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Maleriudstilling på Bratskov
BROVST: I perioden 2.-22. marts udstiller kvinder fra fra Vita Pedersens

malerhold udvalgte værker. I weekenden vil en eller flere af udstillerne være
til stede. Man kan opleve værker af: Birgit Stokbro, Martha Evan Christiansen, Anne Marie Kornum og Charlotte Andersen.

Bakgården-boliger
REJSEGILDE: Interessen for at bo centralt i Aabybro er
stor. 12 af 15 boliger er allerede solgt, inden de er opført
Af Anders Andersen
og Ajs Nielsen (foto)
anders.andersen@nordjyske.dk

Den ”lyserøde” mur fra Ringkøbing var svær at nedbryde, her
prøver Julie Aagaard Poulsen.

Team Aabybro ude af pokalen
AABYBRO: Tirsdag aften var der lagt op til en spændende

pokalhåndbold i DGI-Huset mellem Team Aabybro (2.
division) og Ringkøbing Håndbold fra Dameligaen.
Hjemmeholdet var meget tændte fra start, og med en
scoringer af de to fløje, Ditte Jespersen og Nanna Kjær
Jensen, kom hjemmeholdet foran 2-0.
Som kampen skred frem kunne man godt se, at pigerne
fra Ringkøbing havde et ekstra gear, og efter 15 minutter
kom udeholdet foran 7-6.
Pigerne fra Team Aabybro kæmpede godt, og især
fløjene var meget toneangivende.
Ringkøbing kunne gå til halvleg med en føring på 1511. I anden halvleg prøvede den landsholdsaktuelle
træner fra Ringkøbing, Allan Heine forskellige forsvarsmodeller som f. eks. 3 - 3 eller 4 - 2. Det krævede at spillerne fra Team Aabybro virkelig skulle løbe meget for at
kunne komme på skudhold.
Kampen endte med en sejr til Ringkøbing Håndbold på
30-25. Kampens spiller for hjemmeholdet blev Nanna
Kjær Jensen, som scorede 8 mål, og hun kæmpede fantastisk i forsvaret, som desværre også gav en del udvisninger. Nu kan Team Aabybro koncentrere sig om de sidste
fire kampe i 2. division.
Stillinger undervejs: (6-5)(7-9)(11-15)(16-20)(1926)(25-30).
Team Aabybro stillede med følgende hold: Mie Krogh
Larsen, Julie Aagaard Poulsen (1 mål), Caroline Gaardbo, Ditte Jespersen (6), Nicoline Skals, Lene Dietz, Malene Trudslev, Helle Bjerg, Thilde Mathiasen (3), Nanna
Kjær Jensen (8), Kathrine Stilling (4) og Pernille Kjær
(3).

Frækt foredrag og mandehørm
SLETTESTRAND: Kommende

fredag er der både dømt
mandehørm og ladies
night på Hotel Klitrosen i
Slettestrand, når Jakob
Olrik i en rigtig mand til
kvindesnak tager bladet
fra munden og afslører,
hvordan mænd tænker, og
hvordan de skal tiltrækkes,
forføres og fastholdes.
Inden damerne kommer
til at skrige af grin og høre
det måske lidt frække og
humoristiske foredrag, bliver der budt på en lækker
tapastallerken med alt,
hvad kvindehjertet kan
Jakob Olrik giver kvinderne et
par frække fif, mens mændebegære.
Mens kvinderne bliver
ne smager på øllene.  Pr-foto
klogere på mænd, så skal
mændene mandehørme til en ordentlig omgang
ølsmagning.
Det er Kent Boalth fra Thisted Bryghus, som har udvalgt otte forskellige øl, og halvvejs i ølsmagningen kan
mændene nyde øl-braiseret svinekæber med kartoffelmos. Når klokken slår 22.00 åbnes dørene til kvinderne,
og sammen er der lagt op til hygge med levende musik.

