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Nyhedsbrev januar 2023

Så forlod vi omsider 2022. Et år mange måske helst vil 
glemme, når man tænker økonomi, internationale kriser, 
krig m.v., for slet ikke at tale om fodboldlandsholdet.  

Det var, til trods herfor, dog også et år som vi mindes for 
gode ting, for her midt i alt det triste, rykker vi sammen 
om de positive ting: Jonas Vingegaard fra Glyngøre, Hol-
ger Rune og andre, som samlede hele nationen i fælles 
stolthed og eufori. 

Også på det mere alvorlige plan. Overfaldet på Ukraine 
sendte tusindvis af flygtninge mod Europa og Danmark. 
I vores nærområde har mange bakket op og taget imod 
eller støttet flygtning fra Ukraine. Hvis vi synes det er 
svære tider, er det dog for intet at regne mod ofrene for 
krig og undertrykkelse, så en stor tak til dem, der har 
støttet vores venner i/fra Ukraine.

Lokalt har det for Foreningen og Samrådet været et 
spændende og meget tilfredsstillende år. I 2021 jublede 
vi over at få etableret cykelsti til Restrup Enge og 2-1 vej 
til Nørholm.

I 2022 rettede vi så fokus mod større mål – nemlig hele 
områdets identitet og udvikling. Et langsigtet mål, som 

vi startede med fokus på Nørholm, men som på længere 
sigt naturligt vil komme til at omfatte Restrup Enge og 
Klitgård.

Det blev startet op med bistand fra kommunen, som 
stillede 2 konsulenter til rådighed, og sammen med dem 
blev der gennemført 4 borgermøder med gruppearbej-
de m.v., hvor Nørholms identitet blev afdækket og det 
videre forløb sat i gang.

Der var meget stor opbakning til dette arbejde. Mere 
end 40 deltagere mødte op hver gang, og på det afslut-
tende møde blev der nedsat en række arbejdsgrupper 
til at arbejde videre med de vedtagne prioriteringer. 
Flere grupper er allerede i gang og den største gruppe 
”Bosætningsgruppen” har allerede afholdt 2 engagerede 
møder.

En meget stor tak til alle der har deltaget og for det store 
engagement, der er udvist. Jeg er overbevist om at det 
vil fortsætte.

Samrådet omfatter ikke blot Nørholm, men også 
Klitgård, Nørholm Skov, Restrup Enge, Mellemholm og 
Porsheden.

Kære medborgere i  
Nørholmegnens Samråd og  
Nørholm og Omegns Borgerforening

2023
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Bortset fra møder om cykelsti-projektet i Restrup Enge 
i 2021, er det desværre ikke så meget vi hører til disse 
områder. Enkelte har deltaget i samrådsmøderne, og 
det har være dejligt, men vi ser gerne at vi får etableret 
et egentligt samarbejde, så vi kan leve op til Samrådets 
intentioner.

Alle foreninger i området er automatisk en del af Sam-
rådet og vi ser gerne, at områderne er repræsenteret i 
Samrådets bestyrelse. Jeg håber derfor at vi i 2023 kan få 
repræsentanter fra de 3 områder tilknyttet bestyrelsen, 
hvis ikke som faste bestyrelsesmedlemmer, så evt. som 

Nørholmegnens Samråds geografiske område

tilforordnede med ret til at deltage i de møder 
de finder relevante. Interesserede bedes ven-
ligst kontakte os.

2022 var også året, hvor medlemstallet steg til 
nye højder. Det tolker vi som positiv interesse, 
og det bekræfter da også det engagement vi 
har mødt.

Det er mit håb at endnu flere vil støtte op om 
foreningen og samrådet i 2023. Kontingentet 
er meget lille, men jo flere medlemmer vi har, 

jo mere bliver vores arbejde taget alvorligt i kommunen, 
når der søges penge til aktiviteterne.

Som medlem er man også sikker på at modtage Nyheds-
breve og andre informationer.

Vi ønsker alle i Nørholm, Restrup Enge, Nørholm Skov, 
Mellemholm, Porsheden og Klitgård et rigtigt godt Nytår.

