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Udvikling i landdistriktet 
Hvordan skaber vi udvikling sammen – land, by og  
kommune?

Land og by er hinandens forudsætninger. Hvis de 
skal supplere hinanden bedst muligt, skal land og by 
arbejde sammen og hver især have tydelige roller. 
Det er udgangspunktet, når Hjørring Kommune skal 
revidere Strategi for udvikling i landdistriktet. 

Hvilke værdier skal ligge til grund for en ny strategi? 
Hvilke roller skal land og by spille – og hvordan 
supplerer man bedst hinanden? Hvilke roller skal 
kommune og borgere spille – og hvordan bakker vi 
hinanden op i de roller?

Det er blot nogle af de spørgsmål, vi gerne vil disku-
tere på en række debatmøder i marts og april. Mø-
derne indledes med et inspirationsoplæg, hvorefter 
der er god tid til fælles debat om aftenens emne. 

Alle er velkomne, og vi håber, I har lyst til at være 
med.

Mandag den 13. marts kl. 19.00-21.30  
i Lendum Kultur og Borgerhus,  
Kammervej 16, 9870 Sindal
Sådan ligger landet
Præsentation af evalueringen af nuværende land-
distriktsstrategi og nøgletal for udviklingen i land-
distriktet
 •  Oplægsholdere: 

Marie Louise Hartvig Widding, Se til Siden 
Peder Thøgersen, Hjørring Kommune

Torsdag den 16. marts kl. 19.00-21.30  
i Borgernes Hus, Uggerhøjvej 25, 9800 Hjørring
Samarbejde og organisering
Samarbejde mellem kommune og borgere, byernes 
roller, Samling og Sammenhold, landsbyklynger, med 
mere
 •  Oplægsholdere: 

Sille Hedvig Wilhelm Clausen,  
Guldborgsund Kommune 
Helle Friis, Hjørring Kommune

Mandag den 27. marts kl. 19.00-21.30  
i Skummesalen, Vittrup gl. Mejeri,  
Løkkensvej 826, 9480 Løkken
Bosætning
Fortællinger fra landdistriktet, alternative boformer, 
erhverv og turisme og iværksætteri
 •  Oplægsholder: 

Birthe Linddal, Fremtidsforskeren

Mandag den 3. april kl. 19.00-21.30  
på Lørslev Friskole og Børnecenter,  
Ugiltvej 881, 9800 Hjørring
Frivillighed og fællesskaber
Foreningslivet og uorganiserede aktiviteter, det 
tilfældige møde, faciliteter og mødesteder
 •  Oplægsholder: 

Louise Kolbjørn, SYMB! Innovativt, kreativt og 
socialt fællesskab

Supplerende høring af  
Forslag til Kommuneplan 2016 
Hjørring Kommune har modtaget knap 170 hø-
ringssvar i forbindelse med den ordinære høring, 
og vi er nu i gang med at behandle alle indsigelser, 
forslag og bemærkninger. 

Mindre ændringer kan indarbejdes i kommunepla-
nen uden supplerende høring, mens større æn-
dringsforslag vil kræve supplerende høring.

På den baggrund gennemfører Hjørring Kommune 
en supplerende høring af Forslag til Kommuneplan 
2016 vedrørende tre punkter:
1.  Nyt boligområde i Hjørring på ca. 2,7 ha ved 

Svendsvej 
2.  Arealreservation til regnvandsbassin i Sindal 
3.  Ændring af rammeområde ved Tannishus i Tver-

sted, så der kan opføres restaurant, café og lign. 

Kommuneplanen er en digital plan, der kan findes 
på www.kommuneplan2016.hjoerring.dk.

Hvad mener du? 
Hjørring Kommune vil gerne høre din mening om 
de tre ændringspunkter. Du kan sende dine be-
mærkninger, kommentarer og indsigelser via hjem-
mesiden www.kommuneplan2016.hjoerring.dk.

Du kan også sende en mail til tmplan@hjoerring.
dk eller et brev til Hjørring Kommune, Teknik- og 
Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring 
– Husk at angive »Høringssvar til Kommuneplan 
2016«.

Høringsfristen er mandag den 13. marts 2017. 

Kontaktinformation 
Oplysninger om Forslag til Kommuneplan 2016 kan 
fås på tlf. 72 33 67 96.

Miljøvurdering
Planforslaget er omfattet af kravet om miljøvur-
dering iht. Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Der er udarbejdet en miljørapport, 
som indgår i det samlede materiale. 

Fastelavn fejret 
i Børglum

Der var fastelavnsgudstjeneste i 
Børglum kirke. Sognepræst Anna 

Margrethe Saxild var i godt selskab 
med en masse udklædte børn. Se-
nere fortsatte festen i forsamlings-
huset med at slå katten af tønden. 

Foto: Kirsten Olsen

Af Kirsten Olsen 
loekken@nordjyske.dk
DET ER et foredrag til foræl-
dre, lærere og pædagoger 
om dig og børnene i dit liv. 

Arrangementet foregår i 
Løkken Skoles aula med ind-
gang fra Studievej torsdag 
den 2. marts kl. 19.30.

Alt for ofte oplever børn og 
voksne at stjernestunder 
slukkes i stress og jag. Til 
dette foredrag med Pernille 
Dybro lærer du praktiske 

redskaber til at skabe (små) 
forandringer i din travle 
hverdag som forældre/un-
derviser. Du får masser af 
konkret inspiration til hvor-
dan tilværelsen med børne-
ne bliver sjovere.

Læs mere på Pernille 
Dybros hjemmeside www.
dybro-yoga.dk

Arrangør er Kulturhus 
Løkken.

BANG - når 
hverdagen 
eksploderer

SØNDAG DEN 5. marts kl. 15 
er der koncert med kvintet-
ten Nordstrand i Vrå Kirke.

De vil byde på moderne 
fortolkninger af Inger Lau-
ritzens sange, og Rubjerg 
Knude koret medvirker des-
uden ved nogle af dem.

Nordstrand har taget navn 
efter det hus i Lønstrup, som 

Inger Lauritzen bor i, og som 
hun har boet i hele sit voksne 
liv.

Vokalist i kvintetten er Ma-
thilde Fadborg Sørensen, 
som er barnebarn af Inger 
Lauritzen. Derudover er det 
Liv på violin, Mads på klaver, 
Andreas på saxofon og Sø-
ren på bas.

Koncert med 
Nordstrand

 PR-Foto 

Opret dit CV på 

www.nordjyskejob.dk