AABYBRO: Lige over for råd-

huset skyder 15 ejerboliger i
vejret i disse dage i Aabybros
nye kvarter, Bakgården, som
ligger på Aaby Sdr. Gade,
lige over for rådhuset.
Onsdag svajede den traditionelle krans fra toppen af
boligerne, og der er rigtig
god grund til at kippe med
flaget, for bygherren.
Allerede ved første spadestik i september var der solgt
syv boliger og i skrivende
stund mangler kun tre at blive solgt, hvoraf den ene er
reserveret.
- Det er gået over alt forventning. Vi var klar over, at
vi havde sikret os en perle i
byen, men havde ikke troet,
det ville gå så hurtigt, siger
Bent Graungaard, direktør
og partner i SennenBolig,
der står for opførslen af
boligerne.
De fleste af køberne kommer fra Aabybro og er personer, der ønsker at udskifte

deres gamle boliger med en
ny.
Boligerne er på 101, 116
og 130 kvadratmeter, alle i
ét plan med egen have og
carport.
Bent Gravengaard oplever
stort behov for mindre, nye
boliger med en mindre have
og plads til bilen:
- Vi kan klart mærke, at efterspørgslen efter den her
type boliger er voksende.
Det er primært førstegangskøbere og ældre, der er interesserede, siger Bent Graungaard.
De første beboere kan flytte ind fra 1. april, hvor de to
første boliger vil stå klar.
Derefter vil cirka to boliger
om måneden blive færdige,
og i oktober/november skulle de sidste husejere kunne
få udleveret nøglerne.

Bent Graungaard, direktør og partner i SennenBolig holdt en kort
tale og glædede sig over den store interesse for byggeriet.

Håndværkerne var hurtige til at
stille sig i kø til pølsevognen.

Udsigt til flere
familiefrokoster
HUSEJERE: Finn og Inga Bach er nybagte husejere af
Bakgården nummer 6 i Aabybro, som snart står indflytningsklar
Af Anders Andersen
anders.andersen@nordjyske.dk

AABYBRO: Ægteparret Finn

og Inga Bach er på gyngende
grund. Vi står på landgangsbroen henover mudderet til
hullet, hvor der engang
kommer en fordør. Broen vibrerer lidt, inden vi træder
ind på fast grund på det
uslebne betonfundament i
Bakgården nummer 6, som
parret har sikret sig.
Deres nye hus er næsten
klart. Mure, tag, vinduer,
slanger og elektronik er på
plads. Nu mangler blot gulv,
køkken og indbo. Finn og Inga Bach glæder sig til at flytte ind fra 1. juni.
De har tidligere boet i en
pragtvilla i Svenstrup på 250

kvadratmeter og bor nu i en
mindre andelsbolig i Aabybro, som lige er blevet solgt.
Men der er ikke plads nok,
så de opgraderer til 116 kvadratmeter med gåafstand til
skole, rådhus og indkøbsmuligheder.
- Placeringen midt i byen
var altafgørende for os. Her
er der kort afstand til det hele, siger Finn Bach glædesstrålende, mens parret viser
rundt i huset, der allerede er
indrettet i tankerne.
- Her får vi vores walk in
closet, siger Inga Bach, mens
vi vover os ind i soveværelset, der også har direkte adgang til badeværelset.
Ude på gangen er der to
mindre værelser på godt 10
kvadratmeter. De er allerede

fordelt.
- Jeg skal have pc-værelse
her og Inga skal have strygerum i det andet, siger Finn
Bach, mens vi stryger videre
ind til stuen, hvor parret har
fået lavet en del om i forhold
til standardtegningerne. Der
bliver plads til de helt store
armbevægelser, for der er
blevet højt til loftet, som går
til kip.
Der kommer glasdør ud til
gangen og en terrassedør er
flyttet for at give bedre plads
til møbler.
Fra stuens store sydvendte
glaspartier er der udsigt til
kommunekontoret og særdeles kort afstand til familien:
- Vores svigerdatter arbejder på kommunekontoret,

»

Vores svigerdatter
arbejder på kommunekontoret, og det
er jo ikke så godt, så
kommer hun nok herover til frokost hver
dag.

