
og  
Nørholmegnens Samråd

Nyhedsbrev juni 2022

Nu kommer det længe ventede borgermøde  
om Nørholm og omegn

Flere beboere har tidligere på året  besvaret et spørge-
skema og det er disse besvarelser, der nu danner grund-
lag for indholdet på borgermødet, hvor du har chancen 
for at præge fremtidens Nørholm og omegn sammen 
med din nabo, genbo og alle vi andre.

I samarbejde med konsulenterne Pia Juul Eriksen og 
Cecilie Winther Goul fra Aalborg Kommunes Landdi-
strikts Afdeling, indbyder Borgerforeningen for Nørholm 
og Omegn til en livlig og spændende aften, hvor vi 
sætter fokus på 4 temaer, der alle havde en høj score på 
besvarelserne i spørgeskemaet.

Vi ved, at det kræver initiativ og sammenhold i de små 
byer, hvis vi skal præge udviklingen i den retning, vi øn-
sker. Vi ved også, at Aalborg Kommune gerne vil støtte 
os, hvis vi selv kan være med til at formulere vores øn-
sker til fremtiden.

For at gøre det lettere for alle at deltage, arrangerer vi 
både børneaktiviteter og sandwichs.

OBS - børneaktiviteter kun for børn, 
 der ikke kan være alene hjemme

Vi glæder os til at se dig/jer  
den 15. juni kl. 17-20 i Borgerhuset i Nørholm

Nørholms identitet og udviklingsmuligheder

Borgermøde 15. juni kl. 17.00 – 20.00

1.    Boliger og børn

2.    Kultur

3.    Natur

4.    Mobilitet

Af hensyn til forplejning 
tilmelding via kommentarfeltet på Face-
book-opslaget  
https://www.facebook.com/
events/3203219199936620?ref=newsfeed eller 
via  
https://forms.gle/WNpuCKPyv8VU7Bv6A 

Senest tilmelding fredag d. 10. juni

kalenderen med det samme
Temaer
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Kom til ”Live i Landsbyen” – og få en dag i musikkens 
tegn i Nørholm Kirke og i haverne i Nørholm  
(Nørholm Villavej 21 og Nørholm Villavej 3)

Medbring tæppe eller stol til at sidde på og medbring 
gerne mad og drikke. Det bliver også muligt at købe øl 
fra Søgaards Bryghus.

Igen i år kan vi opleve en sommerdag med musik fra 
øverste hylde. Det hele starter i Nørholm kirke med en 
stemningsfyldt koncert og hvor vores lokale kor medvir-
ker sammen med Benjamin Koppel (sax) og Søren Møller 
(piano).

Senere på dagen dykker Benjamin Koppel ned i The Hi-
story of Soul sammen med den fremragende solist Mark 
Linn, der med sin karismatiske stemme har etableret sig 
som en af de stærkeste vokaler på den danske musik- og 
teaterscene.

Benjamin Koppel og Mark Linn giver deres bud på for-
tolkninger af nogle af de helt store soul hits, lige fra 
Stevie Wonder over George Michael til Sting. Med sig har 
de en trio fra Danmarks absolutte topklasse bestående 
af Søren Møller (piano), Jesper Bodilsen (bas) og Morten 
Lund (trommer).

Live i Landsbyen

lørdag den 18. juni

Koncert i Nørholm Kirke
Fri entré, begrænset antal pladser.  
Book en plads: https://bit.ly/3wnINH2

Koncerter i haverne: 
Køb inden 1. juni  
150,- for voksne,  
75,- for 15 -18 år 

Køb efter 1. juni 
200,- for voksne  
100 for 15 -18 år. 

0-14 år: Fri entré.

 
Betal for billet på Mobile Pay nr. 8463DH

Der bliver også mulighed for at høre Kristoffer Juul Trio. 
Trioen består af tre unge jazzmusikere, der har mødt 
hinanden på den aalborgensiske jazzscene. Kristoffer 
Juul, der er født og opvokset i Nørholm, har det seneste 
år studeret jazzklaver på Fridhems Folkhögskola i Sveri-
ge. Med sig har han Anders Bak Julsgaard på trommer 
og Jan Sedlák på kontrabas, der begge studerer på Det 
Jyske Musikkonservatorium i Aalborg. Trioen vil spille et 
blandet udvalg af numre fra jazzens standard repertoire, 
som vil blive præsenteret i egne fortolkninger.

