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KENDTE DANSKE FORFATTERE 
GÆSTER BIBLIOTEKERNE I FORÅRET   
Jammerbugt Bibliotekerne arrangerer 
i foråret forfatterforedrag med tre 
meget kendte og læste  
danske forfattere. 

DEN NORDJYSKE SANG
Læs om Jammerbugt Kommunes 
bidrag til Den Nordjyske Sang og om 
tilblivelsen af vinder verset, skrevet af 
Kirsten Skriver Steffensens.4 16

SVINEKLØVMALERNE
Ny lokalhistorisk kunstudstilling bliver 
en del af festlighederne omkring Svin-
kløv Badehotels genåbning i 2019.
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KÆRE LÆSERE!
 
Så er der taget hul på Kulturbladets sjette leveår og 
2019 skydes i gang med et hav af spændende arrange-
menter. Der er nemlig godt gang i kulturen i Jammer-
bugten og der skal lyde en stor tak til de mange aktive 
arrangører som bidrager til, at det er godt at være både 
borger og besøgende her i kommunen. Det vælter ind 
med arrangementer og redaktionen har været på no-
get af en opgave med at finde plads til dem alle. Det 
er dejligt med så stor opbakning til bladet!

I dette nummer skriver Egil Bodilsen om den lokalhis-
toriske kunstudstilling "Kunsten i Han Herred" der 
sætter fokus på Svinekløvmalerne. 

Folkebibloteket har, som altid, mange spændende og 
inspirerende tilbud i foråret. Her får vi blandt andet 
besøg af et par kendte danske forfattere. Der er også 
arrangementer i børnehøjde som mange med sikker-
hed vil benytte sig af i vinterferien.

"Fos og Li står smuk hver gang du kommer her" syn-
ges der i den Nordjyske sang og Fosdalens smukke 
natur, kan du selv opleve, når Naturcenter Forsdalen 
afholder billedforedrag om - og vandreture i - dette 
enestående område af Danmark.

 
Som du vil opleve, når du læser bladet, har Jammer-
bugtens kulturliv i sandhed meget at byde på. Så tag 
et kig på de næste sider og læg en plan for dine kom-
mende kulturoplevelser. De venter lige udenfor din 
dør.

God fornøjelse med kulturen i det nye år! 

Med venlig hilsen 
Mads Rosendahl  
Kulturblads redaktør

LEDER

FAKTA OM KULTURBLAD
HAR DU ET SPÆNDENDE KULTURELT 
ARRANGEMENT? 
- så er du velkommen til at lægge det på 
www.kulturblad.dk under "opret" - For 
at komme med i det trykte blad skal 
indtastning inkl. foto i god kvalitet ske  
inden 18. februar.

SMÅNYHEDER 
Pressemeddelelser og smånyheder samt 
andre forslag til redaktionen kan sendes 
til mail@kulturblad.dk

VEJLEDENDE UDGIVELSESPLAN

Kulturblad nr. 24 husstandsomdeles uge 12 
2019. Deadline mandag 18. februar 2019.

Kulturblad nr. 25 husstandsomdeles uge 29 
2019. Deadline mandag 29. juli 2019.

Forbehold for trykfejl og ændringer.
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Jammerbugt Bibliotekerne arrangerer i foråret forfatterforedrag med tre meget 
kendte og læste forfattere. Det drejer sig om Iben Mondrup, som gæster Brovst 
Bibliotek onsdag den 6. februar; Bent Isager-Nielsen, som kan opleves på Pan-
drup Bibliotek torsdag den 7. marts samt Julie Hastrup, som besøger Aabybro 
Bibliotek tirsdag den 26. marts.

Iben Mondrup debuterede som forfatter i 2009, men 
fik sit store gennembrud i 2014 med den prisbelønne-
de roman ”Godhavn”, der handler om en dansk udflyt-
terfamilies hverdag i Grønland, set gennem et barns 
øjne. Forfatteren er selv opvokset på Grønland, som 
hun flyttede til sammen med sine forældre, da hun 
var tre år.

Iben Mondrup er netop nu aktuel med 
den fantastiske roman ”Vi er brød-
re”, som foregår i efterkrigstiden 
Frederikshavn og som beskriver 
to meget forskellige brødres op-
vækst. Igen har forfatteren valgt at 
beskrive familierelationer set fra bar-
nets synsvinkel.

Brødrene Poul og Jens vokser op i Frede-
rikshavn i årene efter besættelsen. Deres 
far har været meget aktiv i modstandsbevæ-
gelsen, og hans oplevelser under besættelsen 
præger hele familien. Poul føler et stort ansvar 
over for sin mor og sin lillebror, men som 15-årig 

har han fået nok og stikker til søs. Den 
tre år yngre Jens prøver at balancere i 

en uligevægtig verden, hvor mor er 
i centrum, og hvor far på et kritisk 

tidspunkt forlader familien. De to 
brødre skiftes til at være omdrej-
ningspunkt i romanen, og Iben 

Mondrup har her skrevet sin egen fa-
milies historie, idet den ene bror i bogen er 

hendes egen far. 

KENDTE DANSKE  
FORFATTERE GÆSTER  

BIBLIOTEKERNE I 
FORÅRET 2019

Af Anna Kristensen,  
bibliotekar ved Jammerbugt Bibliotekerne

4 | www.kulturblad.dk



Bent Isager-Nielsen er mest kendt for sin bog ”Man ja-
ger et bæst og fanger et menneske”, men har efterføl-
gende skrevet flere titler som alle har drabsefterforsk-
ning som tema.

