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Himmerland
Telefon 99353535 E-mail himmerland@nordjyske.dk  
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

KULTURPARTNER: 

I sensommeren '69 samledes 450.000 mennesker 
foran en scene på en mark et par timer nord for New 
York. På scenen stod en nærmest endeløs række af 
tidens - og eftertidens - største musikalske ikoner. De 
kommende tre dages koncerter og kaos skulle gå over 
i historien som en af vor tids største og mest 
skelsættende kulturelle begivenheder. Oplev en 
musikalsk hyldest fra en række af landets bedste 
musikere til musikken og tidsånden fra en af nyere tids 
vigtigste musikalske milepæle.  

www.vmalfa.dk   

Woodstock ’69 - en hyldestkoncert 
Fredag den 27. september 2019 kl. 20.00 

 
www.vmalfa.dk - info@vmalfa.dk - 96 98 00 50  

Mondeo ST-line spækket med udstyr
Den nye Mondeo ST-Line er essensen af elegant og moderne design, men det smukke ydre handler ikke kun om udseende. 

Ford Mondeo er smukt designet for at give optimal effektivitet. Lige nu kan du spare 100.000 kr. på den populære Mondeo 

ST-Line med 6-trins manuel gearkasse. Det gælder selvfølgelig om du vælger 5-dørs eller Stationcar.  

Læs mere på ford.dk

Ford fejrer 100 år i Danmark

SPAR kr. 100.000 
på Mondeo ST-Line

A  Brændstofforbrug: 17,9-18,5 km/l. CO
2
 141-146 g/km. Ford Mondeo ST-Line er vist med 19” Shadow 

Black-alufælge med 7x2 eger (ekstraudstyr) og Stealth karosserifarve (ekstraudstyr). Vi tager forbehold for 

trykfejl og ændringer.

Mondeo ST-Line 2.0 EcoBlue 150 hk
6-trins manuel gearkasse - 5-dørs 
Før pris: 440.315

KR. 340.315
Inkl. levering kr. 3.980

Mondeo ST-Line 2.0 EcoBlue 150 hk
6-trins manuel gearkasse - Stationcar  
Før pris: 459.350 

KR. 359.350
Inkl. levering kr. 3.980

Hobrovej 1 - 7

9600 Aars

Tlf: 98 62 12 99

www.ford.jensbuus.dk

Hobrovej 5 · Aars

Tlf. 98 62 12 99

.dk
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Hobrovej 5 

9600 Aars

Tlf: 98 62 12 99

jensbuus.dk
Hobrovej 5 · Aars

Tlf. 98 62 12 99
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ÅBNINGSTIDER:
Hverdage 7.30 - 17.30

Mandag 7.30 - 19.00

Søndag 13.00 - 16.00

HOBRO: Folkedansen er på 
ingen måder ved at dø i 
Hobro. Hver tirsdag aften 
vinteren igennem danser 
cirka 60 mænd og kvinder 
folkedans i Biecentret, 
hvor musikerne holder 
dem i sving med harmoni-
ka, guitar, klarinet m.m.

Første danseaften i dette 
efterår er tirsdag 24. sep-
tember klokken 19.30, 

hvor en leder guider delta-
gerne gennem dansens for-
skellige trin.

 - Ja, man kan kun blive i 
godt humør af sådan en 
dejlig aften, lover forman-
den for IK Rosendal Folke-
dansere, Ruth Domino.

I løbet af aftenen holdes 
der også en lille kaffe- og 
syngepause.

Atter folkedans  
i Biecentret

Af Line Lykkegaard Skou 
og Theis Markfoged (foto)
line.skou@nordjyske.dk

 
HADSUND: Lørdag eftermid-
dag gik det løs med en ud-
solgt kvindedag i Hadsund 
Kulturcenter. 

150 havde købt billet til 
dagen, der stod på shopping, 
lidt godt til ganen og fore-
drag ved Søs Egelind.

Det lyder umiddelbart 
som noget, mange mænd 
helst vil slippe for. 

Men det gælder ikke 
40-årige Thomas Jensen. 

Han driver til daglig sko-
butikken Allessko i Hadsund 
- og så er han en af de syv 
"Hadsund Madammer", der 
står bag den årlige kvinde-
dag.

- Jeg er jo ene hane i kur-
ven. Det har vi meget sjov 
med. Jeg bliver kaldt "Hane-
far" og "Hr. Madamme" af de 
andre. Mine venner og min 
familie griner da lidt af det. 

- Det gør min kæreste og-
så, men hun synes også, det 
er lidt pinligt, smiler Tho-
mas Jensen.

Mænd er meget velkomne 
på kvindedagen, der i år løb 
af stablen for sjette gang, 
men der er ikke mange, der 
frivilligt benytter sig af til-
buddet.

- Sidste år var vi to mænd. 
Men ham den anden var vist 
hevet med af konen, konsta-

terer Thomas Jensen.

Hjemmevant i kvindeunivers
Udover Thomas Jensens sko 
bliver deltagerne på kvinde-
dagen mødt med gode til-

bud på tøj, briller og smyk-
ker.

Thomas Jensen lægger ik-
ke skjul på, at dagen er en 
god forretning for hans bu-
tik. 

De kvindelige kunder står 
for 70 procent af omsætnin-
gen i Allessko, som Thomas 
Jensen driver med sin far. 

- Så uden kvinder ingen 
butik. Men det er ikke der-
for, vi er med. For vi sælger 
faktisk mere på de tre timer, 
vi holder åbent nede i butik-
ken en lørdag formiddag. 

- Det er mere for at lave lidt 
aktivitet her i byen. Vi skal 
vise, at vi også kan her i Had-
sund, siger Thomas Jensen, 
der lørdag var i sit stiveste 
puds.

- Jeg hopper altid i jakke-
sæt og slips og gør lidt ekstra 

ud af det. Jeg har det super 
sjovt sammen med "madam-
merne", og så er jeg jo vant 
til at bevæge mig i et kvin-
deunivers.

Thomas er ene hane    hos ”Madammer
I UNDERTAL: 40-årige Thomas Jensen er ene  
herre i Hadsund Madammerne, der arrangerer  
byens populære kvinde- og venindedag

De 150 billetter til kvindedagen var igen i år revet væk.

» Jeg er jo ene hane i 
kurven. Det har vi 

meget sjov med. Jeg 
bliver kaldt ”Hanefar” 
og ”Hr. Madamme” af 
de andre. Mine venner 
og min familie griner 
da lidt af det. 
THOMAS JENSEN,  
medejer af Allessko 
i Hadsund, og eneste  
mandlige medlem af  
”Hadsund Maddammerne”

MARIAGER: Der er ikke noget 
søvnigt over Citta Slow Ma-
riager.

Tværtimod ser både for-
mand Claus Pico Stæhr og 
næstformand Mette Bay Vel-
ling frem til en ”sprudlende 
og iderig” udveksling af tan-
ker om, hvordan Mariager 

kan udvikles, når CittaSlow 
Mariager holder årsmøde 
30. september. 

Det er lykkedes at få Kira 
Maria Svankjær, arkitekt og 
seniorrådgiver i BARK råd-
giving, til at fortælle om de 
mange byudviklingsproces-
ser, hun har været involveret 

i gennem årene i bl.a. Øster 
Hurup, Arden og Assens på 
Fyn.

Der vil blive vist løsninger 
og givet gode råd om, hvor-
dan en byudvikling kan lyk-
kes - og om de udfordringer, 
man møder på vejen. 

- Vi synes, det er et rigtig 

Arkitekt varmer  
op til snak om  
byudvikling  
i Mariager

 » Derhjemme er jeg også i  
undertal. Det er min kæreste og 
steddatter på syv, der bestemmer. 
THOMAS JENSEN
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HASLUND OPTIK 

 
Vestergade 3 · 9510 Arden

Tlf. 28269526
www.haslundoptik.dk

FØLG OS
PÅ FACEBOOK

Tilbuddet kan ikke kombineres  

med andre tilbud eller rabatter.

Op til 75% rabat
Gælder på massevis af stel.  

Gælder ved køb af glas og stel

Bankopladerne bliver studeret, inden man sendes ud på ruten. 
 Foto: Ejlif Rasmussen

ALS: Borgerforeningen i Als lukkede onsdag aften sæso-
nen for gåbanko-arrangementer. 

Et halvt hundrede mennesker gik turen rundt i byen og 
nærmeste omegn, inden de sluttede hos Als Spejderne.

Der er skabt tradition for, at spejderne i forbindelse 
med årets sidste gåtur tænder bål i bålhytten og varmer 
suppe, som deltagerne styrker sig på, mens de får kon-
trolleret deres bankoplader.

I de forløbne måneder er det blevet til fem gåture i om-
rådet. 

Borgerforeningen investerede for år tilbage i udstyr til 
gå-banko; små skilte med tal og tilhørende plader til at 
krydse tallene af på.

Senest blev sættet lån ud til Øster Hurup Borgerfore-
ning og Event Øster Hurup, der arrangerede gåbanko i 
Fruerlundparken i forbindelse med Cars Against Cancer.

Bankoplader lagt på hylden i Als

Thomas er ene hane    hos ”Madammerne”

- Derhjemme er jeg også i 
undertal. Det er min kæreste 
og steddatter på syv, der be-
stemmer. Men vi venter en 
dreng til december. Så kom-

mer der forhåbentlig lidt 
mere ligevægt, griner bu-
tiksejeren.

Udover Thomas Jensen 
udgøres Hadsund Madam-

merne af Dorte Bach (Butik 
Torben Hadsund), Lone Je-
spersen (Rasmine), Anni Vi-
stisen (Guldsmed Bund-
gaard), Majken Fly (Thiele), 

Susanne Nielsen (Butik Bi-
rit), Britt Junker (Profil Op-
tik) og Hanne Guldhammer 
Møller (daglig leder af Had-
sund Kulturcenter).

Thomas Jensen i selskab med de andre ”madammer” Dorte Bach (Torben Hadsund), Lone Jespersen (Rasmine), Anni Vistisen (Guldsmed 
Bundgaard), Majken Fly (Thiele), Susanne Nielsen (Butik Birit), Britt Junker (Profil Optik) og Hanne Møller (Hadsund Kulturcenter).

HADSUND: Jens Brun, fhv. sognepræst i Gug, besøger onsdag 25. 
september Herreværelset i Hadsund. Jens Brun er opvokset i Tern-
drup og har altid været optaget af Østhimmerlands historie, som 
han vil fortælle om. Herreværelset ligger i byens menighedscenter. 

Om Østhimmerland i Herreværelset

godt opvarmningsindspark 
til den proces, der om kort 
tid starter i byen i forlængel-
se af ”Med byerne forrest”-
strategien. 

- Derfor er der også afsat 
tid til at lade idéerne udfol-
de sig i debatgrupper. På 
den måde tror vi, at årsmø-
det kan fungere som en posi-
tiv og bæredygtig optakt til 
det kommende arbejde, ly-
der det forud for årsmødet 
fra Claus Pico Stæhr og Met-

te Bay Velling.
De to frontfigurer i Citta 

Slow betoner i samme ånde-
drag vigtigheden af, ”at det 
gode samarbejde mellem al-
le byens foreninger og bor-
gernes engagement i byens 
fremtid kommer til at spille 
konstruktivt sammen, så by-
en får en synlig og bæredyg-
tig udviklingsretning”.

Alle er i øvrigt velkomne 
til mødet. 

Hyggelige og velbesøgte arrangementer  
som dette ser Citta Slow Mariager gerne 
endnu flere af.  Privatfoto
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INVOLVERING
 
KOLINd: Syddjurs Kommune 
holder også i år et alternativt 
borgermøde om budget 2020, 
hvor stikordene er messe, de-
batter og aftensmad.

Det finder sted tirsdag 1. 
oktober fra klokken 16 til 21 
i Kolind+, hvor man i mes-

seområdet kan møde inte-
resseorganisationer, råd og 
nævn, og de politiske parti-
er. Samtidig holdes en række 
debatter med udgangspunkt 
i kommunens budgetoplæg 
for 2020.

Baseret på evalueringen fra 
sidste år er tre af debatterne 
flyttet ind i selve messeom-
rådet for at skabe en mere 

levende stemning i messe-
området. Aftenen indledes 
med en traditionel budget-
gennemgang og ordfører-
runde. Herefter foregår af-
tenen i messeområdet, hvor 
der afvikles tre debatter: det 
gode seniorliv, et familieliv i 
balance og det gode børne- 
og ungeliv.

Som afslutning på aftenen 

afvikles en byrådsdebat ba-
seret på indkomne spørgs-
mål og forslag. Og så er der 
aftensmad til alle.

- Jeg er sikker på, det bli-
ver en spændende aften for 
alle, som interesserer sig for 
kommunens udvikling og 
rammerne for den kommu-
nale service i budgettet, siger 
borgmester Ole Bollesen.

Borgermøde om budget med 
messe, debatter og aftensmad

aftenen indledes med en traditionel budgetgennemgang og ordførerrunde. Pressebillede

UdsattE bøRN
expressbureauet 
express7@jfmedier.dk

HadsUNd: Traditionen tro 
medvirkede konfirmander-
ne, da der var høstgudstje-
neste i Hadsund Kirke. De 
havde alle medbragt høst - 
i form af grøntsager, frugt, 
blomster eller ting fremstil-
let af disse råvarer, og efter 
gudstjenesten blev det he-
le båret over i menigheds-
huset, hvor der blev holdt 
auktion over tingene. Der 
indkom 3000 kroner, som 
blev doneret til Broen Ma-
riagerfjord.

I sommerens løb er Broen 
Mariagerfjord også blevet 
tilgodeset med et større be-

løb fra "Købmand Chr. Wa-
sehuus' og hustru Helga Wa-
sehuus, født Larsens legat", 
som uddeles til "børn, der 
trænger til særlig pleje, så-
fremt projektet sigter mod 
at give barnet eller børne-
ne mulighed for nye ople-
velser eller stimuli til gavn 
for barnets eller børnenes 
udvikling".

Ord, som passer fint til 
formålet for Broens arbejde.

Begge donationer vil 
nemlig blive brugt på børn 
og unge, der har behov for 
et tilskud for at kunne del-
tage i en fritidsaktivitet eller 
måske til indkøb af udstyr. 
Det kunne være fodbold-
støvler, en guitar, en ride-
hjelm eller andet.

Broens børn får hjælp  
af konfirmander og legat

UdVIKLING
expressbureauet 
express11@jfmedier.dk

MaRIaGER: - Der er masser af 
engagement i byens liv, og vi 
regner med, at årsmødet bli-
ver et sprudlende og idérigt 
forum for tanker om, hvor-
dan Mariager kan udvikles.

Sådan lyder det fra Claus 
Pico Stæhr og Mette Bay Vel-
ling, formand og næstfor-
mand i CittaSlow Mariager, 
i en pressemeddelelse forud 
for foreningens årsmøde 30. 
september klokken 19.

Kira Maria Svankjær, ar-
kitekt og seniorrådgiver hos 

Bark Rådgiving, fortæller om 
de mange byudviklingspro-
cesser, hun har været invol-
veret i.

Der vil blive vist løsninger 
og givet gode råd om, hvor-
dan en byudvikling kan lyk-
kes - og om udfordringerne.

- Vi synes, det er et rigtig 
godt opvarmningsindspark 
til den proces, der om kort 
tid starter i byen i forlængel-
se af "Med byerne forrest"-
strategien. Derfor er der og-
så afsat tid til at lade idéer-
ne udfolde sig i debatgrup-
per. På den måde tror vi, at 
årsmødet kan fungere som 
en positiv og bæredygtig op-
takt til det kommende arbej-
de, tilføjer Claus Pico Stæhr 
og Mette Bay Velling.

Årsmøde: Forening har fokus på byudvikling
Cittaslow holder årsmøde med 
fokus på byudvikling. PR-foto HaNdEst: Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård 

indbyder til en spadseretur med lokale guider i landsbyen 
Handest lørdag 28. september klokken 10.

