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Her ved indgangen til 2021 ville det være 
rigtig dejligt at kunne se frem til år helt uden 
Corona restriktioner, bekymringer for Covid 
19 sygdom, smittetryk og politiske trakasse-
rier herom. Desværre må vi nok stadig udvise 
tålmodighed, samfundssind og være positive 
over for vaccinationsprogrammet, men alli-
gevel syntes vi, at der er al mulig grund til at 
se positivt på de muligheder, der trods alt kan 
lade sig gøre, Corona eller ej.

I Nørholm og Omegns Borgerforening og Nør-
holmegnens Samråd ser vi frem til flere positive 
tiltag i det nye år.

Vi har store forventninger til, at der gøres no-
get ved trafiksikkerheden for cyklister på Nør-
holmsvej. Der er bl.a. planer om en nedsættel-
se af hastigheden på strækningen fra Aalborg 
til Restrup Enge. Desuden forventes projekte-
ringen af en cykelsti på samme strækning at 
fortsætte. Vi har også en formodning om, at 
Nørholmsvej på strækningen fra Restrup Enge 

I ønskes alle et lykkebringende og fantastisk godt nytår

til Nørholm, i første omgang ,bliver omlagt til 
en 2 minus 1 vej. Vi vil fortsat arbejde for at 
også denne strækning får en cykelsti.

Der var i november måned i år inviteret til et 
borgermøde om byudvikling i Nørholm. Des-
værre måtte vi udsætte borgermødet på grund 
af forsamlingsforbuddet. Det er stadig ikke 
muligt at afholde mødet, men så snart forsam-
lingsrestriktionerne bliver ophævet, vil vi på ny 
invitere til borgermøde, om Nørholms fremtid 
og udvikling.

I forhold til udvikling i landdistriktet i Aalborg 
Kommune har vi også meldt os aktivt på ba-
nen med deltagelse i en kommunal arbejds-
gruppe, der skal fremme bosætning og bo-
lig-udvikling uden for de større byer i Aalborg 
Kommune, især med fokus på børnefamilier. Vi 
håber på at dette arbejde også kan få en posi-
tiv afsmitning i vores lokalområde fra Restrup 
Enge til Klitgård.

2021
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Hos vore naboer i St. Restrup er der et meget 
spændende boligprojekt på vej. Aalborg Kom-
mune har nu givet endelig byggetilladelse og 
udfærdiget lokalplan til et bolig- og byggefæl-
lesskab på St. Restrup fælled.

Arealet der skal bebygges er området overfor St. 
Restrup Forsamlingshus. Her bliver der opført 
selvstændige ejerboliger, lejeboliger og andels-
boliger, altså boligtyper, der kan tiltrække hele 
segmentet af potentielle tilflyttere. Der bliver ud 
over boliger også opført fælleshuse til husdyr-
hold, fælles arealer til nyttehaver og til sociale 
aktiviteter. Arealet omkring forsamlingshuset og 
den bagvedliggende skov udlægges som rekre-
ativt område.

Projektet forventes igangsat i løbet af vinteren.

Billede sakset i Nibe Avis

St. Restrup Fælled

Musikalsk guld fra Nørholms muld

Der findes Facebookgruppen ”Nørholm Guld” og så 
findes der faktisk også musikalsk guld i Nørholm.

Hvad er det med Nørholm og musik? Det kunne være et 
nærliggende spørgsmål. Landsbyen vrimler jo med pia-
nister, guitarister, harpespillere, trommeslagere, sangere, 
aktive bands og musikundervisere m.m. Tidligere bands 
som Oh No Ono (dansk indie-band, som blev dannet i 
2003, med bl.a. Aske Zidore fra Nørholm) og Rufus Spen-
cer (dannet i 2009, med bl.a. brødrene Peter og Lukas 
Leer fra Nørholm) har gjort det super godt. Også Daniel 
Firth, der er opvokset i Nørholm, er pladeaktuel med 
albummet Loop.