Sidst på dagen spiller ”MaskeLand”, der holder til i den 
dunkle, rustikke slaggerkælder under NORDKRAFT. Her 

er der stadig energi og livskraft og her 
vokser deres melodier og tekster frem - 
… levet og set fra midten. De beskriver 
sig selv som ”ikke swag, spiffy, unge, 
smukke, Nick & Jay hotte eller skåret i 
brændt kærlighed og Onkel Danny”. De 
tror på det, de fortæller og føler det, de 
spiller!! Bandet består af Hans Henrik 
Kjærager (voc), Nicolaj Tuure (keys), 
Rasmus Petersen (trommer), Lars Berg 
(bas) og Rikko Tuure-Thrysøe (guitar), 
der med hver deres tentakel suget fast i 
livet har deres musik som en fælles vene, 
pulserende af tanker, undren, følelser, 
vrede og kærlighed. Deres sange spæn-
der fra retrospektive pubertetstanker, 
magtmænd med masker, rock med tone 
og melodi, - med tanker og ironi, - med 
vilje, ærlighed og ren besked.
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Mange har sikker bemærket det, at kultur 
i forskellige udtryksformer er en stor del af 
hverdagslivet i Nørholm.

Vi er heldige at have lokale ildsjæle, der sørger for de 
mange arrangementer, som hen over tid har været 
og stadig er ”på plakaten”. Tænk bare på de mange 
forskellige koncerter der har været, senest ved Borger-
husets genindvielse med Katrine Smith og band. Man-
ge husker også Teater Nordkraft og ikke mindst det 
seneste Ordkraft arrangement hvor Jens Blendstrup 
deltog i samtale omkring “Sorgens Balalajka” og Albert 
Reinholt forkælede øregangene med intenst jazz på 
basguitar serveret med ost, rødvin og fadøl.

Læg hertil den foredragsrække som menighedsrådet 
ved Nørholm Kirke arranger under overskriften ”Tro i 
tvivlens tid”, hvor Svend Brinkmann og Søren 
Ulrik Thomsen som de seneste har gæstet 
kirken. 

Hertil kan brugerne af Borgerhuset glæde 
sig over en farveeksplosion af malerier, frem-
bragt af den lokale kunstner Ole Frandsen og 
i Keramikbiksen på Hanedamsvej, hvor der er 
lokalt kunsthåndværk af Gitte Haggren.

Som en slags toppen af isbjerget ses igen i 
år det før omtalte ”Live i Landsbyen”, der for 
anden gang har det enkle mål, at give os en 
kulturel og musikalsk oplevelse ud over det 
sædvanlige.

Kultur i Nørholm

Fra Ordkraft arrangementet i marts 2022

Anja Jørgensen med en forrygende 
præsentation af Svend Brinkmann

HVOR ER VI HELDIGE – 

tænk sig at bo i en ganske lille landsby, 
hvor alle disse helt fantastiske 
kulturoplevelser er en mulighed.  
Det kalder på anerkendelse til alle 
aktive, men i høj grad også til alle jer, 
der bakker op og deltager.
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Foreningslivet blomstre lokalt og er dermed en vigtig 
kulturbærer i bredere forstand.

I løbet af foråret har der været afholdt generalforsam-
linger i bl.a. IF Bjørn, Borgerhuset og Nørholm og Om-
egns Borgerforening, men også i diverse foreninger i 
Nørholm Skov, Restrup Enge og Klitgård.

At der er et rigt foreningsliv, kom som beskrevet i sidste 
nummer af nyhedsbrevet Borgernyt, bl.a. til udtryk i et 
godt repræsenteret Samrådsmøde på Nørholm Skole.

Uden et aktivt foreningsliv vil de mindre samfund / 
landsbyer være udfordret på eksistens og næring til et 
rigt og sundt fritidsliv for både børn og voksne.

Det er stadig muligt at mønstre frivillige til bestyrelses-
posterne og de mange aktiviteter der foregår i klubber-
ne og foreningerne, men også her kan der af og til være 

behov for udskiftning i personkredsen og inspiration 
fra nye kræfter. Derfor en stor opfordring til at man hver 
især overvejer, om der er overskud til at give en hånd 
med ved det lokale fællesskab. Det kan være ved de 
kommende Sct. Hans arrangementer eller i sportsklub-
ben, bådelauget, grundejerforeningerne, bevarelsen af 
Fattighuset, eller hvor som helst et aktivt fritidsliv er bå-
ret af frivillige kræfter.

En stor tak fra Nørholm egnens Samråd til alle jer, der 
aktivt bidrager til fællesskabet og den mangfoldighed af 
aktiviteter, der findes i vores lokalområde.  