Baggrunden for tilbuddet er, at selv om man bor i Han-
dest er der steder, hvor man aldrig kommer. Det vil lokal-
rådet gerne råde bod på.

Den guidede vandring begynder og slutter ved det nye 
aktivitetshus. Turen går bl.a. til ”Min ven katten”, et inter-
nat for katte indrettet i det tidligere forsamlingshus. In-
dehaver Anita Sønderup fortæller om sit arbejde med dy-
rene. Desuden besøges Vidtfeltsvejens Vingård.

Netop aktivitetshuset, der er blevet bygget for fonds-
midler, er et af de tre områders store aktiv med plads til 
over 100 spisende gæster og mange tidssvarende uden- 
og indendørsfaciliteter. I forbindelse med gåturen bliver 
der mulighed for at se nærmere på huset. /exp

Lokalråd inviterer til guidet byvandring

med det nye aktivitetshus som udgangspunkt inviterer 
Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård på en lokal 
byvandring med besøg hos bl.a. ”min ven katten” i det gamle 
forsamlingshus og ”vidtfeltsvejens vingård”, hvor thorkild 
Bach velling fortæller om sin vinavl. Privatfoto

aUNING: Lørdag 5. oktober klokken 10-13 indleder Auning 
Bibliotek og Støtteforeningen Bodia en ny omgang mo-
tionsbanko med udgangspunkt i "Det Bette Hus", der lig-
ger ved siden af biblioteket.

Motionsbanko er en hyggelig måde at starte dagen på, 
først med motion og derefter med muligheden for at be-
nytte biblioteket. Med god samvittighed efter en dejlig 
lang gåtur kan der lånes bøger, film eller spil til at hygge 
sig med resten af dagen. Efter bankospillet kan man bru-
ge sine plader til at være med i den litterære quiz, hvor 
der enten skal gættes en børnebogsforfatter eller en per-
son/figur fra en børnebog.

Bankopladerne købes i ”Det Bette Hus”, hvor man vil få 
udleveret et kort, hvor ruten er tegnet ind på. Det vil være 
muligt at deltage både med barnevogne og kørestole, og 
det er valgfrit, om man vil gå eller løbe turen rundt. /exp

Motionsbanko fra "det bette Hus"

MILjø
expressbureauet 
express11@jfmedier.dk

HadstEN: Cirka 140 elever fra 
Østervangsskolen rykker ud 
til kysten ved Skæring Strand 
for at indsamle plastik fra 
stranden, ligesom der skal 
laves strandmad og andre 

aktiviteter.
Det foregår mandag 23. 

september, og det er blevet 
muligt gennem en udde-
lingspulje fra Naturviden-
skabsfestival.

Her får eleverne første-
håndsoplevelser med plan-
te- og dyrelivet ved kysten 
og deltager i masseeksperi-
mentet, der i år har fokus på 

indsamling af plastik.
Elever fra 3.- 6.- og 7. årgang 

skal samle plastik. I 6.- og 7. 
klasse vil det efterfølgende bli-
ve brugt i eksperimenterende 
arbejde med at kategorisere 
og registrere plastiktyper.

Herefter skal eleverne gen-
nem forskellige aktiviteter 
lære om dyre- og plantelivet 
ved stranden.

- Vi vil derigennem give 
eleverne en anderledes og 
mere vedkommende måde 
at lære om kysten og ”Van-
dets hemmeligheder”, samt 
give de små og store elever 
oplevelser sammen, hvor de 
store elever passer på de små 
og er vejleder og rollemodel-
ler, lyder det.

140 elever til stranden for at samle plastik
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Af Line Lykkegaard Skou  
(tekst og foto)
line.skou@nordjyske.dk

MARIAGER: Toppede brosten 
og en uskøn debat har fyldt 
for meget. Det kan både 
modstandere og tilhængere 
af en omfartsvej syd om Ma-
riager blive enige om, da 
NORDJYSKE besøger byen 
oven på nyheden om, at re-
geringen har valgt at træde 
på bremsen og skrotte pla-
nerne for omfartsvejen.

Der var i finanslovaftalen 
for 2019 sat 12 millioner 
kroner af til en forundersø-
gelse, men nu har Socialde-
mokratiet valgt at droppe 
den plan. Partiet har ellers 
tidligere meldt ud, at projek-
tet var en del af dets infra-
strukturplan.

Hos handelsstandsfor-
mand Anni Andersen, der 
ejer Kirkepladsens Blomster 
i Mariager, vakte det først og 
fremmest glæde. 

- Jeg synes stadigvæk ikke, 
vi skal have den vej. Jeg hå-
ber, den dør her. Vores frygt 
går stadigvæk på, at den vil 
lede al trafik uden om byen, 
siger Anni Andersen.

Debat kørt af sporet
Da debatten om omfartsve-
jen rasede i foråret, afviste 
hun i flere medier, at lastbil-
trafik i midtbyen var et pro-
blem.

- Det var det, jeg blev 
spurgt om. Men debatten 
startede jo et helt forkert 
sted. Det skulle jo slet ikke 
handle om de små gader, 
men det kom det til. Men jeg 
mener nu alligevel ikke, vi 
skal have vejen. Vi kan godt 
løse, at der er megen trafik 
gennem små byer som Hem 
og Hou på andre måder.

- Jeg synes faktisk ikke, ve-
jen hertil har været særlig 
køn. Debatten i foråret kørte 
fuldstændig af sporet. 

- Det blev en personlig 

hetz på Facebook mod Kim 
Christiansen (tidl. trans-
portordfører for DF red.), og 
det blev fremstillet som en 
kamp mod ham, værtshus- 
ejeren og mig, den lille 
blomsterhandler. Det er I 
medier dygtige til, lyder det 
fra Anni Andersen, der fre-
dag blev kimet ned af lokale 
og landsdækkende medier.

Hun var da heller ikke ud-
præget begejstret, da NORD-

JYSKE meldte sin ankomst i 
blomsterbutikken på Kirke-
bakken.

- Jeg skal ikke nyde noget
- Jeg gider snart ikke snakke 
mere om den sag. Jeg har 
det faktisk sådan, at jeg bli-
ver helt skræmt, når der rin-
ger en journalist, fordi de-
batten har været så hård. Jeg 
er glad for, jeg ikke er politi-
ker, siger hun.

Foran SuperBrugsen i Ma-
riager vil et ægtepar, der har 
boet i byen i knap 70 år, ger-
ne fortælle, at de synes rege-
ringens skrinlægning af om-
fartsvejen er ”noget svineri”.

Men de ønsker ikke deres 
navne i avisen.

- Jeg skal ikke nyde noget. 
Man bliver totalt overfuset. 
Debatten er allerede i gang 
inde på Facebook. Jeg synes 
faktisk, Kim Christiansen 
havde fat i noget. Han skulle 
bare aldrig have draget bro-
stenene ind. 

- Det handler jo om Fjord-
gade, siger kvinden og peger 
ud på vejen, der deler hav-
nen og Mariagers gamle by-
del.

- Den anden dag holdt jeg 
og ventede på at dreje ned 
ad Fjordgade. På de 15 se-
kunder kom der tre lastbiler 
forbi, supplerer hendes 
mand, der er født i Mariager.

Formand for foreningen 
CittaSlow i Mariager Claus 
Pico Stæhr, der har haft ve-
jen på sin ønskeliste i mange 
år, ønsker ikke at kommen-
tere regeringens beslutning, 
da NORDJYSKE ringer til 
ham fredag formiddag.

- Fornuften sejrer endelig
Halfdan Schmidt, suppleant 
i CittaSlow, vil dog gerne 
fortælle, at han er dybt skuf-
fet, da vi møder ham på 
Fjordgade, hvor han er i færd 
med at lufte sine to gravhun-
de.

- Men jeg er ikke spor over-

rasket. Fjordgade blev jo 
udelukket fuldstændig af 
debatten, selvom der kører 
rigtig mange lastbiler her. 
De kører for eksempel med 
flis til saltfabrikken. Over-
gaard Gods har også en del 
transport denne her vej, si-
ger Halfdan Schmidt, der 
understreger, at han udtaler 
sig som privatperson og ikke 
på vegne af CittaSlow.

Peder Larsen, der repræ-
senterer SF i byrådet i Maria-
gerfjord, er derimod meget 
glad for regeringens beslut-
ning.

- Det er for fedt. Fornuften 
sejrer endelig, siger han.

Han oplever, at debatten 
har været styret af følelser:

- Noget har været fakta, og 
så fordi Kim Christiansen 
havde sagen, er noget løbet 
af sporet. Og det er kommet 
til at handle om midtbyen. 
Mange har kaldt det pampe-
ri, fordi Kim ejer et værtshus 
i byen.

Modstandere og tilhængere  
er enige: Debat om omfartsvej 
ved Mariager var for hård
VEJPROJEKT: Ikke alle ønskede at kommentere alysningen af den omstridte omfartsvej, da NORDJYSKE kiggede forbi 

Af Line Lykkegaard Skou
line.skou@nordjyske.dk

MARIAGER: Borgmester i Ma-
riagerfjord Kommune Mo-
gens Jespersen (V) har ikke 
opgivet planerne om en om-
fartsvej syd om Mariager, 
selvom regeringen har 
smækket pengekassen i.

- Det har aldrig handlet om 
trafikken ind gennem Mari-
agers små gader. Der har væ-
ret skiltet med indkørsel for-
budt for lastbiler i 15 år, si-
ger Mogens Jespersen.

- Det er trafikken på Fjord-
gade, der er problemet. 
Hvert år får vi tørre tæsk fra 
Dansk Industri for vores in-
frastruktur. Og det er også 
det, jeg hører fra virksomhe-
derne øst for Mariager. 

- Vi ønsker at udbygge det 
eksisterende vejnet bag om 
Mariager, Katbjerg og Skjel-
lerup, så virksomhederne 
nemmere kan komme på 
motorvejen.

- Vi skal have forbundet 

den vestlige og østlige del af 
kommunen bedre.

Borgmesteren henviser til 
en skitse, som kommunen 
har fået tegnet, da den tidli-
gere regering sammen med 
Dansk Folkeparti satte 377 
millioner kroner af til vej-

projektet.
Det projekt blev siden af-

lyst til fordel for en langt 
mindre udgave til 80 millio-
ner kroner.

- Men jeg mener, vi kan få 
det hele til det halve af de 
377 millioner kroner. Godt 

180 millioner vil jeg tro, ly-
der det fra Mogens Jesper-
sen, der understreger, at det 
står for hans egen regning:

- Vi har ikke regnet på det 
endnu, og jeg har ikke haft 
mulighed for at snakke med 
byrådet om, om vi skal gå vi-

dere med planerne.
I borgmesterens forslag til 

en linjeføring optimeres cir-
ka 10 kilometer eksisteren-
de vejstrækning. Derudover 
skal der anlægges 11 kilo-
meter ny vej.

Direktøren for industri-
virksomheden JKF i Als ved 
Hadsund, Kim Bomholt Ni-
elsen, så hellere, at pengene 
blev brugt på en motorvej 
eller motortrafikvej mellem 
Hadsund og Randers.

- Meget få af vores medar-
bejdere og de lastbiler, der 
henter og leverer hos os, kø-
rer gennem Mariager. 

- De skal næsten alle sam-
men sydpå, siger Kim Bom-
holt Nielsen.

Det kommer ikke bag på 
borgmester Mogens Jesper-
sen (V), at regeringen nu 
dropper planerne om en om-
fartsvej ved Mariager. 

- Det er nok den mindste 
overraskelse, jeg har fået 
længe. Det har vi ventet læn-
ge. Sagen er blevet fordrejet 

helt fra start til en personsag 
om Kim Christiansen (tidl. 
transportordfører for DF 
red.) 

Har I i byrådet været gode 
nok til at fortælle, hvorfor I 
har brug for en omfartsvej?

- Jeg er blevet interviewet 
til TV tre gange. Hver gang 
har jeg pointeret ”vil I ikke 
godt være søde at koncen-
trere jer om, hvad det egent-
lig handler om”. Men det er 
behændigt skåret fra hver 
eneste gang.

- Det er ikke, fordi jeg eller 
andre ikke har ført det frem. 
Det har været et ønske i 30 
år, og vi er flere, der har haft 
foretræde for ministeriet i 
årenes løb.

Havde Kim Christiansen 
misforstået, hvad omfartsve-
jen skulle afhjælpe?

- Nej, men han blev nok 
hidset op i en diskussion 
med Radio 24syv, og så tog 
det ene dårlige ord det an-
det, siger Mogens Jespersen.

Borgmester: - Jeg har ikke opgivet

Den tidligere regerings 
forslag var ny vej uden 
om Assens og Mariager.

VLAK
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Mogens Jespersen ønsker ny vej 
(delvist ad eksisterende veje) uden 
om Assens, Mariager, 
Katbjerg og Skjellerup.

Borgmesteren

- Debatten startede jo et helt forkert sted. Det skulle 
jo slet ikke handle om de små gader, men det kom 
det til, siger handelsstandsformand i Mariager Anni 
Andersen, der driver Kirkepladsens Blomster. 

Halfdan Schmidt fra Mariager 
er skuffet over, at regeringen 
har aflyst den forundersøgelse 
af en omfartsvej syd for Maria-
ger, der var sat 12 mio. kr. af til 
på finansloven for 2019.

4 NORDJYSKE Stiftstidende Lørdag 28. september 2019.
.
.
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Mariager: - Vi tillader os at 
være en lille smule stolte.

Sådan siger Eskild Skau i 
Rosen Nyt, der udgives af Det 
danske Rosenselskab.

Det, han - og andre - er 
stolt over, er den rosenhave, 
som en lok glade amatører 
på frivillig basis har skabt i 
Mariager. Rosenhaven - eller 
rettere: rosariet - blev indviet 
af daværende kulturminister 
Bertel Haarder i juni 2016, og 
rosariet er således midt i sin 
jerde sæson.

Her kan byens borgere og 
dens gæster, herunder rosen-
entusiaster fra mange lande, 
møde omkring 450 forskel-
lige rosensorter, fordelt på 22 
tema-bede over et areal på 
1200 kvadratmeter. Den lo-
kale turistorganisation, Visit 
Mariagerjord, vurderer, at 
haven på årsbasis besøges af 
omkring 30.000 rosen-inte-
resserede. Og således med-
virker rosariet i den grad til 
at skabe liv i købstaden.

roser gennem 2000 år
Eskild Skau, nu 78 år, har he-
le sit arbejdsliv været beskæf-
tiget i speditionsbranchen. I 
dag, i sit otium, har han ka-
stet sin interesse over roser-
ne og det i en grad, så han i 
dag betegnes som roseneks-
pert. Hvad han ikke ved om 
roser, er ikke værd at vide. Og 
derfor er det også ham, der er 
karakteriseres som rosenha-
vens ankermand.

- Hans ord er lov her, siger 
formanden for CittaSlow-
rådet i Mariager, Claus Pico 
Stæhr.

Det er da også Eskild Skau, 
der har designet og planlagt 
rosenhaven, så den i dag er 
blevet til, hvad den er: en ro-
sensamling af international 
kaliber.

Han blev "shanghajet" til 
opgaven af sin nabo, den 
tidligere borgmester i Mari-
ager Kommune, Erik Kirke-
gaard Mikkelsen, der har væ-
ret med i oprettelsen af Cit-
taSlow Mariager lige fra før-
ste færd. Uden hans enorme 
engagement i sagen var ro-
senhaven aldrig blevet rea-
liseret, vurderer Claus Pico 
Stæhr.

