
og  
Nørholmegnens Samråd

Nyhedsbrev marts 2022

Kære læsere
Det er i lokale sammenhænge en travl tid vi befinder os i her i marts 2022. 
Det er typisk for måneden, at der afholdes generalforsamlinger og aktivi-
teter i de lokale foreninger. Hvis man er aktiv deltagende og frivillig i for-
eningslivet, er der mange ting man kan og måske bør deltage i. Heldigvis er 
vores område begunstiget af et meget stort engagement og fællesskabsfø-
lelse, hvilket også dette nyhedsbrev vidner om.

På vegne af alle aktiviteter og foreninger vil vi opfordre til, at I bruger krydset 
til en påmindelse om en markering i jeres kalender, selvfølgelig med et be-
grundet håb om, at I også vil deltage i det omfang I kan overkomme.

Fra redaktionens side skal der på forhånd lyde en stor og uforbeholden tak 
til alle jer, der er med til at gøre det attraktivt at bo her i det skønne fjord-
land vest for Aalborg. Tak for jeres deltagelse i det frivillige arbejde og tak til 
alle jer, der støtter op med jeres deltagelse.

Læserne vil i det dette nyheds-
brev flere gange blive præ-
senteret for dette symbol, der 
hver gang gør opmærksom på 
vigtige datoer i vores lokale 
foreningsliv. 

Samrådsmøde
For nylig blev der afholdt et Samrådsmøde på Nørholm 
Skole. De inviterede til mødet var alle foreninger, interes-
segrupper og aktive enkeltpersoner i vores lokalområde, 
som geografisk dækker fra byskiltet ved Aalborg og ud 
til Mellemholm, Porsheden og Klitgård.

De 25 deltagere fik mulighed for at høre om skolens og 
lokalområdets betydning for hinandens udviklingsmu-
ligheder via et spændende oplæg fra skoleleder Henrik 
Nielsen.

Efterfølgende fik vores lokale byrådsmedlem Ewald Lan-
ge Rise mulighed for at fortælle lidt om de politiske visi-
oner for landdistriktet i Aalborg Kommune. Der er ingen 
tvivl om, at Evald, der bor i Sønderholm, brænder for 
landsbyerne og hele landdistriktet i Aalborg Kommune.

Efterfølgende var der orientering fra samrådets besty-
relse og flere af de punkter, der blev taget op, affødte en 
god dialog mellem de fremmødte.

Et væsentlig punkt var omkring mere bosætning i hele 
vores område. Der blev efterspurgt aktiv handling såvel 

fra politikerne og fra os selv lokalt. Hertil orientering om, 
at også LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommune er aktive 
omkring mere bosætning, udstykning og salg af grunde.

Vi går gerne i dialog med de kommunale forvaltninger om-
kring mulighederne for flere udstykninger i hele området.

Spørgelysten og dialogen optog meget af tiden, der 
fløj afsted. Det betød desværre, at vi ikke fik tid til den 
gensidige orientering og fortælling foreningerne og 
aktiviteterne imellem, men dette vil vi sikre til næste 
Samrådsmøde.
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I forbindelse med at der er etableret 2 - 1 vej på Nør-
holmsvej fra Restrup Enge til Nørholm, har Borgerfor-
eningen været i dialog med Trafik og Veje om at bevare 
forløbet med den officielle cykelrute 12 / 23 via Bauns-
høj, men nu som rekreativ rute. 

Vi har foreslået, at beskrivelsen af ruten går videre af 
Hanedamsvej til Dejgårdsvej og derefter løber ud i 
Nørholm Bygade. På den måde komme cykelturisterne 
forbi den kommende overnatnings- og opholdsplads på 
Baunshøj og forbi Hølstien ned til fjorden, hvor der også 
er mulighed for overnatning i shelter.  Formålet hermed 
er, at give cykelturister den mest optimale oplevelse 
med den attraktive udsigt over engene og fjorden.

Trafik og veje vil også se på om der kan ændres på op-
mærkning med hajtænder og placering af byskiltet for 
derved at sikre bedre sikkerhed ved udkørsel fra Nør-
holm Villavej til Nørholm Bygade.

