt i processen

Nørholm og omegns Borgerforening arrangerer nu et borgermøde i 
Nørholm Forsamlingshus.  
Mødet afholdes torsdag d. 5. november kl. 19.00 – 21.00.

Med borgermødet ønsker vi at undersøge, om der er opbakning 
til at indlede et forløb, hvor vi får taget stilling til hvilke 
fremtidsperspektiver vi ønsker for Nørholm.
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Det positive omkring Fattighuset er, at der nu er blevet 
opsat en flot informationstavle. 

Jan Sort fra borgerforeningens bestyrelse har sørget for 
at redigere og samle en stor mængde materiale og fået 
fremstillet tryk hos Nibe Avis.

Landsbyer, der ønsker at fremtidssikre et højt 
serviceniveau i forhold til skole, børnepas-
ning, veje, kollektiv trafik og attraktionsværdi 
bør understøtte, at der fortsat sker tilvækst af 
børnefamilier og erhvervsaktive til landsby-
en. Dette er bl.a. med til at understøtte den 
lokale skole, foreningslivet og aktiviteterne i 
landsbyen. 

Mange steder etablerer man i disse år bolig-
fællesskaber i form af blandet byggeri med 
ejer- og lejeboliger samt andelsboliger, som 
bygges op omkring fælleshuse, værksteder, 
dyrehold og køkkenhaver mv. 

Denne form for bosætning tiltrækker et 
bredt udsnit af befolkningen og rummer mu-
ligheder for både børnefamilier og seniorer.

Et eksempel herpå er undervejs i St. Restrup, 
hvor man netop har fået godkendt en lokal-
plan for området.

Hjortshøj nord for Århus er eksempel på et 
bofællesskab der er tilpasset omgivelserne

Fattighuset i Nørholm
Det mindre positive omkring Fattighuset er desværre, at 
Foreningen til bevarelse af Nørholm Fattighus er under 
opløsning. Den senest fungerende formand har kontak-
tet Aalborg Kommune, der ejer fattighuset, om hvordan 
aktiver og fremtidig drift kan sikres.
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Her ud over var der en grundig orientering 
på tværs af deltagerne, om alt det spæn-
dende der foregår i Nørholm.

* Opførelsen af ny præstebolig

* Transformationen af forsamlingshu-
sets aktiviteter

* De vellykkede aktiviteter omkring 
bevarelsen af Nørholm Skole som selv-
stændig skole

* IF Bjørns familieaktiviteter

* Om et skovrejsningsprojekt, der des-
værre ikke pt. bliver muligt at realisere

Nørholm skole havde velvilligt stillet salen til rådighed 
for afholdelse af mødet, der blev afholdt af Nørholm  
Egnens Samråd. 

Vi havde inviteret bredt til alle foreninger, aktiviteter og 
interessenter i hele lokalområdet fra Klitgaard til Restrup 
Enge. Der var deltagelse af repræsentanter fra flere 
forskellige grupper og institutioner mv., men desværre 
savnede vi repræsentanter fra Klitgaard, sommerhusom-
rådet og Restrup Enge m.fl.

På mødet blev der orienteret om Aalborg Kommunes 
Landdistriktspolitik, samarbejdet med kommunen bl.a. 
Park og Natur og By og Landskabsforvaltningen. 

Desuden var der orientering om Landsbypedelord-
ningen, som vi også her vil opfordre alle foreninger 
og lignende til at benytte sig af. I vores område skal 
man kontakte Kirsten Arden Pedersen på mailadressen 
karden2015@gmail.com , hvis man ønsker at benytte 
ordningen. 

Der var også bred opbakning til ønsket om at afholde et 
borgermøde, som omtalt på foregående side.

Samrådsmøde  
afholdt d. 24. september

Tak til Nørholm skole for lån af salen
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Vores område i Vikingetiden

Jesper Jensen fra Klitgaard Fiskerleje har lavet et spændende opslag på Facebook, der henviser til en 
forskningsrapport om vores områdes tilblivelse.

