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Som medlem af Nørholm og omegns 
Borgerforening modtager man via 
mail nyhedsbrevet, der udkommer 
elektronisk 3 – 4 gange årligt. Herud-
over udkommer nyhedsbrevet i hus-
standsomdelt papirudgave 1 – 2 gan-
ge årligt, til alle husstande i distriktet. 

Del gerne Nyhedsbrevet, så vi får 
spredt kendskabet til vores skøn-
ne område langs fjorden vest for 
Aalborg.

Tidligere udsendte nyhedsbreve på 
hjemmesiden www.borgernyt.dk 

og  
Nørholmegnens Samråd

Nyhedsbrev juni 2021

Om Nyhedsbrevet
Kære læser

Du sidder lige nu og læser i et nyhedsbrev udgivet af Nørholm og 
omegns Borgerforening og Nørholmegnens Samråd.

Indholdet i dette nyhedsbrev, og i flere af de tidligere udsendte, 
handler i overvejende grad om forhold og aktiviteter, der foregår i 
Nørholm. Det er ikke en bevidst redaktionel holdning at det skal være 
sådan – tvært imod vil vi særdeles gerne bringe historier og skrive om 
aktiviteter fra hele lokalområdet. Faktisk dækker vores foreninger om-
rådet fra Aalborg byskilt på Nørholmsvej – altså lige øst for Hasseris 
Å, videre mod vest til Restrup Enge, gennem Nørholm og helt ud til 
Klitgårds Fiskerleje. Der ud over et stort område mod syd med bl.a. 
Nældevej, Skelbæk, Mellemholm og Porsheden. 

Derfor skal der her lyde en stor opfordring til alle der bor i hele det 
viste lokalområde, om at I bidrager med billeder og tekst, når der er 
noget at berette om, som kan have almen interesse for os alle. I be-
høver ikke at aflevere færdige artikler, men et par ord om hvad det 
handler om og måske et par billeder i ”jpg” format, så vil redaktionen 
måske kontakte jer for supplerende oplysninger. Vanskeligere behø-
ver det ikke at være. Derfor, kom frisk med hvad der sker i dit nabolag. 

Send gerne materiale til  
noerholmborgerforening@gmail.com
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Tilbage i januar-udgaven af Nyhedsbrevet skrev vi en 
opfordring til at skabe en musikoplevelse i Nørholm. 
Det kunne gerne være med lokale musikere og flere 
små koncerter med havescener.

Heldigvis blev opfordringen med det samme grebet af 
Helle Lund Rosborg, der fik samlet en lille gruppe sam-
men med Inge Juul og Ricco Tuure. Hen over foråret lyk-
kedes det at få sat et program med både lokale og na-
tionale navne. Herefter gik arbejdet i gang med at få de 
praktiske forhold på plads. Borgerforeningens bestyrelse 
blev involveret i forhold til ansøgninger om økonomisk 
støtte og som frivillige på de praktiske opgaver.

Resultatet kunne opleves d. 12. juni i strålende sol-
skin, hvor den første koncert med Anders og Benja-
min Koppel blev afviklet i Nørholm Kirke. Sognepræst 
Elisabeth Hildestad satte ord på betydningen af fælles-
skabet og sammenhold inden tonerne fra kirkeorglet, 
betjent af Anders Koppel og Benjamin Koppels fløjls-
bløde saxofon genlød i kirkerummet i en meget stem-
ningsfyldt koncert.

Fotos af Allan Juul

Live i Nørholm  
– Musikmaraton 2021

Senere på ”Æblescenen”, Nørholm Villavej 21 og på 
”Bøgescenen”, Nørholm Villavej 3, kunne de knap 100 
deltagere nyde koncerter med Daniel Firth, Tom McEwan 
og Oliver McEwan sammen med Anders Koppel og Ben-
jamin Koppel. Også Phil Collins alias Ricco Tuure, gav 
sammen Drokko Humps en stemningsfuld koncert i den 
hyggelige æblehave. Dagens sidste koncert i de tidlige 
aftentimer var igen med Anders og Benjamin Koppel. 
Denne gang sammen med trommeslager Alex Riel, der 
med sin betjening af trommesættet får det til at se så 
legende let ud.
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Æblescenen

Der kan sagtens skrives meget mere 
om denne herlige sommerdag 
med rigtig god musik og en dejlig 
stemning, men som supplement til 
ordene har vi samlet en herlig række 
stemningsbilleder fra dagen.

