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og  
Nørholmegnens Samråd

Der har i årevis været et stort ønske om bedre 
trafiksikkerhed på Nørholmsvej fra Aalborg til Klitgård

Borgerforeningen har de seneste par år arbejdet in-
tenst på at overbevise By- og Landskabsforvaltningen 
om nødvendigheden af en cykelsti på strækningen fra 
Aalborg til eksisterende cykelsti og herfra videre til Nør-
holm. I erkendelse af at det måske ikke var muligt, at få 
hele strækningen dækket ind med cykelsti i første om-
gang, har vi peget på en midlertidig løsning med en 2-1 
vej fra Restrup Enge til Nørholm. Der har været afholdt 
borgermøde, lavet underskriftsindsamling og været flere 
møder med rådmand, vejingeniører og embedsmænd. I 
2020 projekterede kommunen udvidelse af overgange-
ne ved bl.a. Hasseris Å. Udførelsen af selve arbejdet blev 
påbegyndt her for nylig.

Cykelsti på Nørholmsvej

Anlægsarbejdet ved Hasseris Å

Lige før påske modtog vi en kort, men meget glædelig, 
mail fra Rådmand Hans Henrik Henriksen. Han orientere-
de om, at man i By- og Landskabsforvaltningens seneste 
udvalgsmøde havde besluttet at gennemføre projektet 
med cykelsti og 2-1 vej allerede i indeværende år.

Når projekterne er gennemført og vi har opsamlet erfa-
ringer fra især strækningen med 2-1 vej, vil vi følge op på 
ønsket om også at få øget trafiksikkerheden på den sid-
ste del af Nørholmsvej, fra Nørholm Skole til Klitgård.

Nyhedsbrev april 2021
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På grund af Corona restriktionerne blev gene-
ralforsamlingen gennemført online via Teams.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses på 
vores hjemmeside www.borgernyt.dk

Ny i bestyrelsen er Jens Kruhøffer, der blev valgt 
til en ledig post efter Morten Cramer, som ikke 
ønskede genvalg. Velkommen til Jens og tak til 
Morten for de år han har deltaget i bestyrelses-
arbejdet.

Der skal også lyde en stor tak til Brian, der har 
været foreningens formand i en årrække. Brian 
har ønsket at overdrage hvervet som formand, 
men har heldigvis indvilget i at varetage kasse-
rerposten i den kommende periode.

Generalforsamling - 
afholdt via Teams
Nørholm og Omegns Borgerforening / 
Nørholmegnens Samråd gennemførte d. 11. 
marts den årlige generalforsamling med god 
lokal tilslutning

Bestyrelsen har konstitueret sig og po-
sterne blev efter ønske og opfordring  
fordelt således:

Formand  Jan Sort

Næstformand  Janne Severinsen

Kasserer  Brian Dybsø

Sekretær  Flemming Midtgaard

Medlem  Jens Kruhøffer

Suppleant  Iben Lee Parnell 

Kontaktoplysninger på www.borgernyt.dk –  
se under foreninger.

Der er stadig masser af muligheder for at opnå støtte til 
store og små projekter, uanset om det er med en ganske 
lille økonomisk ramme, eller der er tale om det helt store 
projekt til flere hundrede tusinde kroner.

Der kan søges via Aalborg Kommunes hjemmeside. 
Skriv ”Puljer” i søgefeltet, så kommer der en bred vifte af 
muligheder, eller følg dette link https://www.aalborg.dk/
soeg?q=Puljer

Der er i flere af puljerne krav om en mindre selvfinansie-
ring, samt at projekterne har et almennyttigt formål (skal 
være offentlig tilgængelig).

Der kan selvfølgelig også søges penge til kulturarrange-
menter og lignende. Hertil kommer, at forsamlingshuse 
og idrætsforeninger kan søge i særskilte puljer, der er 
målrettet disse foreninger.

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

Seneste eksempel på et projekt der har opnået økono-
misk støtte er Nørholm Fælled

I et fællesskab mellem Borgerforeningen, Nørholm Skole 
og Nørholm Kirke, har menighedsrådet ved Nørholm 
Kirke indvilget i, at stille jord til rådighed til etablering af 
landsbyhaver og landsbytorv, med henblik på etablerin-
gen af en egentlig landsby fælled, der skal tjene som nyt 
udendørs samlingssted i Nørholm.