Tanken om en rosenhave 
blev født i CittaSlow-organi-
sationen, og gode kræter for-
enedes om at realisere den. 
Kommunen indvilgede i at 

stille et areal til rådighed, El-
ro-fonden bidrog med inan-
siering, og en lang række fri-
villige trådte til, da planerne 
skulle føres ud i virkelighe-
den. I dag er 30-35 frivillige 
knyttet til rosenhaven og be-
skætiges med at holde rent, 
klippe ned og sikre, at stedet 
til enhver tid tager sig ud, så 
det er et besøg værd.

Det er Skau, der har desig-
net rosariet og dets bede, og 
det er ham, der har besluttet, 
hvad der skal plantes hvor. 
Og dermed kan man i Mari-
ager vise eksempler på roser, 
der er dyrket gennem de se-
neste 2000 år.

Oscar-kandidat
Om sin rosen-interesse for-
tæller Skau, at han og hans 
kone altid har hat have og 
altid været interesserede i 
den. Men da først han faldt 
over og ik læst en rosenbog, 
skrevet af Torben Thim, var 
han "solgt". Torben Thim 
beskrev - og skrev - rosens 
historie på en måde, som i 
hvert fald for Eskild Skau var 
helt anderledes, end hvad 
han tidligere havde set.

Ideen har været at vise ro-

ser roser helt fra begyndelsen 
omkring Kristi fødsel og frem 
til i dag. Når man træder ind 
i rosariet, møder man de ny-
este roser først, mens de æld-
ste er længst tilbage.

Oven på indvielsen i 2016 
ik rosariet i 2017 besøg af 
dronning Margrethe, der 
blev præsenteret for en bota-
nisk sensation: en krydsning 
af et æble og en rose.

- Tre dage før besøget 
sprang den ud. Og naturlig-
vis ik dronningen en afskå-
ret blomst af den, fortæller 
Eskild Skau.

2018 markerede endnu et 
højdepunkt i rosariets endnu 
korte historie. Da kom World 
Federation of Rose Societies, 
den internationale sammen-
slutning af rosen-selskaber, 
nemlig på besøg i forbindel-
se med dets konvent i Kø-
benhavn.

Eterfølgende er rosariet 
blevet indstillet til en Award 
of Great Excellence.

- Det er "rosernes Oscar". 
Vi er nomineret som de ene-
ste i Danmark. Får man den, 
kan man ikke nå højere i 
rosernes verden, forklarer 
Eskild Skau.

Afgørelsen falder i 2021, 
når verdens rosenentusia-
ster igen mødes til konvent, 
denne gang i Australien. Og 
Eskild Skau har en god ma-

vefornemmelse. 
Rosenhave eller rosarium?
VisitMariagerjord formu-

lerer det sådan: Da roserne 
er plantet eter et system, hvor 

de vises i en historisk og sorts-
mæssig sammenhæng har ha-
ven også status af et rosarium: 
Et sted med romantiske gange, 
siddepladser og ro, hvor man 

Rosenhaven 
trækker tusinder  
til Mariager
et græsrodsinitiativ blev en i bogstavelig 
forstand blomstrende succes.

Claus Pico Stæhr (t. v.) og Eskild Skau i rosariet i Mariager. Foto: Anne Myrup Pedersen

Liv i købstaden: Rosenhaven i Mariager.  Foto: Annelene Petersen 

Liv i købstaden: Rosenhaven i Mariager og dens bagmænd, 
roseneksperten Eskild Skau og idemand Claus Stæhr.Foto: Anne 
Myrup Peder
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Mariager: Det lyder måske en 
kende højtideligt, men ikke 
desto mindre: Formålet er 
at fremme en byudvikling og 
forandring, der medtænker 
og styrker Mariagers identi-
tet, særpræg, historie og na-
tur. Bæredygtighed er et over-
ordnet nøgleord.

Sådan formulerer forman-
den for CittaSlow-rådet i Ma-
riager, Claus Pico Stæhr, ide-
en med foreningen.

Og i praksis er det ambitio-
ner, der allerede har hat en 
række følger i byen.

En af den er oprettelsen af 
rosenhaven - eller rosariet, 
som lere foretrækker at kal-
de stedet.

CittaSlow-bevægelsen er 
opstået i Toscana i Italien i 
1970'erne, oprindeligt som 
en protest mod amerikansk 
fastfood. En lokal borgme-
ster gjorde, hvad han kunne, 
for at forhindre McDonald's 
i at åbne en forretning i hans 
by, og han ik bred opbak-
ning til at fremme den loka-
le mad og den lokale livsstil. 
Tanken bredte sig til lere ita-
lienske byer, og i samme takt 
bredte der sig en opfattelse 
af, at man skulle gøre en ind-
sats for i bred forstand at ak-
tivere lokale kræter og loka-
le muligheder.

CittaSlow-foreningens råd 
- eller bestyrelse, om man vil 
- sidder årsmødevalgte sam-
men med repræsentanter, 
der er udpeget af kommu-
nen, handelsstanden og tu-
ristforeningen.

Forbindelse til hele verden
I dag har ideen bredt sig til 
hele verden, og 300 byer ver-
den, alle med under 50.000 
indbyggere, over har tilslut-
tet sit CittaSlow-ideen og har 
opnået af bliver certiicerede 
som CittaSlow-byer. I Dan-
mark er Svendborg med - og 
så Mariager, der opnåede sin 
certiicering i 2013. Dermed 
har byen forbindelser i hele 
verden.

- Roserne er noget, der ken-
detegner byen og dens iden-
titet, så det var jo oplagt for 

CittaSlow at tage fat på, synes 
Claus Pico Stæhr.

CittaSlow har også været 
involveret i relanceringen af 
Mariager som bryllupsby, i 
skabelsen af traditionen for 
atensang på havnen og i op-
rettelsen af et lokal korps af 
turistguider.

Blandt igangværende pro-
jekter er arbejdet med for-
tællingen om Mariager som 
klosterby.

- Mariager Kloster blev op-
rettet omkring 1440 som bir-
gittinerkloster. Det har været 
et ufatteligt stort arbejde at 
bygge, og derfor er byen Ma-
riager opstået. Det har kræ-
vet tusindvis af håndværke-
re. Bare tænk på "Jordens Søj-
ler". Det har været helt ufat-
teligt stort, siger Claus Pico 
Stæhr.

Den historie vil man ger-
ne fortælle og visualisere, 
eksempelvis ved at fritlægge 
nogle af de ruiner, der stadig 
ligger gemt under jordover-
laden.

naturen
Videre vil man i CittaSlow 
gerne arbejde med at øge 
kendskabet til områdets 
naturmæssige kvaliteter. 
Munkholmanlægget eksem-
pelvis.

Desuden skal der arbejdes 
med skiltning, så turister kan 
inde rundt i byen. Byplan-
lægning er også et tema, når 
CittaSlow-medlemmerne 
mødes.

CittaSlow  
sætter sit præg 
på Mariager
Italiensk inspiration bag udviklingsprojekt  
i Mariager.

Claus Pico Stæhr er formand 
for CittaSlow-rådet i Mariager. 
Foto: Anne Myrup Pedersen

kan nyde en bog, mens næsen 
kildres af skønne dute.

Statistikkerne tyder på, at 
et rosarium tiltrækker lere 
besøgende. Og det er også 
den betegnelse, Eskild Skau 
foretrækker.

koncertsted
Ikke alt er gået som planlagt. 
Et enkelt bed står foran om-
lægning, fordi nogle for sarte 
roser ikke har kunnet klare 

sig. Her har rosariets folk al-
lieret sig med den kendte ro-
senforædler Rosa Eskelund, 
der vil komme med en helt 
ny serie af buketroser til be-
det.

– Det vil passe perfekt ind i 
haven, vurderer Eskild Skau.

Pengene fra Elro-fonden 
rakte også til, at der i forbin-
delse med rosariet er blevet 
opstillet en legeplads, mad-
pakkehuse, automatisk van-

ding samt en pavillon, hvor 
der bl. a. holdes koncerter – 
som i morgen, torsdag, hvor 
Tine K. Skau, Carl-Aage Eli-
asson og Kristine Eiler Ernst 
optræder.

Til daglig er der gratis ad-
gang til rosenhaven, mens 
der til koncerten i morgen 
vil blive opkrævet entré.

Ved indgangen ligger der 

foldere, der fortæller om ste-
det. Desuden er der for grup-
per mulighed for at få en 
rundvisning i rosenhaven. 
Mere end 20 gange i år har 
Eskild Skau derigennem øst 
af sin viden overfor rosen-in-
teresserede gæster.

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver 
uge i tekst og billeder personer, butikker, foreninger og andre 
aktører, der sætter deres præg på Mariager.

Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de 
pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, 
familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi eterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev 
det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er 
det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og 
hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at 
sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

 

serie
liv i købsTaden

"  
Roserne er noget, der kendetegner byen og dens identi-
tet, så det var jo oplagt for CittaSlow at tage fat på.
 ClAuS PiCo Stæhr.

liv i købstaden: rosenhaven i Mariager.  Foto: Annelene Petersen 
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Byplanlægning
Niels Bo Mandrup 
nbma@amtsavisen.dk

Mariager: Arden, Øster Hu-
rup, Hadsund og Hobro er 
godt i gang med at realisere 
deres udviklingsplaner. Nu 
er det Mariagers tur, og i by-
en er der store forventninger 
om, at der skal gang i bygge-
og anlægsprojekter i den for-
bindelse.

Sådan lyder det i det mind-
ste fra Claus Pico Stæhr og 
Mette Bay Velling, henholds-
vis formand og næstformand 
for det lokale Citta Slow-råd, 
der netop er skabt med hen-
blik på at skubbe på en bæ-
redygtig byudvikling i Mari-
ager.

Foreløbig har Mariager-
fjord Byråd skudt den proces 
i gang, som skal munde ud i 
en udviklingsplan for Mari-
ager by. Arbejdet er begyndt i 
den kommunale forvaltning. 
Til foråret kommeret borger-
møde, hvor man vil udpege 
lokale repræsentanter til ar-
bejdet, og derefter skal pla-
nerne udvikles og diskuteres 
frem mod en endelig vedta-
gelse i byrådet. Byrådet har 
allerede udpeget sine repræ-
sentanter til udvalget: Borg-
mester Mogens Jespersen 
skal være formand for udval-
get, og desuden er udpeget 
byrådsmedlemmerne Jens-
Henrik Kirk, Jørgen Ham-
mer Sørensen, Jane Grøn og 
Thomas Høj.

Citta Slow har netop holdt 
sit årsmøde, og her havde 
foreningen inviteret arkitekt 
og seniorrådgiver Kira Maria 
Svankjær fra det københavn-
ske rådgivningsfirma BARK, 
der har beskæftiget sig med 
byplanlægning og byudvik-
ling i Øster Hurup, Arden og 
Assens på Fyn. Hun gav un-
der årsmødet eksempler på 
nogle af de udfordringer, 
man støder på, men også de 
løsninger, der findes, når det 
gælder fysisk planlægning.

gule postit-lapper
Hendes introduktion til em-
net var samtidig oplæg til 
seks arbejdsgrupper, der un-
der årsmødet så småt tog 

hul på debatten om, hvad 
der skal ske i - og med - Ma-
riager. De seks grupper skulle 
diskutere emner som havnen 
og byen, naturen/den grøn-
ne by, anvendelse af byens 
historie, Mariager som bør-
neby, trafikale forhold samt 
byens torve og pladser.

Debatten, der varede en 
times tid, mundede ud i en 
masse gule postit-lapper 
med gode ideer. Disse ideer 
skal nu samles i et magasin, 
som tænkes husstandsom-
delt som optakt til den vi-
dere debat om udviklings-
planen.

Og der er nok at tage fat på, 
synes Citta Slow-folkene:

- Wayfinding. Det at lede 
byens gæster rundt fra havn 
til by og omvendt. Eller hjæl-
pe dem med at finde rundt 
til naturområder som Munk-
holmanlægget, Hohøj eller 
Alstrup Krat, påpeger Claus 
Pico Stæhr.

- Det skal ikke nødvendig-
vis med skilte, tilføjer Mette 
Bay Velling, men måske med 
en række træer eller nogle 
bede med roser.

De vil styrke byen som op-
levelsesby. Ikke for at gøre 
den til en shoppingby, men 

gæster, der oplever, har og-
så brug for at gøre indkøb el-
ler for at få noget at spise. De 
peger også på "hemmelige" 
stier, der skal kortlægges og 
findes frem.

Af større projekter næv-
ner de en digitalt visualise-
ret klosterfortælling. Tan-
ken er, at man gennem en 
app på mobiltelefonen skal 
kunne få fornemmelsen af 
eksempelvis, hvordan tusin-
der af håndværkere byggede 
på Mariager Kloster. De øn-
sker også at sætte fokus på de 
maritime muligheder og at 
bygge videre på temaer som 

"rosernes by". Videre håber 
de at øge samarbejdet med 
andre Citta Slow-byer rundt 
om i verden. 

Claus Pico Stæhr og Mette 
Bay Velling understreger, at 
"slow" i Citta Slow-sammen-
hæng ikke betyder "lang-
somt".

- Snarere eftertænksomt, 
erklærer de to.

Frivillig indsats
Alt arbejde i Citta Slow-rådet 
er baseret på frivilligt arbej-
de. Det gælder også de cirka 
35 personer, der vedligehol-
der rosenhaven, og de 15-20, 

der i samarbejde med LOF 
er uddannet som byguider, 
og som leder turister rundt 
i byen. Til rosenhaven er der 
brug for flere guider, der kan 
vise gæster rundt og fortælle 
om haven, og Citta Slow ser 
også gerne flere byguider ud-
dannet. 

Citta Slow-rådet, organi-
sationens bestyrelse, består 
dels af årsmøde-valgte, dels 
af udpegede repræsentanter 
for bl. a. byråd, handlende, 
turistorganisationer m. v. Al-
le valg på årsmødet var gen-
valg. Mødet samlede 50-60 
deltagere.

Nu er det Mariagers tur
Citta slow-bevægelsen i Mariager er klar til at bidrage med ideer til den udviklingsplan 
for byen, som Mariagerfjord byråd nu vil sætte på dagsordenen.

Citta Slow ser gerne brandet ”Rosernes By” anvendt endnu mere. Arkivfoto
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SPOTPRIS PÅ

SENSOMMER-DEAL

Alle priser er i kr. pr. kuvert. Ekskl. miljøtillæg og transport. Min. 10 kuverter.

Se mere på kokken-jomfruen.dk
eller ring på 7010 7011

Du får hele 7 retter for:
✿ Hvidløgsstegt kylling med timian og tomat

✿ Oksefrikadeller med soltørrede tomater, 
 feta og krydderurter

✿ Porchetta, italiensk steg m. krydderurter

✿ Flødebagte karto�er m. hvidløg og ramsløg

✿ Ovnstegte karto�er med pesto

✿ Pasta vendt i basilikumpesto, hakket rødløg 
 og små tomater

✿ Hjertesalat med æbler, citronfløde og 
 sprødt rugbrød

8490
kr.

Let & lækker sensommer-buffet, perfekt til efterårets fester

Tilbuddetgælderved bestillingi augustMed leveringfrem til 13/10

DET ER tre professionelle og 
meget erfarne og sammen-
spillede kunstnere, der op-
træder på sommerkoncerten 
15. august i Mariager Rosen-
have.

Hver for sig og sammen 
har de en travl koncertka-
lender, men det er lykkedes 
Cittaslow Mariager at samle 
dem til sommerkoncerten 
på den eneste ledige dato! 
De tre musikere præsenterer 
et sommerprogram med så-
vel temperament som inder-
lighed: Smægtende tangoer, 
blide sange og vilde melodi-
er fra højlandet.

Tine K. Skau er uddannet 
blokfløjtist fra Det Fynske 
Musikkonservatorie og har i 
tre årtier virket som musi-
ker, musikdramatiker og 
performer. Tine K. Skau har 
stiftet det musikdramatiske 
ensemble TRIOfabula, der 
gennem 20 år har spillet i 
Danmarks kirker for store og 
små og hun indgår derudo-
ver i mange andre musikal-
ske sammenhænge. Skau 
spillede Cittaslows sommer-
koncert i Mariager Rosenha-
ve i 2018 og vender hermed 
tilbage med et nyt hold mu-
siker-venner.