Trafiksikkerhed i og omkring Nørholm

Her ud over vil man være behjælpelige med at undersø-
ge, om det er muligt at etablere en egentlig skolesti nord 
om kirkegården ved Nørholm Kirke. Der er nu en uoffi-
ciel trampesti, som mange børn benytter til og fra skole, 
men vi har ønsket en mere farbar og sikker løsning.

Sidst, men ikke mindst, har vejingeniørerne orienteret 
om, at vi kan forvente en generel nedsættelse af hastig-
heden til 30 km/t i alle mindre landsbyer med dårlige 
oversigtsforhold og vejsving. Dette forventes også at 
blive aktuelt i Nørholm

Vi forventer at kunne orientere mere om de forskellige 
tiltag i et kommende nyhedsbrev. 
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Nørholm Borgerhus
Fra bestyrelsen for Nørholm Borgerhus

Husk generalforsamling  
9. marts kl. 19.00

Nu er renoveringen af Nørholms Borgerhus 
lige ved at være færdig. Der vil i den nærmeste 
fremtid være flere muligheder for at se det fine 
resultat. 

Første gang er til generalforsamling i foreningen 
Nørholm Borgerhus  
d. 9. marts kl. 19 - 21.

Den 12. marts indvier vi officielt det ny-renove-
rede hus. 

Der vil om eftermiddagen fra kl. 13.00 - 16.00 
være familieaktiviteter, børneloppemarked og 
kage. 

Fra klokken 18.30 holder vi fest for de voksne 
med spisning og musik. Tilmelding via opslag på 
Nørholm Guld.

Der afholdes også søndagsmatiné med musik og 
kaffe d. 27. marts og 24. april kl. 14.00 til 17.00 
– følg med på Nørholm Guld.

Sidst på måneden d. 29. marts er der forfatteraf-
ten og jazzmusik kl. 19 – 21.

Har du ideer til arrangementer, du gerne vil have 
i huset, så tøv endelig ikke med at byde ind.

Send dine idéer til forshus@gmail.com

IF Bjørn Generalforsamling
Fra Facebook-siden Nørholm Guld har vi tilladt os at 
fiske denne invitation op af informationsstrømmen.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i IF Bjørn:

IF Bjørn’s Klubhus,  
Hanedamsvej 2,  
Nørholm, 9240 Nibe

Onsdag d. 16. marts kl. 19.00

Indkomne forslag skal være i hænde senest 3 dage 
før generalforsamlingen til Peter Møller Nduru på 
nduru88@hotmail.com eller pb på Facebookopslaget 
fra 26. februar.

Vi kan altid bruge friske kræfter og nye input i bestyrelsen,  

så kig gerne forbi

Onsdag d. 16. marts kl. 19.00



Kulturafdelingen i Aalborg Kommune, Landdistriktsud-
valget og LAK – Landsbyer i Aalborg Kommune, inviterer 
til en temaaften om kultur i Landdistriktet.

LAK har været initiativtagere til dette arrangement og 
er heldigvis blevet bakket op af Kulturafdelingen og 
Kulturudvalget.

LAK’s udgangspunkt har været, at der ønskes flere og 
mere forskelligartede tilbud inden for kultur, også i 
Landdistriktet. 

Påstanden er, at vores behov for kulturtilbud er de sam-
men som byboernes og at det bør afspejles i udbuddet, 
at 1/3 af kommunes borgere bor i Landdistriktet. 

Det er klart, at vi ikke kan forvente Skovrock arrangeret 
på en mark, eller Aalborg Symfoniorkester i de lokale 
forsamlingshuse, men mindre kan også gøre det.

Skråen Nordkraft

Tirsdag d. 22. marts 

kl. 18.15 – 22.00 

Kultur i Landdistriktet – en temaaften

Tilmelding senest 17. marts via https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/488/

Der er brug for, at så mange som muligt deltager i denne 
temaaften, således at der også kommer vægt bag øn-
skerne. Indbydelse bliver udsendt i særskilt mail og på 
Nørholm Guld.

Kom i god tid, da der serveres en sandwich og lidt at 
drikke fra kl. 18.15.

Underholdning i to sæt af Tine Vingaard Trio.

Kom præcis, da aftenens program synges i gang af medlem-
mer fra det i Nørholm berømte Kirkekor. 