Herunder har vi sakset indledningen til rapporten, som du kan læse i sin helhed ved at følge dette link:

https://museum.odense.dk/media/13275310/Rapport-6_opsat.
pdf?fbclid=IwAR0MC5neciz0hVa0Ewx6bLoFCfXviTC8eGrjb7H1NZEzbmyvVrSrY1DpIkQ

I det østlige Limfjordsområde findes adskillige af de sto-
re detektorpladser dog knyttet til bakker, hvis centrale 
infrastrukturelle rolle synes tvivlsom pga. brede, uvej-
somme strandenge. Dette er som oftest vanskeligt helt 
at vurdere i dag, fordi kystlinjens forløb i jernalderen og 
den tidlige middelalder er forholdsvis dårligt belyst bl.a. 
pga. af, at landet i Nordjylland kontinuert hæves efter 
Istiden (se næste afsnit). Ved vikingetids-ringborgen 
Aggersborg har senest Roesdahl (2014) i bogen om Ag-
gersborg indsamlet viden om Limfjordens forhistoriske 
udvikling. For også her må fjordens fysiske geografi have 
spillet en overordentlig stor rolle for placering, kommu-
nikation, etc. Men hvornår de store ændringer, som f.eks. 
Limfjordens lukning imod Nordsøen i det centrale Lim-
fjordsområde, er sket, vides ikke helt præcist. 

For at belyse dette store forskningsspørgsmål er der 
i VELUX-projektet From Central Space to Urban Place 
fokuseret på Nørholm Bakkeø, som ligger på østkysten 
af Nibe Bredning, da det tidligt i projektet stod klart, 
at lokaliteten var velegnet til at belyse kystudvikling i 
sammenhæng med de arkæologiske fund af tidlig urba-
nisering i området. Her ved Nørholm er det fx usikkert, 
hvornår strandengen på bagsiden af Nørholm bakkeøen 
er dannet som følge af landhævningen, hvornår den 
vokser til og dermed efterlader Nørholm med sværere 
adgang til Sønderholm og fastlandet, og samtidig ef-
terlader Sønderholm med flere kilometer til Limfjorden. 
Disse spørgsmål kan bidrage til at forstå overordnede 
tidslige ændringer som fx brugsperioder af bebyggelser, 
egenskaber og placering af strandengens græsningsmu-
ligheder samt opgivelser af centrale pladser.

Nuværende kystlinje, men sådan har det ikke altid set ud 

God fornøjelse med læsning af hele den spændende rapport
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I.F. Bjørns familieafdeling
I foreningen har vi i nogen tid mærket et opbrud i den 
måde, som vores medlemmer dyrker deres idrætslige 
aktiviteter på. Vi ser, at behovet i højere grad individua-
liseres, og at det kan være svært at finde nok medlem-
mer til at opretholde et fast fodboldhold, gymnastik-
hold, hockeyhold eller lign. På samme måde kniber det 
med, at finde frivillige til at løfte træningsopgaven på 
fast basis.

Vi mærker dog stadig, at der i Nørholm by er et behov 
for at samles omkring aktiviteter især blandt byens unge 
og børnefamilierne.

Derfor stifter I.F. Bjørn et nyt initiativ ”familieafdelin-
gen”, hvor konceptet er at man kan mødes mere fleksi-
belt omkring forskellige mindre forpligtende idrætslige 
aktiviteter.

Ved indmeldelse får man:

• Den voksne i husstanden får udleveret ny kode til 
nøgleboksen i klubhuset. Må ikke deles!

• Mulighed for at benytte klubhuset fleksibelt 
(boldrum, Pool, dart, bordfodbold, WC osv.).

• Adgang til familieafdelingens FB-gruppe, hvor man 
kan læse opslag omkring løbende aktiviteter.

• Mulighed for at mødes med andre medlemmer på 
kryds og tværs af interesser og aldersgrupper.

IF Bjørn

Vi har fra bestyrelsen i I.F. Bjørn modtaget dette indlæg, som vi har 
valgt at bringe i sin fulde længde.