Selv om tiderne ikke er til store festivaltanker lige nu, 
kunne det så ikke være sjovt og på alle måder hyggeligt, 
at lave en minifestival til sommer, hvor både ”gamle” 
og nuværende musikere og bands inviteres til at spille 
til småkoncerter i folks haver, måske på boldbanen og 
andre steder, som en slags music-crawl (modsat pub 
crawl)? Der kunne også være en indendørs scene i for-
samlingshuset og måske et fadølsanker eller to.

Sommerstemning 2020 i haven Nørholm Villavej 21

Idéen er hermed viderebragt, men for at det skal blive til 
noget, skal der være nogle ildsjæle, som vil gribe idéen 
og realisere den.

Skulle der være behov for en økonomisk understøtning 
er der masser af penge at søge i Landdistriktspuljen 
2021. Borgerforeningen hjælper gerne med eventuelle 
ansøgninger.

Er du aktiv musiker, musikelsker eller på 
anden måde interesseret, så meld dig til en 
festivalgruppe på  
noerholmborgerforening@gmail.com
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Landdistriktspuljen er på kr. 3,9 million hvert 
år. Som resultat af sidste års budgetforhandlin-
ger bliver landdistriktspuljen supplereret med 
én ekstra million i 2021 og 2022 – samt 2 mio. i 
2023 og 2024. Disse ekstra midler er øremærket 
til forskønnelse og udvikling af landsbyer (ikke 
vækstbyer), men det burde være et bredt dæk-
kende tema.

Der kan eksempelvis søges til et fælles forskøn-
nelsesprojekt gående ud på, at man på Nør-
holmsvej i Restrup Enge, Nørholm og Klitgård 
kunne etablere nogle ensartede raste- og op-
holdssteder, der kunne blive til vores fælles var-
tegn. Er der nogen, der kunne tænke sig at gribe 
denne idé, eller som har tanker om andre større 
forskønnelsesprojekter?

Der er i puljerne krav om en mindre selvfinan-
siering samt at projekterne har et almennyttigt 
formål (skal være offentlig tilgængelig).

Der kan selvfølgelig også søges penge til kultur-
arrangementer. Hertil kommer at forsamlingshu-
se og idrætsforeninger kan søge i særskilte puljer, 
der er målrettet disse foreninger.

Der kan søges via Aalborg Kommunes hjemme-
side. Skriv ”Puljer” i søgefeltet, så kommer der en 
bred vifte af muligheder.

Er man i tvivl om hvordan der søges, så kontakt 
vores områdekonsulent i Aalborg Kommunes 
Landdistriktsafdeling Jane Tange Mathisen -  
jane.tange@aalborg.dk 

Eller skriv en mail til borgerforeningen –  
noerholmborgerforening@gmail.com

Noget om puljer, 
der kan søges
Kunne I tænke jer en panna bane i Restrup 
Enge, er der ønsker om en shelter plads 
i Klitgård, eller en skaterbane i Nørholm, 
så er der masser af muligheder for at søge 
penge hertil.

Hvor er det fantastisk, at der løbende sker 
tilflytning til vores lokalområde. Vi kan hel-
digvis hilse nye familier velkommen i Restrup 
Enge, Nørholm og Klitgård, men også i Mel-
lemholm, Porsheden og i det åbne land ser 
vi, at der bliver handlet huse og ejendomme. 
Velkommen til alle jer, der har valgt Nør-
holmegnen som bosted. I er bl.a. med til at 
understøtte foreningslivet, Nørholm Skole og 
lokale aktiviteter. 

Vi håber I finder jer godt tilpasse med jeres 
bosætning og at I vil være med til at præge 
udviklingen i lokalområdet fremover. Der er 
masser af muligheder for at vi kan møde hin-
anden, bl.a. til aktiviteter i forsamlingshusene 
i Nørholm og Restrup Enge, men også i for-
eningslivet i øvrigt.  

Har man bosat sig i Nørholm Skov eller 
Klitgård, er der begge steder en grundejer-
forening. I Restrup Enge er det forsamlings-
husforeningen, der virker som det naturlige 
samlingspunkt. I Nørholm er der sports-
foreningen IF Bjørn og forsamlingshusfor-

eningen. Fælles for hele området findes der 
foreningerne Nørholm og Omegns Borgerfor-
ening og menighedsrådet ved Nørholm Kirke.