Nørholmegnens Samråd og  
Nørholm og Omegns Borgerforening 

Jan Sort 
Formand

I Aalborg Kommune er der masser af tilskudsmuligheder 
til os der bor i Landdistriktet. Der findes flere forskellige 
puljer, som man kan søge som forening. Det kan være 
borgerforening, grundejerforening, beboerforening eller 
blot en forening til forskønnelse af lokalområdet. 

Faktisk kan enkeltpersoner med en god idé til glæde for 
lokalområdet også få hjælp til at realisere ideen. Her kan 
man henvende sig til Nørholm Egnens Samråd for hjælp 
til at søge, eller man kan kontakte Aalborg Kommunes 
Landdistriktsafdeling, som så vil guide i forhold til reali-
sering af projektet.

Interesserede kan læse meget mere på kommunens 
hjemmeside. Søg på landdistriktsudvikling / tilskudsmu-
ligheder eller brug dette link: 

https://www.aalborg.dk/om-kommunen/landdistrikts

Har du en god idé?

+ =
Udvikling-/tilskudsmuligheder
Puljer til initiativer og projekter i Landdistriktet

* Landsbypuljen – Til forskønnelse og forbed-
ringer lokalt

* Landdistriktspuljen – Til alt fra bålpladser, 
shelter, legepladser og indretning af fælles-
områder lokalt

* Forsamlingshuspuljen – Til udstyr/inventar og 
vedligeholdelse af forsamlingshuse og bor-
gerhuse

* Driftstilskud til forsamlingshuse / borgerhuse 
– Kan søges hvert år

* Midler til landsbyfornyelse – Eksempelvis ned-
rivning af skæmmende bygninger

* Pulje til kulturaktiviteter – Til honorar og ud-
gifter i forbindelse med afholdelse af små og 
større arrangementer

Godt nytår
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Alle nuværende medlemmer af borgerforeningen og 
samrådet har allerede via mail modtaget en påmindelse, 
om at kontingentet skal betales i januar måned.

Mange medlemmer bruger betalingsservice og så indlø-
ber kontingentet jo helt automatisk.

Denne henvendelse er derfor en påmindelse til jer, der 
endnu ikke har betalt for det årlige medlemskab. Samtidig 
er det også en stor opfordring til jer, der endnu ikke har 
meldt jer ind i foreningen, om at komme med i fællesska-
bet og dermed være med til at gøre vores mandat stærkt, 
hvad enten vi ønsker at søge om penge til kulturaktivite-
ter, legepladser, grønne projekter og cykelstier mv.

Kontingent / medlemsbetaling for 2023 til  
Nørholm og Omegns Borgerforening og  
Nørholm egnens Samråd

Kontingentet skal ikke få en pengetank til at vokse, men 
skal derimod understøtte og medfinansiere egenbeta-
lingen  på de lokale projekter foreningen søger om kom-
munale puljemidler til. Her er der typisk krav om 15% 
egenfinansiering.

Tak for din fortsatte støtte via medlemskabet og velkommen til nye medlemmer

Det er et forholdsvis overkomme-
ligt beløb på 100 kr. for et årligt 
husstandskontingent eller for-
eningskontingent.  
Ønsker man et personligt kontin-
gent er beløbet 50 kr. årligt.

Det er også medlemsopbakningen, der giver os gen-
nemslagskraft, når vi har haft brug for at gå i dialog med 
kommunen, om eksempelvis udvikling af lokalområdet, 
eller bevarelse af pasningsmuligheder, busrute 38 og 
selvstændighed for vores lokale skole. Derfor er det vig-
tigt at alle melder sig ind i fællesskabet, uanset om man 
bor i Restrup Enge, Mellemholm, Porsheden, Klitgård 
eller Nørholm.

Betaling kan foregå via MobilePay nr. 78 886. 
Husk at skrive din e-mail og adresse i kommentarfeltet

Alternativt via bankoverførsel 
Reg. nr. 9367 
Konto nr. 2475722372 
Husk også her at skrive din e-mail og adresse i tekstfelt

For nye medlemmer kan indmeldelse og indbetaling af 
kontingent foregå hele året. Send blot en mail om med-
lemskab til noerholmborgerforening@gmail.com

Så sørger vi for registrering og oplysninger om kontin-
gentbetaling mv.
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Nørholm kan og vil mere, men der er plads til flere ombord -  
skal du være med i fællesskabet?

På toppen af bakkeøen, med kig til Limfjorden mod vest 
og nord og engene mod syd, findes en særlig landsby: 
Nørholm. 