Landdistriktsudvalget i Aalborg Kommune har bevilget 
kr. 84.000 til projektet. 

Alle foreninger og interessefællesskaber kan søge om økonomisk støtte til lokale projekter
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For alle, der nyder at vandre en tur i den me-
get varierede natur omkring Nørholm, er der 
afmærket nogle glimrende vandreruter. Det 
er muligt at få en folder via de kasser, der er 
opstillet ved nogle af ruterne, men folderne 
findes også elektronisk på dette link http://
sti.noerholmby.dk/download/folder.pdf

Stiudvalget (Janne Severinsen) har med god 
hjælp fra Magnus etableret overgange ved 
de afvandingskanaler, der er på rød og sort 
rute langs med fjorden. Det er nu muligt at 
gå / balancere tørskoet ved højvande på de 
to ruter. 

Stierne omkring Nørholm

Overgang ved fjorden

Historisk rute (den gule)

Denne rute er 2.1 km. Der kan rides, cykles og vandres 
med barnevogn.
Ideen med den historiske rute er at gøre historien synlig 
og vise, hvor der engang lå erhverv i byen udover land-
brug. Beskrivelser af vejenes oprindelse, overleverede 
beretninger, historier og myter fra Nørholm vil kunne ses 
på hjemmesiden og nogle (dem med *) kan hentes via 
smartphone undervejs.
Fra startstedet vandres mod øst forbi idrætsforeningen, 
hvorefter der drejes til højre ad Nørholm Villavej. 
Her var der på et tidspunkt slagter i nr. 12*, smedeværk-
sted og senere bagerbutik i nr. 8*, slagter/bager i nr. 4, 
drænmester i nr. 2, vognmand, kreatur- og grisehandler 
i nr. 1. 
For enden af Villavej drejes til højre ad Nørholm Bygade:
Snedker/tømrer i nr. 5, smedeværksted i nr. 8*, smed 
- senere radio/TV/cykelbutik i nr. 10*. Vognmands-
forretning - senere bådudlejning i nr. 14. Murermester 
i nr. 18 – konen havde is- og slikbutik. Nørholm Tele-
foncentral/apotekerhåndkøb i nr. 19*. Høkerforret-
ning i nr. 22, Andelsfrysehus i garagen til nr. 24*. 
Forsamlingshus (fra 1904) hvor det nye ligger nu, 
Brugsforening i nr. 23*. Skolen med degnebolig i 
nr. 27-29*. Hønseri - senere minkfarm i nr. 29. Derefter 
kommer kirken, der er bygget i 1200 tallet og især kendt 
for sin forgyldte altertavle. Efter kirken ses nr. 50*, hvor 
møllen lå. Møllen var også cykel- og kolonialhandel. 
Lige før nr. 50 drejes til højre mod præstegården, som 
man går højre om ad en sti til fattighuset, der er et af 
de få bevarede i Danmark. Her går man mod øst ad 
Hanedamsvej ”Gåden”, som oprindelig var Nørholms 
hovedgade, tilbage mod startstedet. I Gåden lå sadel- og 
skomager i nr. 27, tagdækker i nr. 24 og tækkemand i 
nr.10. Hver sommer, frem til omkring 1970, blev næsten 
alle Nørholms malkekøer hver dag drevet gennem Gåden 
for at græsse på engene nord og nordøst for byen.

O  - Her står du
__ - Historisk rute
__ - Fjorden vesten om

__ - Syd-øst stien
__ - Fjorden østen om
__ - Vesterhøjene
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I december 2020 fik vi gennemført det lovpligtige lege-
pladstilsyn på legepladsen ved kirken.

I det store hele er legeredskaberne sikre, der var dog 
nogle tendenser til slid, samt noget vedligeholdelse som 
skulle udbedres over tid. 

Landsbypedellerne rykkede allerede ved slutningen af 
2020 ud og ordnede det meste, såsom at rengøre ved 
faldunderlag, samt grave et nyt dæk ned under vippen 
og sætte diverse ekstra møtrikker på efter behov.

Pedellerne ordnede også de 2 bede med buske der af-
grænser legepladsen. 

Jeg havde i efteråret fået et spørgsmål om, hvilke buske 
det var og om de sorte bær derpå kunne være giftige.

Buskene hedder Aronia og bærrene er spiselige, så der 
er ikke nogen fare for at børn kan blive syge af at smage 
på dem.