Carl-Aage Eliasson er ud-
dannet fra Vestjysk Musik-
konservatorie og Det Kgl. 
danske Musikkonservatorie 
suppleret med studier i Hol-
land som cembalist. Foru-

den en karriere som organist 
og koncertvirksomhed i bå-
de ind- og udland, har han 
bevæget sig i den rytmiske 
genre i mange forskellige 
sammenhænge bl.a. som 
bandmusiker, pianist og ka-
pelmester. Carl-Aage Elias-
son har således i mere end 
25 år akkompagneret og op-
trådt sammen med sanger-
inden Trine Gadeberg.

Kristine Eiler Ernst er mez-
zosopran og uddannet fra 
Det Fynske Musikkonserva-
torium, Trondheimkonser-
vatoriet i Norge og privatstu-
dier i New York. Ernsts sce-
nedebut var Mercedes i Bi-
zet-operaen Carmen. Hun 
har siden haft talrige roller 
på Den Fynske Opera og 
Odense Teater. Kristine Eiler 
Ernst er endvidere sangerin-
de i tangokvartetten Cada 
Vez Mas, liedfortolker og Li-
va Weel-specialist.

Sommerkoncert i Rosenhaven

De tre musikere, fra venstre: Trine K. Skau, Carl-Aage Eliasson og Kristine Eil. Foto: Privat.
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Bryllup
Niels Bo Mandrup 
nbma@amtsavisen.dk

Mariager: Der er ikke noget, 
der er så skidt, at det ikke er 
godt for noget andet, lyder 
et gammelt ordsprog. Et ek-
sempel på rigtigheden i dette 
udsagn er forrige års kedeli-
ge hussvampe-angreb i gul-
vene på Mariagers histori-
ske gamle rådhus på Torvet i 
Mariager. Rådhuset var året 
forinden totalt renoveret 
udvendigt, og da bygningen 
er fredet, var der ikke noget 
valg: det indvendige måtte 
også have "en ordentlig tur", 
og det er resultatet af denne 
store indsats, der nu præsen-
teres for offentligheden fre-
dag 24. maj fra kl. 11.00. 

Her vil borgmester Mo-
gens Jespersen "klippe sno-
ren" - ikke bare til det smukt 
renoverede rådhus, men og-
så til byens nye bryllupslo-
kale, der nu er indrettet i hu-
sets tidligere sognerådsfor-
mands- og borgmesterkon-
tor.

Bryllupslokalet skal til dag-
ligt fungere som mødeloka-
le for VisitMariagerfjord, der 
foruden turistbureauet også 
har hele deres administra-
tionen i Det Gamle Rådhus 
på Torvet.

I weekenderne omdannes 
mødelokalet så til en fornem 
bryllupssal, hvor borgere, der 
ønsker en borgerlig vielse, 
kan blive viet af borgmeste-
ren eller anden kommunalt 
udpeget giftefoged.

autentisk oplevelse
Bryllupssalen er møbleret 
med tidsvarende møbler fra 
dengang, da rådhuset blev 
opført i 1820'erne, så der er 
på alle plan gjort meget ud 

af at skabe en både smuk og 
autentisk oplevelse for bru-
deparret. Jeg kan personligt 
ikke forestille mig noget ret 
meget smukkere end at blive 
gift midt i Rosernes By, uan-

set om man ønsker kirke-
bryllup eller borgerlig vielse: 
her emmer af fred, ro og ro-
mantik, og med den nye og 
længe ønskede bryllupssal 
tænker jeg da, at forelskede 

og giftelyste par vil strømme 
til Mariager, forudser borg-
mester Mogens Jespersen.

- Ingen andre steder fin-
der man så romantisk en by 
med både fjord, skov og ro-

senhave.
Selve den gennemgriben-

de renovering af Det Gamle 
Rådhus er gennemført i sam-
arbejde med Kulturarvstyrel-
sen, 

Ejendomsforsikringen 
samt Fonden til bevarelse af 
gamle bygninger i Mariager. 
Elro Fonden og CittaSlow 
Mariager har bidraget til 
bryllupssalens udsmykning, 
indretning og møblering.

Alle er velkomne til indvi-
elsen, og Mariagerfjord Kom-
mune er vært.

Mariager slår nye døre op for borgerlige vielser
Fredag 24. maj indvies mariagers nyrenoverede gamle rådhus og et helt nyt bryllupslokale.

Nu er det gamle rådhus 
på Torvet i Mariager klar 
til at tage imod alle de 
brudepar, der ønsker sig 
en borgerlig vielse.  
Foto: Mariagerfjord 
Kommune

Vandretur

Mariager: Til vandreturen på 
"pilgrimmenes dag" har de 
samarbejdende pilgrimsfor-
eninger i år valgt temaet 
"vand".

Birgittaforeningen i Ma-
riager har derfor allieret 
sig med Erik Hjortshøj fra 

Munkholm-komiteen, som 
undervejs på vandringen 
vil fortælle om det sindrige 
vandsystem i Munkholm-an-
lægget med kilder, skovsøer 
og åløb, som har sin histori-
ske oprindelse helt tilbage til 
klostertiden. 

Den opdæmmede klo-
stersø ved Mariager Kirke 

har været en del af systemet.
Vandringen finder sted 

i fortsættelse af bededags-
højmessen i Mariager kirke. 
Turen foregår i roligt tempo 
og er ikke længere, end at al-
le nogenlunde "godt gående" 
kan være med, og der sluttes 
af med kaffe og kringle i den 
gamle klosterbygning.

Alle er hjertelig velkom-
men til en interessant og in-
formativ vandring gennem 
det smukke anlæg, lyder det 
fra Birgittaforeningen i Ma-
riager.

Bededags-tur gennem Munkholm-anlægget

”Vand” er temaet for dette 
års bededags-vandring. 

Privatfoto

Den personlige studentergave
Et minde
for livet

Book et af vores mange dejlige ophold på www.ÆrøHotel.dk
Tlf. 6253 2406 l info@aeroehotel.dk l Marstal l Ærø

Ophold på skønne Ærø - Særtilbud i juni

Mandag til torsdag
• 3 aftenmenu/buffet
• 3 morgenbuffet
• Byvandring
med lokalguide

• Billet til Marstal
Søfartsmuseum

• Levende musik og dans onsdag

Torsdag til søndag
• 3 aftenmenu/buffet
• 3 morgenbuffet
• Rundvisning i Ærøskøbing
• Guidet bustur Ærø rundt
• 3 retters menu/buffet
inkl. husets øl/vand/vin lørdag aften

Priser gældende ved 2 pers. i dobbeltværelse

Anno
ncek

ode:
F20
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NyudvikliNg
Niels Bo Mandrup 
nbma@amtsavisen.dk

Mariager: Byrådet i Mariager-
fjord Kommune ventes på sit 
næste møde at skyde gang i 
den udviklingsplan, der skal 
indeholde visionerne og læg-
ge rammerne for udviklin-
gen af fremtidens Mariager. 
Oplægget til planlægnings-
arbejdet er behandlet både i 
byrådets udvalg for teknik og 

miljø og i økonomiudvalget. 
Nu mangler oplægget såle-
des alene byrådets blå stem-
pel, før arbejdet kan sættes i 
værk.

Byrådet har besluttet at 
nedsætte et særligt, midlerti-
digt udvalg, der skal komme 
med anbefalinger til, hvor-
dan den fysiske udvikling i 
Mariager skal ske med hen-
blik på, at man når målene 
i den samlede kommunale 
strategiplan. I strategiplanen 

hedder det om Mariager, at 
byen skal "danne ramme om 
det langsomme, kvalitetsbe-
vidste liv med me dhistoriske 
og kulturelle oplevelser".

Hele processen skal skydes 
i gang med et kickoff-møde, 
hvor byens borgere og an-
dre, der har interesse i byen, 
kan komme til orde. Deref-
ter sættes udvalgsarbejdet i 
gang.

I det midlertidige udvalg 
skal der efter oplægget til 

strategiplan sidde fem by-
rådsmedlemmer samt fem 
medarbejdere fra den kom-
munale administration. Des-
uden skal der være en repræ-
sentant for Citta Slow, en fra 
det lokale erhvervsliv, en fra 
Mariager Handel, to fra lo-
kale foreninger, Saltcentrets 
direktør Casper Hestbech, 
en ekstern ekspert i byud-
vikling, samt repræsentanter 
for ungerådet, for Sødisbak-
ke, for skolebestyrelsen, for 

de kommunale dagtilbud og 
for turistforeningen. Endelig 
tænkes udpeget to borgerre-
præsentanter.

I løbet af halvdel af 2020 
skal udvalget afvikle en ræk-
ke på fem møder, hvor det 
hver gang er et tema til be-
handling:

Mariagers identitet
Børneliv i Mariager
Midtby
Turisme, natur og fritid
Bydviklingspotentiale og 

udviklingsretninger.

Professionel hjælp
Det er tanken at købe profes-
sionel bistand konsulentbi-
stand til arbejdet i udvalget. 
Hele processen skal munde 
ud i en udviklingsplan, som 
kan fremlægges til godken-
delse i Mariagerfjord Byråd i 
sidste halvdel af 2020.

Nu sættes gang i udviklingsplan for Mariager
mariagerfjord Kommune nedsætter et særligt udvalg, der skal formulere visionerne for 
fremtidens mariager. Udvalget får deltagelse af lokale borgere og andre aktører.

ÅrsMøde
Niels Bo Mandrup 
nbma@amtsavisen.dk

Mariager: - Der er masser af 
engagement i byens liv, og vi 
regner med, at årsmødet bli-
ver et sprudlende og idérigt 
forum for tanker om, hvor-
dan Mariager kan udvikles, 
siger Claus Pico Stæhr og 
Mette Bay Velling, henholds-
vis formand og næstformand 
i Citta Slow Mariager, forud 
for foreningens årsmøde, der 
holdes mandag 30. septem-
ber kl. 19.00

Det er lykkedes at få Kira 
Maria Svankjær, arkitekt og 
seniorrådgiver, BARK råd-
giving, til at fortælle om de 
mange byudviklingsproces-
ser, hun har været involve-
ret i - bl.a. Øster Hurup, Ar-
den, Assens på Fyn og andre 
steder. Der vil blive vist løs-
ninger og givet gode råd om, 

hvordan en byudvikling kan 
lykkes - og om de udfordrin-
ger, man møder på vejen.

- Vi synes, det er et rigtig 
godt opvarmnings-indspark 
til den proces, der om kort 
tid starter i byen i forlængel-
se af "Med byerne forrest"-
strategien. Derfor er der og-
så afsat tid til at lade idéerne 
udfolde sig i debatgrupper. 
På den måde tror vi, at års-
mødet kan fungere som en 
positiv og bæredygtig optakt 
til det kommende arbejde, 
tilføjer de to formænd.

De finder det vigtigt, at det 
gode samarbejde mellem al-
le byens foreninger og bor-
gernes engagement i byens 
fremtid kommer til at spille 
konstruktivt sammen, så by-
en får en synlig og bæredyg-
tig udviklingsretning. Alle er 
velkomne til mødet.

Efterfølgende holder Citta 
Slow sin ordinære general-

forsamling, hvor der gøres 
status over det forløbne år. 
I den sammenhæng glæder 
Citat Slow-folkene sig bl. a. 

over, at Mariager igen er ble-
vet bryllupsby, der tilbyder 
borgerlige vielser i det nyre-
noverede, gamle rådhus på 

Torvet. Desuden fremhæves 
arbejdet med Rosenhaven, 
der i trækker gæster i stort 
tal til byen, og hvor cirka 35 

frivillige medvirker i vedlige-
holdelsen.

Årsmødet holdes i Spare-
kassen Vendsyssels lokaler.

Mariager  
på forkant
Citta slow er klar til at gå ind 
i dialog om den kommende 
udviklingsplan for mariager.

Mariager har et stærkt brand og er kendt for hyggelige og velbesøgte arrangementer, hvilket glæder de aktive i byens Citta Slow-
organisation. Privatfoto

Østerbro 43 A, 8970 Havndal - T. 86 47 06 36

Havndal

Din lokale
tandlæge

Ifølge §82a kan du få tilskud til
tandbehandling, hvis du får:
• uddannelseshjælp
• kontanthjælp
• revalideringsydelse
• ressourceforløbsydelse
• ledighedsydelse

Du kan få et tilskud på helt op til
kr. 10.000,- pr. behandling
afhængig af din alder.

Vil du vide mere om dine muligheder
for tilskud til tandbehandling?
Få en folder i receptionen.

Når vi siger, du har et valg,
er det fordi vi ved
noget om det.
Du kan selv vælge, hvem du vil have til

at lave dine speciallavede sko eller indlæg.

Det handler om, at du føler dig tryg.

Med mere end 40 års erfaring tør vi

godt kalde os specialister i komfort.

Randers-afdeling:

Ring for en uforpligtende
vurdering eller se mere på
www.bandagist-centret.dk

87 42 51 02 (Ortopædisk fodtøj) 86 41 56 00 (Fodindlæg)
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Mols: Nok er Danmark ikke berømt for ud-
valget af slanger, men snogen med de gule 
pletter på baghovedet kan blive over en me-
ter, så det kan faktisk ske - lige midt i forårsgå-
turen. Onsdag 17. april kl. 10 kan hele familien 
komme med på en krybdyrstur på Molslaborato-
riet. Mols vrimler nemlig med krybdyr, og på den-
ne cirka tre kilometer lange tur kan man være heldig 
og se de to danske slanger, snog og hugorm, samt de tre 
firben, stålorm, markfirben og skovfirben.

Naturvejleder Marianne Graversen viser vej og deler ud 
af tips og trick til, hvad man skal kigge efter.

Deltagelse kræver tilmelding. Det præcise mødested vil 
fremgå af billetten. 

Dyr kryber frem på Mols

HaDsten: Haveselskabets kredse i Hammel og Hadsten 
inviterer endnu engang til Favrskovs største plantemar-
ked på Kollerup Gods i Hadsten. Det sker i samarbejde 
med Pia Selchau-Mark.

Plantemarkedet finder i år sted lørdag 27. april fra kl. 
10-15, og her kan man både finde nye ting til haven og 
se en udstilling af kunsthåndværk. Godsets gårdsplads 
danner ramme om et marked med alt fra plantestande 
til arbejdende værksteder, workshops, glas, sten og pil 
til filt, honning og plantestativer.

I værkstedet er der café og udstilling. Der er entre til 
markedet.

/EXP

Masser af planter på Kollerup Gods

assens: I kølvandet på den nationale affaldsindsamling er 
Assens gået endnu et skridt videre. Mange borgere har al-
lerede været ude at samle affald i lokalområdet, men sty-
regruppen i Assens og Assens Borgerforening indkalder nu 
for tredje år i træk til "Store forårsrengøring".

Det sker søndag 28. april, hvor der skal samles endnu me-
re affald, og der skal gøres forårsklar i byens bede, byens 

torv, græsset i anlægget og meget mere, så byen tager sig 
bedst muligt ud til konfirmation i ugen efter.

Dagen starter med stående kaffe klokken 10 og slut-
ter med fyraftensøl.