Nørholm ligger på Nørholm Bakke, der hæver sig over 
fjordengene og Limfjorden. Her omfavnes man af natu-
rens stille ro, mens den pulserende storby Aalborg kan 
anes fra toppen.

Landsbyen bebos af nørholmerne, der historisk set har 
været omdrejningspunktet for udviklingen af Nørholm. 
Det lokale engagement bæres af et stærkt fællesskab, 
der kan spores langt tilbage i landsbyens historie. I dag 
er fundamentet det samme. Den smukke natur og det 
stærke fællesskab består – sammen med visionerne 

Hvad er så fællesskab i Nørholm? Det rækker vidt og bredt. I 
Nørholm finder man kunstneriske fællesskaber, fysisk aktive 
fællesskaber, historiske fællesskaber, musikalske fællesska-
ber, grønne fællesskaber – og mange flere. Alle disse fælles-
skaber understøttes af landsbyens foreninger og udvalg mv., 
der ønsker at gøre Nørholm attraktivt for både herboende, 
oplandet og potentielle tilflyttere. Fællesskaberne målretter 
sig børn, unge, voksne og ældre – og ens for dem alle er, at 
der altid er plads til flere, og altid stærk lokal opbakning til 
nye fællesskaber.

Men er Nørholm i virkeligheden så sammentømret, fordi nørhol-
merne minder så meget om hinanden, at der skabes et ekko af 
de positive stemmer, der aldrig udfordres? Landsbyen kan savne 
mere mangfoldighed, der kan bidrage til en nyskabende udvik-
ling fremfor en gentagende – så idéer til projekter og initiativer 
fornys. Der skal skabes et stærkere fundament for skolen og en 
bedre, mere fleksibel mobilitet, der udnytter mulighederne i pla-
ceringen tæt på storbyen.

Derfor er der brug for flere og nye nørholmere, der bi-
drager med noget andet end det, vi allerede kender – for 
her er plads til mere mangfoldighed og nye holdninger. 
Børnefamilier og unge mennesker, der kan stille spørgs-
målstegn ved ”plejer” og udfordrer tænkemåden. Med 
en kombination af erfaringer og friske inputs skal lands-

Nørholms identitet

byen vokse med alternative, bæredygtige bofællesska-
ber, der inviterer til kreativitet, nytænkning og rumme-
lighed. Udviklingen skal ske med respekt for stilen og 
sjælen – og i harmoni med naturen, som vi skal passe 
på, alt imens vi nyder den. 

om at sikre Nørholms fortsatte udvikling. Nørholmer-
ne løfter stadig i flok, uanset hvilken form for projekt 
de kaster sig over. Netop derfor vil enhver nørholmer 
fremhæve ordet fællesskab, hvis Nørholm skulle beskri-
ves med ét ord. 
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Samrådet er vært ved et let måltid og en forfriskning 
ved mødets start.

Der udsendes direkte mailinvitation til alle for-
eninger, interesseorganisationer og kontaktperso-
ner i lokalområdet i starten af februar måned. Har 
man som enkeltperson lyst til at deltage, er man 
også meget velkommen. 

Billedet er fra et  
tidligere samrådsmøde

Samrådsmøde

Tilmelding til mødet senest  
d. 25. februar  

via mail til samrådets sekretær  
fmidtgaard62@gmail.com

På mødet vil vi forholde os til forskellige emner, som 
alle er nærværende i forhold til vores lokalområde.

*  Er der behov og ønsker om flere byggegrunde 
og bomuligheder, således flere børnefamilier 
kan få mulighed for at slå sig ned i skoledistrik-
tet? Restrup Enge, Nørholm, Mellemholm, Pors-
heden og Klitgård. 

* Aalborg Kommune har en Landdistriktsaf-
deling med 5 landdistriktskonsulenter. En af 
disse er Jane Tange Mathiasen, som er vores 
lokalområdes konsulent. Jane vil kort orien-
tere om nyt vedr. initiativer i landdistriktet og 
svarer gerne på spørgsmål vedr. puljer og an-
søgningsfrister mv.

*  Orientering om kulturtilbud, der er specielt 
målrettet forsamlingshuse og borgerhuse i 
landdistriktet.