Forventninger

Der bliver i udgangspunktet ikke afholdt 
nogle faste aktiviteter af I.F. Bjørn, da alle 
aktiviteter er på brugernes initiativ og bru-
gerstyrede.

Klubhuset må kun benyttes i tidsrammen 
8.00-21.00 på hverdage og 8.00-23.00 i 
weekenden. Med mindre I.F. Bjørn selv står 
for et større arrangement, eks. Fjordfest, 
Sankt hans, Julefrokost osv.

Adgang til boldrum og klubbens lokaler 
er kun for familieafdelingens medlemmer, 
men alle er velkomne til at deltage i akti-
viteter på boldbanen.

Ved benyttelse af nøgle til boldrum og 
klublokaler, skal der altid være en voksen 
ansvarlig tilstede. Dette beder vi om, for 
at sikre, at der bliver passet ordentligt på 
vores ting og lokaler. Ved ophold kun på 
banerne er det dog muligt, at den ansvar-
lige blot låser bolde ud/ind, men ikke er 
tilstede ved eks. rundbold osv.

Når man benytter klubhuset, laver man 
et opslag omkring aktivitet og ”ansvarlig 
voksen” på familieafdelingens FB-side. Så-
ledes kan andre medlemmer se, at der er 
aktivitet dernede. Samtidig giver det også 
bestyrelsen et overblik over, hvem der har 
benyttet faciliteterne sidst.

Vi frabeder, at der spilles høj musik på 
boldbanen i forbindelse med aktiviteter af 
hensyn til naboer. 
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Indmeldelse i I.F. Bjørn

For at blive indmeldt i familieafdelingen 
skal man sende en PB over FB til Peter  
Møller Nduru.

Beskeden skal indeholde navn og fødsels-
dato på de medlemmer der forventes at 
benytte faciliteterne.

Medlemskabet aktiveres når vi har regi-
streret betaling til Mobile Pay nummer 
23 71 13 53 (Peter), og derefter vil koden 
blive udleveret over FB – Koden må ikke 
deles med andre i husstanden. Her vil I 
også modtage navnet på familieafdelin-
gens lukkede FB-gruppe.

Oplever vi misbrug af vores faciliteter 
eller at man på andre måder ikke over-
holder vores retningslinjer, ophører med-
lemskabet og man får ikke refunderet sit 
kontingent.

Jamen hvad koster det så?

I første omgang laver vi en prøve periode fra indmeldel-
sesdato frem til d. 31/12-20.

Her vil vi prøve konceptet af, og lader nye medlemmer 
snuse til, om det har en interesse.

Prøveperioden koster 150 kr. pr. husstand uanset antal 
børn og voksne.

Da det er forholdsvis dyrt at varme klubhuset op, og vi 
tidligere har set, at brugere kan glemmer at slukke for 
radiatorerne igen. Så vi vil i første omgang gerne undgå 
at der bruges varme i forbindelse med besøg i klubhu-
set. Dette gøres også for at holde kontingentet nede 
for alle. Dette gør så naturligvis, at det kan være mindre 
fordelagtigt at benytte klubhuset i november, december 
måned. Denne restriktion bliver muligvis revideret på et 
senere tidspunkt.

Kontingent vil blive brugt til rengøring og indkøb og 
vedligehold af ting til boldrummet.

Ved indmeldelse vil vi gerne have navn og fødselsdato 
på alle i husstanden, da vi har brug for dette til angivelse 
af medlemstal til kommunen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i I.F. Bjørn

Christian, Mikkel, Randi, Roberto, Peter
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Borgerforeningen og Samrådet er i løben-
de kontakt med By- og Landskabsforvalt-
ningen omkring trafikforholdene på Nør-
holmsvej og vi hører gerne om eventuelle 
”nærved” hændelser / uheld, hvor der har 
været cyklister eller gående indblandet. 