/EXP

Byen gøres forårsklar

i assens skal hele byen gøres fin til foråret. PR-foto

auninG: På Danmarks Herregårdsmuseum Gammel Estrup 
har man i påsken fokus på håndværk i 1700-tallet. Her 
kan børn være med i malerværkstedet, mens foræl-
drene kan se udstillingen "På sporet af herregår-
dens håndværkere". I huset og haven er der des-
uden arrangeret en æggejagt efter herregårdens 
forsvundne portrætter. Mange af herregårdens 
smukke portrætmalerier er nemlig forsvundet 
fra Gammel Estrup, efter det blev solgt i 1926, 
og der er brug for hjælp til at finde dem igen, 
fortæller museumsinspektør Marie Kirstine 
Elkjær i en pressemeddelelse. /EXP

Påskeferie anno 1700-tallet på Gl. estrup

Herregårdsmuseet Gammel estrup ved auning har i påsken 
fokus på dels 1700-tallets håndværk og dels på en æggejagt 
efter museets portrætmalerier. Privatfoto

loKalHistorie
express 
express7@jfmedier.dk

MariaGer: Kunne man tænke 
sig at vide lidt mere om Den 
Hellige Birgitta, om hverda-
gen i Mariager i 1400-tallet 
eller måske bare om hvem, 

der byggede hvad i Mariager 
og hvorfor, så er der mulig-
hed for at få ønsket opfyldt i 
en foredragsrække om Mari-
agers historie.

Foredragsrækken er kom-
met i stand i et samarbejde 
mellem Cittaslow Mariager 
og LOF Mariagerfjord - dels 
fordi, der har vist sig en stor 

interesse for byens historie, 
dels for at inspirere flere lo-
kale til at blive en del af by-
ens populære guidekorps.

Det hele begynder tirs-
dag 9. april, hvor Per Sloth 
Carlsen og arkitekt Leif Hø-
egh vil fortælle om kirken og 
klosteret - og om byens byg-
ninger og deres historie. Af-

tenens foredrag foregår i det 
netop gennemrenoverede 
gamle rådhus på Torvet.

På biltur i omegnen
Næste arrangement torsdag 
2. maj følger op med besøg i 
kirken og klostret under le-
delse af Hans Kronborg Kri-
stensen, der sidste år udgav 

et imponerende bogværk 
om Mariager Kloster. Bagef-
ter går turen til Rosenhaven, 
hvor rosenekspert Eskild 
Skau fortæller.

Endelig slutter man med 
en fælles rundtur i bil eller 
bus lørdag 11. maj under le-
delse af journalist og forfat-
ter Henrik Bugge Mortensen. 

Her handler det både om by-
en og omegnen, der også har 
spillet en væsentlig rolle for, 
at Mariager blev købstad.

Man kan tilmelde sig fore-
dragsrækken eller de enkel-
te foredrag hos LOF eller på 
Mariager Turistbureau.

Foredragsrække skal smitte flere med 
lysten til at vise Mariager frem
interessen for Mariagers historie er stor. nu vil Cittaslow Mariager og loF Mariagerfjord med foredrag 
og udflugter komme efterspørgslen i møde - og gerne inspirere flere til at blive byguider.

Grenaa: Mark Le Fêv-
re optræder lørdag 

13. april klokken 19 på 
Pavillonen i Grenaa. 

Han turnerer med sit 
første onemanshow, der 

hedder 'Bøvl'.
- Jeg bøvler med præcis 

de samme ting som alle jer 
andre: Er jeg sammen med den 

rigtige? Hvad gør vi med børn? Og 
hvad har Disney-sange at gøre med 

indvandrerdebatten?, skriver han i en 
pressemeddelelse, hvori han lover, at det 
bliver sjovt.

- Jeg glæder mig ekstremt meget til at 
give jer et indblik i mit liv. Så køb dig en billet til showet, så vi kan grine 
sammen af alt vores bøvl og især mit, slutter Mark Le Fêvre. /EXP

Komiker turnerer med sit første 
show

mark Le Fêvre turnerer med sit 
første onemanshow. PR-foto

Tip til her fra:  Har du en historie, et tip eller en idé fra dit lokalområde til rundt om? Så send en mail med materiale til  
redaktion@amtsavisen.dk. du kan sende tekst og billeder om store og små begivenheder, arrangementer, nyheder og lignende. 

herfra.
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YNDLINGSLUFTHAVN 
Dublin                              fra  599,-
London                  fra      99,-
Barcelona             fra  330,-
Direkte – one way

– og det er lige så gratis at parkere, som det plejer at være.

Nordjylland
AALBORG  •  VENDSYSSEL  •  HIMMERLAND  •  THISTED/MORS

Af Søren Wormslev
soeren.wormslev@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Bornholm, 
Hirtshals og Nykøbing Mors 
har deres folkemøder. Nu 
skal Mariager også have sit, 
hvis det står til to lokale ide-
mænd. 

I Mariager skal mødet 
imidlertid ikke kun have en 
dansk, men en europæisk 
indfaldsvinkel. ”Europæisk 
folkemøde” kalder Casper 
Hedegaard og Helle Fog ar-

rangementet, som de håber 
kan søsættes i 2021 med - ly-
der ambitionen - 30.000 del-
tagere.

Tanken er, at alle europæi-
ske lande kan vise flaget bå-
de inden for samfund og po-
litik og inden for kultur og 
det kulinariske. 

- Det kulturelle og det kuli-
nariske er vigtigt, hvis folk 
skal lokkes til, siger Casper 
Hedegaard, der også er radi-
kalt medlem af Mariager-
fjord byråd. 

Han og Helle Fog har flere 
gange været til folkemøde 
på Bornholm. Samtidig har 
de observeret, at forståelsen 
på tværs af europæiske lan-
degrænser ikke altid er så 
stor. 

- Vi oplever på Bornholm, 
hvordan det skaber en for-
ståelse for hinanden at stå 
ansigt til ansigt. En tilsva-
rende platform i europæisk 
regi vil vi gerne skabe i Mari-
ager, siger Casper Hede-
gaard.

Mariager er såkaldt Citta 
Slow-by, og denne organisa-
tions lokale folk bakker initi-
ativet op. De har via organi-
sationen et omfattende net-
værk at trække på. Bakke op 
gør også - foreløbig i ord - 
Casper Hedegaards byråds-
kolleger. 

Det radikale byrådsmed-
lem har på det seneste lukke-
de byrådsmøde præsenteret 
ideen for byrådet. 

- Vi andre synes, at det er 
skidegodt tænkt, og et euro-

pæisk folkemøde i Mariager 
er en idé, vi gerne vil bakke 
op, siger borgmester Mo-
gens Jespersen (V).

Han føjer til, at det ”jo ikke 
er sådan noget, man bare li-
ge laver”. 

- I øjeblikket har kommu-
nen hverken penge eller an-
dre ressourcer at kaste ind i 
projektet. Men jeg forstår, at 
Casper og co. nu vil søge at 
rejse penge til en projektor-
ganisation i europæisk sam-
menhæng og i erhvervslivet. 

Mariager skal 
have europæisk 
folkemøde
FORSLAG: Lokale kræfter satser på at samle 30.000 
deltagere i 2021 - byråd bakker op, men ikke med penge

Byrådsmedlem Casper Hede-
gaard (RV) - vil samle europæi-
ske byer i Mariager til folkemø-
de i 2021.  Arkivfoto: Henrik Bo

Vi er klar til at bakke disse 
ansøgninger moralsk op, si-
ger Mariagerfjords borgme-
ster.

Selv er Casper Hedegaard 
sikker på, at det europæiske 
folkemøde i Mariager bliver 
til noget. 

- Det er jeg 100 pct. sikker 
på. Hvor stort det bliver, af-
hænger af, hvor godt vi gør 
vores arbejde i den kom-
mende tid. Men jeg er sikker 
på, at vi kan få skabt en god 
tradition i Mariager. Om-
kring os ser vi natur- og kul-
turmødet vokse. Det ser jeg 
som udtryk for, at i en stadig 
mere digital verden er der 
behov for en modpol, hvor 
folk mødes og taler med hin-
anden direkte, siger han.

 { Leder, 2. sektion side 4

 » I øjeblikket har kommunen 
hverken penge eller andre ressour-
cer at kaste ind i projektet.
MOGENS JESPERSEN (V), borgmester i Mariagerfjord Kommune
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Himmerland
Telefon 99353535 E-mail himmerland@nordjyske.dk  
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

Af Bente Lembo
bente.lembo@nordjyske.dk

VEDDUM: Et borgermøde i 
Veddum i januar i år om ni 
nye vindmøller foregik i en 
meget fin og positiv stem-
ning. 

Det fremhævede ud-
valgsformand Jørgen 
Hammer Sørensen (DF), 
da byrådet på sit majmøde 
sendte en lokalplan og et 
kommuneplantillæg for 
”vindmølle- og solcelleom-
råde Veddum Kær” i 10 
ugers offentlig høring. 

- Vi er gode og positive 
mennesker i Veddum, så 
det siger sig selv! bemær-
kede byrådsmedlem Dan-
ny Juul Jensen (V), Ved-
dum, medlem af den lokale 
vindmølle-følgegruppe. 

Projektudvikleren, Euro-
wind, har tilbudt følge-
gruppen at komme på en 

udflugt til Vindpark Han-
dest Hede, hvilket er posi-
tivt, synes Jørgen Hammer 
Sørensen. 

Han oplyste, at de nye 
150 meter høje vindmøller 
vil støje mindre end de ek-
sisterende, som er 60 me-
ter høje. Men det er ikke 
korrekt, indvendte Danny 
Juul Jensen. 

- Støjen fra vindmøllerne 
stiger en vis procentdel, 
sagde Danny Juul. 

Som tidligere omtalt i 
NORDJYSKE fremgår det 
af miljøkonsekvensrappor-
ten, at støjen øges, men at 
den holder sig inden for 
grænserne til nærmeste be-
boelse i det åbne land og 
Veddum by. 

Et nyt borgermøde om 
vindmølleplanen er fastsat 
til tirsdag 25. juni i Ved-
dum Sal. 

God stemning om 
møller i Veddum

Sådan vil de nye vindmøller i Veddum tage sig ud, set fra Nørre-
vangsvej.  Visualisering: Orbicon

HOBRO: Hobro Både- og Fiskerihavn, en hyggelig lille havn 
på sydsiden af Mariager Fjord, får et lån på en halv million 
kroner af Mariagerfjord Kommune til at bygge nye både-
broer for. 

Det samlede projekt er på 1,2 millioner kroner. 
- Foreningen har inviteret os over at se havnen, som er 

en god historie. I løbet af en, to, tre år har de skiftet besty-
relse og sat bådlejen op, så de har sparet 700.000 kroner 
sammen. Nu vil de gerne låne 500.000 kroner af os. 

- Det er ikke penge, vi kommer af med. Det er meget 
glædeligt, at vi kan nøjes med at låne dem ud, sagde Jør-
gen Hammer Sørensen (DF), formand for teknik- og mil-
jøudvalget, da sagen blev behandlet på byrådets majmø-
de. 

Lånet skal afdrages over syv år. 
Jørgen Hammer Sørensen fremhævede Hobro Både- og 

Fiskerihavns gode beliggenhed, midt mellem Det Mariti-
me Kulturcenter på Hobro Havn og det kommende nye 
boligområde, Ny Blaakilde ved Blåkildevej.

Samtidig med, at byrådet sagde o.k. til lånet, bemyndi-
gede man forvaltningen til at forhandle med Hobro Både- 
og Fiskerihavn om en forlængelse af lejekontrakten.   

Hyggelig havn får lån af byrådet

HOBRO: Der vil være kagemænd formet som bloddråber, når Bloddo-
norkorpset Mariagerfjord mandag 27. maj fejrer sine nye tappefacili-
teter. Stedet er den tidligere sygehjælperskole i Sygehus Himmerland 
Hobro. Donorerne er inviteret til reception fra kl. 10-12. 

Ny blodbank i Hobro holder åbent hus

Af Line Lykkegaard Skou     
og Torben Hansen (foto)
line.skou@nordjyske.dk

HØRBY: Fredag gik det løs 
med 10. udgave af Funky Fe-
stival på Rosendalskolens 
sportsplads ved Hørby.

Omkring 600 børn fra Ma-
riagerfjords otte SFO’er var 
samlet til en festlig dag, og 
heldigvis forsvandt regnsky-
erne i takt med, at der kom 
gang i festivalen.

Alle SFO’er sørgede for et 

eller flere musikalske ind-
slag, og der var både grup-
pe- og solooptrædener på 
scenen, hvor et fem mand 
stort liveband stod klar til at 
akkompagnere. De unge 
sangstjerner optrådte med 

selvvalgte numre, som de 
har øvet på i flere uger - lige 
fra nye og gamle MGP-sange 
til rockklassikere.

Der blev også tid til at klat-
re rundt i oppustelige bolde 
og lege med virtual reality.

600 børn 
dansede 
regnen væk
FEST: Programmet var udvidet ved 
den 10. udgave af Funky Festival I år kunne Funky Festival fejre 10 år med fest for SFO-børn i Maria-

gerfjord. Alle SFO’er sørgede for et eller flere musikalske indslag.

Af Line Lykkegaard Skou 
og Torben Hansen (foto)
line.skou@nordjyske.dk

MARIAGER: Et næsten 200 år 
gammelt loft vakte stor be-
undring, da Mariagers gam-
le rådhus fra 1822 blev gen-
indviet.

Loftet hænger og pynter i 
den nye bryllupssal, hvor 
giftelystne par snart kan sige 
”ja” til hinanden.

Fredag formiddag blev de 
guldstafferede døre slået op, 
og nysgerrige borgere og 
forbipasserende kunne kig-
ge inden for.

For forhenværende borg-
mester Erik Kirkegaard Mik-
kelsen er det en gammel 
drøm, der går i opfyldelse. 

Han fik idéen til et bryl-
lupslokale for 12 år siden.

- Mariager skulle gerne bli-
ve konkurrent til Ebeltoft og 
Ribe. Vi tror på, det kan 
trække mange til.

- Jeg har viet mange par, 
der er blevet skuffede, når 
de fandt ud af, at døren til 
det gamle rådhus var låst, og 
jeg stod og ventede på det 
nye rådhus i Fjordgade.

- Her har vi fået nogle rigti-

ge romantiske rammer, siger 
Erik Kirkegaard Mikkelsen.

Citta Slow-rådet i Maria-
ger, Fonden til Bevarelse af 
Gamle Bygninger i Mariager 
og Visit Mariagerfjord har 

stået for den nænsomme re-
novering, der er løbet op i 
3,6 millioner kroner.

Mariagerfjord Kommunes 
forsikring dækker en del af 
udgifterne, og Kulturarvs-

styrelsen har også støttet. 
Arkitekt Leif Høgh har væ-

ret rådgiver på projektet. 
Sammen med Erik Kirke-
gaard Mikkelsen har han 
været land og rige rundt for 
at finde møbler i den helt 
rigtige empire-stil, der pas-
ser til bygningen.

Elro-fonden har givet 
75.000 kroner til møble-
mentet, og et mahogniskri-
vebord med stole, tæpper, 
chatol og lysekrone er frag-

Klar til giftermål    på t
INDVIELSE:  
Fredag blev  
dørene slået  
op til den nye 
bryllupssal  
på Mariagers 
gamle rådhus

Loftet i bryllupssalen er det originale fra 1822 med malerier. Arki-
tekt C. Lundquist sørgede for at passe på det smukke loft, da han 
ombyggede rådhuset i 1913, fortæller arkitekt Leif Bøgh (tv.), der 
her beundrer malerierne med Erik Kirkegaard Mikkelsen. De sidder 
begge to i bestyrelsen for Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger 
i Mariager.

Teatermaler Søren Harder fra Randers viste den kopi af et gammelt 
laksejl fra Mariager, som han har skabt ud af gips. Det får snart en 
plads på væggen i bryllupssalen.
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HOBRO: Det skal ikke skorte 
på publikumsopbakning, 
når Hobro IKs superliga-
mandskab 30. maj spiller 
skæbnekamp på DS Arena 
mod nr. 2 i Nordic Bet-li-
gaen.