Så nærmer det sig afslutning på etable-
ring af bålhytte/shelter på Baunshøj. Hold 
øje på vores hjemmeside Borgernyt.dk 
og facebook-siden Nørholm Guld, hvor 
indvielsen vil blive annonceret.

Tak til alle der har lagt og stadig lægger 
energi i projektet. Lad os alle passe godt 
på det, så gæster og lokale kan have glæ-
de af det flotte udsigtssted i mange år

Janne Severinsen fra Nørholm og om-
egns Borgerforening og Nørholmseg-
nens Samråd har været primus motor på 
projektet. Fremadrettet er vedligeholdel-
sen lagt i hænderne på en gruppe inte-
resserede frivillige.

Foreningslivet

Bålhytte med shelter på Baunshøj
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Indlæg fra Jan Sort - Formand Nørholm og Omegns 
Borgerforening og Nørholmegnens Samråd

Kulturlivet i Nørholm er, som det også fremgår andet 
sted i dette nyhedsbrev, i en positiv udvikling. Musikfe-
stival – foredrag – teatergrupper (kultur ud i landdistrik-
tet), korsang m.v.

Samtidig med at noget kultur blomstrer, har vi en ene-
stående Kulturperle i “Fattighuset”, som synes at være 
glemt, eller taget for givet - det er der nok nogle andre, 
der tager sig af?

Det er der ikke!!!   Hvis ikke vi giver Fattighuset tilsvaren-
de interesse som de øvrige kulturtiltag, forsvinder det ud 
af vores hænder, og det vil være en stor skam, for huset 
rummer en væsentlig del af byens identitet og historie – 
samtidig med at det er det eneste hus, der står som det 
var. Der er kun 2 bevarede fattighuse tilbage i Danmark. 

Huset blev renoveret i 2003 af en nystiftet Fattig-
husforening og med støtte fra kommunen, som ejer 
huset. Fattighusforeningen lejede herefter huset ve-
derlagsfrit i 5 år.

Et lejemål, som siden 2008 ikke er blevet fornyet, selvom 
det næppe vil være et problem.

Foreningen med Knud Ditmar, John Ejdrup og andre 
ildsjæle, gjorde en masse ved det 
i starten, men siden er interessen 
blevet mindre. Knud er her ikke 
mere. John er flyttet. I dag er det 
Ole Stephansen, der bor nabo til 
fattighuset som har holdt ved, og 
trofast kalker huset hver år, samt 
slår græsset.

Nu melder Ole, at han ikke 
magter at stå med huset alene 
længere, og tænker at opløse 
foreningen og overlade huset til 
kommunen.

Hvad vil der så ske? Vi ved det 
ikke – bliver det revet ned??

Det må ikke ske. Undertegnede mener huset udmærket 
kan tænkes ind i vores kulturelle udtryk.  Huset er i ri-
melig stand – er allerede vores eneste “museum”, og kan 
for en begrænset indsats gøres endnu mere interessant, 
ligesom det kan danne ramme om forskellige aktiviteter, 
som det også tidligere har gjort.

Det kræver dog, at der er nogen som vil gå ind i det. En 
ny bestyrelse eller aktivitetsgruppe. Måske et af de kul-
turtiltag, som allerede er i gang, som kan se huset som 
et tilknyttet aktiv.

Tænk over det – kom ud af busken

Ellers vil Fattighuset gå en usikker fremtid i møde, hvis 
den nuværende forening bliver opløst uden der er andre 
til at tage over.

Nørholm og Omegns Borgerforeningen kan og skal ikke 
drive huset, men vil gerne bistå i forhold til aftale med 
kommunen, ansøgning af midler m.v.

Interesserede bedes henvende sig til  
Ole Stephansen (22 83 03 25) eller  
Jan Sort (91 11 12 30)

Fattighuset i Nørholm
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Nørholm Skov Grundejerforening har med velvillig til-
ladelse fra lokal lodsejer udvidet stiruten Fjorden Østen 
Om. Den nye rute fra skiltet midt for sommerhusområ-
det og rundt er 3,7 km og hvis du går helt til Nørholm ad 
”Hølstien” 6,4 km. Hvor er det skønt med disse initiativer, 
der giver os alle mulighed for at komme ud og nyde 
fjordlandskabet.

På stierne kan der opleves et rigt dyreliv med råvildt, 
harer, ræve, fasaner alt imens lærken slår sine triller højt 
oppe. Naturligvis kan man også møde alle de fuglearter, 
der holder til ved fjorden, så det kan være en rigtig god 
idé at have en kikkert med.