I kan også i forskellig regi deltage i et væld af 
aktiviteter eksempelvis; floorball, badminton, 
krolf og golf, dyrke kajakroning, modelflyv-
ning, detektorsøgning, ridning, zumba, fælles-
spisning, fredagsbar og sikkert meget mere.

Vi vil gerne opfordre alle til, efter lyst og in-
teresse, at træde ind i fællesskabet. Det kan 
være som deltager eller som aktiv medarran-
gør på nogle aktiviteter. I foreningslivet har 
vi også brug for alle, der har lyst til at bidrage 
aktivt, som medlem i bestyrelserne eller ud-
valgene. Der er altid plads til nytænkning og 
andres erfaringer.

Er man som tilflytter i tvivl om, hvordan man 
kommer i kontakt med de forskellige mulighe-
der, så spørg din nabo eller klik ind på hjem-
mesiden www.borgernyt.dk.

Det er også en mulighed at sende en mail til  
noerholmborgerforening@gmail.com

Generalforsamling 2021
Nørholm og omegns Borgerforening / Nørholmegnens Samråd afholder 
generalforsamling d. 11. marts.  
Nærmere information herom i næste nyhedsbrev, via Facebook og på 
www.borgernyt.dk

Velkommen til alle tilflyttere
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Naturpleje  
ved Bredkilde i Nørholm

Kvæget stammer oprindeligt fra den sydvestlige del 
af Irland. Slægten er én af de ældste kvægracer. De 
knoglerester arkæologerne har fundet efter Kelternes 
kvæg kan bedst sammenlignes med Dexter. Dexter 
er den mindste, i højde, af de danske kvægracer. I 
avlen lægger man netop stor vægt på at bevare dette 
særkende. 

De små Dexter er skånsomme for naturen og øde-
lægger mindst muligt på lavtliggende jorde. De bru-

For nyligt er der blevet hegnet på arealet bag Fattighu-
set og omkring Bredkilde i Nørholm. Hegningen er op-
delt således at Sct. Hans pladsen kan skilles fra når vi skal 
buge pladsen. 

Det er planen at området skal holdes og afgræsses af 
nogle få kreaturer af racen Dansk Dexter, der er verdens 
mindste kødkvægsrace en race som kan spores tilbage 
til urtiden.

Hegningen og udsætning af kvæget sker i samarbejde 
med Park og Natur – Aalborg Kommune.

ges derfor også til naturgenopretning og naturpleje 
i stat, amt og kommuner. De er lige velegnet til at gå 
på marginaljord som på frodige græsmarker.

Det er muligt at gå ind i folden, men man skal dog  
bevæge sig roligt og med respekt for dyrerne.

Interesserede kan læse meget mere om vores kom-
mende naturplejere på hjemmesiden  
www.danskdexter.dk

Dexterkvæg

Denne sjove og meget velbesøgte aktivitet 
arrangeres af lokale forældre i samarbejde 
med skolen. Der er nu ønske om, at nye for-
ældre træder til og løfter arven i 2021. I bor-
gerforeningen støtter vi gerne op omkring 
alle de lokale aktiviteter, der afvikles hen 
over året, men der skal være nogen, der ta-
ger rollen som tovholdere og tager sig af det 
praktisk.

Derfor er der brug for en lille håndfuld foræl-
dre, som vil påtage sig at arrangere Børnedy-
reskue i 2021.

Louise Poulsen, der tidligere har været tov-
holder, giver gerne sine erfaringer videre. På 
den måde er der alle muligheder for at få et 
godt afsæt.

Vi formidler gerne kontakten, så send en mail 
til norerholmborgerforening@gmail.com hvis 
I er et par forældre, der ønsker at bringe sta-
fetten videre.

 
 

for alle børn i skoledistriktet, familie og venner på  

Nørholm Skole  

Lørdag 15. juni 2019 kl. 9.30-13.00 
Åbningstaler: Henrik Nielsen (Skoleleder på Nørholm Skole) 

 

Dyrskue og kagekonkurrence og mange sjove aktiviteter. Der kan købes 
mad og drikke hele dagen. 