Bent Isager-Nielsen er forhenværende drabschef ved 
Rejseholdet, og her var han i mere end 20 år beskæfti-
get med at opklare nogle af danmarkshistoriens mest 
alvorlige forbrydelser. Han afsluttede sin grundud-
dannelse i politiet i 1977 og blev efterfølgende ansat 
hos Frederiksberg Politi. I 1981 blev han, som én af de 
yngste nogensinde, ansat i Rigspolitiets Rejseafde-
ling. Bent Isager-Nielsen arbejdede målrettet mod 
at blive en del af Rejseholdet, da han ret hurtigt 
besluttede sig for, at det var hér, han ville gøre 
karriere. Han var en del af Rejseholdet i 21 år og 
sluttede af som chef for afdelingen. I 2003 vendte 
han tilbage til Frederiksberg Politi og blev leder 
af kriminalpolitiet, og siden 2007 har han været 
politiinspektør og efterforskningschef i Køben-
havns Vestegns Politi.

Bent Isager-Nielsen kan også 
tit opleves i forskellige 
TV-udsendelser, hvor 
man ofte gør brug af hans 
ekspertise inden for drab-
sefterforskning.

Julie Hastrup er oprindeligt uddannet journalist, men har 
med serien om Rebekka Holm efterhånden slået sit navn 
fast som én af danskernes absolutte yndlings-krimifor-
fattere. Serien tæller efterhånden 7 bind, og nyeste bind 

”Blodspor” er udkommet i 2018 og har været én 
af årets mest efterspurgte titler på 

Jammerbugt Bibliotekerne.

Julie Hastrup udgav før-
ste bog om drabsefterfor-
sker Rebekka Holm tilbage i 

2009, og hun slog øjeblikke-
ligt sit navn fast som en af de 
nye stjerner på krimifronten, 

som man skulle holde øje med. 
Hendes popularitet er vokset 
støt med udgivelsen af de næ-

ste bøger i serien, og vi oplever 
nu på biblioteket, at lånerne ofte 

står i kø til næste bind i serien, før 
det overhovedet er udkommet.

På Jammerbugt Bibliotekerne ser vi frem til et spæn-
dende forår med en bred vifte af arrangementer for 
både børn og voksne. På bibliotekets hjemmeside kan 
man læse mere om alle arrangementerne, og her er 
der også mulighed for at melde sig til.

Se mere på: 
www.jammerbugtbibliotekerne.dk
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OPERA PÅ FØDDER!  
- NYTÅRSKONCERT 

Onsdag 9. jan.  kl. 19.30-20.30
Gjøl Kirke

Der er en festlig og underholdende 
nytårskoncert i vente, når sopran 
Charlotte Hjørringgaard Larsen og 
baryton Thomas Rewes kommer på 
besøg. De synger en levendegjort 
operakoncert fuld af drama, kendte 
toner og en otte meter lang rekvisit!

NIELS HAUSGAARD 
"TRYK MIN DANSKE HÅND"

Torsdag 10. jan.  kl. 19.30
Fjerritslev Gymnasium 325 kr.

Niels Hausgaard, hvorfor TRYK MIN 
DANSKE HÅND?. Jamen, håndtryks-
debatten for pokker - den er da sjov. 
Vi må jo glæde os over, det sjove der 
er. Hvorfor er det sjovt?

NYTÅRSKONCERT  
I OXHOLM KIRKE

Tirsdag 15. jan.  kl. 19.30
Oxholm Kirke Fri entré

Sopran Camilla Button, trompetist 
Tristan Button og organist Christian 
Vestergaard fremfører en perlerække 
af operaarier og -duetter, udsat for 
sopran og trompet. En festlig buket 
med fortællinger fra operaens spæn-
dende, dramatiske og eventyrlige 
univers. Arrangeret af: Øland-Lan-
geslund Menighedsråd

NYTÅRSKONCERT MED 
DAVID PETER SCHMIDT

Torsdag 17. jan.  kl. 19
Lerup Kirke Fri entré

På Lerup Kirkes smukke orgel vil 2. 
organist ved Aarhus Domkirke, David 
Peter Schmidt, traditionen tro give en 
festlig nytårskoncert med kendte og 
smukke værker fra den klassiske musik 
og fra de store nytårskoncerter.Ar-
rangeret af: Lerup-Tranum-Koldmose 
Menighedsråd

NYTÅRSKONCERT  
PÅ ORGEL

Torsdag 17. jan.  kl. 19
Lerup Kirke

Ved 2. organist ved Aarhus Domkir-
ke, David Peter Schmidt - denne gang 
også ledsaget af violin. Efter kon-
certen hilser vi hinanden godt nytår 
over en forfriskning.

DANSK SLAGER PARADE
Fredag 18. jan.  kl. 20
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt   275 kr.

2019 byder på endnu en stor ople-
velse for alle elskere af dansktop og 
slager musik når turnéen endnu en-
gang kommer til Aabybro. Som altid 
er Dansk Slagerparades kendetegn 
hit på hit på hit. Det er dét, publikum 
forventer, og dét de helt sikkert får 
denne aften.

IB GRØNBECH &  
CONTAINERKVARTETTEN

Lørdag 19. jan.  kl. 20
Skovsgård Hotel 275-445 kr.

Ib Grønbech & ContainerKvartetten 
vælter ganske enkelt koncertsteder-
ne, dels med hans og bandets subli-
me musikalske evner, og dels med 
IB's skæve og lune nordjyske humor, 
når den er bedst. En aften, som ud-
fordrer både stemmebåndet og 
lattermusklerne.

