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Klik ind på www.hjoerring.dk
eller scan QR-koden med din 
smartphone og se afgørelserne.

Elkærvej 17, Bindslev
Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug 

Uggerby Skovvej 15 – Uggerby Plantage
Landzonetilladelse til opstilling af 4 shelters

Lønstrupvej 489, Hjørring
Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug

Saksagervej 190, Vrå
Tilladelse til genanvendelse af slagge, samt afgørelse om 
ikke VVM-pligt.

Vesterheden 2, Vrå
Landzonetilladelse til garage/lade

Kammervej 57, Sindal
Landzonetilladelse til integreret garage

Tegldal 7, 9830 Tårs
Landzonetilladelse til ændret anvendelse af et areal på 45 m2
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Det sker på dit Bibliotek

Kunsten at forføre 
en elg
Rane Willerslev 
Onsdag 27. april kl. 19.00 
på Hjørring Bibliotek
Rane Willerslev er forfatter og en af Danmarks største 
antropologer. Han har gennemført en række ekspe-
ditioner til Sibirien; i begyndelsen sammen med sin 
tvillingebror Eske Willerslev, og senere på egen hånd.
Arrangeret i forbindelse med Forskningens Døgn.
Billetpris: 50 kroner

Rikke Bruhn Trio 
Fredag 29. april kl. 19.30 
på Løkken Bibliotek
Den nordjyske sangerinde Rikke Bruhn udgav i 2014 
sit andet album, “Tin Box”. Hendes trio består af hende 
selv på vokal, Palle Hjorth på tangenter og kor samt 
Henrik Bruhn på guitar og kor.
Billetter sælges ved indgangen 
Pris: 100 kroner 
Arrangør: Kulturhus Løkken

Jussi Adler-Olsen
Fredag 6. maj kl. 16.00 
på Hjørring Bibliotek
Mød forfatteren og hør om hans tætte forhold til bog-
bloggere og om hans bøger (- og måske også lidt om 
den næste bog...)
Billetpris: 50,- kr.

Se mere info på www.hjoerring.dk
Billetsalg og flere oplysninger på www.hjbib.dk

Hjørring Bibliotekerne

Sprogøvej, 9800 Hjørring
Nedlæggelse af omkoblingsplads samt tilhørende 
vejadgang

Klik ind på www.hjoerring.dk
eller scan QR-koden med din 
smartphone og se høringerne.

Projektet ”Løkkensvej – Lev godt, 
lad det gro”
Bor du ved Løkkensvej? 

Hjørring Kommune inviterer til møder om Visionspla-
nen - forslaget til indsatser og forsøg i byerne langs 
vejen over de kommende � re år. 
På de to møder vil vi fortælle bl.a. om tankerne 
bag planen og drøfte med jer, hvordan vi sikrer det 
bedste samarbejde mellem kommunen og borgerne 
langs Løkkensvej.

Kultur- og Idrætscentret, Hundelev onsdag 27. april
Skummesalen, Vittrup  torsdag 28. april
Begge dage kl. 19.30 – 21.30

Yderligere information: 
Bente Mouritzen, Plan & Udvikling, tlf.: 72 33 32 51, 
mail: bente.mouritzen@hjoerring.dk

Frivillig søges til Aktivitetsklubben 
i Cathrinegården, Hjørring 
Brugerne mødes hver anden mandag 
fra 13.30 – 15.30. 

Der er brug for hjæl p til ka� ebrygning, borddækning, 
oprydning samt planlægning af eftermiddagene. 

Har du lyst til at give en hånd, og være med i det 
hyggelige samvær så kontakt: 
Gurli Kirkedal – 41 22 55 31 

Tovholder Frivillighedens Huse 
Aktivitetsklubben Cathrinegården er en del af Frivil-
lighedens Huse.

Tilmeldingen til den nye sæson er 
startet på Hjørring Musiske Skole

Klik ind på denmusiske.dk 
og tilmeld dig eller dit barn nu.

Fristen er onsdag den 4. maj 2016

Med venlig hilsen Hjørring Musiske Skole
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Møde i Byrådet onsdag den 
27. april 2016 kl. 18.00
Mødet afholdes på Hjørring Rådhus, Springvands-
pladsen 5 i Hjørring, og alle er velkomne til at 
overvære den åbne del af mødet og eventuelt stille 
spørgsmål til Byrådet - ved mødets start - om de 
punkter, der er på dagsordenen. 

Offentliggørelse af dagsordenspunkter og referater 
for møderne sker på www.hjoerring.dk, hvor det 
endvidere er muligt at abonnere på Byrådets dagsor-
dener og referater via e-mail.

Følg byrådsmøderne på 
TV og på din computer
Du kan følge byrådsmødet på TV via infokanalen 
og på  www.hjoerring.dk/TV, hvor vi live-streamer 
møderne fra kl. 18.00, og hvor du kan se tidligere 
møder og behandlede punkter i videoarkivet. 

ÅLBÆK: I Ålbæk Kirke er der forårskoncert med Nordsøkoret torsdag 28. april, 
og her skal foråret synges frem. Nordsøkoret er et flerstemmigt amatørkor, 
der har eksisteret i 28 år. Koret arbejder med udtrykket, både tekstligt og 
musisk, og oftest a cappella. Koret ledes på 12. år af Vibeke Rolskov. 

Nordsøkoret giver koncert

Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

HJØRRING: I mere end tyve år 
har Rotary Hjørring haft en 
lille gavekasse. 

Den har givet mulighed for 
at give mindre portioner 
penge til borgere i Hjørring 

og Omegn, som andre har 
opdaget står med et akut 
økonomisk problem.

Gavekassen er gennem al-
le årene blevet bestyret af 
Mogens Blom-Hansen. Pen-
gene i kassen stammer alt 
sammen fra indbetalinger 
fra de 58 medlemmer.

En lille  
hjælpe- 
kasse
HJØRRING: Rotarianerne lægger 
penge, når de mødes, og midlerne 
bruges til humanitært arbejde.  
Blandt andet hjælper klubben  
medmennesker i nød

 » Jeg synes principielt, at 
det hele skal foregå så diskret 
som overhovedet muligt.
MOGENS BLOM-HANSEN, bestyrer af gavekasse