Vi kan kontaktes herom på 

noerholmborgerforening@gmail.com

Trafiktælling – Nørholmsvej

Så er den bebudede trafiktælling på Nørholmsvej i gang. 
Målingen af trafiktætheden skal danne grundlag for, 
hvilke tiltag der umiddelbart kan ske i forhold til trafik-
sikkerheden for cyklister og gående.

Der er som beskrevet i tidligere nyhedsbreve ønske om, 
at der bliver etableret cykelsti på hele Nørholmsvej fra 
Aalborgs bygrænse og ud til Klitgaard.

Det forberedende arbejde med etablering af cykelsti fra 
Aalborg og ud til eksisterende cykelsti er allerede igang-
sat og vi har en klar forventning om, at vi allerede i løbet 
af 2021 kan køre på cykelsti fra Aalborg til Restrup Enge.

Det er muligt, at en midlertidig løsning på den øvrige 
strækning af Nørholmsvej kan blive en 2 minus 1 vej, 
hvilket betyder en vejtype, hvor der sker adskillelse mel-
lem de bløde trafikanter og den øvrige trafik. Det er i 
forbindelse med afklaringen heraf, at trafiktællingen nu 
er iværksat.

2 minus 1 vej
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Forsamlingshuspuljen
Der er nu åben for ansøgninger og ansøg-
ningsfristen er 1. november 2020.

Her i området kan Restrup Enge Forsam-
lingshus og Nørholm Forsamlingshus 
søge.

Ansøgningsskema og betingelser findes 
ved at følge dette link

https://www.aalborg.dk/omkommunen/
landdistriktsudvikling/tilskudsmuligheder/
forsamlingshuspuljen

Landdistriktspuljen 
Det er også muligt, at søge om økonomisk 
tilskud fra Aalborg Kommunes Landdi-
striktspulje.

Alle foreninger med et almennyttigt for-
mål kan søge til en bred vifte af projekter; 
projektering, nye faciliteter og aktiviteter/
arrangementer, kunst, kultur og til renove-
ring af eksisterende faciliteter.

Landdistriktspuljen har 3 underpuljer; 
hvilken I skal ansøge afgøres af budgettet 
for jeres projekt; under 10.000 kr., under 
100.000 kr. eller over 100.000 kr.

Ansøgningsfrist for puljen under 100.000 
kr. er 15. oktober 2020 -  de øvrige to pul-
jer – under 10.000 kr. og over 100.000 kr. 
har løbende ansøgningsfrist.

Læs mere om puljen og kriterier for at 
søge på Aalborg Kommunes hjemmeside:

https://www.aalborg.dk/om-kommunen/
landdistriktsudvikling/tilskudsmuligheder/
landdistriktspuljen

Puljer til lokale projekter
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I disse corona tider, hvor vi har måtte leve 
med, at de store koncerter og festivaler 
er blevet aflyst på stribe, har det været en 
udfordring at kunne høre live musik. Hel-
digvis er der initiativrige folk i Nørholm, 
der tænker kreativt og gør noget ved det.

Her i sensommeren og det tidlige efterår 
har der været ikke mindre end to koncer-
ter i forsamlingshuset og så har der været 
en rigtig hyggelig havekoncert på Nør-
holm Villavej. 

Tak til alle ildsjæle for at I gør det muligt. 

Levende lyd og toner
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Nørholm Forsamlingshus
Fra forsamlingshusets bestyrelse  
har vi modtaget dette indlæg

Nørholm Forsamlingshus (”Huset”)
Det er tid at tænke nyt i forhold til brugen af vores 
forsamlingshus. 

Vi ønsker et ”hus”, der er rammen om lokale, sjove, 
lærerige og spændende aktiviteter.  

I mange år har aktiviteten primært været åben udlej-
ning til arrangementer.

Det har været nødvendigt af økonomiske grunde, 
men varme- og elforbrug har været så dyrt, at det i 
realiteten har været en økonomisk spændetrøje og 
samtidigt givet støjproblemer i Bygaden.