SALMESTAFET  
"OP AL DEN TING,  
SOM GUD HAR GJORT"

Tirsdag 22. jan.  kl. 19.30
Torslev Kirke Fri entré

I denne salmestafet over syv gange, i 
syv kirker i 9460 Brovst, gennemgåes 
skabelsens syv dage - en runde for 
hver dag i skabelsen. Salmerne, der 
synges i den pågældende runde, har 
i deres motiver og billeder det, som 
Gud skaber den pågældende dag. Ar-
rangeret af: De fire pastorater i 9460 
Brovst

CARLS CAFÉ - CHRISTIAN 
SØGAARD TRIO

Torsdag 24. jan.  kl. 20
Skovsgård Hotel 125-295 kr.

En udsøgt sovs af jazz og verdensmu-
sik. Det er historien og fortællingen i 
sangene, der er omdrejningspunktet, 
når Søgaard Trio underholder - Det 
handler om noget! Ozonlag, rygning, 
kærlighed, kultursammenstød, kir-
sebær i lommen og havskum på din 
hud.

6 | www.kulturblad.dk
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LAURA MO MED BAND
Fredag 25. jan.  kl. 20
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt 165 kr.

På forunderlig vis lykkes det altid 
for Laura Mo at nå utrolig tæt på sit 
publikum. Hun formår under hele sin 
koncert at holde hele salen i et kær-
ligt jerngreb. Laura Mo er en original 
artist og hendes koncerter er en ret 
enestående oplevelse. Glæd dig!

VISEAFTEN
Onsdag 30. jan.  kl. 19.30
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt 40 kr.

Arrangeret af: Aabybro Viseklub

Aabybro Viseklub byder velkommen 
til årets første viseaften.

MUSICAL PÅ FJERRITSLEV 
GYMNASIUM

Onsdag 30. jan.  kl. 19.30-21
Torsdag 31. jan.  kl. 19.30-21
Fredag 1. feb.  kl. 19.30-21
Fjerritslev Gymnasium 50 kr.

Kom og oplev årets musical på Fjer-
ritslev Gymnasium - skrevet og op-
ført af eleverne selv.

TOM DONOVAN
Fredag 1. februar  kl. 20
Skovsgård Hotel 150-320 kr.

Tom Donovan er en ægte irsk trou-
badour. Han er en mesterlig entertai-
ner, der som få forener egne sange 
og traditionelle irske ballader med 
sine underholdende historier i et 
show fyldt med ægte irsk stemning 
og masser af humor.

ALTING HAR EN TID
Lørdag 2. feb.  kl. 15-17
Hune Kirke 100 kr.

Oplæsningskoncert med skuespiller 
Thure Lindhardt og jazzpianist Søren 
Gemmer. Eneste koncert i Nordjyl-
land! Prædikerens Bog fra Det Gam-
le Testamente som litteratur, som 
kunst.

NYTÅRSKONCERT  
MED MICHALA PETRI

Mandag 4. feb.  kl. 19.30
Tinghuset 220 / 250 kr.

Velkommen til nytårskoncert i Ting-
huset med verdens førende blokfløj-
tespiller Michala Petri. Med sig har 
hun sin mageårige musikalske makker, 
Lars Hannibal. Sammen vil de give et 
brag af en nytårskoncert i Tinghusets 
smukke retssal.

COME TOGETHER PARTY  
- GIRO 413

Torsdag 7. feb.  kl. 19.30
Skovsgård Hotel 80 kr.

Stort arrangement på Skovsgård Ho-
tel for både etniske danskere og asyl-
ansøgere. Vi kalder arrangementet 
COME TOGETHER PARTY og musik-
ken leveres af Giro 413, der altid ska-
ber en fest. Oplev sang og dansemu-
sik fra mange verdensdele.

SALMESTAFET  
"OP AL DEN TING,  
SOM GUD HAR GJORT"

Torsdag 7. feb.  kl. 19.30
Øster Svenstrup Kirke
Torsdag 14. mar.  kl. 19.30
Lerup Kirke Fri entré

I denne salmestafet over syv gange, i 
syv kirker i 9460 Brovst, gennemgåes 
skabelsens syv dage - en runde for 
hver dag i skabelsen. Salmerne, der 
synges i den pågældende runde, har 
i deres motiver og billeder det, som 
Gud skaber den pågældende dag. Ar-
rangeret af: De fire pastorater i 9460 
Brovst

Deadline for indtastning  
af arrangementer til  
Kulturbladet nr. 24 

18. FEBRUAR 2019
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KONCERT MED  
AALBORG GOSPEL KVARTET

Torsdag 7. feb.  kl. 19.30-20.30
Biersted Kirke

En håndfuld af Nordjyllands førende 
gospelsangere gæster Biersted Kirke. 
Aalborg Gospel Kvartet består af 4 
professionelle musikere og ledes af 
Heidi Bisgaard.

ANDERS BLICHFELDT  
- SOLO

Torsdag 7. feb.  kl. 20
Kultur- & ErhvervsCeter Jammerbugt 225 kr.

I 2019 tager Anders Blichfeldt på tur-
ne i hele Danmark med sit nye solos-
how "Vejen videre". Anders har siden 
2010 opdyrket en mand og en guitar- 
genre ved siden af Big Fat Snake med 
stor succes, og har spillet mere end 
100 solokoncerter.

MARIES FESTIVALBAND
Søndag 10. feb.  kl. 14
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt 150 kr.

Maries Festival Band drager ud på 
turné med deres glade og festlige 
sange og melodier. Bandet har fast 
base i Ansager om sommeren, hvor 
de spiller op med god musik og 
stemning til de mange besøgende i 
Mariehaven hos Helge Engelbrecht.

