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Jeg håber det breder sig til
»
»
endnu flere landsbyer og til områ-
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debyer.

BJARNE CLAUSEN, teamleder

Flere landsbyer
vil have en pedel
LANDSBYPEDEL: 5 landsbyer ved Hundelev er gået sammen,
og kommunens teamleder mærker interessen vokser
Af Poul Christoffersen
poul.christoffersen@nordjyske.dk

HJØRRING: Flere og flere
landsbyer i Hjørring Kommune vil udnytte muligheden for at have rådighed
over en landsbypedel.
- Der er ansat en pedel for
Mosbjerg og Tolne, ved Hundelev er fem landsbyer gået
sammen og jeg har ansøgninger liggende fra tre andre
områder i kommunen. Desuden er der flere interesserede, siger Bjarne Clausen,
Hjørring Kommune.
Han er teamleder for
blandt andet seniorjobbere,
og det er blandt dem at emner vælges ud og tilbydes et
ledigt job som landsbypedel.
- Ordningen har været en
stor succes i Mosbjerg og
Hundelev. Det handler me-

get om at finde de rigtige
folk til sådant et job. Alle seniorjobbere bliver spurgt om
hvad de kan tænke sig at lave. Landsbypedeller bliver
nøje udvalgt, og det bedste
er at have nogen, som i forvejen er engageret i et lokalsamfund, forklarer teamlederen.
Tanken med landsbypedeller er at de aflaster ildsjæle i forhold til rutineopgaver, så de kan få mere tid
til udvikling.
- Jeg håber det breder sig
til endnu flere landsbyer og
til områdebyer. Der er heller
ikke noget i vejen for, at nogle foreninger i et område af
kommunens største by går
sammen i en kvartermodel.
Det kan også være kulturinstitutioner, som går sammen
om at beskæftige en senior-

jobber som pedel, fortæller
Bjarne Clausen.
Ni foreninger med i ordning
I Hundelev området er det ni
foreninger fra Hundelev,
Rakkeby, Rubjerg, Gølstrup
og Vejby, der er gået sammen om at beskæftige en
fælles landsbypedel.
- Vi har lavet en fælles forening med vedtægter og bestyrelse, og foreningen er
godkendt af Hjørring Kommunes jurister, oplyser Poul
Berg fra Udviklingsgruppen
for Hundelev og Omegn.
Han er blevet den nærmeste arbejdsgiver for landsbypedeller og koordinator for
de ni foreninger, som har arbejdsopgaver til pedellen.
- Det er kanon med den her
ordning. Den giver samfundene herude et løft, og vi

kan allerede se det flere steder. Vi har fået den rigtige i
det job, udtaler Poul Berg.
På forhånd var han skeptisk overfor om der i de kommende måneder er arbejde
nok til landsbypedellen kan
virke på fuld tid.
- Det ser ikke ud til at blive
noget problem. Til vinterperioden har jeg nu kun 14 dage med ledighed. Der er
mange opgaver, der trænger
sig på, og nogle af opgaverne kan han lave hjemme i basis. Således har han 40 flagstænger fra beboerforeningen i Rakkeby, som skal males, fortæller Poul Berg.
Ordningen giver mulighed
for at landsbyer kan have en
pedel kvit og frit i indtil 6 år,
afhængig af hvornår vedkommende som seniorjobber overgår til efterløn. Men
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Kloakering - Kloak TV
Planering - Jordflytning
Udgravninger - Byggemodning
Slamsugning
Alle former for entreprenørarbejder

Af Poul Christoffersen

VRÅ MØRTEL

poul.christoffersen@nordjyske.dk
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Mørtel - Kalk
Kranopgaver
Vej -og støbematerialer
Modtagning af beton, tegl
og asfalt
• Transport af grus, sand og sten

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Risgaardsvej 64 • 9480 Løkken

Tlf. 98 99 91 88

• Vejlaboratorium,
komprimeringskontrol
• Genbrugsmaterialer,
knust beton og asfalt
• Jordhotel til byjord
• Mørtel er CE godkent

VRÅ MØRTELVÆRK
Sdr. Vråvej 121 • 9760 Vrå.

Tlf. 98 98 01 88

ALDRIG LÆNGERE VÆK
END DIN TELEFON

Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 7.00 - 15.30
Fredag
kl. 7.00 - 14.30
Lørdag
kl. 9.00 - 12.00
www.sejlstrup.dk • e-mail: info@sejlstrup.dk

Konstruktioner

Bygherrerådgivning

Energirådgivning

Geoteknik

Indeklima

Brandteknik

Tilstandsvurdering

Syn & Skøn

Fra idé til færdigt byggeri
Kontakt os
for en uforpligtende snak
www.erasmus.dk

En af landsbypedellens arbejdsopgave
foto: Martin Damgaard

Hundelev

KVALITET I FLERE GENERATIONER
SEJLSTRUP
ENTREPRENØRFORRETNING

der følger andre omkostninger med ordningen.
- Til opstart for landsbypedellen har vi købt grej for
30.000 kroner. De ni foreninger har hver betalt et beløb, og så har vi fået lokale
virksomheder til at være
sponsorer for arbejdstøjet,
oplyser han.
Da begrebet landsbypedel
dukkede op for få år siden
var det oppe at vende på et
møde i Landsbyforum uden
at vinde gehør.
- Det er rigtigt, at der har
været en del skepsis, men
når man i landsbyerne ser
hvad det i virkeligheden indebærer, så synes man det er
en god ordning, tilføjer Poul
Berg, som er Hundelevs repræsentant i det forum.