*  Samrådsmødernes betydning for sammen-
hængskraften i lokalområdet. Er det vigtigt at 
bestyrelsen sammensættes med repræsentanter 
fra hele lokalområdet – og i givet fald, hvordan 
sikres dette? 

*  Har du eller din forening noget at bidrage med 
til mødet, vil vi meget gerne høre herom.

Mødet slutter med en runde, hvor foreningsrepræ-
sentanterne har mulighed for at orientere om deres 
aktuelle og kommende aktiviteter.

Nørholm egnens Samråd  
inviterer til samrådsmøde på  

Nørholm Skole  
d. 28. februar kl. 18.00
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Idrætsforeningen IF Bjørn

Af Peter Sant
Idrætsforeningen har haft et forrygende 2022. Vi håber, at 
hele lokalområdet også vil bakke lige så positivt op omkring 
aktiviteterne i 2023. I det følgende et tilbageblik på året der gik 
og lidt om den kommende sæson.

Fodbold
Vi har i 2022 haft godt gang i aktiviteterne for de 
mindste, som består af bh-klassen, 1., 2. og 3. klasse. 
Vi har trænet en enkelt gang om ugen og været med 
til en enkelt turnering udenbys. Der har været stor 
opbakning fra børn og forældre fra både Nørholm og 
opland og vi regner med at gentage succesen i 2023.

Vi kunne dog godt bruge noget assistance til træ-
ningsaktiviteterne, sammen med trænerteamet, som 
pt består af to voksne. Så kontakt os endelig, hvis du 
har lidt overskud til at være med.

I fodbold har vi også et enkelt senior 7 mands hold.

Crossfit
Vi har haft udendørs crossfit på programmet hele 
sommeren i 2022. Mette Søgård har været tovhol-
der og træner på denne aktivitet. Vi vil mægtig ger-
ne fortsætte aktiviteten i år også, men Mette er nu 
taget på eventyr med familien et par år frem, derfor 
mangler vi en frivillig til at stå for denne aktivitet. 

Kajak
Klubben råder over flere havka-
jakker, som bruges fælles eller 
individuelt til ture på fjorden. Er 
man interesseret i at høre mere 
om kajakafdelingen og om hvor-
dan man bliver ”klædt på” til sik-
ker færden på fjorden i kajak - så 
er man velkommen til at kontakte 
Anne Lis Ilsøe.
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Tak til alle, der i årets løb har været med til at 
bakke op om klubbens aktiviteter. 

Vi håber, at IF bjørn igen i 2023, kan være med 
til at bidrage til et aktivt og sjovt fællesskab 
for Nørholm og omegn.

På vegne af If Bjørns bestyrelse 
Peter Sant 

Floorball
Hver tirsdag aften er der floorball på Nørholm Skole.  
Det vil sige, hvis der er nok tilmeldte til at stille 2 hold. Vi 
spiller på skolens multibane eller i skolens gymnastiksal, 
afhængig af vejrlig. 

Kig op på skolen hvis du er interesseret i at være med.

Sociale arrangementer
Ud over de idrætslige aktiviteter har klubben 
med stor opbakning afholdt Sct. Hans aften og 
”Fjordfest” ved boldbanen. Tak for super opbak-
ning til disse arrangementer. Vi gentager succes-
en igen i år og håber på at hele egnen bakker op 
og deltager.

Klubhus / udeareal
Klubbens petanque-bane er blevet genetableret 
- den blev officielt genindviet til Sct. Hans 2022. 
Der blev afholdt Nørholm Open til fjordfesten, 
hvor Jørgen Dissing og Nils Pagh løb med sejren. 
Vi vil derfor opfordre alle til, at man går i skarp 
træning, så dette resultat ikke gentager sig i år.

Morten fra bestyrelsen har søgt penge hos kom-
munens landdistrikts-pulje og vi er blevet be-
villiget midler til et nyt legetårn for de mindste. 
Vi skal søge om byggetilladelse og håber at få 
godkendt denne, hvilket er en forudsætning for 
etableringen.

Desuden har vores pedel Erik Larsen søgt om 
penge hos Nordlys vækstpulje til energirenove-
ring. Nordlys har været så flinke at finansiere ca. 
50 % af projektets pris, så nu mangler vi ”bare” 
resten, for at projektet kan realiseres.