CARLS CAFÉ - SOUVENIRS
Torsdag 14. feb.  kl. 20
Skovsgård Hotel 125-295 kr.

Souvenirs har været på landevejen i 
25 år. Det skal fejres! Med en perle-
række af kendte ørehængere lader 
den dynamiske duo champagne-
propperne springe og lægger op til 
en aften med højt humør og ekstra 
meget fart på.

EMMELIE DE FOREST
Fredag 15. feb.  kl. 20
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt 175 kr.

Sangerinden, sangskriveren og vin-
deren af det internationale Melodi 
Grand Prix, Emmelie de Forest, læg-
ger vokal og charme til et stemnings-
fuldt koncertarrangement denne af-
ten i Aabybro.

STEPP 2 + BEEFEATERS
Fredag 22. feb.  kl. 20
Skovsgård Hotel 195-365 kr.

Oplev en tidsrejse tilbage til 60'erne. 
Først starter vi med ikoniske num-
re fra "Hip" centreret omkring Eik 
Skaløes lyriske troldspejl. Dernæst 
genopstår bluesrockgruppen The 
Beefeaters med Morten Kjerumgaard 
Reumert, som det eneste tilbagevæ-
rende medlem.

VINTERKONCERT  
I OXHOLM KIRKE

Tirsdag 26. feb.  kl. 19.30
Oxholm Kirke Fri entré

Medvirkende: Sopran Marianne 
Mailund Heuer og Oxholm Kirkes 
organist, Christian Vestergaard. Kon-
certen kommer til at rumme både de 
bedste arier fra barokken og skønne 
danske vintersange, så både J. S. Bach 
og Carl Nielsen er på programmet. 
Arrangeret af: Øland-Langeslund 
Menighedsråd

EN BENNY ANDERSEN 
AFTEN

Torsdag 28. feb.  kl. 19-21
Fjerritslev Bibliotek 60 kr.

Den folkekære digter og musiker 
Benny Andersen døde i 2018. Vise-
troen "På Kryds og Vers" vil hædre 
den folkekære poet med en minde-
aften, hvor de vil synge deres tre-
stemmige fortolkninger af hans mu-
sik og tekster.

 
På www.kulturblad.dk

Kan du orientere dig om alle 
aktuelle aktiviteter  

i Jammerbugt kommune.

Her kan du også finde  
uddybende informationer  

om de mange tilbud!

8 | www.kulturblad.dk
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RASMUS WALTER
Fredag 1. mar.  kl. 20
Fjerritslev Gymnasium 265 - 415 kr.

Rasmus Walter har udgivet 4 albums . 
Han står bag de seneste års store hits 
som "Dybt Vand", "Endeløst", "Verden 
i Stå", "På En Dag Som I Dag", "Løber" 
og ikke mindst "Ingenmandsland" 
med Nik, fra Nik & Jay.

FROKOST-JAZZ  
- CREOLE CATZ

Lørdag 2. mar.  kl. 12
Skovsgård Hotel 225 kr.

Et forrygende, festligt arrangement 
er serveret med Creole Catz' med-
rivende jazz- og boogie- repertoire. 
Louis Prima og Louis Jordans swin-
gende rytmer, lidt Just Frost, kombi-
neret med flerstemmig sang, er med 
til at sætte gang i festen.

DIE HERREN  
(COVER NIGHT)

Lørdag 2. mar.  kl. 20
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt    275 kr.

Dette forårs Cover Night byder 
velkommen til Die Herren! Du kan 
denne aften forvente de største U2-
hits, fest, energi, intensitet, nærvær, 
humor, tilstedeværelse og et dyb-
følt ønske om at gøre en mærkbar 
forskel.

JULIE BERTELSEN  
"ET TILBAGEBLIK"

Torsdag 7. mar.  kl. 20
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt 200 kr.

Julie byder velkommen til en intim, 
nærværende og ærlig koncert, hvor 
hun sammen med sine to musikere 
vil spille alle de gode gamle sange fra 
hendes debut album Home. Velkom-
men til et tilbageblik med Julie og en 
ganske særlig aften!

MICHELLE BIRKBALLE 
FEAT. ROCK NALLE

Torsdag 14. mar.  kl. 20
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt 185 kr.

To af landets absolut sejeste stem-
mer mødes, når Michelle Birkballe 
inviterer Danmarks rock 'n' roll konge 
Rock Nalle med på landevejen i 2019. 
Det er 2 forskellige generationer der 
mødes, men musikalsk er rødderne 
solidt plantet det samme sted.

HANS THESSINK  
& KNUD MØLLER

Fredag 15. mar.  kl. 20
Skovsgård Hotel 170-340 kr.

Det er en række spændende koncer-
ter for guitarentusiaster, der er lagt 
i trygge, bluesgarvede hænder hos 
Hans Theessink og Knud Møller, når 
de i foråret 2019 er på turné i Dan-
mark. Er man til gedigen, velspillet 
blues, så er man til "Theessink & 
Møller."

CARLS CAFÉ  
- OTHER ROADS

Torsdag 21. mar.  kl. 20
Skovsgård Hotel 125-295 kr.

Det britiske folkband Other Roads 
har rødderne solidt plantet i de skot-
ske og keltiske traditioner. Repertoi-
ret er en blanding af egne kompo-
sitioner og velvalgte covers, lige fra 
følsomme ballader til foot-stomping 
celtic fiddle tunes.

CAROLINE HENDERSON  
- DUO

Fredag 22. mar.  kl. 20
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt 260 kr.