Helle Lund Rosborg byder velkommen på Æblescenen

Daniel Firth & co

”Phil Collins” og Drokko Humps
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Bøgescenen

God stemning, gode 
snakke og god musik i 
de perfekte rammer ved 
Bøgescenen
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Bøgescenen

Vi håber, at der er skabt grundlag for 
et lignende arrangement til næste 
sommer. Til den tid vil det forhåbent-
lig være muligt at tillade salg af dob-
belt så mange billetter og så vil Nør-
holmerne med glæde dele den gode 
stemning og oplevelsen med vores 
naboer i Restrup Enge, Mellemholm, 
Klitgård og Porsheden. 

Jeppe Søe var inviteret til at 
taler om sammenhold og fæl-
lesskab, hvilket også i den grad 
kom til udtryk gennem dagens 
forløb.

Tom McEwan imiterede diverse fuglefløjt og alle sang 
efterfølgende med på Bye bye Blackbird
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De første spadestik er taget i projektet om at etablere skolehaver 
i et nyt samarbejde mellem kirken, skolen og borgerforeningen i 
Nørholm. Det nye tiltag giver borgere i landsbyen og ikke mindst 
skolens elever den perfekte mulighed for at få et fællesskab og 
jord under neglene. 

Menighedsrådets fremragende tilbud om at tage grunden syd for 
præsteboligen ud af forpagtning, og i stedet bruge det som skole-
haver var ikke til at modstå. Der er sidenhen blevet både søgt og 
indhentet penge til en hytte/overdække samt haveredskaber, hvil-
ket skaber fuldendte arbejdsmuligheder og anledning til undervis-
ning, oplæg, arbejdsfordeling, hygge- og madpakkepauser. 

Skolehaverne grundlægger et perfekt afsæt til virkelighedsnær 
læring i mange af skolens fag, og passes derfor af elever med 
hjælp fra deres lærere og pædagoger på Nørholm skole. Det giver 
anledning til at arbejde ude under åben himmel i kontakt med ele-
menterne, nytænke den klassiske undervisning og fordybe sig på 
en helt ny måde. Her bliver blandt andet mulighed for at opmåle 
bede, beså de korrekte mængder og passe på afgrøderne indtil de 
er høsteklar og endelig kan tilberedes og smages på.

Projektet finansieres både af kirken, skolen, idrætsforeningen og 
via Aalborg Kommunes Landdistriktspulje. Derudover har Torben 
Juhler været en stor hjælp, og doneret sin tid og ekspertise til pløj-
ning og fræsning af jorden. 

Vi er rigtigt glade for det nye samarbejde, og ser frem til mange 
gode timer med børnene i haverne. 

Skolehaver i Nørholm
Af Anne Lis Ilsøe Gjelstrup Riis 
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Valgmøde i Nørholm Borgerhus
Som optakt til det kommende kommunalvalg til november, 
afholder LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommune - i samarbej-
de med Nørholm Borgerhus et valgmøde d. 15. september. De 
temaer, der bliver taget op, kommer til at handle om forhold i 
kommunens landdistrikt.

LAK er en paraplyorganisation for alle samråd og borgerforenin-
ger i Aalborg Kommunes landdistrikt. LAK har formandskabet 
i Landdistriktsudvalget (LU), der bl.a. rådgiver politikerne og 
forvaltningerne om forhold i landdistriktet. Derudover foretager 
LU indstillinger til bevillinger fra de puljer, der søges penge fra til 
forskellige projekter.

Der er allerede givet tilsagn om bred deltagelse fra de opstil-
lingsberettigede partier og arrangørerne håber på en stor delta-
gelse fra den tredjedel af Aalborg Kommunes borgere, der bor i 
kommunes landdistrikt.

Der vil senere blive udsendt flere informationer om indhold og 
tilmelding mv.    

 Reserver d. 15. september

Kommunalvalg 2021
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Sct. Hans aften i Klitgård og Nørholm

Jens Christian Ejdrup og Birthe Schouw

Bålet i Klitgård var anlagt ved slæbestedet. 

Båltaler Birthe Schouw

Klitgård
Helt ude på kanten af vores distrikt, 
i strandkanten hvor Nibe Bredning 
møder Gjøl Bredning, arrangerede 
Klitgård Bådelaug igen i år Sct. Hans 
aften. I den dejlige sommeraften 
var fremmødet stort og der var god 
omsætning på grillpølserne og øl / 
vand. Klokken 20.00 bød Jens Chri-
stian Ejdrup velkommen til alle og 
til årets båltaler Birthe Schouw. Hun 
benyttede sig af muligheden for, i 
starten af talen, at takke alle de fri-
villige, der det seneste år har ydet 
en stor indsats omkring bådelauget. 
Herefter tog hun bl.a. fat på et højak-
tuel emne omkring vores brug af pla-
stik og den miljømæssige belastning 
plastik har på vores dejlige natur, 
ikke mindst i og omkring fjorden. Et 
alvorligt tema, men også med anvis-
ninger på, hvad vi alle kunne bidrage 
med for at bedre forholdene.