For at skabe en bæredygtig drift af huset 
er det nødvendigt at arbejde med flere 
ting på samme tid:

1. At afklare og udbedre isolering og 
energiforbrug i fælleshuset, da drifts-
omkostningerne, især i den kolde års-
tid, er meget høje og skal nedbringes.

2. At justere vedtægter og regler, så det i 
højere grad understøtter lokale aktivi-
teter end udlejning. 

3. At sætte gang i nye aktiviteter, baseret 
på ønsker og initiativer fra Nørholms 
beboere.

4. At koordinere og samarbejde endnu 
mere med de andre foreninger i Nør-
holm, så vi får en synergieffekt i aktivi-
teterne i stedet for konkurrence om de 
samme mennesker.

Når vi taler om bæredygtighed handler 
det altså både om at energirenovere (min-
dre elforbrug) at stimulere og pleje det 
sociale fællesskab i Nørholm i samarbejde 
med de andre foreninger og at sikre en 
bæredygtig økonomisk drift. 

Hvad har den ny bestyrelse gjort siden vi 
kom til d. 24. juni: 

1. Vi har taget initiativ til at få lavet en 
tilstandsrapport og en efterfølgende 
energirenovering af forsamlingshuset, 
hvilket vil kræve en økonomisk med-
virken fra Aalborg Kommune. 

2. Vi har ændret udlejningsreglerne, så 
der kun kan lejes ud til beboere i Nør-
holm (inkl. Restrup Enge og Klitgaard). 

3. Vi har afholdt 3 aktiviteter med tilskud 
fra kommunen, nemlig 2 koncerter og 
Klimabold, sidstnævnte i IF Bjørn regi. 
Derudover planlægger vi kurser og 
workshops i aktivitetshuset. 

4. Vi deltog 3 fra Forsamlingshusbesty-
relsen i Samrådet for et par uger siden 
og Klimabold var et eksempel på et 
bredt samarbejde selv om det blev Co-
vid-begrænset.
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Mere fra Klitgaard
Ved indkørslen til Galleri Blæst - For the Joy 
of Art, er der opstillet en midlertidig land 
art installation, som er skabt af kunstne-
ren Hvidbjoern og billedhuggeren Ingolf 
Steffensen.

Værket består af tolv ca. 4 meter høje træsteler 
placeret i en cirkelformation som i et solur. I 
cirklens centrum skabes værkets hovedfigur. 
Alle 12 træsteler er groft udhugget, brændt og 
bemalet med silikatmaling ligesom kvindefi-
guren i værkets centrum. Den groft udskårne 
og bemalede ca. 3 meter høje skulptur af kvin-
den er ved værkets indvielse dækket af tørt 
kvas. Ved indvielsesritualet afbrændes kvaset 
og det færdige værk – den tilbagestående 
træskulptur – åbenbares herefter som midt-
punkt i værket.

Nyt i Klitgaard

Der sker også ting og sager i Klitgaard og følgende nyheder er spottet på Facebook

Det er vigtigt at arbejde videre med disse områder side-
løbende og vi modtager meget gerne kommentarer og 
forslag til nye aktiviteter eller former for samarbejde. Det 
kan du bl.a. gøre på mail ”forshus@gmail.com”, eller ved 
at gribe fat i en af os ved lejlighed. 

Vi ser udviklingen af huset som en vigtig brik i Nørholms 
byudvikling og glæder os til at deltage i Borgerforenin-
gens borgermøde d. 5. november, hvor netop byudvik-
lingen er på dagsordenen. 

Vi håber naturligvis I vil bakke os op ved at blive med-
lemmer af Forsamlingshusforeningen. Det koster 300 kr. 
om året pr. husstand. 

Mange hilsner bestyrelsen for  
Nørholm Forsamlingshus /Aktivitetshus 

Nils Pagh Andreasen, Annette Roed Ottosen, Gitte Dam Kri-
stensen, Rasmus Krog, Peter Høst Poulsen, Henrik Hansen, 
Jens Kruhøffer.