Danmarks jazzdiva nr. 1 Caroline Hen-
derson besøger Aabybro i selskab 
med verdenspianisten Nikolaj Hess.

TØRFISK
Fredag 29. mar.  kl. 20
Skovsgård Hotel 275-445 kr.

I 37 år har bandet TØRFISK fra Thy-
borøn turneret i det ganske danske 
land med den samme besætning, 
som da det hele startede. Sammen 
med de gamle velkendte numre er 
nye sange fra deres seneste CD "Vi 
ligger vandret" med på scenen.
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Ny lokalhistorisk kunstudstilling bliver 
en del af festlighederne omkring Svin-
kløv Badehotels genåbning i 2019

Projektgruppen bag »Kunsten i Han Herred«, der forelø-
big har to velbesøgte udstillinger bag sig, har netop 
igangsat indsamlingen af materiale til en ny lokalhistor-
isk kunstudstilling i 2019.

Temaet bliver denne gang »Svinkløvmalerne«, idet 
gruppen ønsker at sætte fokus på en række af de 
kunstnere, der fra slutningen af 1800-tallet og frem til 
midten af 1900-tallet blev tiltrukket af havet, lyset og 
den store natur omkring Svinkløv/Slettestrand og kli-
tområderne til begge sider. Med andre ord bliver det 
en udstilling om Han Herred i turismens barndom set 
ud fra et kunstnerisk perspektiv − og dermed et vigtigt 
stykke lokalhistorie.

Udstillingen er tænkt som et led i festlighederne om-
kring Svinkløv Badehotels genåbning, og efter de 
foreløbige planer vil kunstværkerne blive vist i Fjerrit-
slev Kirkecenter, hvor projektgruppens to første ud-
stillinger også fandt sted – henholdsvis om kunsten i 
limfjordslandet i anledning af Aggersundbroens 75-års 
jubilæum (juni 2017) og om malerne Anders Norre og 
Poul Eje (juni 2018).

»Svinkløvmalerne« er ikke et kunstnerkollektiv i tradi-
tionel forstand, men en betegnelse for en lang række 
af vore tidligste kunstnere, hvoraf mange tog ophold i 
Han Herred for længere perioder for at tegne og male 
og brugte såvel landskaber som huse og personer fra 
lokalområdet som motiver. Enkelte valgte at bosætte 
sig her permanent, heriblandt maleren Knud Larsen, 
hvis lille, hvide hus ses i krydset ved plantørboligen i 
Svinkløv.

I den lange række af kunstnernavne fra Han Herreds 
»guldalder« ses også Jens Peter Groth-Jensen, Emma 
og Kristian Kongsbøll, Albert Kongsbak, Henrik Jespers-
en, Anna E. Munch, Knud Sinding, Peder Andreas Kris-
tensen og Johannes Wilhjelm – men der er mange flere!

Projektgruppen med Herdis Lau. Nielsen fra Skræm i 
spidsen vil gerne i kontakt med folk, der har kendskab 
til disse malere. Hvem var de, hvor boede de, hvem kom 
de i kontakt med, og hvad malede de? Håbet er, at pub-
likum på udstillingen ikke blot skal se god og gedigen 
kunst fra Svinkløv og omegn, men også blive meget klo-
gere på denne del af vores kulturarv gennem de gode 
historier, fotografier, breve, dagbøger, gæstebøger fra 
pensionatsværter og andet materiale, der forhåbentlig 
dukker op i researchen.

Læs mere på www.hanherred.dk/kunsten

SVINKLØVMALERNE  
- HVEM VAR DE?

Af Ejgil Bodilsen
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køb billetter på www.kec-jammerbugt.dk

Søparken 2 · 9440 Aabybro · Tlf. 9824 2500

KULTUROPLEVELSER - HELT TÆT PÅ

Torsdag 14/3 
Michelle Birkballe  
feat. Rock Nalle

fredag 18/1
Dansk Slagerparade

fredag 25/1
Laura Mo m. band

torsdag 7/2 
Anders Blichfeldt

søndag 10/2
Maries Festivalband

fredag 15/2
Emmelie de forest 

lørdag 2/3
Covernight: Die HerreN

torsdag 7/3
Julie BertHelsen 

fredag 22/3
caroline henderson

torsdag 4/4
Ivan Pedersen & trio 

søndag 7/4
Sara Grabow

fredag 12/4
Ole Frimer Band

Forår 2019



EGNSSAMLINGENS  
SKOLESTUE

Søndag 1. jan til  
søndag 31. dec.  Alm. åbningstid
Egnssamlingen

En af vore mest populære udstillin-
ger er "Skolestuen", som findes på 
Faarupvej 3. Her findes en komplet 
skolestue med møblement fra peri-
oden fra o. 1900-1960

MULTIHUSET  
OG SMEDJEN

Søndag 1. jan. til  
søndag 31. dec.  Alm. åbningstid
Egnssamlingen

Beliggende på Faarupvej 2a, hvor 
smedjen ligger ud til vejen, og hvor 
Multihuset ligger forskudt inde bag-
ved. Begge udstillinger er arbejdende 
værksteder det meste af året, åbne 
hver tirsdag kl. 9-12 (NB! - kaffepause 
kl. 10-10:30)

MARYS HUS - ET HUS I 
SALTUM I 50'ERNE

Lørdag 13. maj til  
fredag 22. dec.  Alm. åbningstid
Egnssamlingen

Kom og se en fantastisk lille perle i 
vores samling, "Marys Hus", der ligger 
på Faarupvej 5. Her kan du få et godt 
indtryk af, hvordan en familie levede 
på den tid i vort område.