Erik er også, med hjælp fra lokale kræfter, i gang 
med en mindre ombygning af bold, dommer og 
redskabsrummet så denne del af klubhuset bliver 
mere anvendelig.
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Et borgerhus - nu også af gavn
Hvis du har vovet dig til en generalforsamling i løbet af 
de sidste par år, har du sikkert også hørt, at visionen for 
Borgerhuset er at blive et samlingssted for sociale, kul-
turelle og selskabelige aktiviteter. At blive den fortrukne 
ramme for det fællesskab, vi alle sammen går og bryster 
os af her på egnen. 

I de seneste måneder har vi oplevet det sjældne, at am-
bitionen har flugtet med virkeligheden. På det sidste har 
Borgerhuset nemlig boblet af liv; de velkendte fælles-
spisninger, VM-arrangementer, bog-lancering, og der er 
i dén grad også kommet gang i fredagsbaren igen. Årets 

Et sjældent nyhedsbrev fra 

Borgerhuset
Af Mads Winther NielsenBestyrelsen for Nørholm Borgerhus hører ikke til egnens mest meddelsomme. 

Vi griber nytåret som en oplagt anledning til at forsøge at rette op på dette. Vi 
lover tilmed, at vi i fremover som det mindste vil forsøge at fortælle lidt mere 
om, hvad der er på færde - hvad angår Borgerhuset. 

sidste fredagsbar 30/12 var et decideret tilløbsstykke, 
hvor der blev taget forskud på nytårsfestlighederne. 
Derudover er huset selvfølgelig også blevet brugt til de 
lidt mere profane og hverdagslige aktiviteter, så som 
bestyrelsesmøder og yoga. Endelig dannede huset også 
ramme om Borgerforeningens velbesøgte Workshop om 
Nørholms Identitet og fællesskaber.

Og for fanden i helvede, hvor skal der lyde en stor tak 
til alle jer, der bruger huset, og jer, der gider at stable 
arrangementer på benene til gavn for alle de fælles-
skabssultne landsbyboere. 
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Basis for skrålen
Alle der deltog i årets sidste fredagsbar, vil 
også vide, at huset har fået en alvorlig opgra-
dering. Nordea Fonden har nemlig givet os 
midler til at anskaffe os et lækkert klaver samt 
et vognlæs højskolesangbøger. 

Fremover vil fællesskabsfølelsen altså få et 
ordentligt musikalsk nøk opad, når landsbyen 
kan synge sammen, når vi mødes. 

 

Sorte tal 
Måske husker du også, at vi i løbet af foråret 
holdt en indvielsesfest for huset. Corona var 
ikke længere farligt, hvilket passede meget 
fint med, at den store renovering af Borger-
huset var vel overstået og krævede grundig 
fejring. 

Det viser sig nu, at fejringen af renoveringen 
var helt på sin plads. Selvom huset er blevet 
brugt meget mere i 2022 end det foregåen-
de år, er vores energiforbrug nemlig faldet 
væsentligt.  Det betyder også, at vi er kom-
met helskindet igennem energikrisen. Det 
ville vi højst sandsynligt ikke have kunnet 
klare uden de nye energibesparende reno-
veringer.

Dette afspejler sig også i det årsregnskab, 
som den ihærdige kasserer netop har fær-
diggjort. Vi kommer således ud af 2022 
med et pænt lille overskud.  Er du sulten 
efter flere saftige detaljer fra årsregnskabet, 
opfordrer vi dig på det kraftigste til at holde 
øje med indkaldelsen til forårets generalfor-
samling. 

Bliv medlem 
Når du nu er nået til enden af dette nyt-
årsnyhedsbrev, er du selvfølgelig blevet 
klar over, at Borgerhuset er en ren succes-
historie. Og hvem vil ikke være en del af 
sådan en? 

Hvis du er medlem, beder vi dig huske at 
betale kontingent. 

Hvis ikke du allerede er medlem, håber vi 
så inderligt, at du vil være med. 

Begge dele kan klares med en betaling på 
300 kr., enten via bankoverførelse til  
reg. 9367 konto 45 64 40 07 99  
eller på MobilePay: 38 04 67

Vi håber selvfølgelig også, at alle med-
lemmer vil oprette kontingentet som 
en fast betaling, så vi undgår gen-
hvervningskampagner.