Efter talen blev bålet tændt og man 
kunne nyde udsigten over fjorden 
eller få en god snak med hinanden. 
Der var på alle måder en rigtig hyg-
gelig stemning derude på kanten, 
hvor fjordlandet omfavnes af Lim-
fjorden.
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Nørholm
I Nørholm startede arrangementet 
allerede sidst på eftermiddagen. Det 
var IF Bjørn, der arrangerede mid-
sommerfesten i samarbejde med 
Nørholm og omegns Borgerforening. 
I boden ved klubhuset kunne der 
købes både kaffe, kage, øl og vand 
samt grillpølser.

De høje træer omkring boldbanen 
gav en fin stemningsfyldt indram-
ning med en åbning ud mod fjorden, 
hvor bålet var placeret.

Peter Møller Nduro bød velkommen 
til alle kl. 19.00. Han nævnte at Sct. 
Hans-arrangementet nu igen var 
flyttet tilbage til boldbanen, efter 
i flere år at have været afholdt ved 
Nørholm Fattighus. De bedre facili-
teter og det større areal ved boldba-
nen har givet mulighed for, at udvide 
arrangementet med flere aktiviteter, 
bl.a. til glæde for børnene. 

Årets båltaler var skolelederen på 
Nørholm Skole Henrik Nielsen, der 
efter flere års tilløb endelig fik mulig-
hed for at holde båltalen i Nørholm. 
Henrik kom meget vidt omkring 
i sin tale og helt naturligt for en 
skolemand, blev børnene nævnt i 
forhold til de Corona-trængsler de 
har været igennem i over et år med 
skole-nedlukninger, bekymrede for-
ældre og voksne på skolen. Vi blev 
dog beroliget af at børn generelt er 
særdeles robuste og at vi sammen 
nok skal klare alle udfordringerne. 
Selvfølgelig skulle vi også lige have 
en historietime, hvor vi blev beriget 
med viden om de trængsler og pins-
ler, folk der blev dømt for hekseri og 
anden troldom, måtte lide under på 
Chr. D. 4. tid. (1577 – 1648).

Det blev en rigtig hyggelig aften 
med bål, sange, hoppeborg og bold-
spil for børnene og gode snakke 
mellem de fremmødte.

Båltaler Henrik Nielsen (under træerne)

Bål og Midsommersangen  

Et rigtig flot bål i en perfekt kulisse
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Tirsdag d. 8. juni blev to stk. kvæg af racen ”Dexter” sat 
ind på den lille eng bag fattighuset i Nørholm. De to 
køer er ”professionelle” naturplejere, som før har gået 
andre steder på særlige naturområder. Racen er kendt 
for at være særlig god til at æde forskellig vegetation, 
ikke kun græs. De er ejet af en mand ,som har aftale med 
Aalborg Kommune om naturpleje.

At få området afgræsset er et projekt, der er blevet til i 
samarbejde imellem Grønt udvalg under Nørholm bor-
gerforening og Park og Natur / By- og Landskabsforvalt-
ningen ved Aalborg Kommune. Formålet med projektet 
er at styrke biodiversiteten på området og forhåbentlig 
give nye planter, blomster mm bedre muligheder for 
vækst.  Området er i mange år ikke blevet afgræsset og 
er pt. tilvokset med dominerende vækster som siv, ge-
derams og skræpper, hvilket forhindrer andre og mere 
sårbare planter i at spire frem.

Afgræsning ved Bredkilde 
Af Kirsten Arden

Det var egentlig planen at der skulle være adgang til 
området selvom dyrene græsser der, men vi oplever at 
dyrene bliver skræmte af det, så det bliver desværre ikke 
aktuelt alligevel.

Derfor er der ikke adgang til området her i sommer og 
vi beder også folk være opmærksomme på ikke at lade 
hunde løbe derind. Et skilt på lågen fortæller også dette.

Aalborg Kommune bevilligede 
og opsatte hegnet sidst i 2020

Nyhedsbrevet udgives af Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening
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Hvis der skulle være nogle spørgsmål 
til projektet, er man velkommen til at 
kontakte Kirsten Arden, som også har 
lovet at holde opsyn med dyrene i det 
daglige. 

Kirsten har mobilnummer 21 90 82 75.