Interesserede kan læse mere om 
kunstneren Hvidbjoern og land art 
projektet her: https://www.fjoa.dk/
hvidbjoern-billedgalleri

Her i efteråret går forberedelserne i gang 
på Ålerusens Fællesareal, til det der skal 
blive en smuk og livfuld blomstrende 
eng, i stedet for den forholdsvis kedelige 
græsmåtte, som der findes nu.

Forløbet kommer til at strække sig hen 
over vinter og forår, hvor der bliver sået 
en vild blomsterblanding.
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Et tilbageblik til midsommer

Sct. Hans arrangementet i år blev noget anderledes end 
vores traditionelle arrangement, som i så mange andre 
sammenhænge, påvirkede Corona-restriktionerne også 
vores arrangement.

Vi havde i bestyrelsen en række forbehold omkring 
aktiviteten oppe at vende, men holdt fast i at vi måtte 
afholde arrangementet, så længe vi kunne opfylde de 
retningslinjer der var udstukket fra sundhedsmyndighe-
derne.

Vi havde slået op på borgernyt.dk at vi ville afholde ar-
rangement og det fangede TV2 Nord, der ringede os op 
og spurgte ind til, om vi ønskede at indgå et samarbejde 
omkring afholdelsen af Skt. Hans, eftersom mange Skt. 
Hans arrangementer i Nordjylland var blevet aflyst, og 
TV2 Nord ønskede stadig at give seerne mulighed for at 
få et sådant hjemme i deres stuer. Det startede med at 
TV2 Nord ønskede at stille et mindre hold.

Så begyndte arbejdet med at finde ud af hvordan vi 
kunne få så mange med fra byen som muligt og hvilke 
begrænsninger vi havde. Der var flere gange kontakt til 
politiet og Corona-hotline, og dette blev gentaget da 
holdet bag tv-produktionen viste sig at blive større, da vi 
selvfølgelig gerne så flere af vore naboer deltage til sam-
me arrangement.

Tilmelding og først til mølle var nødvendigt, også for et 
arrangement som IF Bjørn på opfordring stablede på 
benene, for at flere af os her i byen kunne hold Skt. Hans 
i fællesskab.

Vejret viste sig fra sin bedste side, og udsigten over fjor-
den bag fattighuset var imponerende.

For de få naboer der kunne få lov at deltage, synes vi be-
stemt det var en stor oplevelse, som i samarbejde med 
TV2 Nord og Musikkens Hus bød på blæsere fra Aalborg 
Symfoniorkester, sang fra Klarup pigekor, en kok for at 

vise lidt muligheder med bålkøkken på TV (desværre 
ingen smagsprøver pga, sikkerhed). Derudover blev for-
manden fra Nørholm og Omegns Borgerforening inter-
viewet, ligeledes nogle af vore naboer.

Båltalen blev flot leveret af skuespiller Merete Mærke-
dahl.

En fin aften, der ikke bragte meget omsætning i vores 
lille bod, men derimod fin stemning – en tak til de frem-
mødte.

Også tak til TV2 Nord for at ville lave et samarbejde med 
os, tak til Rikke Kjølby – og til hele holdet bag produktio-
nen. I samme anledning også en tak til Musikkens Hus.

En tak til Klarup Pigekor er helt bestemt også på sin 
plads, og ligeledes en tak til Merete Mærkedahl, for at 
holde en fin båltale.

Tak til IF Bjørn, der også bidrog med deres eget arrange-
ment, for at flere kunne komme ud og nyde denne aften.

Og dette arrangement kunne heller ikke gøres uden 
frivillige hænder fra Ole Stephansen og Jakob Staun 
Hansen for at sikre at pladsen bag fattighuset kunne be-
nyttes, og tak til Bæredygtige Blomster fra Nørholm for 
en fin buket til båltaler.

Vi håber vi kan give en sådan oplevelse til mange flere af 
vore naboer i fremtiden.

Pva. Nørholm og Omegns Borgerforening

Brian, Formand