De bedte nytårshilsner 

Bestyrelsen for Nørholm Borgerhus
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Hvilken festlig fredag, som godt 80 Nørholmere (og et par 
stykker fra Restrup Enge og Klitgård også) bakkede op om 
d. 30. december 2022. 

Fredagsbars-gruppen havde grebet Brians Dybsø’s gode 
idé om at lave en nytårsfredagsbar, hvor vi alle kunne 
hygge et par timer med bobler og kransekage og ønske 
hinanden GODT NYTÅR. Og ikke bare det skete. Vi fik også 
indviet det nyindkøbte klaver og højskolesangbøger, som 
Rasmus Krogh har søgt penge hjem til. Inge Juul spillede til 
Vær Velkommen og stemningen var lagt. 

Højt humør og masser af snak fik huset til at emme af liv. 
Der blev skålet i lækker lyserød Cremant og alle tog godt 
imod Arne+ Og Løftebryderne, som til lejligheden havde 
opøvet tre numre. Fuld skrue på el-spade, akustisk guitar, 
bas og trommer løftede stemningen (og næsten også ta-
get) yderligere. 

Af Birthe Sloth

Nytårsbobler i Nørholm Borgerhus

Tusind tak til alle for at bidrage med både praktiske ting 
og musikalske indslag og for bare at møde op.  
Rigtig godt 2023 til os alle.

Arne+ Og Løftebryderne underholder til boblerne
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Nørholmegnens Samråd og Nørholm og Omegns Borgerfor-
ening er fortsat organiseret med kun en og samme besty-
relse. Denne varetager hele lokalområdets interesser som 
repræsentant for lokalområdet over for myndighederne i alle 
væsentlige forhold, så som skole, mobilitet, natur og rekreati-
ve områder.

Bestyrelsen er også bindeled for de arbejdsgrupper, der har 
som opgave at udvikle landsbyen Nørholm, samt at skabe 
aktiviteter, der som udgangspunkt er et tilbud til alle i lokal-
området.

Vi afholder generalforsamling ultimo marts hvert år. Det er 
kun medlemmer af foreningerne, der har stemmeret og med-
lemskabet skal være oprettet mindst 30 dage før en general-
forsamling. Dette er endnu en god grund til at få kontingen-
tet betalt her i januar - og selvfølgelig også til at melde sig 
ind, hvis man stadig går med overvejelser herom.

Der indkaldes senere til generalforsamling via mail til alle 
medlemmerne, samt i næste udgave af Nyhedsbrevet ”Bor-
gernyt”, der udsendes via mail primo marts 2023. Man kan 
dog også læse Borgernyt via opslag på Facebook.

Generalforsamling

Også i 2022 har vi heldigvis kunnet hilse nye familier velkom-
men i Restrup Enge, Nørholm og Klitgård, men også i Mel-
lemholm og andre steder i det åbne land ser vi, at der bliver 
handlet huse og ejendomme. Velkommen til alle jer, der har 
valgt Nørholmegnen som bosted.

Værs’go – en typisk lokal buket til alle jer, der har valgt at bo-
sætte jer i fjordlandet vest for Aalborg.

Velkommen til alle tilflyttere
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Stof til Nyhedsbrevet:  Send en mail til noerholmborgerforening@gmail.com
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Værd at huske

Samrådsmødet
Alle foreninger og interessenter 
mv. vil modtage en invitation i 
starten af februar. 

Herefter I skal huske at foretage 
en tilmelding til Samrådsmøde 
og spisning  
 senest d. 25. februar 2023.

Skriv en mail med oplysning 
om navn og adresse på delta-
gerne til samrådets sekretær 
fmidtgaard62@gmail.com

Kontakt til foreningerne
Nørholmegnens Samråd har en hjemmeside, 
hvor det er muligt at finde kontaktoplysninger 
til hele lokalområdets foreninger.

www.borgernyt.dk

Klik på Foreninger i fanebjælken

Hvis der på hjemmesiden mangler kontaktop-
lysninger til en forening, er du velkommen til at 
skrive til os.

Skriv til noerholmborgerforening@gmail.com

På hjemmesiden findes der oplysninger om lo-
kalområdet og er man tilflytter eller på tur i om-
rådet, kan der også findes nyttige oplysninger 
om naturen, stier, erhvervslivet og meget andet.


