
FREDERIKSHAVN: Igennem 11 
år har Henrik Andersen arbej-
det ulønnet i ledelsen i White 
Hawks, og han elsker det. Side 5

Lysten driver værket
HJØRRING: 10.000 
internetbrugere skal 
omstille sig fra 
1. februar. Side 2-3

Nye tider

BRØNDERSLEV • FREDERIKSHAVN • HJØRRINGMANDAG 30. november 2015 www.nordjyske.dk

Skiferie
inkl.

LIFTKORTinkl.

LIFTKORT

Se mere & book 
på stenaline.dk

SKEIKAMPEN 874,
4 DØGN INKL. FÆRGE T/R + BIL

FRA
/PERS

Naturen rammes ikke
FORFLYTTELSER: Naturen bliver ikke ødelagt ved, at Brønderslev Kommune � ytter 
to ansatte fra natur- og vandløbs-området, forsikrer udvalgsformand

Der var godt fyldt i lands-
bybrugsen i løbet af søndag 
formiddag.   Foto: Hans Ravn

HUNDELEV: Mens mange 
landsbyer har måttet lukke 
deres forretningsliv igen-
nem de sidste mange år, er 
der en anden form for opti-
misme i Hundelev.

Tidligt søndag morgen 
stod der således cirka 100 
mennesker klar til at træde 
ind i en ny moderniseret 
Dagli’ Brugs i landsbyen.

Det er et nyt koncept for 
Dagli’ Brugsen, som Coop 
vil lancere over de kommen-
de år i hele landet, der ligger 
til grund forrenovering. 
Hundelev Brugs er den før-
ste i Vendsyssel, der har gen-
negået moderniseringen.

Niels Hausgård stod for 
den officielle åbning, hvor 
han roste Hundelev.

Gang i 
lands-
 byen

Tilbuddene gælder i føtex 

Hjørring, Frederikshavn & Brønderslev.

ÅBENT ALLE UGENS DAGE TIL KL. 21.00

Tilbuddene gælder 
til og med fredag 4. december

Ny hjemmeside 
med endnu flere tilbud

www.foetex.dk

AMO 
Hvedemel
2 kg.

Kun

9,-
Lurpak 
smør
Alm. eller 
smørbar
250 g.

Kun

10,-
TIRSDAG
•  Købmanden Vestergade

i Brønderslev . . . .kl. 10.00-12.15
•  Brugsen i Tylstrup

 . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 13.00-14.30
•  Rema 1000, Sdr. Omfartsvej 2, 

Brønderslev . . . . .kl. 15.00-17.00

ONSDAG
•  F24 Tankstationen,

Sindal . . . . . . . . . . .kl. 10.00-12.30
•  Min Købmand, Sønderbro 12, 

Bindslev . . . . . . . . .kl. 13.00-14.30
•  Min Købmand, Nørregade 51, 

Sindal . . . . . . . . . . .kl. 15.00-17.00

TORSDAG
•  Rema 1000, Markedsvej,

Brønderslev . . . . .kl. 10.00-14.00
•  HT Superland, Bredgade 12,

Tårs . . . . . . . . . . . . .kl. 15.00-17.00

FREDAG
•  Rema 1000, Sophus Falcksvej 2, 

Sæby . . . . . . . . . . . .kl. 10.00-12.45
•  Brugsen, Markedsvej 14,

Dybvad  . . . . . . . . .kl. 13.30-17.00

FRISKE FISK
FISKEBILEN FRA TVILLING LARSEN
HOLDER HVER UGE HER:

TELEFONNR. TIL
FISKEBILEN 2447 9535

 Side 2-3

 Side 8-9
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Hjørring
Telefon 99245111 E-mail hjoerring@nordjyske.dk   
Adresse Frederikshavnsvej 81, 9800 Hjørring

 ¤ Frederik Hedegaard Thomsen,
Grethesvej 14,
Hjørring,
15 år.

Fødselsdag

VITTRUP: Restauratørparret på Vittrup Centret, Lisbet og 
Uffe Nielsen, inviterer søndag 6. december kl. 12 alle til 
at synge julen ind sammen med det dygtige kor Pi’rne fra 
Sygehus Vendsyssel.  

- Vi glæder os til efter hyggelig eftermiddag med god 
mad og fællessang sammen med Pi’rne under ledelse af 
dirigenten Kjeld Andersen, siger værtsparret. Der bliver 
lejlighed til at synge med på julens kendte sange. Pi’rne 
blev startet i 1990 og har nu cirka 30 medlemmer, der al-
le har tilknytning til sygehuset. Korets dirigent Kjeld An-
dersen har været med lige fra korets start. Dets repertoire 
er meget varieret. Det spænder lige fra danske sange til 
gospel, Beatles og klassisk samt naturligvis julens sange. 
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til Vittrup 
Centret senest 2. december. Der tages entre.

Pi’erne synger i Vittrup Centret

HJØRRING: Jacob Birkler, der er formand for etisk råd, er 
inviteret til Hjørring af SIND for at fortælle om spørgsmå-
let om aktiv dødshjælp - et af de mest komplekse etiske 
spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mel-
lem tilhængere og modstandere. 