Fortsat god fornøjelse med at bruge den fine og ret po-
pulære legeplads!

Nyt omkring legepladsen ved kirken i Nørholm
 v. Kirsten Arden, lokal kontaktperson til landsbypedelordningen

I forbindelse med at få afklaret hvilke planter det var, 
blev jeg opfordret til at videreformidle flg. anbefa-
ling fra park og natur

”

”

Der findes mange buske i den danske natur 
med giftige bær.

Vi vil anbefale, at man aldrig plukker og 
spiser bær som man ikke kender.

Vi mener godt, at man kan forvente af bor-
gere, der færdes i naturen, at man ikke spi-
ser bær, som man ikke kender. Det gælder 
også for de børn, som benytter legeplad-
sen. Vi mener, at det er forældrenes ansvar 
at lære børnene dette
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Der er ikke nogen tilmelding, så man møder bare op til et par timer i 
fællesskabets interesse. Ruterne fordeles blandt de fremmødte.

Efter i flere måneder, hvor vi ikke har kunnet deltage i fælles aktivi-
teter, bliver det helt rart at deltage aktivt i at være med til at gøre en 
forskel sammen med andre. Det her med, at man bidrager til noget 
større samfundsmæssigt, er noget, som ifølge forskningen også kan 
styrke ens mentale sundhed, hvilke jo i grunden ikke er så ringe end-
da, oven på en lang periode med kun få sociale oplevelser.

Affaldsindsamling

Søndag d. 18. april kl. 13.00 – 15.00
Mødestedet er legepladsen ved Nørholm Kirke

Er der nogen, der har lyst til at arrangere affaldsindsamling i Restrup Enge, 
Klitgård eller Porsheden, kan man henvende sig via dette link  

https://www.affaldsindsamlingen.dk/

Danmarks Naturfredningsforening arrangere også i år 
en landsdækkende affaldsindsamling. I vores område 
er det en af de lokale ildsjæle – Anne Lis Ilsøe Gjelstrup 
Riis, der i DN’s regi arrangerer indsamlingen
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I rigtig mange år har der hvert andet år været arrangeret 
børnedyrskue i Nørholm, hvor alle børn i skoledistriktet 
har kunnet fremvise deres kæledyr og brugsdyr. Aktivite-
ten er blevet arrangeret af aktive forældre, der gerne vil 
give børnene, og alle vi andre, en hyggelig oplevelse i et 
godt interessebåret fællesskab.

Desværre er der ikke nogen, der har meldt sig til at 
arrangere børnedyrskuet. Derfor har bestyrelsen i Nør-
holm og Omegns Borgerforening valgt at nedlægge 
udvalget. Det kan nemt genopstå, i tilfælde af, at der 
melder sig interesserede til at genoptage aktiviteten.

Børnedyrskue  
 - desværre ikke

IF Bjørn tilbyder nu, som noget nyt, coronasikret Crossfit 
ved klubhuset. Mette Søgaard Eriksen har påtaget sig 
hvervet som træner, på frivillig basis. Det er der mange, 
der har glæde af. De første gange har der været  14 – 15 
forventningsfulde deltager. Træningen er tilrettelagt, så 
den tilgodeser både nybegyndere og øvede – og hvad 
der er derimellem.

Det kan anbefales at medbringe liggeunderlag og 
vandflaske.

Vel mødt til en omgang muskelopbygning.

Crossfit i det fri

Er du interesseret, melder Mette datoer ud på  
Nørholm Guld. Her kan du også tilmelde dig.  
Eneste krav er, at du er meldt ind i  
IF Bjørns familieafdeling – det koster 150 kr. om året 
(MobilePay 23 71 13 53)
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Bliv medlem af det  
nye Nørholm Borgerhus
Nørholm Forsamlingshus har skiftet navn til Nørholm Borgerhus - og der er 
ikke kun tale om et navneskifte, men et nyt formål, og vi har brug for jeres 
støtte for at transformationen kan lykkes.

Først skal lyde en stor tak til de mange som deltog i den netop afholdte ge-
neralforsamling. Der var tale om den største opbakning fra lokalsamfundet 
til en generalforsamling i Nørholm i de sidste mange år – måske nogensin-
de. Bestyrelsen fik overvældende stor opbakning til, at vi skal ændre brugen 
af huset, så det primært retter sig mod aktiviteter for lokalsamfundet og 
kun sekundært udlejes til fester/arrangementer.