INGA BACH, nybagt husejer på Bakgården 6 i Aabybro.

og det er jo ikke så godt, så
kommer hun nok herover til
frokost hver dag, tænker Inga Bach højt og slår en stille
latter op.
Det er dog kun drilleri, for
parret er meget glade for at
bo i Aabybro, tæt på børn og
børnebørn, betror de.
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Udstilling om Gjøl-troldene til påske
RETTELSE: Tirsdag skrev NORDJYSKE, at der er påskeudstilling om Gjøl-troldene fra 4.-6.
marts. Det er forkert. Det er naturligvis fra lørdag 4. april - mandag 6. april, at udstillingen finder sted. På udstillingen afsløres en træskulptur af troldenes ”far”, Thomas Dam.
Der kan også ses keramik, gummi- og plasttrolde, stentøj, bøger og gamle film.

bliver revet væk
Der var godt fyldt, da spejderne i Tranum holdt den årlige spejderfest.Privatfoto

Stuvende fyldt til spejderfest
TRANUM: KFUM-spejderne i Tranum havde fuldt hus til
den årlige spejderfest og årsmøde i mandags. Næsten 90
spejdere, søskende, forældre og ledere valgte at tilbringe
et par hyggelige timer, lidt klemte, i den fyldte hytte.
Der var arrangeret underholdning med bevægelsessange, sketch og lege. Med ledere tæller gruppen cirka 65
medlemmer, fortæller Kim Levisen.
Regnskabet udviste et mindre underskud. Det forsøges
indhentet ved en mindre kontingentstigning.
Som ny forældre repræsentant i grupperådet, der er
fem i alt, blev Trille Poulsen valgt med Anette Thomsen
og Inge Lise Knudsen som suppleanter.

International bededag i Brovst
BROVST: Fredag 6. marts mødes kvinder fra forskellige

De første boliger står klar 1. april på Bakgården i Aabybro. 12 af 15 er allerede solgt og en er reserveret.

kirkesamfund i Brovst i Missionshus for at fejre kvindernes internationale bededag.
Kvinder fra de kristne kirker i Bahamas har i år tilrettelagt en gudstjeneste, som bruges jorden rundt den første
fredag i marts. Temaet er ”Forstår I, hvad jeg har gjort
mod jer?”
Alt materialet er udarbejdet af kvinder fra mange af de
største øer af de i alt 700 øer, som udgør Bahamas.
Kvindernes Internationale Bededag fejres i flere end
170 lande verden rundt, og i Danmark samles kvinder
godt 60 steder for at stå sammen med kvinderne i Bahamas.
Kvinderne på Bahamas giver os indblik både i deres
skønne, rige og meget mangfoldige natur og alt hvad de
er stolte af, men de fortæller også om de problemer de
står ansigt til ansigt med: mennesker med AIDS, unge enlige mødres kamp for uddannelse og forsørgelse af deres
lille familie.
Hvert år samles der penge ind ved gudstjenesten, og i
år går pengene til projekter i Letland og Rwanda.

DET SKER TORSDAG
FJERRITSLEV
14-16.30		Fjerritslev
Kirkecenter.
Strikcafé.

BROVST

Finn og Inga Bach foran deres næsten færdigbyggede hus på 116 kvadratmeter, der koster 1,8 millioner kroner. De kan flytte ind fra 1. juni.

Foto: Ajs Nielsen

9-12		Brovst
Aktivitetscenter.
Kortspil.
12.30-14 Kreative aktiviteter/spil.
13.30-15 Generalforsamling - Centerrådet.
13.30		Øland Medborgerhus.
Øland Seniorklub.
14.30-16		 ØAH Hallen.
Mandagsklubben bowling i Fjerritslev.
19-22		Brovst

Aktivitetscenter.
Patchwork.
19.30-21.30		Skovsgård
Hotel.
Dilettant på Skovsgård
Hotel - generalprøve.

AABYBRO
13-15		Aabybro Rådhus.
Borgerservice: Åben
Datastue.
19		Birkelse Plejecenter.
Hvetbo Koret.

PANDRUP
9.30-11.30		 Jetsmark
Idrætscenter.
PGU Seniorer Kroket.
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