Ud fra den betragtning 
har Jutlander Bank frikøbt 
alle hjemmeholdspladser 
til den vigtige playoff-
kamp Kr. himmelfartsdag - 
for efterfølgende at dele 
gratis billetter ud til alle in-
teresserede i filialerne i 
Hobro, Hadsund, Mariager 
og Arden.

- Jutlander Bank har rød-
der i Hobro, så vi ved, hvor 
vigtigt det er for byens 
selvforståelse og image ud-
adtil, at Hobro har et Su-
perligahold. 

- Den bedste måde ban-
ken kan medvirke til det, er 
at være med til at fylde sta-
dion med tilskuere, som vil 
give hjemmeholdet maksi-
mal støtte. Derfor har vi 
købt billetterne, som vi ud-

deler gratis. Vi skal have 
fyldt DS Arena Kristi him-
melfartsdag, opfordrer 
Jutlander-direktør Per 
Sønderup, der selv bor i 
Hobro.

Hobro IK’s sportschef, 
Jens Hammer Sørensen, 
jubler over tiltaget.

- Vi er enormt glade og 
taknemmelige for den flot-
te opbakning, Jutlander 
Bank viser ved at frikøbe 
alle hjemmeholdspladser-
ne til playoff-kampen. Det 
er et helt fantastisk tiltag, 
og jeg håber, vi får at se et 
helt fyldt DS Arena, som 
kan være med til at give 
spillerne et ekstra boost i 
den vigtige kamp, siger 
han.

Der kan maksimalt af-
hentes fire billetter pr. per-
son til den vigtige kamp på 
DS Arena.

Har man sæsonkort eller 
aktionærkort er disse na-
turligvis stadig gyldige til 
playoff-kampen.

Gratis adgang  
til Hobro IKs 
skæbnekamp

Af Bente Lembo
bente.lembo@nordjyske.dk

MARIAGERFJORD: Byråds-
medlem Niels Peter Chri-
stoffersen (S) harcelerer 
over, at Mariagerfjord 
Kommune kun har ansat to 
unge, der er i gang med 
egu-uddannelsen. 

Det drejer sig om prak-
tisk begavede unge, forkla-
rede Christoffersen, da 
han tog ordet på byrådets 
majmøde. 

- At vi som kommunens 
største arbejdsplads kun 
med nød og næppe kan fin-
de plads til to i egu, det er 
ikke godt nok! 

- Skal vi ikke love hinan-
den, at vi kommer ind i 
kampen, når vi skal i gang 
med at lægge budget for 
2020? lød Niels Peter Chri-
stoffersens opfordring på 
byrådsmødet, hvor ingen 
modsagde ham.  

Niels Peter Christoffer-
sens opsang var i anled-
ning af årsberetningen for 

Ungestrategien, som byrå-
det enstemmigt godkend-
te.

Partifællen Edin Hajder, 
formand for arbejdsmar-
keds- og uddannelsesud-
valget, mener, Mariager-
fjord Kommune bør kunne 
skaffe 15 egu-pladser. 

Det private erhvervsliv i 
Mariagerfjord Kommune 
bidrog sidste år med hele 
34 egu-pladser. 

Egu-elever ansættes i for 
eksempel gartnerier, på 
smedeværksteder, i børne-
haver og i butik. 

Fra august 2019 bliver 
egu en del af fgu-uddan-
nelsen. 

Kom ind i kampen 
om de praktisk 
begavede unge!

Niels Peter Christoffersen. 

HOBRO: Byrådet i Mariagerfjord Kommune har frigivet 637.050 kroner, som står på bud-
gettet til nye baner til HIK. Byrådet har afsat i alt 3,5 mio. kroner i år til to naturgræsba-
ner og to kunstgræsbaner, og projektet forløber i faser. Borgmester Mogens Jespersen 
(V) lovede, at byrådet vil heppe på HIK, når de på torsdag spiller hjemmekamp. 

Byråd frigiver penge til baner til HIK

Jesper Falch satte traditio-
nen tro gang i danselysten 

med et festligt stomp-show.
Kommunens naturvejle-

der og Valsgaard SFO var gå-
et sammen om et 10 meter 

højt tårn med svævebane.
- I år er jubilæumsår, så der 

har vi givet den lidt ekstra, 
fortæller Per Hvidbak Øster-
gaard, leder af Rosendalsko-
lens SFO, der er vært for fe-
stivalen.

Kommunens naturvejleder og 
Valsgaard SFO var gået sam-
men om et 10 meter højt tårn 
med svævebane på sportsplad-
sen ved Rosendalskolen. 

mål    på torvet 

Genindvielsen af rådhuset trak mange nysgerrige til. I ægte bryllupsstil var der naturligvis champagne i glassene. 

tet til Mariager i Erik Kirke-
gaard Mikkelsens veteran-
lastbil.

- Det har været en stor og 
fornøjelig opgave. Vi har væ-
ret i både Sønderjylland, 
Djursland, København for at 
finde de rigtige møbler, for-
tæller Leif Høgh.  

Endnu har ingen booket 
bryllupssalen.

- Men den er jo også først 

lige blevet klar. Jeg har et 
par bryllupper i kalenderen 
andre steder. Hvis de har 
lyst, kan de da flyttes hertil.

- Jeg kunne godt tænke 
mig at vie de første, men det 
må jeg tale med borgmeste-
ren om, siger Erik Kirke-
gaard Mikkelsen.

En 86-årig malermester 
fra Randers har svinget 
penslen i den gamle byg-

ning, der er tegnet af C.F. 
Hansen. 

- Han var en af danmarks-
historiens vel nok største ar-
kitekter og har blandt andet 
tegnet Københavns domkir-
ke og det gamle Christians-
borg, fortæller Leif Høgh.

Citta Slow-rådet i Maria-
ger er klar til at hjælpe vor-
dende ægtefolk med det 
praktiske. Der er lavet en 

samlet ”bryllupspakke” i 
samarbejde med handelsli-
vet.

- Jeg håber, brudeparrene 
har været ude at købe ting i 
byen inden, og så kan ma-
den jo passende komme fra 
Postgaarden, inden de slut-
ter af med en sejltur på fjor-
den, foreslog borgmester 
Mogens Jespersen.
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Himmerland
Telefon 99353535 E-mail himmerland@nordjyske.dk  
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

HADSUND: En Ford Fiesta har fået brækket to sidespejle 
af, mens den holdt på Linddalsvej ved Hadsund. Hær-
værket er sket mellem tirsdag klokken 15 og onsdag 
klokken 07.30, oplyser Nordjyllands Politi.

Hærværk mod bil i Hadsund

Af Line Lykkegaard 
Skou
line.skou 
@nordjyske.dk

Foto: Martin  
Damgård
martin.damgaard 
@nordjyske.dk

MARIAGER: 15-årige Joyce 
Andersen og Signe Rodell, 
13, elsker at tegne. 

Og faktisk er de to Mari-
ager-piger så dygtige til det, 
at de håber, hobbyen på sigt 
kan udvikle sig til et lille fri-
tidsjob.

Det første skridt er taget; 
deres kreative streger og 
penselstrøg er nemlig blevet 
til 800 håndtegnede kort. 

Kirkepladsens Blomster og 
Mariager Boghandel har 
købt 80 af de trykte kort og 
sælger dem videre til byens 
julehandlende.

- Det er lidt underligt, men 
også meget hyggeligt, at ens 
ting bliver solgt videre. 

- Jeg slapper af med at teg-
ne, og hvis jeg kan glæde an-
dre med mine tegninger, er 
det dejligt, siger Joyce An-
dersen, der går i 9.B på Mari-
ager Skole.

Hver tirsdag mødes hun 
og Signe Rodell over pensler 
og akvarelpapir i CittaSlows 
foreningshus på Egepladsen 
i Mariager. 

De to piger tegner på akva-
relpapir og får motiverne 
trykt på kort hos Hobro Lyn-

tryk, der gav det første tryk 
gratis.

Pigerne har tjent godt 
1600 kroner på de 80 solgte 
kort. Pengene skal bruges til 
at betale trykkeriet for næste 
sending.

Finder selv på motiver
For tiden tegner de to piger 
blandt andet kaniner og 
blomsterkranse.

- Vi har lavet en masse jule-
kort, nu er det påsken, vi 
tænker på, siger Joyce An-
dersen.

De to kunstnere finder selv 
på motiverne.

- Vi lader os inspirere, men 
vi kopierer aldrig, fastslår 
Signe Rodell.

Cecilie Rodell, der er mor 
til Signe og billedkunstlærer 
på Mariager Skole, sidder 
med ved bordet, når pigerne 
tegner.

- Men jeg guider dem ikke. 
De er allerede langt over mit 
niveau, griner Cecilie Ro-
dell.

Det var hende, der fik idé-
en til iværksætterprojektet. 

- I stedet får at købe Hall-
mark-kort, der er fragtet fra 
USA, kan man købe kort, der 
er lavet af lokale piger uden 
en masse transport og spild, 
fremhæver Cecilie Rodell.

Skilter ikke med talentet
Hun kendte Joyce Andersen 
fra billedkunsttimerne på 
Mariager Skole, og havde 
hørt, at den kreative 9. klas-
seselev ikke kunne få opfyldt 
sit ønske om at komme i er-
hvervspraktik hos en grafisk 
virksomhed.

I stedet fik Joyce Andersen 
en uges praktik i et outlet.

- Jeg vidste, at Joyce gemte 
på et kæmpe talent. Jeg 
tænkte, at det da er fuld-
stændig åndssvagt, at nogen 
med så stort et talent for at 
tegne ikke kan få lov at bru-
ge det, forklarer Cecilie Ro-
dell, der fik lokket sin datter 
Signe med på idéen.

- Hverken Joyce eller Sig-

ne skilter med deres talent. 
De er ikke typerne, der går 
ned i Rema 1000 og siger "I 
skal ansætte mig i et fritids-
job ". De er ikke så gode til at 
sælge sig selv. Det er alle 

kunstneres store problem
- Vi håber, at de på sigt 

kommer til at kunne tjene 
lidt lommepenge på det her, 
siger Cecilie Rodell.

Foreningen CittaSlow stil-
ler deres lokale på Egeplad-
sen til rådighed for pigerne 
og har doneret akvarelma-
ling og andre materialer til 
projektet.

- Forhåbentlig kan de in-
spirere andre. Vi er en lille 
by, hvor de fleste går til 
håndbold eller fodbold.

- Vi vil gerne give mulig-
hed for, at der også er andet, 
der har værdi. 

- I vores travle hverdag, er 
der ikke så meget plads til at 
fordybe sig og lave noget, 
uden at der nødvendigvis er 
et mål med det, men bare 
fordi man synes, det er rart 
og afslappende, siger Mette 
Bay Velling, der er næstfor-
mand i CittaSlow. 

- Jeg ville gerne lave noget 
i min fritid, men jeg havde 
ikke fundet det rigtige. Hvis 

jeg kan gøre det ved at teg-
ne, er det en bonus, siger 
Joyce Andersen.

- Vi kendte ikke hinanden 
før, men vi snakker meget 
om de samme ting. Så det 
har været ret let at få et fæl-
lesskab, siger Signe Rodell, 
der går i 7.B på Mariager 
Skole.

På sigt er det planen, at det 
lille kreative værksted skal 
tiltrække flere kunstneriske 
piger og drenge.

- Vi vil gerne lave work-
shops, hvor yngre piger kan 
komme ned og tegne med de 
store piger, siger Cecilie Ro-
dell.

Hun er i kontakt med Ma-
riagerfjord Erhvervsråd, der 
har tilbudt at hjælpe med 
det praktiske:

- Vi skal finde ud af, hvor-
dan vi praktisk skal strikke 
det sammen. Skal det være 
en forening, eller hvordan 
gør vi det bedst? 

- Der er også en masse reg-
ler om økonomien, vi skal 
have styr på. Hvor skal pen-
gene gå hen og så videre, si-
ger Cecilie Rodell, der kal-
der projektet et kreativt fri-
rum.

Tegninger på bestilling
Signe Rodell synes " en sjov 
arbejdsplads" er den formu-
lering, der rammer bedst.

- En omvendt arbejds-
plads, tilføjer Joyce Ander-
sen.

Mette Bay Velling fra Cit-
taSlow, der også er billed-
kunstlærer på Mariager Sko-
le, ser et stort potentiale i pi-
gernes håndlavede kort.

- I CittaSlow mangler vi en 
ting, vi kan give i gave, når vi 
er på besøg i udlandet. Det 
kunne måske være en blok 
eller en plakat.

- Det kunne også være et 
kort til de brudepar, der bli-
ver viet oppe i byens nye 
bryllupssal. Eller etiketter til 
den lokale honning. 

Cecilie Rodell regner med 
at åbne projektet for flere 
kreative unge efter nytår.

Joyce og Signes  
håndtegnede  
kort er endt på  
butikshylderne

Joyce Andersen (tv) og Signe Rodell går henholdsvis i 9. og 7. klasse på Mariager Skole. De kendte ikke hinanden før projektet. - Men vi 
taler meget om de samme ting, så det har været let at få et fællesskab, siger Signe Rodell.

Cecilie Rodell, der er 
billedkunstlærer på 
Mariager Skole, håber 
projektet kan være 
med til at give kreative 
unge en større tro på 
egne evner. - Samtidig 
taler man meget om, 
at skolen skal være 
med til at få de unge 
til at vælge en er-
hvervsuddannelse. 
Men tit bliver det lidt 
kunstigt. Her skaber 
pigerne et produkt, 
som de selv er med 
ude at sælge, siger Ce-
cilie Rodell. 

AKVAREL: Joyce 
Andersen og 
Signe Rodell fra 
Mariager vil tjene 
deres lomme-
penge på at  
tegne sammen  
med andre  
kreative unge

Kirkepladsens Blomster og bog-
handlen i Mariager har købt 80 
af de håndlavede kort. I alt har 
pigerne lavet otte forskellige 
motiver, der hver er trykt i 100 
eksemplarer. 
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liv i købsTaden

Liv i købstaden
Niels Bo Mandrup 
nbma@amtsavisen.dk

Mariager: Det lyder måske en 
kende højtideligt, men ikke 
desto mindre: Formålet er 
at fremme en byudvikling og 
forandring, der medtænker 
og styrker Mariagers identi-
tet, særpræg, historie og na-
tur. Bæredygtighed er et over-
ordnet nøgleord.

Sådan formulerer forman-
den for CittaSlow-rådet i Ma-
riager, Claus Pico Stæhr, ide-
en med foreningen.

Og i praksis er det ambitio-
ner, der allerede har hat en 
række følger i byen.

En af den er oprettelsen af 
rosenhaven - eller rosariet, 
som lere foretrækker at kal-
de stedet.

CittaSlow-bevægelsen er 
opstået i Toscana i Italien i 
1970'erne, oprindeligt som 
en protest mod amerikansk 
fastfood. En lokal borgme-
ster gjorde, hvad han kunne, 
for at forhindre McDonald's 
i at åbne en forretning i hans 
by, og han ik bred opbak-
ning til at fremme den loka-
le mad og den lokale livsstil. 
Tanken bredte sig til lere ita-
lienske byer, og i samme takt 
bredte der sig en opfattelse 
af, at man skulle gøre en ind-
sats for i bred forstand at ak-
tivere lokale kræter og loka-
le muligheder.

CittaSlow-foreningens råd 
- eller bestyrelse, om man vil 
- sidder årsmødevalgte sam-
men med repræsentanter, 
der er udpeget af kommu-
nen, handelsstanden og tu-
ristforeningen.

Forbindelse til hele verden
I dag har ideen bredt sig til 
hele verden, og 300 byer ver-
den, alle med under 50.000 
indbyggere, over har tilslut-
tet sit CittaSlow-ideen og har 
opnået af bliver certiicerede 
som CittaSlow-byer. I Dan-
mark er Svendborg med - og 
så Mariager, der opnåede sin 
certiicering i 2013. Dermed 
har byen forbindelser i hele 
verden.