Men hvad er op og ned i debatten, og hvad fortæller 
den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et 
bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv døds-
hjælp. Det handler om vores forhold til døden og vores 
kamp for at udskyde det uafvendelige. Men i kampen for 
at forlænge livet, kan det tabes undervejs. Derfor er det i 
visse tilfælde ikke livet, vi forlænger, men snarere døds-
processen. Foredraget fokuserer på den udsigtsløse be-
handling og, hvordan vi skaber et sundhedsvæsen, der 
ikke kun behandler, men også finder mening i at lade væ-
re. Det handler ikke om at beregne, hvad der er udsigts-
løst, men om at spørge til patientens udsigt.

Det foregår onsdag 2. december kl. 19 i Forsamlings-
bygningen, Østergade 9, Hjørring. Det er gratis at delta-
ge, og man behøver ikke at være medlem af SIND.

Foredrag med Etisk Råd-formand 

 Privatfoto

Af Allan Vinding Sørensen
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

HJØRRING: Responstiden på 
udrykning bliver den sam-
me, når Hjørring Kommu-
ne bliver en del af det nye 
Nordjyllands Beredskab 
I/S.

Claus Mørkbak Højrup 
(V) som sidder i kommu-
nens beredskabskommi-
sion, glædede sig på by-
rådsmødet over, at det er 
lykkedes at skabe et fælles 
selskab. 

- Det er vigtigt, at vi tæn-
ker på tværs af kommuner-
ne, så vi kan fastholde re-

sponstiden, sagde Claus 
Mørkbak Højrup.

Han pegede på, at det 
kan blive et problem at re-
kruttere i fremtiden, hvis 
staten skærer ned på sin 
del værnepligtige i det na-
tionale beredskab.

Borgmester Arne Boelt 
(S) understregede, at det 
er statens opgave.

- I kommunerne har vi 
taget vores del af besparel-
sen. Staten må også tage 
sin del, sagde Arne Boelt.

Byrådet vedtog enstem-
migt vedtægterne for det 
nye fælleskommunale be-
redskab.

Responstid bliver 
fastholdt

Af Gunnar Onghamar
gunnar.onghamar@nordjyske.dk

HJØRRING: Et hemmeligt sted 
i Hjørring er der et kæmpe-
lager af spritnye bredbånds-
routere. Sådan cirka 10.000 
styks, og de er nu på vej ud 
til de af Hjørring Antenne-

selskabs, HAS, medlemmer, 
som får bredbånd gennem 
foreningen.

Fra 1. februar 2016 over-
tager antenneselskabet igen 
bredbåndet, efter at det har 
været drevet af Stofa i om-
kring 15 år.

Hjørring Antenneselskab 

har omkring 20.000 med-
lemmer, hvoraf de 10.000 
også får internet gennem ka-
belet.

Formand for Hjørring An-
tenneselskab, Kurt Larsen, 
lægger ikke skjul på og er 
stolt over, at antenneselska-
bet var tidligt ude med bred-
bånd. Som en af de første 
antenneforeninger tilbød 
det lokale antenneselskab 
bredbånd til brugerne.

HAS overdrog driften til 
Stofa i sin tid, men har nu 
overtaget nettet igen.

- Det er i bredbåndet, ud-
viklingen kommer til at ske, 
og vi er ikke vendelboer for 

ingenting, så derfor overtog 
vi nettet igen, siger forman-
den, som lover og forsikrer, 
at brugerne til samme pris 
som i dag får højere hastig-
heder.

Købt og betalt
De omkring 10.000 husstan-
de i Hirtshals, Sindal og 
Hjørring skal før 1. februar 
installere en ny router.

Antenneselskabet havde 
håbet at kunne overtage 
brugernes nuværende rou-
tere, men det ville Stofa ikke 
være med til.

Så derfor skal alle brugere 
aflevere og skifte router.

10.000 modems på vej  ud til kunderne
OMLÆGNING: 1. februar får 20.000 
husstande i Hjørring Kommune ny 
udbyder af fjernsynskanalerne, mens 
HAS selv overtager bredbåndet 

Af Michael Strandfelt  
og Hans Ravn
michael.strandfelt@nordjyske.dk

HUNDELEV: Klokken 8 søndag 
morgen var der stadig bælg-
ravende mørkt, og den vars-
lede storm var så småt be-
gyndt at ruske godt i vinter-
frakkerne, så det var ikke li-
gefrem fordi, der var så man-
ge ydre omstændigheder, 
der folk trak ud på tur i Hun-

delev. Men det på trods, stod 
der cirka hundrede menne-
sker klar i den kolde mor-
gen, da Dagli´ Brugsen i 
Hundelev kunne slå dørene 
op for en renoveret forret-
ning.

- Jeg har debatteret om 
udkantsdanmark masser af 
gange, og jeg ville ønske, at 
alle dem, jeg har diskuteret 
med, kunne se, hvor mange 
der dukker op på en kold 
morgen i Hundelev bare på 
grund af en brugs, sagde Ni-
els Hausgaard blandt andet i 
en kort tale inden han klip-
pede den røde snor over.