Østergade 11, 1. sal • 9800 Hjørring • Info@erasmus.dk • www.erasmus.dk

HJØRRING: På det sidste møde
i Landsbyforum vedtog de
tilstedeværende repræsentanter fra landsbyerne i
Hjørring Kommune, at der
kan søges midler fra Landsbyforums vedligeholdelsespuljen i forbindelse med en
landsbypedel har vedligeholdelsesarbejder, herunder
til redskaber og materialer,
som pedellen bruger.
Dermed bliver det lettere
for de landsbyer, der får godkendt og stillet en pedel til
rådighed, at bære de økonomiske omkostninger, der følger med pedellens arbejdsopgaver.
- Vedligeholdelsespuljen
er nogle af de bedste penge,
der stilles til rådighed for
landsbyerne. De er godt givet ud, og her i området har
de været til stor gavn. Jeg
kan kun anbefale, at alle
landsbyer benytter sig af
muligheden, siger Poul
Berg, Hundelev, der i 2012
afløste Knud Rødbro, tidli-

gere borgmester i LøkkenVrå som repræsentant i
Landsbyforum.
Siden puljen blev oprettet i
2009 har foreninger i Hundelev fået bevilget 83.800
kr. til forskellige vedligeholdelsesprojekter, og tilsammen har de fem landsbyer i
området, som er gået sammen om at få en landsbypedel, fået tilskud fra Landsbyforum på knap 165.000 kroner.
De to andre landsbyer Tolne og Mosbjerg, som også
har en landsbypedel til rådighed i efteråret 2013, har
siden 2009 ansøgt og fået tilskud på 82.200 kr. Også andre landsbyer som Uggerby,
Bjergby og Astrup har fra
starten været opmærksom
på puljen, som byrådet har
givet Landsbyforum mulighed for at disponere over,
mens en af de store landsbyer Lendum først i 2013 søgte
om et beløb.
Det første år havde puljen
en øvre ramme på 200.000
kr. Hver landsby kan hvert år
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Vedligeholdelsespuljen er nogle
»
»
af de bedste penge, der stilles til
rådighed for landsbyerne.
POUL BERG, Hundelev, repræsentant i Landsbyforum

GUDSTJENESTER
SØNDAG 29. DECEMBER
9
Astrup Kirke:
Ole Dybro.
9
Tornby Kirke:
Lea Hoff Ringgård.
9
Vrejlev Kirke:
Viggo Noe.
9
Hørmested Kirke:
Lise Munk Petersen.
9.30 Jelstrup Kirke:
Karsten Erbs.
10
Centerkirken, Hirtshals:
P. Mathew.
10
Hjørring Baptistkirke:
Torben Andersen, cafegudstjeneste.
10.30 Sct. Olai Kirke:
Hanne Nøhr Krüger.
10.30 Sct. Catharinæ Kirke:
Thomas Reinholdt Rasmussen.
10.30 Asdal Kirke:
Lea Hoff Ringgård.
10.30 Bindslev Kirke:
Katrine Kjeller Petersen.
10.30 Hirtshals Kirke:
Annemette Høgsbro.

er bliver at male de flagstænger, som Rakkeby Beboerforening sætter op til torve- og byfesten i byen. Arkiv-

10.30 Emmersbæk Kirke:
Hanne Kjeldsen.
10.30 Sejlstrup Kirke:
Viggo Noe.
10.30 Tversted Kirke:
Michael Schwensen.
10.30 Bistrupkirken:
Michael Esper Andersen.
10.30 Mygdal Kirke:
Nels Jacobsen.
10.30 Sindal Gl. Kirke:
Ole Dybro.
10.30 Jehovas Vidners Rigssal,
Hjørring:
Bliv aldrig sløv til at høre
v/Kjeld Christensen, Aalborg.

10.30 Løkken kirke:
Tove Brogaard.
10.30 Mosbjerg Kirke:
Lise Munk Petersen.
10.45 Lyngby Kirke:
Karsten Erbs.
11
Løkken Frikirke:
Gudstjeneste.
13.30 Vennebjerg Kirke:
Peder Madsen, børnegudstjeneste.
14
Vrå Kirke:
Viggo Noe.
16.30 Sct. Catharinæ Kirke:
Lars-Erich Stephansen.
19
Tårs Kirke:
Iben Aldal, julesalmer.

Sct Olai Kirke. 

Foto: Bent Bach

• Har din symaskine tabt tråden?

Vi laver alt
det som du ik
ke
kan få lavet
andre steder.

• Er din stokerstyring blevet for ”pillen”?

bruger pulje mest
søge om op til 20.000 kr. til
bestemte vedligeholdelsesprojekter, og under forudsætning af, at loftet i den øvre ramme ikke er nået.

I år blev rammen på
350.000 kr. ikke opbrugt
ved det sidste ordinære bevillingsmøde. Det betød at
kommunen og Landsbyfo-

rum her i december lavede
en ekstra ansøgningsrunde
til de resterende 90.000 kr.

• Har din radio tabt mælet?

• Har dit ladeapparat mistet energien ?
Eller har du et andet problem med et eller andet stykke
elektronik, som du ikke aner om/eller hvor det kan repareres,
så kontakt os

www.nmteknik.dk • nmteknik@nmteknik.dk.

DER ER PENGE I SKIDTET!
Ved du, at med en renovations aftale med os,
forvandler vi en del af dit affald til penge.
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, det er enkelt
og nemt og sparepenge direkte på bundlinjen.

KONTAKT
KONSULENT
FOR INFO
26314071

Kontorer i:
Aalborg
Frederikshavn
Vrå

7025 1964
9842 2847
9898 1964

.
.
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