- Roserne er noget, der ken-
detegner byen og dens iden-
titet, så det var jo oplagt for 

CittaSlow at tage fat på, synes 
Claus Pico Stæhr.

CittaSlow har også været 
involveret i relanceringen af 
Mariager som bryllupsby, i 
skabelsen af traditionen for 
atensang på havnen og i op-
rettelsen af et lokal korps af 
turistguider.

Blandt igangværende pro-
jekter er arbejdet med for-
tællingen om Mariager som 
klosterby.

- Mariager Kloster blev op-
rettet omkring 1440 som bir-
gittinerkloster. Det har været 
et ufatteligt stort arbejde at 
bygge, og derfor er byen Ma-
riager opstået. Det har kræ-
vet tusindvis af håndværke-
re. Bare tænk på "Jordens Søj-
ler". Det har været helt ufat-
teligt stort, siger Claus Pico 
Stæhr.

Den historie vil man ger-
ne fortælle og visualisere, 
eksempelvis ved at fritlægge 
nogle af de ruiner, der stadig 
ligger gemt under jordover-
laden.

naturen
Videre vil man i CittaSlow 
gerne arbejde med at øge 
kendskabet til områdets 
naturmæssige kvaliteter. 
Munkholmanlægget eksem-
pelvis.

Desuden skal der arbejdes 
med skiltning, så turister kan 
inde rundt i byen. Byplan-
lægning er også et tema, når 
CittaSlow-medlemmerne 
mødes.

CittaSlow  
sætter sit præg 
på Mariager
Italiensk inspiration bag udviklingsprojekt  
i Mariager.

Claus Pico Stæhr er formand 
for CittaSlow-rådet i Mariager. 
Foto: Anne Myrup Pedersen

kan nyde en bog, mens næsen 
kildres af skønne dute.

Statistikkerne tyder på, at 
et rosarium tiltrækker lere 
besøgende. Og det er også 
den betegnelse, Eskild Skau 
foretrækker.

koncertsted
Ikke alt er gået som planlagt. 
Et enkelt bed står foran om-
lægning, fordi nogle for sarte 
roser ikke har kunnet klare 

sig. Her har rosariets folk al-
lieret sig med den kendte ro-
senforædler Rosa Eskelund, 
der vil komme med en helt 
ny serie af buketroser til be-
det.

– Det vil passe perfekt ind i 
haven, vurderer Eskild Skau.

Pengene fra Elro-fonden 
rakte også til, at der i forbin-
delse med rosariet er blevet 
opstillet en legeplads, mad-
pakkehuse, automatisk van-

ding samt en pavillon, hvor 
der bl. a. holdes koncerter – 
som i morgen, torsdag, hvor 
Tine K. Skau, Carl-Aage Eli-
asson og Kristine Eiler Ernst 
optræder.

Til daglig er der gratis ad-
gang til rosenhaven, mens 
der til koncerten i morgen 
vil blive opkrævet entré.

Ved indgangen ligger der 

foldere, der fortæller om ste-
det. Desuden er der for grup-
per mulighed for at få en 
rundvisning i rosenhaven. 
Mere end 20 gange i år har 
Eskild Skau derigennem øst 
af sin viden overfor rosen-in-
teresserede gæster.

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver 
uge i tekst og billeder personer, butikker, foreninger og andre 
aktører, der sætter deres præg på Mariager.

Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de 
pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, 
familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi eterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev 
det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er 
det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og 
hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at 
sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

 

serie
liv i købsTaden

"  
Roserne er noget, der kendetegner byen og dens identi-
tet, så det var jo oplagt for CittaSlow at tage fat på.
 ClAuS PiCo Stæhr.

liv i købstaden: rosenhaven i Mariager.  Foto: Annelene Petersen 
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Foredrag
Expressbureauet 
express4@jfmedier.dk

asFerg: I Træningshuset i 
Asferg kan jagt- og naturin-
teresserede komme til fore-
drag med Allan B. Rasmus-
sen, som sammen med sin 
svoger tre gange er padlet 
gennem dele af Nordvest-
territoriet i det nordligste 
Canada.

Med kano og grej er de ble-
vet fløjet til områder, hvor 
der aldrig tidligere havde 
været mennesker. Her har de 
været totalt afskåret fra om-
verdenen i fem-seks uger ad 
gangen. De har levet tæt på 
bjørne, ulve, rener, moskus-
okser og elge og har til tider 

oplevet godt fiskeri, men og-
så meget omskifteligt vejr.

Foredraget finder sted 
onsdag 30. oktober og er ar-

rangeret af Asferg Arrange-
mentsforening. Billetter skal 
forudbestilles.

/exp

I kano gennem det nordligste Canada

Genrefoto: Nadine Kohs/Panthermedia/Ritzau Scanpix

Folkemøde
Expressbureauet 
express6@jfmedier.dk

mariager: Byrådsmedlem 
Kasper Hedegaard og poli-
tisk coach Helle Fog har fået 
bevilget en halv million kro-
ner af Mariagerfjord Kom-
mune til gennemførelse af 
et forprojekt, der skal skabe 
grundlag for, at der kan etab-
leres et stort, tilbagevenden-
de europæisk folkemøde i 
Mariager. Tilsvarende har 
Region Nordjylland afsat 0,2 
mio kr til formålet i budget 
2020.

- Da jeg første gang i byrå-
det løftede sløret for idéen 
om et europæisk folkemøde 
i Mariager, fik jeg at vide, at 
man syntes, det var en god 
idé, og at jeg skulle arbejde 
videre med det. Det har vi 
gjort i initiativgruppen, og 
det er med stor glæde og op-
timisme, at vi er nået frem til, 
at et samlet byråd vil arbej-
de for, at det bliver til virke-
lighed. 

Det er enormt ambitiøst af 
byrådet, og jeg tror på, at det 
netop er et projekt som det-
te, vi trænger til i Mariager-
fjord, siger byrådsmedlem 

Casper Hedegaard i en pres-
semeddelelse.

Forprojekt
Casper Hedegaard fortæller, 
at forprojektet har to hoved-
formål. Først og fremmest 
skal der skabes klarhed over 
finansieringsbehovet til fol-
kemødet samt de offentli-
ge direkte og indirekte om-
kostninger ved afholdelse af 
et tilbagevendende interna-
tionalt event i Mariager. Det 
andet formål er at afsøge mu-
ligheden for ekstern økono-
misk opbakning til folkemø-
det.

- Idéen om et Europæisk 
Folkemøde i Mariager er 
utrolig spændende. Derfor 
afsætter vi en halv million til 
at undersøge, hvad det kræ-
ver af kommunen, hvis der 
skal afholdes et stort event, 
som et Europæisk Folkemø-
de i Mariager, siger borgme-
ster Mogens Jespersen.

Da der vil være et væsent-
ligt perspektiv i et europæisk 
folkemøde i Mariager for Re-
gion Midtjylland, vil der og-
så blive søgt støtte i Region 
Midtjylland til gennemførel-
se af forprojektet.

Europæisk folkemøde kan 
være på vej til Mariager
Med en halv million kroner til et forprojekt er 
det håbet at etablere et stort tilbagevendende 
europæisk folkemøde. Her skal kulturelle, 
samfundsmæssige og politiske temaer på bordet.

Arkivfoto: Pia Pagaard M. Madsen

Hald: - Man mærker ikke 
smerten, når publikum klap-
per.

Sådan sagde trapezkunst-
neren La Norma med det 
borgerlige navn Norma Niel-
sen fra Storegade 5 i Randers, 
og hun er nu hovedperson i 
et foredrag i den gamle skole 
på Salbakken i Hald onsdag 
30. oktober kl. 19.30 arrange-
ret af DOF Nørhald.

16 år gammel slog hun sit 
navn fast som trapezkunst-
neren La Norma, som begej-
strede publikum.

Men La Norma gemte på 
en smerte, hun ikke turde de-
le med nogen.

Som 82-årig fortalte hun 
sin beretning til Aase Tho-
massen, som skrev bogen La 
Norma.

/exp

Foredrag: Hemmeligheden bag La Norma

Aase Thomassen 
fortæller om La Norma.  

PR-foto

’ALENE MED PALLE I VERDEN’
glæd dig til at opleve Peter sommer i magiske rammer, når han til
oktober og november igen tager på tour. i selskab med pianisten Palle
Hjorth vil Peter sommer give publikum en intim og autentisk musik-
oplevelse, hvor der både bliver plads til nye sange og gamle klassikere.

Læsmere og bestil på
avisfordele.dk

peTeR
SOMMeR

KONCERT

aboNNeNT Fra 275 kr.
Pris
inklusiv én billet.
der er tale om
unummererede
siddepladser.

TekNisk arraNgØr
The artist

ABONNENT

+ GEBYR 15 KR.

275 KR.FR
A
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Fyens stiftstidende l Fyns amts avis l JydskeVestkysten l Århus stiftstidende l Fredericia dagblad l Horsens Folkeblad l Vejle amts Folkeblad
l randers amtsavis l Viborg stifts Folkeblad l dagbladet ringkøbing-skjern l dagbladet Holstebro l dagbladet struer l Folkebladet Lemvig

Telefon: 65 45 58 59 l Åbningstider: Alle hverdage kl. 9-15
Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte/aflyste arrangementer. gælder så længe lager haves. billederne er vejledende.
der pålægges evt. gebyr ved bestilling.

sPiLLesTeder

02.11.19 kl. 17:00 aarhus sct. Pauls kirke.

02.11.19 kl. 20:00 aarhus sct. Pauls kirke UdsoLgT

06.11.19 kl. 20:00 kolding brændkjærkirken.

07.11.19 kl. 20:00 odense ansgars kirke. Under 15 billetter tilbage

13.11.19 kl. 20:00 randers kristrup kirke. Få pladser tilbage

14.11.19 kl. 20:00 Viborg Vestervang kirke. Få pladser tilbage

15.11.19 kl. 20:00 esbjerg Treenighedskirken. Under 25 billetter tilbage

16.11.19 kl. 20:00 kerteminde Lundsgaard gods, anexet.

17.11.19 kl. 16:00 Horsens klosterkirken.
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Turisme
Niels Bo Mandrup 
nbma@amtsavisen.dk

mariager: Kunne du tænke 
dig at vide lidt mere om Den 
hellige Birgitta, om hverda-
gen i Mariager i 1400 tallet 
– eller måske bare lidt om, 
hvem der byggede hvad og 
hvorfor, så er der alt mulig 
grund til at deltage i forårets 
spændende foredragsrække 
om Mariagers historie.

I løbet af de to aftener og 
en hel lørdag vil deltagerne 
ikke bare blive beriget med 
visdom fra byens historiske 
orakler, men også med egne 
øjne få mulighed for at kom-

me bag om byens facader og 
dybt ind i byens historie.

Foredragsrækken er kom-
met i stand i et samarbejde 
mellem CittaSlow Mariager 
og LOF Mariagerfjord. Dels 
fordi der har vist sig en stor 
interesse for byens historie, 
dels for at inspirere flere lo-
kale til at blive en del af by-
ens populære guidekorps.

To aftener og en lørdag
Foredragsrækken begynder 
tirsdag 9. april, hvor de to lo-
kale kapaciteter, Per Sloth 
Carlsen og arkitekt Leif Hø-
egh, vil fortælle om hen-
holdsvis kirkens og klostrets 
opståen samt om byens byg-

ninger og deres spændende 
historie. Aftenens foredrag 
foregår i det netop gennem-
renoverede gamle rådhus på 
Torvet og starter kl 19.00.

Den anden aften i fore-
dragsrækken er torsdag 2. 
maj. Her følger man op på 
den første aften med besøg 
i bl. a. kirken og klostret un-
der ledelse af Hans Kronborg 
Kristensen, der sidste år ud-
gav et imponerende bog-
værk om Mariager Kloster. 
Her vil vi ved selvsyn kunne 
opleve hidtil ”skjulte skatte” 
og få indblik i allernyeste vi-
den om klosteret.

Efter besøget i kirke/klo-
ster fortsætter vi til Rosen-

haven, hvor rosenekspert 
Eskild Skau fortæller om ha-
vens opståen og om, ud fra 
hvilke kriterier de enkelte 
bede er sammensat. På den-
ne dag vil deltagerne også få 
lejlighed til at suge til sig af 
Eskild Skaus ufattelig store 
viden om de enkelte roser 
og om rosernes individuelle 
historie. Denne aften starter 
ved klostret kl. 19.00 (Mun-
kesalen), men fortællingerne 
vil primært foregå undervejs 
og under åben himmel.

Foredragsrækken om Ma-
riager afsluttes med en fæl-
les rundtur i bil/bus lørdag 
11. maj under kyndig guid-
ning af journalist og forfat-

ter Henrik Bugge Morten-
sen. Her handler det både 
om selve byen og om omeg-
nen, der også har spillet en 
væsentlig rolle for, at Mari-
ager blev købstad. Deltager-
ne vil blive beriget med mas-
ser af fakta og anekdoter om 
både byen og historien, om 
Hohøj, Kongehøjen, havnen 
og rigtig mange andre spæn-
dende emner. Tures starter kl 
9.00 på Egepladsen og varer 
til kl 15.00. Man kan tilmel-
de sig foredragsrækken eller 
de enkelte foredrag/ture hos 
LOF eller på Mariager Turist-
bureau og det koster 50 kro-
ner pr. gang – og så er kaffen 
med i prisen.

Foredragsrækken er tilret-
telagt i samarbejde med det 
lokale guidekorps, der er en 
del CittaSlow Mariager, og 
som hvert år forestår rund-
visninger i byen for 2000 - 
3000 gæster – typisk bussel-
skaber og seniorudflugter.

Guidekorpset tæller p.t. 10 
guider, men der er behov for 
flere, så håbet er, at flere loka-
le borgere gennem foredra-
gene kan inspireres til at bli-
ve en del af det lokale guide-
korps.

Bliv klogere på Mariagers historie
Foredragsrække skal klæde guider bedre på, men også andre interesserede er velkomne til at lytte med.

Der er brug for 
flere frivillige til at 
guide turisterne 
rundt i Mariager. 
Visit Mariagerfjord 
og Citta Slow 
håber at finde 
flere interesserede 
gennem den 
foredsragsrække, 
der skydes i gang 
9. april. Foto: Visit 
Mariagerfjord

www.orkideedania.dk Daniavej 60 - 9550 Mariager

BESTIL PÅ TLF.: 98 58 39 16

1 X FORRET
3 X KØD
2 X KARTOFLER
1 X SOVS
2 X SALAT
1 X DESSERT

STUDENTERFEST
UD AF HUSET
VÆLG SELV BUFFET, 10 DELE

145,-
pr. kuvert

Børn 2-12 år1/2 pris
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Himmerland
Telefon 99353535 E-mail himmerland@nordjyske.dk  
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

Af Bente Lembo  
og Kurt Bering (foto)
bente.lembo@nordjyske.dk 

MARIAGER: Skab en skole, 
som giver genlyd over hele 
Danmark, fordi børnene ik-
ke vil hjem igen! Som laver 
så fine resultater, at man al-
drig har set mage. 

Byplanarkitekt Johan 
Bramsen fra Aarhus opfor-
drede forsamlingen til at 
tænke indhold før fysiske 
rammer, da han mandag af-
ten talte ved et debatmøde 
på Mariager Skole. 

Omkring 80 var mødt op i 
gymnastiksalen, hvor en fol-
devæg er i udu. Et håndfast 
eksempel på, at skolen træn-
ger til en kærlig hånd. 

Arrangørerne af mødet 
var skole og dagtilbud, og 
baggrunden en smule dy-
ster. Børnetallet i Mariager 
falder. 

Samtidig er der grobund 
for optimisme, fordi skolen 
endelig står for tur til reno-
vering.