Det er fint at have hund med på turen, men husk - den 
skal være i snor hele tiden.

Der er også en mindre ny sti rundt omkring hestefolden 
på Baunshøj. Der er tale om en naturlig trampesti, nogle 
steder i lidt ujævnt terræn, men det er rigtig fint at gå 
en tur rundt om folden, hvor der også er hyggelige små 
opholds- og udsigtssteder. Vær dog opmærksom på 
elhegnet, som kan være meget ubehageligt at komme i 
kontakt med.

Ny sti til fjorden

De øvrige stier nær Nørholm kan ses på billedet herover. 
Alle med udgangspunkt ved Hølstien / Hanedamsvej, 
hvor der også er en folder med en beskrivelse af stierne. 
Du kan læse om stierne her www.sti.noerholmby.dk

Oprindeligt stisystem

Nye rute, markeret med rødt
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IF Bjørn
Kontakt os via Nørholm IF Bjørn’s 
Facebook side for yderligere infor-
mation om medlemskab og om de 
forskellige aktiviteter i vores idræts-
forening.

Har du spørgsmål til artiklen kan du 
ringe til 

Peter Sant – mobil 25 20 00 86

Fra Peter Sant - IF Bjørns bestyrelse – har vi 
modtaget denne meget positive artikel

Klubhuset 
Foråret er gået med at afmontere hele varmtvand-systemet (vand-
varmer og rørføringer) som hidtil har været placeret på loftet, hvil-
ket gentagne gange har resulteret i frostsprængninger med efterføl-
gende vandskader. 

Nu er hele systemet blevet monteret i vores nedlagte saunarum, der 
nu er omdannet til teknik rum.  

Det er mange frivillige kræfter, der har været med til at løfte dette 
projekt. En stor tak skal lyde til vores stadion-pedel Erik Kjeldgaard, 
der har lagt mange timer i klubhuset den seneste tid. Her udover en 
tak til Kim Jensen og Torben Rank for at bidrage med håndkraft og 
maskiner.  

Vi har desuden fået monteret luft til luft varmepumpe. 

Nu har vi et fuld funktions-dygtigt klubhus, der kan bruges året 
rundt, uden risiko for frostsprængninger.  

Det er vi rigtig glade for! 

Det er dog efterhånden et gammelt hus, der godt kunne trænge til 
en kærlig hånd. Der er sendt en fondsansøgning afsted, som vi hå-
ber resulterer i midler til en tiltrængt renovering. 

Floorball 
Tirsdag aften er der floorball på 
multibanen på skolen. 

Kajak 
Der er afholdt standerhejsning og vi 
håber på en vejrmæssig god sæson 
med mange timer på vandet.

Crossfit 
Hver fredag eftermiddag er der mu-
lighed for en god gang motion. Mette 
Søgaard er kompetent instruktør. 
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Petanque
Glæd jer til genåbning af vores petanque bane. En akti-
vitet for alle aldre, som kan være med til at skabe endnu 
mere liv på vores skønne stadion.

Der er genindvielse af petanquebanen Sct. Hans aften 
d. 23. juni kl. 17.30 – inden selve bålarrangementet.

Oldboys fodbold 
Vi har et enkelt seniorhold - men vil 
selvfølgelig rigtig gerne have flere. 

Fodbold for de yngste 
Så er der børnebold

Hver onsdag eftermiddag er der fod-
bold for de yngste. Stadion summer af 
liv fra de 40 – 50 unger samt forældre, 
der gir den gas på grønsværen. Det 
er børn fra 0. til 3. klasse, der har det 
sjovt med lege og fodbold. 

Frivillige jævner underlaget og lægger stenmel ud 
på den ”nye” petanque bane.
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Nyhedsbrevet udgives af Nørholmegnens Samråd og Nørholm og omegns Borgerforening

Ansvarshavende: Jan Sort (Formand) 

Redaktion:  Flemming Midtgaard

Layout:   Gitte Haggren

Distribution: Dette nyhedsbrev udsendes via mail til alle medlemmer og  
deles på de lokale facebook-sider

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

Deadline:  15. august 2022

Sankt Hans på stadion 23. juni

Følge med på Facebooksiden 
Nørholm Guld

HUSK

 Det handlede om Borgermødet  
15. juni kl. 17.00

Husk at sætte kryds i din kalender og husk tilmelding

Kan du huske, hvad du 
læste om på første side?

Psssst