Hvordan? 
- Fra næsten skrot til et forhåbentligt 
nyt slot

Vi har et fantastisk forsamlingshus 
med højt til loftet og mange mu-
ligheder for aktiviteter, men en stor 
udfordring har længe været driften 
af huset og særligt høje varmeudgif-
ter. Derudover har selve konstruk-
tionen af huset gjort, at store dele 
af husets facade i dag er nedbrudt. 
Den tidligere bestyrelse har derfor 
allerede gjort et stort benarbejde i at 
søge midler til at få energirenoveret 
huset og dermed gøre det brugbart 
for aktiviteter hele året rundt. Vi er 
forhåbentlig meget tæt på at det 
lykkedes at få midler fra kommu-
nen til projektet. Men for at vi kan 
komme helt i mål har vi brug for din 
støtte, din nabos støtte - ja så mange 

borgeres støtte som muligt i Nørholm, Klitgård, Porsheden, Mellemholm 
Restrup Enge og sommerhusområderne.

Hvorfor?
- Et borgerhus fyldt med aktiviteter for dig, din familie, venner og naboer

Ambitionen er ikke kun at få huset energirenoveret, ambitionen er også, at 
huset herefter skal være et hus fyldt med aktiviteter hele året rundt for alle 
borgere i Nørholm Sogn. Og der er ikke kun tale om velkendte arrangemen-
ter som fællesspisning og den årlige fastelavnsfest, men aktiviteter som f.eks.: 
spil-aftener, debat-arrangementer, musik-arrangementer, aktiviteter arran-
geret af unge og for unge, kurser og fredagshygge/-bar for alle – I skal være 
med til at definere og forhåbentlig også lave aktiviteter i det nye borgerhus.

”Nyt” Borgerhus i Nørholm
Indlæg fra bestyrelsen i Nørholm Borgerhus

Hvad gør jeg nu?
Du indbetaler 300 kr./år pr. 
husstand til foreningens konto: 
9367 45 64 40 07 99

(Medlemskabet følger  
kalenderåret)

Hvis du laver en fast overførsel 
hvert år i januar, vil vi i bestyrel-
sen være ekstra super glade.
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Nyhedsbrevet udgives af Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening

Ansvarshavende: Jan Sort (Formand) 

Redaktion:  Flemming Midtgaard

Layout:   Gitte Haggren

Stof til Nyhedsbrevet:  Send en mail til noerholmborgerforening@gmail.com

Distribution: Denne udgave udsendes elektronisk til alle nuværende eller tidligere 
medlemmer, hvortil vi har en mailadresse

Kontingent

Nørholm og omegns Borgerforening
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 kom-
mentar

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.

3. Du kan også skrive en mail med ønsket om 
medlemskab, hvorefter du vil blive kontakte af 
foreningens kasserer. Skriv til  
noerholmborgerforening@gmail.com

For at repræsentere lokalområdet og være tilskudsbe-
rettiget, skal vi have både medlemmer, bestyrelse og 
økonomi. Til gengæld kan vi så være et naturligt sam-
lingspunkt for alle borgere og foreninger i hele Nørholm 
Skoledistrikt, samt være en katalysator for spirende pro-
jekter.

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 fjorden vest for Aalborg.

Vi ønsker, helt naturligt, at borgerforeningen og sam-
rådet har så mange medlemmer som muligt. Det giver 
bestyrelsen det bedste mandat, når vi repræsenterer 
hele lokalområdet, bl.a. i henvendelser til kommunen. 
Eksempelvis som i sagen om cykelsti og trafiksikkerhed 
på Nørholmsvej. 

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

Har du spørgsmål vedr. foreningen, er du velkommen til 
at skrive til os på noerholmborgerforening@gmail.com 
eller du kan selv indhente oplysninger på vores hjemme-
side www.borgernyt.dk         

Som medlem modtager du via mail nyhedsbrevet 
”Borgernyt”, der udkommer elektronisk 3 – 4 gange årligt 
Herudover udkommer Borgernyt i husstandsomdelt pa-
pirudgave 1 – 2 gange årligt. 

Du kan se tidligere Nyhedsbreve på hjemmesiden  
www.borgernyt.dk 

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