Vi bygger fremtiden 
Formand for skolebestyrel-
sen Chanette Hemdrup Ja-
kobsen bød velkommen og 
sagde, man jo godt kan sætte 
spørgsmålstegn ved, om det 
er rimeligt at investere store 
summer i Mariager, når bør-
netallet falder. 

- Men vi bygger ikke til 

fremtiden, vi bygger fremti-
den, lød det fra Chanette 
Hemdrup Jakobsen. 

Hun kalder nybyggeri i 
Mariager en investering, der 
vil gøre det attraktivt for 
børnefamilier at flytte der-
til.

Stærke tendenser
Den lille købstad og dens 
2400 indbyggere er dog op-

pe imod stærke tendenser i 
tiden. 

Moderne familier flytter 
nemlig i stigende grad mod 
de større byer, der har uni-
versitet, fortalte Johan 
Bramsen. 

Så hvad med at spørge 
dem, der er flyttet til byen 
inden for de sidste par år, 
hvad det var, der trak? 

Hvilke kvaliteter har Mari-

ager? Og hvilke tre ting 
mangler de nytilflyttede 
borgere mest?

Han så Citta Slow to gange
Mariager må tydeliggøre, 
hvad det særlige ved byen er. 

Johan Bramsen vidste 
godt, at Mariager markeds-
fører sig som Citta Slow-by, 
med fokus på respekt for 
mad og lokale råvarer, da 
han mandag inden aftenmø-
det kiggede sig omkring. 

- Det første jeg så, da jeg 
kom til Mariager, var et sær-
ligt Citta Slow-byskilt. Jeg 
gik rundt omkring i butik-
kerne og studerede spise-
kortene i restaurationerne. 

- Anden gang, jeg mødte 
Citta Slow, var da jeg kørte 
ud af byen og så et andet 
skilt. 

- Citta Slow er ikke vanvit-
tig synligt, konkluderede 
han. 

Borgmester Mogens Je-
spersen ærgrede sig over, at 
Johan Bramsen kun så de to 
skilte. 

- Det godt kan være, vi skal 
have ”rusket lidt op i tinge-
ne”, hvis Citta Slow skal væ-
re varemærke for Mariager, 
mente borgmesteren.

Piksten og kloster
- I har en fabelagtig kloster-
by med pigsten i stedet for 
brosten. Men hvor mange 
mennesker flytter efter 

Skolen som nyt  
mødested for  
hele Mariager 
FREMTIDSVISION: Hvor mange mennesker lytter efter klosterbyer med 
pigsten og lidt for tydelig butiksdød? lød det lidt provokerende på debatmøde, 
hvor en vision om Mariager Skole som hele byens samlingssted vandt gehør

MARIAGER: Cirka 50 engage-
rede medlemmer deltog i 
Citta Slows årsmøde man-
dag aften i Østjydsk Banks 
kantine, oplyser fungerende 
formand Claus Pico Stæhr.

På mødet var der generelt 
tilslutning til de emner, som 

CittaSlow har arbejdet med i 
årets løb. 

Ønsket om en sandstrand 
består, og sagen ligger nu i 
Kystdirektoratet, oplyser 
Claus Pico Stæhr. 

Der er også fortsat ønske 
om at få opsat ”stiskilte” i by-

en, så gæster kan finde rundt 
i byens mange charmerende 
genveje.

Citta Slow har nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal 
komme med et overordnet 
oplæg om, hvordan byens 
trafik- og skilteforhold kan 

forbedres. 
Man ønsker at undgå tung 

trafik, der ofte forvilder sig 
ind i byen. 

Arbejdsgruppen skal også 
se på, hvordan hele byens 
herligheder bliver synlige.

Mange når fx ikke op til 

Munkholmanlægget, Hohøj 
og Ajstup Krat, der jo er na-
turmæssige og historiske 
perler, påpeger Claus Pico 
Stæhr.

Det kom frem, at antallet 
af gæster på bl.a. Mariager 
Saltcenter og i Rosenhaven 

nærmer sig 40-50.000 år-
ligt.

Optimisme var et nøgleord 
på mødet. Mariager har 
stærke værdier, der kan byg-
ges videre på. 

- Der var derfor overvæl-
dende tilslutning til årsmø-

Citta Slow vil gøre Mariagers herligheder     synlig

Chanette Hemdrup Jakobsen tror på, at et nyt multifunktionelt 
byggeri kan gøre Mariager attraktiv som bosætningsby.  

 {Mariager Skole står for tur til en modernisering.

 {Mariagerfjord Kommune har bedt Signal Arkitekter,  
København, om at lave et forslag til klog brug af kvadratmeterne:

 {Hvordan kan skole, dagtilbud og kultur/fritid i Mariager tænkes 
sammen i en fælles løsning? 

 {Analysen forventes at blive klar, så den kan præsenteres for po-
litikerne i børn- og familieudvalget inden året er omme. 

FAKTA
MARIAGER SKOLE STÅR FOR TUR

klosterbyer med pigsten og 
lidt for tydelig butiksdød? 

- I har et smadderstærkt 
fundament, men det kan 
forvitre, advarede Johan 
Bramsen. 

Gør som i Aarhus
Johan Bramsen kommer fra 
Aarhus. Der er en verden til 
forskel. Befolkningsmæssigt 
er Aarhus 150 gange større 
end Mariager. 

Mariager kan dog godt la-
de sig inspirere, mente han. 

- Dokk1 (Aarhus’ nye bibli-
otek, borgerservice og kul-
turelle samlingssted) har et 
årligt besøgstal på over en 
million. 

- Det gamle hovedbiblio-
tek ville have jublet over blot 
en tiendedel så mange. 

- I Dokk1 er det lykkedes at 
integrere mange forskellige 
funktioner og skabe ”det 
nødvendige møde, som ikke 
opstår af sig selv”, fremhæ-
vede oplægsholderen.

Byggeri for hele byen
Næstformand i skolebesty-
relsen, Lasse Steen Christen-
sen, sagde i pausen, at han 

er meget på linje med Johan 
Bramsen.

I bestyrelsen er de op-
mærksomme på, at et nyt 
byggeri i Mariager skal være 
multifunktionelt. 

- Som minimum skal byg-
geriet kunne rumme både 
skole og dagtilbud. Og der 
skal være synergi med hal-
len. Vi vil også invitere byens 
foreningsliv indenfor. 

- Vi ønsker et hus, som har 
åbent fra 6 om morgenen til 
22 om aftenen. 

- Det skal kunne bruges af 
så mange målgrupper som 
muligt, sagde Lasse Steen 
Christensen. 

Ambitiøse amatører
Formand for skolebestyrel-
sen, Chanette Hemdrup Ja-
kobsen, glædede sig over det 
store fremmøde og de man-
ge gode indspark til debat-
ten. 

Også hun følte sig bekræf-
tet i, at man er på rette vej. 

Initiativtagerne til mødet 
er ”ambitiøse amatører” 
med en vision om et nyt 
samlingssted for hele Maria-
ger.  

 » Det godt kan være, vi skal have  
”rusket lidt op i tingene”, hvis Citta Slow  
skal være varemærke for Mariager.
MOGENS JESPERSEN, borgmester
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A. Socialdemokratiet 
Leif Skaarup, Hobro
Edin Hajder, Hobro
Mette Binderup, Valsgård
Lene Nielsen, Hadsund
Jens Riise Dalgaard, Arden
Peter Muhl, Skelund
Karen Østergaard, Hadsund
Trine Blaabjerg Petersen, 
Hobro
Per Søndergaard Mathiesen, 
Vebbestrup
Jane Grøn, Mariager
Niels Peter Christoffersen, 
Hobro
Jette Rask, Hobro 
Bo Drastrup-Fjordbak, Ar- 
den
Svend Skifter Andersen,  
Hobro 
Steen Thomsen, Ajstrup
Gitta Brams, Øster Hurup
Thomas Høj, Mariager
Ronny Thomsen, Als
Dorthe Boddum, Hobro

B. Radikale Venstre
Casper Hedegaard, 
Hadsund
Claus Jacobsen, Arden
Clara Carstensen, Hobro
Maren Tang, Rostrup

C. Det Konservative Folke-
parti
Jens-Henrik Kirk
Karsten Elkjær
Jytte Birkkjær
Kristian Willadsen
Trine Brøndum Vestergaard
Bent Verner Madsen
Orla Blok

F. SF – Socialistisk Folkepar-
ti
Peder Larsen, Mariager

Janni Platz Sthyr, Visborg
Thorbjørn Boldsen, Hobro
 Asger Nørgaard, Hobro
 Jes Nørholm, Visborg
 Mikkel Grøn, Assens
 Søren Uhrenholt, Arden
 Malthe Mikkelsen, Skelund
 Jonna Lauritsen, Mariager

I. Liberal Alliance
Bo Ritterbusch, Veddum
Claus Hermansen, Hobro
Max Sveistrup Jensen, Had-
sund
Michael Buje, Hadsund

K. Kristendemokraterne
Robert Thomsen, Mariager
David Jakobsen, Mariager
Piratheep Krishnapalan, Ho-
bro
Maria Lykke Bentsen, Mari-
ager
Anders Kristian Lyng, Vals-
gård
Dan Frederiksen, Mariager
David Lund Christesen, Ma-
riager
Mojtaba Ojagaz Daliri, Ho-
bro

O. Dansk Folkeparti
Jan Andersen, Øster Hurup
Hans Henrik Sørensen, Ar-
den
Søren Errebo, Astrup
Pia Adelsteen, Mariager
 Lasse Vestergaard, Hadsund
Jørgen Hammer Sørensen, 
Hobro

V. Venstre, Danmarks Libe-
rale Parti
Mogens Jespersen, Hadsund
Jørgen Pontoppidan, Hobro

Per Lynge Laursen, Arden
Erik Kirkegaard Mikkelsen, 
Mariager
Camilla Christensen, Arden
Henrik Sloth, Øster Hurup 
Søren Greve, Hobro
Niels Erik Poulsen, Brønd-
bjerg
Peter Krogh Olsen, Assens
Danny Juul Jensen, Veddum
Svend Madsen, Hobro
Helle Mølgaard, Valsgård
Per Roth, Hadsund
Marianne Eiby, Hobro
Per Kragelund, Vebbestrup
Mogens Krogh, Mariager
Marianne Ladefoged, Had-
sund
Søren Sørensen, Hobro
Lasse Madsen, Møgelholt
Ricco Guldager Christensen, 
Hobro
Anna Pinnerup, Houtved
Flemming Lienhøft, Hobro
Mikael Madsen, Hadsund
Hardy Bjærge, Hadsund

Ø, Enhedslisten - De Rød-
Grønne
Miguel J. Valentine, Hobro
Per Værum Mikkelsen, Ske-
lund
Dorthe Wienberg, Valsgård
Eddie Kjemtrup, Skjellerup
Torsten Ringgaard, Hobro
Annette Rasmussen, Hobro
Egon Christensen, Hobro

Å. Alternativet
Melanie Simick, Hobro
Christian Johnson, Hobro
Birgitte Miehs, Helberskov
Karsten Karstensen, Assens
Victor Ander Søndergaard, 
Hobro

Af Bente Lembo
bente.lembo@nordjyske.dk

MARIAGERFJORD: Der er rift 
om de 29 pladser til Maria-
gerfjord Byråd, som vælger-
ne besætter ved efterårets 
kommunalvalg. 

I alt 93 kandidater, fordelt 
på ti lister, stiller op. 

Nye er Kristendemokra-
terne. Partiet har ikke tidli-
gere i fjordkommunens leve-
tid været på stemmesedlen 
til kommunalvalg. 

Alternativet, som er stiftet 
siden valget i 2013, er også 
ny (pige/dreng) i klassen.

Apropos piger og drenge, 
så er kun 25 af de 93 kandi-
dater kvinder.  

Venstre stiller med den 
mest omfangsrige liste, i alt 
24 kandidater, skarpt for-
fulgt af Socialdemokratiets 
19. 

Liberal Alliance og Radi-
kale Venstre er mindst med 
hver fire kandidater. 

Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten stiller op som 
partiliste, hvor kandidater-
ne står i prioriteret rækkeføl-
ge. 

De andre partier opstiller 
sideordnet. Hos dem er det 

alene de personlige stem-
mer som afgør, hvem der bli-
ver valgt. 

Der er indgået tre valgfor-
bund i Mariagerfjord Kom-
mune. 

Et mellem Socialdemokra-
tiet og Alternativet. Et andet 
mellem Radikale Venstre, SF 
og Enhedslisten. 

Og endelig et tredje, som 
er borgerligt og består af Det 
Konservative Folkeparti, Li-
beral Alliance, Kristendemo-
kraterne, Dansk Folkeparti 
og Venstre.  

93 vil i byrådet 
i Mariagerfjord

DE STILLER OP I FJORDKOMMUNEN

Gymnastiksalen i Mariager Sko-
le var næsten fyldt, da skole og 
børnehave mandag aften invi-
terede til snak om fremtiden. 

ligheder     synlige 
dets oplæg om at arrangere 
en stor og festlig høringsdag 
i foråret 2018 om byens ud-
vikling og byplanlægning, 
oplyser Claus Pico Stæhr. 

Dagen skal være en idé- og 
inspirationsåbning til mø-
der, der forventes i efteråret 

med Mariagerfjord Kommu-
nes planafdeling.

Temaet vil være byens ud-
viklingsmuligheder som be-
skrevet i kommunens strate-
giplan ”Med byerne forrest”.

Årsmødets deltagere for-
venter, at der i den forbin-

delse nedsættes et paragraf 
17 stk. 4-udvalg, som det er 
sket i Hobro.

Den nuværende Citta 
Slow-bestyrelse blev gen-
valgt på årsmødet. 

MARIAGER: Mange byråds-
kandidater fra Mariager var 
til debatmøde på Mariager 
Skole mandag aften. De for-
holdt sig som lyttende publi-
kum. 

Kandidaterne var Robert 
Thomsen og David Jakobsen 
fra Kristendemokraterne, 
Peder Larsen fra SF, Jens-
Henrik Kirk fra de konserva-
tive, Mogens Jensen fra Ven-
stre og Thomas Høj fra Soci-
aldemokratiet. 

En kandidat med bopæl i 
Hadsund, Venstrekvinden 
Marianne Ladefoged, sås og-
så blandt publikum. 

Fra det siddende byråd 
deltog borgmester Mogens 
Jespersen (V), Hadsund 
(som tog ordet for at kom-
mentere på Citta Slow), vi-
ceborgmester Leif Skaarup 
(S), Hobro og udvalgsfor-
mand Svend Madsen (V), 
Hobro. 

Byrådsmedlemmerne Ja-
ne Grøn (S) og Erik Kirke-
gaard Mikkelsen (V) fra Ma-
riager deltog i Citta Slows 
årsmøde i Østjydsk Banks 
kantine samme aften. De er 
udpeget af byrådet til Citta 
Slow-rådet.

Seks  
Mariager-
kandidater 
til møde 

Hvordan skal Mariager tiltrække flere børnefamilier? Spørgsmålet 
blev debatteret i byen, der er ramt af faldende børnetal, og svaret 
er ikke så enkelt endda. 

Oplægsholder Johan Bramsen vidste godt, at Mariager er Citta 
Slow-by, før han kom på besøg mandag, men han synes ikke, det 
er ”vanvittig synligt”.

» I har en fabelagtig 
klosterby med 

pigsten i stedet for bro-
sten. Men hvor mange 
mennesker flytter efter 
klosterbyer med 
pigsten og lidt for  
tydelig butiksdød? 
JOHAN BRAMSEN,  
oplægsholder

HOBRO: Den nystiftede forening for e-sport i Hobro, HSE Vikings, har fået 
167.500 kroner i støtte fra Realdanias ildsjælekampagne. Pengene skal gå til 
totalrenovering af et tidligere omklædningsrum, så det kan understøtte loka-
le unges ønske om at samles om e-sport.

E-sport får støtte fra Realdania