- De tror, at det kun er folk 

der er fattige og på røven, 
der bor herude, men det her 
er et bevis på, at der er mas-
ser af liv herude, sagde den 
satiriske sanger, der selv bor 
i byen.

Taget i betragtning, at der 
officielt bor 238 mennesker i 
den lille landsby, må man da 
også konstatere, at det tre-
cifrede antal mennesker, der 
stod klar til træde ind i de ny-
renoverede lokaler, var af en 
ganske pæn størrelse.

Det var dog ikke noget, der 
kom det mindste bag på 
brugsuddeleren Jan Poul-
sen.

- Det overrasker mig slet 

Der var rundstykker til de mange, der havde trodset kulden.

ÅBNING: Lokalpatriotisme og stolt-
hed, da hundrede mennesker så Niels 
Hausgaard indvie nyrenoveret brugs

- De tror, vi 
kun bor her, 
fordi her  
er billigt
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www.toftegaardstransport.dk 
Toftegaards Transport

SÆBYVEJ 106 • 9800 HJØRRING 

Ring for uforpligtende tilbud på 20 11 25 77
Følg os på facebook: 

”Toftegaards Transport”
Mulighed for gode tilbud

ER DU KLAR 
TIL VINTEREN? 
Vi tilbyder snerydning og saltning ved hele villaveje, fabrikker, 
 boligforeninger mm. Ved meget sne klarer vi også bortkørsel. 

Vi holder åbent alle hverdage fra 7.00 – 16.00, 
ingen fast bemanding, ring derfor altid for aftale.

Vi har konkurrencedygtige priser på sand og knust beton

Sandgraven befi nder sig på Søndermøllevej i Hjørring

SALG AF SAND
FRA EGEN SANDGRAV

LANDINSPEKTØRFIRMAET

BIRK & BOE I/S

Nørrebro 11 • 9800 Hjørring • www.birkogboe.dk • info@birkogboe.dkNørrebro 11 • 9800 Hjørring • www.birkogboe.dk • info@birkogboe.dk

Birk & Boe har eksisteret i næsten 200 år.
Vi har opbygget en solid erfaring, og vi sætter konstant en ære i at løse vores opgaver 
på højeste tekniske niveau samt i at levere en kvalifi ceret og professionel rådgivning.

Vi løser alle typer landinspektøropgaver.

Ring for en uforpligtigende samtale
på tlf. 98 92 16 00.

Landinspektør 
Per Egebak

Landinspektør 
Lars Birk Jensen

Landinspektør 
Peder Bønnelycke

HIRTSHALS: Det er Hjemmeværnets Musikkorps, der sørger for 
julestemningen, når der 2. december klokken 19.30 indbydes 
til julekoncert i Hirtshals Kirke.  Ugen efter, 9. december klok-
ken 19.30, spiller korpset i Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring. 

Julekoncerter med hjemmeværnet

10.000 modems på vej  ud til kunderne
De er nu på vej til bruger-

ne, som skal sende den gam-
le til Stofa på brugerens reg-
ning.

Når antenneforeningens 
folk kommer med den nye 
router, har de en kasse med, 
som den gamle passer i.

- Vi er en forening, og vi 
skal ikke tjene på det her, 
men som et plaster på såret, 
så giver vi halv pris i februar, 
så er portoen dækket ind, si-
ger Michael Bermann.

Det er dog kundens ansvar 
at sende den brugte router 
tilbage. Gør man det ikke in-
denfor fem dage, bliver det 
en dyr affære.

Kurt Larsen, formand for Hjørring Antenneselskab, foran de  
omkring 10.000 internet-routere, som skal tages i brug 1. februar 
næste år.  Foto: Axel Søgaard

Niels Hausgaard 
formåede at få 
smilede frem i  
løbet af sin korte 
tale, hvor han  
også læste et digt 
om udkants-
 danmark op.

ikke. Vi har et rigtig godt 
sammenhold har i Hundelev 
og folk møder op, når der er 
noget i byen, mener brugs-
uddeleren, der også frem-
hæver starten af Hundelev 
Friskole i sommer som et ek-
sempel på, hvor glade byens 
beboere er for at støtte op lo-
kalt.

Den første i Vendsyssel
Jan Poulsen kan glæde sig 
over at blive valgt af Coop til 
at være blandt de første bu-
tikker til at gennemgå en 
modernisering, der efter 
planen skal foregå i hele 
Dagli´ Brugs-kæden i løbet 

af de kommende år. Her har 
Coop lagt vægt på at starte 
ud hos de butikker der kører 
godt i forvejen for at skubbe 
konceptet godt i gang, og 
med mangeårige overskud i 
brugsforeningen i Hundelev 
er deres forretning altså 
valgt til at blive den første af 
Dagli´ Brugserne i Vendsys-
sel, der er gennemgået mo-
derniseringen, der ud over 
at være udseendemæssig 
omfatter mulighed for at kø-
be kaffe og en sektion af lo-
kale varer. 

Ombygningen har kostet i 
omegnen af 1,2 millioner 
kroner.