PORTRÆTUDSTILLING
Mandag 15. okt. til 
søndag den 1. sep. Alm. åbningstid
Egnssamlingen 30 kr.

Egnssamlingen har i årtier indsamlet 
kunstværker, der er skabt i vort om-
råde, og vi har efterhånden en gan-
ske betragtelig samling til rådighed.

STEMPELKVIST
Tirsdag 16. okt. til  
søndag 1. sep. Alm. åbningstid
Egnssamlingen 30 kr.

Udstillingen "Stempelkvist" viser om 
dengang, hvor skrivemaskine, regne-
maskine og masser af stempler var 
fast del af et kontor.

REGNBUEN UDSTILLER  
PÅ AABYBRO RÅDHUS

Tirsdag 8. jan. til  
torsdag 28. feb.  kl. 10
Aabybro Rådhus Fri entré

Traditionen tro udstiller malegrup-
pen Regnbuen igen på Aabybro Råd-
hus i januar og februar. Kom og se de 
mange flotte malerier!

KUNST PÅ RÅDHUSET  
I PANDRUP

Fredag 18. jan. til  
torsdag 28. feb.  Alm. åbningstid
Pandrup Rådhhus Fri entré

Medlemmer af Kunstgruppen Sili-
kone udstiller billedkunst, keramik, 
tekstildesign, decoupage, foto m.m. 
Udstillingen åbnes med fernisering 
fredag d. 18. januar kl. 12.30

NØRHALNE VISER KUNST
Torsdag 31. jan. til 
søndag 3. feb,  tor kl. 19-21 
  fre kl. 9-19 
  lør og søn kl. 10-17
Nørhalne Hallen Fri entré

Nørhalne Hallen danner rammen om 
en stor kunstudstilling med ca. 70 
kunstnere, fordelt på maleri, glas, ke-
ramik, porcelæn, smykker, skulpturer, 
sten, bronze og tekstil. Arrangeret af: 
IFN's Kunstvenner

AFVIKLER DU KULTURELLE 
ARRANGEMENTER?

Alle der afvikler kulturelle 
arrangementer i Jammerbugt 

Kommune kan oprette sig som 
arrangør på www.kulturblad.dk  
og komme gratis med i kultur-

bladets kalender.

Kontakt evt. redaktør Mads 
Rosendahl, mail@kulturblad.dk  

hvis du har spørgsmål!

12 | www.kulturblad.dk
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KIRKEMUSIKALSK  
LEGESTUE

Tirsdag 8. jan.  kl. 9.30
Tirsdag 15. jan. kl. 9.30
Tirsdag 22. jan. kl. 9.30
Tirsdag 5. feb. kl. 9.30
Tirsdag 26. feb.  kl. 9.30
Tirsdag 5. mar. kl. 9.30
Tirsdag 12. mar. kl. 9.30
Tirsdag 19. mar. kl. 9.30
Tirsdag 26. mar. kl. 9.30
Tirsdag 2. apr. kl. 9.30
Jetsmark Kirke

Kirkemusikalsk legestue er et tilbud 
for børn mellem 1-3 år i følge med en 
omsorgsperson. Tilbuddet er til de 
mødre/fædre, der går hjemme med 
deres lidt ældre børn. Det er også til 
dagplejere med dagplejebørn eller 
de yngste børn i børnehaven.

BABYSALMESANG
Mandag 14. jan.  kl. 10.15
Mandag 21. jan.  kl. 10.15
Mandag 28. jan.  kl. 10.15
Mandag 4. februar  kl. 10.15
Mandag 11. februar  kl. 10.15
Mandag 25. februar  kl. 10.15
Mandag 4. mar.  kl. 10.15
Mandag 11. mar.  kl. 10.15
Mandag 18. mar.  kl. 10.15 
Mandag 25. mar. kl. 10.15
Mandag 1. apr.  kl. 10.15
Jetsmark Kirke

Læs mere om babysalmesang for 
de fire pastorater: Ingstrup/V.Hjer-
mitslev, Saltum-Alstrup, Hune og 
Jetsmark under "babysalmesang". Her 
kan du også tilmelde dig og dit barn.

BABYSALMESANG 
AABYBRO

Onsdag 16. jan.  kl. 10.30-11.30
Onsdag 23. jan.  kl. 10.30-11.30
Onsdag 30. jan.  kl. 10.30-11.30
Onsdag 6. feb.  kl. 10.30-11.30
Onsdag 13. feb.  kl. 10.30-11.30
Onsdag 27. feb.  kl. 10.30-11.30
Onsdag 6. mar.  kl. 10.30-11.30
Onsdag 13. mar.  kl. 10.30-11.30
Aaby Kirke

Aaby kirke tilbyder babysalmesang til 
børn mellem 3 og 9 måneder. I for-
løbet sættes der fokus på det tætte 
bånd mellem mor og barn - eller far 
og barn. Barnets sanser stimuleres 
gennem sang, bevægelser og musik. 
Der bliver lyttet til orgelmusik.

CAFÉNB:  
SPILEFTERMIDDAG

Tirsdag 22. jan.  kl. 13.30-16
Biersted Præstegård

Denne eftermiddag vil programmet 
byde på forskellige spil og masser 
af hyggeligt samvær. Så tag gerne 
dit yndlingsbrætspil eller et spil kort 
med. Vi advarer allerede nu om, at 
sognepræsten er en meget dårlig 
taber!