Her ud over forsøger vi at få en aftale om et kortere lokalhisto-
risk oplæg, som optakt til generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Man kan hente vedtægterne 
via dette link 

http://borgernyt.dk/wp-content/uploads/2019/01/
Vedt%C3%A6gterBorgerforening.pdf

Læs mere om foreningen på hjemmesiden www.borgernyt.dk

Generalforsamlingen vil også blive annonceret på de tre lokale 
Facebook sider

Der vil blive serveret kaffe, wienerbrød, øl og vand. Af hensyn 
til traktementet, vil det være fint at man tilmelder sig (det er 
dog ikke et krav – alle er velkommen, men det er kun medlem-
mer, der kan stemme.)

Tilmelding til  
generalforsamlingen
Tilmeld dig på  
noerholmborgerforening@gmail.com.

Kan du ikke deltage, vil generalforsamlingen 
kunne følges på dette link online, men kun 
med lyd - 
https://www.facebook.com/search/
top/?q=Borgernyt

Vi håber på et stort fremmøde, som tegn på lo-
kal opbakning til de tiltag foreningerne har sat 
i søen de seneste par år. Specielt vil det være 
supergodt også at se flere af vore medlemmer 
og interesserede fra Klitgård og Restrup Enge.

Afholdes i  
Nørholm Borgerhus 

d. 24. marts kl. 19.00

Generalforsamling i Nørholm og omegns Borgerforening og 
Nørholm egnens Samråd

Nørholm Live i 2021
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LAK er en paraplyorganisation for alle landsbyer i 
Aalborg Kommunes Landdistrikt.

46 landsbyer og 2 vækstbyer er medlem af LAK og re-
præsenteres af samråd og borgerforeninger i de enkelte 
områder. Vi mener derfor, at vi repræsenterer hele Aal-
borg Kommunes landdistrikt med ca. 35.000 personer. 

LAK er Aalborg Kommunes store landdistriktsstemme. 
Når vi står sammen, bliver vi hørt. 

Generalforsamling i LAK – Landsbyer i Aalborg Kommune

Inden generalforsamlingen er der foredrag med Jeppe Søe

Baglandet – udkant er forkant! 
Landsbyerne er Danmarks stamceller 

Der er så skønt, derude på landet. Sådan starter H.C. Andersen 
eventyret om den grimme ælling – men respekten for landsby-
livet er faldet i takt med, at de store byer er vokset og magten 
centraliseret. Landet er både glemt og klemt, men rummer en 
ukuelighed, som ingen kan nedbryde. Landsbyerne er Dan-
marks stamceller. Det er der, vi lever i et sundt fællesskab. Der vi 
kan søge tilbage til og finde ud af, hvad vi egentlig er. Landsby-
erne er Danmarks bagland.

Både foredrag og generalforsamling livetransmitteres samtidig 
på vores Facebook-side

https://www.facebook.com/groups/landsbyer.aalborg 

Tirsdag d. 29. marts kl. 19.00 

Foredrag og generalforsamlingen 

Øster Hassing Forsamlingshus

Houvej 262 B

9362 Gandrup

Vi går ind for samarbejde med det politiske system, og 
bidrager altid med seriøse og realiserbare løsningsfor-
slag.

Alle er velkommen til generalforsamlingen, men kun 
medlemsrepræsentanterne har stemmeret.

Øster Hassing’s nye forsamlingshus
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Nørholm Seniorer
Fra bestyrelsen i Nørholm Seniorer har vi modtaget den-
ne orientering.

Foreningen Nørholm Seniorer har for nylig afholdt den 
årlige generalforsamling i Restrup Enge Forsamlingshus.

Formanden Bodil Andersen, der havde siddet som for-
mand i imponerende 12 år, ønskede at give stafetten 
videre.

Nyvalgt som formand blev Ove Frimor, Nørholmsvej 192.

Ove Frimor kan kontaktes via mobil 20 29 38 44 eller på 
mail ovefrimor@hotmail.com

Nørholm seniorer er aktive på flere fronter bl.a. motion 
og hygge i form af gåture, krolf og gymnastik, men også 
busture mv.