 
Mød op med dyrene kl. 9.15 - dyrene skal stå klar på pladsen kl. 9.30. 

KLOVBÆRENDE OG SYGE DYR MÅ IKKE MEDTAGES  

Medbring selv bur, tøjrpæle, evt. LILLE hegn, og alt til eget dyrs sikkerhed - husk at sætte navn og adresse på.  

 

Kagekonkurrence for børn: 

1 kage, bagt af børn, til 8 pers. indleveres senest kl. 9.15. Husk navn og adresse 
på kagen. Efter bedømmelsen tilfalder kagen dyrskuet og sælges i kageboden. 

 Tak for bidraget :-)  
Tilmeldingssedler udleveres og afleveres igen på skolen eller i Fidusen. 

Af hensyn til præmier, mad m.m. er det MEGET vigtigt, at vi har tilmeldingerne senest 
mandag d. 3. juni.  

OBS: Der er kun præmier til de tilmeldte børn! 

Hvert 2. år arrangeres der i Nørholm 
børnedyreskue en lørdag i juni måned. 
Arrangementet er for alle børn, familie og 
venner i skoledistriktet til Nørholm Skole.
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Vi kommer ikke uden om det – medlemmer og kontin-
gent skal der til for at det er muligt at drive en forening. 
For at være tilskudsberettiget skal vi have både medlem-
mer, bestyrelse og økonomi. Til gengæld kan vi så være 
et naturligt samlingspunkt og være en katalysator for 
spirende projekter.

I Nørholm og Omegns Borgerforening har vi en ambition 
om at være forening for hele lokalområdet. Vi går gerne 
aktivt ind i projekter, der kan være til gavn for en positiv 
udvikling lokalt og som gør det endnu mere attraktivt, at 
bo langs med fjorden vest for Aalborg.

Vi ønsker helt naturligt, at borgerforeningen har så 
mange medlemmer som muligt. Det giver bestyrelsen 
det bedste mandat, når vi repræsenterer hele lokalom-
rådet, bl.a. i henvendelser til kommunen. Eksempelvis 
som i de seneste aktuelle sager om Nørholm Skoles 
selvstændighed og om cykelsti og trafiksikkerhed på 
Nørholmsvej. 

Medlemskab koster fortsat kun 50 kr. for personligt med-
lemskab eller 100 kr. for husstands-medlemskab.

Er du endnu ikke medlem skal du blot betale kontingen-
tet som nævnt ovenfor med opgivelse af navn, adresse 
og mailadresse. Du kan også skrive en mail om ønsket 
medlemskab, hvorefter du vil blive kontakte af forenin-
gens kasserer.  
Skriv til noerholmborgerforening@gmail.com

Har du spørgsmål vedr. foreningen, er du velkommen til 
at skrive til os på samme mailadresse, eller du kan selv 
indhente oplysninger på vores hjemmeside  
www.borgernyt.dk

Kontingent

Vær opmærksom på at kontingentet skal være betalt 30 
dage før generalforsamlingen for at opnå stemmeret. I 
praksis betyder dette at kontingentet bør være betalt 
omkring 1. februar.

Husk nu at få betalt kontingentet, så kassereren ikke skal 
bruge tid på at sende rykkere ud!

Som medlem har du via generalforsamlingen indflydelse 
på borgerforeningens virke og sammensætning af be-
styrelse mv. 

Her ud over modtager du via mail nyhedsbrevet  
Borgernyt, der udkommer elektronisk 3 - 4 gange årligt. 

Alle husstande i lokalområdet modtager 1 – 2 gange 
årligt et papirformat af Nyhedsbrevet i postkassen.

Tidligere Nyhedsbreve på hjemmesiden
www.borgernyt.dk

Du kan forny dit medlemskab, eller oprette dig som 
medlem, ved at indbetale det ønskede kontingent 
på følgende måde:

1.  Via MobilePay til 78 886, skriv dit navn, adresse 
og mailadresse som kommentar

2.  Via bankoverførsel: Spar Nord -  
reg. nr. 9367 konto nr. 24 75 72 23 72.  
Også her skal du i beskedfeltet oplyse navn, 
adresse og mailadresse.