BRÆTSPILSHYGGE
Lørdag 26. jan.  kl. 11-15
Aabybro Bibliotek Fri entré

Arrangeret af: Jammerbugt Bibliote-
kerne, Fjerritslev Bibliotek

Kom og vær med til en hyggelig ef-
termiddag på biblioteket, hvor du får 
mulighed for at prøve nogle nye og 
moderne brætspil.

2-ÅRS TRÆF
Lørdag 2. februar  kl. 10-11
Jammerbugt Bibliotekerne

Kom godt fra start med læsevaner 
Der er mange gode grunde til, at det 
er en fantastisk idé at læse bøger op 
for barnet. Mens de er helt små vil 
det typisk være de såkaldte "papbø-
ger" med fotos eller illustrationer, 
som barnet kan genkende fra sin 
hverdag.

PERLESJOV  
I VINTERFERIEN

Mandag 11. feb.  Alm. åbningstid
Jammerbugt Bibliotekerne Fri entré

Kom og lav perleplader i vinterferi-
en (uge 7 og 8) på biblioteket. Bibli-
oteket har indkøbt perler og plader, 
men husk at tage en voksen med til 
at stryge pladerne. Så slip fantasien 
løs og lav din helt egen unikke per-
leplade. Arrangeret af: Jammerbugt 
Bibliotekerne

LAV DET HØJESTE BOGTÅRN 
OG BLIV "THE MASTER OF 
BOOKTOWERS"

Mandag 11. feb.  Alm. åbningstid
Jammerbugt Bibliotekerne Fri entré

Er du god til at stable ting? Så kom på 
biblioteket i din vinterferie og se om 
du på 2 min. kan stable det højeste 
bogtårn af vores gamle bøger. Du har 
kun 2 min. til at bygge tårnet. Dagens 
tårne samt navn og tlf. bliver noteret 
og fredag d. 22.02.19 kl. 12.00 finder 
vi det højeste tårn blandt alle delta-
gerne og vinderen får direkte besked. 
Præmien hentes på biblioteket. 

Deadline for indtastning  
af arrangementer til  
Kulturbladet nr. 24 

18. FEBRUAR 2019 
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VINTERKUNSTSKOLE  
FOR BØRN I UGE 8

Mandag 18. feb. til 
fredag d. 22. feb.  Alm. åbningstid
Aabybro Bibliotek Fri entré

Vi inviterer til vinterkunstskole i uge 
8 med billedkunstner Kathrine van 
Godt Kjærsgaard og musik- og yoga-
lærer Anna Kjærsgaard. Arrangeret af: 
Jammerbugt Bibliotekerne, Fjerritslev 
Bibliotek

BAMSEHOSPITALET
Lørdag 2. mar.  kl. 10-12
Pandrup Bibliotek

Er din bamse syg - så kom på biblio-
teket og få den tjekket.

FASTELAVN OG FAMILIE-
GUDSTJENESTE I SALTUM 
KIRKE

Søndag 3. mar.  kl. 10.30
Saltum Kirke

Kom gerne udklædt vi slår katten af 
tønden og spiser fastelavnsboller 
i sognegården efter gudstjenesten 
ved Kristian Gram Schjoldager.

FAMILIEGUDSTJENESTE 
VED JOHN KRISTENSEN

Søndag 3. mar.  kl. 10.30-11.30
Spejderhytten

Fastelavn! Alle må gerne møde ud-
klædt. Efter gudstjenesten er der 
tøndeslagning og forfriskninger.

ORD-TROLDEN
Torsdag 7. mar.  kl. 13-13.45
Fjerritslev og Brovst Bibliotek Fri entré

Ordtrolden er en sjov og spændende 
historie om den dag, ordtrolden stik-
ker Anton, så han begynder at genta-
ge en bestemt slags ord. 

Kom og hør den sjove og spændende 
historie om ‘Ordtrolden,' når forfat-
ter Maria Rørbæk læser op - og vær 
med til ordlege og ord-sange. Især 
for børn mellem tre og otte år.

FIFA 2019  
OG JUST DANCE 2019

Lørdag 9. mar.  kl. 10-15
Fjerritslev Bibliotek
Lørdag 16. mar.  kl. 10-15
Aabybro Bibliotek

Fodboldturnering og dansekonkur-
rence. Snør de virtuelle fodbold-
støvler og dansesko og kom ind i 
kampen. Arrangeret af: Jammerbugt 
Bibliotekerne

50 FARLIGE TING  
(ALLE BØRN BØR PRØVE)

Lørdag 30. mar.  kl. 10-11 og 15-16
Pandrup Bibliotek

Tør du prøve? Har du nogensinde 
slikket på et 9 volts batteri?

MORGENSANG
Torsdag 17. jan.  kl. 9.30
Aaby Sognegaard

Kort morgensang i Aaby sogne- gård. 
Derefter kaffe, hygge og sang fra 
Højskolesangbogen og Salmebogen.

KOM OG SYNG DIG GLAD
Onsdag 23. jan.  kl. 10
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Fri entré

Dette forår byder vi endnu engang 
ind til fællessang, hvor vi synger alle 
de velkendte samt nogle af de nye 
sange fra Højskolesangbogen. Nyd 
en kop kaffe i en hyggelig og ufor-
pligtende café-stemning og endda 
med den skønneste udsigt over søen.

MUSIKGUDSTJENESTE VED 
ANNEMETTE NØRGAARD 
HØGSBRO

Søndag 3. feb.  kl. 19
Langeslund Kirke

4. s. e. h. 3 k. Kyndelmisse-musikguds-
tjeneste. Levende lys overalt i kirken. 
Ingen prædiken eller altergang, men 
masser af musik og sang, vekslende 
med korte læsninger.