Stierne omkring Nørholm
Vi modtager af og til klager over, at hunde ikke hol-
des i snor og at hundelorte ikke opsamles af hundens 
vandrende ven på sti-ruterne omkring Nørholm.

Stierne er alle markeret med farve og skiltning, hvoraf 
det fremgår hvordan man bør færdes i naturen, herun-
der at hunde skal holdes i snor.

Grundejerforeningen Nørholm Skov og Borgerforenin-
gens Stiudvalg har lagt et stort arbejde i etablering og 
vedligeholdelse af stierne og det har kun kunnet lade sig 
gøre at anlægge disse, ved at flere private lodsejere har 
givet tilladelse til at benytte deres jord til formålet.

Vi er meget taknemmelige for den velvillighed, vi har 
mødt hos lodsejerne, og vil nødig miste den på grund 
af misligholdelse af aftalerne.

Vi skal derfor indtrængende henstille til hundeejere 
og alle andre der benytter stierne, om at respekte-
re de informationer, der fremgår af skiltningen ved 
vandreruterne. 

Man kan læse meget mere om planter og dyr omkring 
stierne ved at klikke på ”brochure” inde på denne hjem-
meside www.sti.noerholmby.dk
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Nørholm Fattighus
Nørholms historie kan være svær at få øje på. Naturen 
er uforandret og utrolig smuk, men bygninger, erhverv 
m.v. har skiftet karakter. Landbrug er blevet til erhvervs-
ejendomme eller lystgårde. Mange ejendomme består 
endnu og er med til at bevare landsby præget, men de 
er suppleret med nybyggeri i moderne stil, og kvæg og 
grise er erstattet med heste.

Det er en naturlig udvikling, men ønsker man at dvæle 
ved ”gamle dage”, må man på Lokalhistorisk museum 
eller ”scanne historien” på de mærker Borgerforeningen 
har sat op ved specielle bygninger.

Huset blev bygget som ”Nødhus” omkring 1805, baseret 
på et kongeligt påbud fra Kong Frederik VI, så landeve-
jens folk kunne få husly. Det fungerede som Fattighus/
Nødhus helt op til 1920-erne, hvorefter det fungerede 
som social institution indtil begyndelsen af 1970-erne, 
og derefter blev lejet ud til private familier. De sidste flyt-
tede ud i 1978. På det tidspunkt var huset så forfaldent, 
at man overvejede at rive det ned.

Der trådte borgerne i Nørholm så til, og i 1979 stiftede 
man Foreningen til bevarelse af Nørholm Fattighus med 
Knud Ditmar som formand. 

I 1980 overtog kommunen ejerskabet ved en ejen-
domsdom, og siden da har Foreningen og mange gode 

”Fattiglemmer” kæmpet for at bevare huset, med mas-
ser af frivilligt arbejde og tilskud fra kommunen. I 2003 
blev der foretaget en væsentlig renovering med tilskud 
fra kommunen, og i forlængelse heraf blev indgået en 
5-årig lejeaftale (0 kr.) med kommunen.  Lejeaftalen ud-
løb i 2007, og ser ikke ud til at være blevet søgt fornyet.

Kommunen har måske lidt ”glemt” huset, men i en sam-
tale med en af byrødderne for nylig, var det min klare 
fornemmelse, at man var positiv overfor at bevare huset, 
hvis der er lokal interesse. 

”Fattighuset” sammen med” Bredkilde” området er en 
kulturhistorisk perle, som vi bør værne med stolthed. 
Man skal langt væk for at finde tilsvarende, og den hører 
ligesom sammen med ”Gåden”, som en del af Nørholms 
kulturhistorie. 

I dag hviler det hele på én mand (Ole Stephansen). Han 
vil fortsat gerne deltage på det praktiske område, men 
skal huset og Foreningen køre videre og udvikle husets 
potentiale som historiefortæller, er der brug for flere, der 
er villige til at give en hånd med.

Interesserede kan henvende sig til Ole Stephansen eller 
Jan Sort. Man kan også skrive en mail med overskriften 
”Fattighuset” til noerholmborgerforening@gmail.com

Et hus er dog bevaret, men også kun lige i sidste øjeblik – Fattighuset

Af Jan Sort /  Formand i Nørholm og omegns Borgerforening og Samråd


