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VESTRE RINGVEJ 21 . VRÅ . 3368 7557
ÅBENT: MANDAG - FREDAG KL. 9.00 - 17.00

VI FORHANDLER:
ROYAL CANIN katte- og hundefoder

ICELAND katte- og hundefoder
Equsana rideudstyr

Stort sortiment af hunde- katte artikler
Foder og tilbehør til fugle og gnavere

Foder til akvarie og havedams� sk

Bliv medlem af Land & Fritid Klub på
Land&Fritid.dk og få ekstra fordele

SUND KAT
3 varianter: kød –� sk – staldkat3 varianter: kød –� sk – staldkat

Poser med 15 kg.

kr. 

99,- 
inkl. moms

Husk gas til gasgrillen

Vi forhandler 
Kosan gas
  

Ombytningspris 
på 10/11 kg
 

KUN

 189,-

KUN

 11995

4 STK. KUN

 99,-
Gas ukrudstbrænder stav

Gasdåse
Stk 3995

 

Af Kirsten Olsen 

loekken@nordjyske.dk

TIRSDAG DEN 8. november kl. 
19 er der sangaften på Hun-
delev Friskole.

Det lykkedes at få en af de 
helt store sangskrivere til 
Hundelev, nemlig Jens Ro-
sendal.

- Jens Rosendal er den nu-
levende forfatter, der har 
flest sange med i Højskole-
sangbogen. Mange af dem 
har, som den mest kendte 
”Du kom med alt det, der var 
dig”, sunget sig ind i folks 
hjerter over hele Danmark, 
fortæller organist Anne Toft, 
som på vegne af menigheds-
rådet står for arrangemen-
tet.

Jens Rosendal er født i 
1932 i Thorshøj i Vendsyssel 
og er efter et langt liv med 
undervisning på især høj-
skoler nu foredragsholder 
med stort engagement i li-
vet, folket, kirken og spro-
get.

Ved sangaftenen akkom-
pagneres han af Jens Niel-
sen, som er komponist og 
kirkemusiker ved Brønder-
slev Kirke. Hans melodier er 
også at finde i Højskolesang-
bogen.

Det lokale ”Rubjerg Knude 
Kor” synger for ved fælles-
sangene og synger enkelte 
korsange under ledelse af 

Jens Nielsen.
- Arrangementet holdes i 

festsalen på Hundelev Fri-
skole, hvor menighedsrådet 
dækker op til kaffe i pausen. 

Alle er velkomne til en spæn-
dende og sangglad aften på 
Hundelev Friskole, slutter 
Anne Toft.

Sangaften i 
Hundelev Friskole 
med Jens Rosendal

Jens Rosendal. Arkivfoto

Jens Nielsen komponist og kirkemusiker ved Brønderslev Kirke. Ar-
kivfoto

PÅ LØKKEN skole var der dej-
lig duft fra hjemkundskabs-
lokalet i temaugen op til ef-
terårsferien.

Her var elever fra 7. år-

gang i fuldt sving med forbe-
redelse af menuen til mid-
dag for skolens elever. Des-
uden blev der igen i år sam-
arbejdet i ”Bag for en Sag” 

med Børns Vilkår om at 
samle penge ind til Børns 
Vilkårs arbejde.

Temauge med gang i køkkenet 
på Løkken skole

Privatfoto.