KYNDELMISSE-MUSIK-
GUDSTJENESTE

Søndag 3. feb.  kl. 19
Lerup Kirke

Lysets tilbagevenden ude i naturen 
- og lyset i verdenen generelt - fej-
res med en stemningsfuld gudstje-
neste med mange levende lys og 
musikalske indslag ved Jens Hostrup, 
Petra Westra og Per Iversen. Arran-
geret af: Lerup-Tranum-Koldmose 
Menighedsråd
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SANGAFTEN I TINGHUSET
Tirsdag 5. feb.  kl. 19
Tirsdag 5. mar.  kl. 19
Tirsdag 2. apr. kl. 19
Tinghuset Fri entré

Velkommen til sangaften i Tinghuset 
i Fjerritslev. Der synges fra højskole-
sangbogen og Han Herred sangbo-
gen og vi har sangbøger til alle. Del-
tagelse er gratis men der betales kr. 
20 for kaffe og brød.

SANGAFTEN I  
SOGNEGÅRDEN

Onsdag 27. feb. kl. 19.30
Saltum Sognegård

Sangaften ved Lisbeth Nymark Sø-
rensen, kirkens kor medvirker. Af 
hensyn til kaffen bedes man venligst 
tilmelde sig senest d. 25. feb. på tlf. 
30705001

KOM OG SYNG DIG GLAD
Onsdag 6. mar.  kl. 10
Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Fri entré

Dette forår byder vi endnu engang 
ind til fællessang, hvor vi synger alle 
de velkendte samt nogle af de nye 
sange fra Højskolesangbogen. Nyd 
en kop kaffe i en hyggelig og ufor-
pligtende café-stemning og endda 
med den skønneste udsigt over søen.

LOF-JAMMERBUGT
BYDER VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON! 

Gå på vores hjemmeside: www.lof.dk/ jammerbugt - hvor du også kan tilmelde dig 
 Besøg os på Facebook LOF-Jammerbugt  |  Mail: katrine@lof-jammerbugt.dk   |  Tlf.: 98 24 34 55

og andre tilbud – se vores hjemmeside: 
www.lof.dk/jammerbugt

FOREDRAG 
med Rasmus 

Tantholdt
27. februar

• Forskellige bevægelseshold

• Mindfulness

• Mad

• Litteratur

• Førstehjælp

• Slægtsforskning

• Foredrag v/ Rasmus Tantholdt 27. feb.

• Akvarelweekend v/Alek Krylow 6.-7. april

SANG & MUSIK
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Skrevet til KULTUR-KARAVANEN 2018
Jammerbugt-verset, skrevet af Kirsten Skriver Steffensen

Musik © Martin Granum

Den Nordjyske Sang
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DEN NORDJYSKE SANG
Af Martin Granum & Kosats John Høybye

JAMMERBUGT VERSET

Mellem hav og fjord, jo her er smukt, 
Og to og to gir’ ofte fem, hos os i Jammerbugt. 

Her er gravet tørv, brændt kalk og tegl, 
Slidt for herremænd med plejl. 

Fos og Li står smuk hver gang du kommer her.



I forbindelse med Kulturkaravanens tur gennem Nord-
jylland hen over sommer og efterår 2018 er der i fæl-
lesskab lavet en sang med vers fra alle 11 Nordjyske 
kommuner. Hver kommune har bidraget med et vers. 
I oktober 2018 var 80 glade korsangere samlet i Brovst 
Sport- & Kulturcenter for at synge forslagene til Jam-
merbugt Kommunes bidrag til Den Nordjyske Sang. Et 
vers skulle kåres som vinder, og det blev Kirsten Skriver 
Steffensens vers. 

Det var lidt af et tilfælde, at Kirsten deltog i konkurren-
cen. Hun hørte om konkurrencen til kor, og gik herefter 
hjem for at læse mere om Den Nordjyske Sang og lytte 
til melodien, som verset skulle skrives til. Melodien var 
så god, at hun besluttede sig for at være med.

”Melodien fængede mig. Jeg kan ikke noder, så jeg måt-
te lytte til melodien mange gange, og den hang ved. Så 
tænke jeg over, hvad Jammerbugt har at byde på. Jeg 
bor selv i Han Herred, men tænke over, hvad der ken-
detegner kommunen i både øst og vest. Ud fra det gik 
jeg så i gang”, husker Kirsten Skriver Steffensen.

Juryen begrundede valget af Kirstens vers med, at det 
blandt andet forbinder Jammerbugten mellem Thy og 
Vendsyssel, og at det fortæller om Jammerbugtens hi-
storie. Kirsten fortæller selv, at sammenholdet og vær-
dien af at stå sammen i kommunen var vigtigt at få med 
i verset. Tankerne herom blev til anden linje i verset: 
”To og to gir ofte fem hos os i Jammerbugt”.

Den Nordjyske Sang er et fælles projekt, hvor alle kom-
muner i Nordjylland har bidraget med et vers - ofte 
fundet via en konkurrence i den enkelte kommune. 
Melodien til Den Nordjyske Sang er skrevet af Martin 
Granum og arrangeret af John Høybye. Den Nordjyske 
Sang er en del af Kulturkaravanen, som er et projekt 
under KulturKANten – den Nordjyske Kulturaftale. 

Melodi og arrangement kan findes her: 
www.kulturkanten.dk/den-nordjyske-sang/  

DEN NORDJYSKE SANG
THISTED

Vind og skæve træ’r, der stadig står 
Når vi cykler rusker vinden og gi’r modvindshår 

Vi har fællesskab i land og by 
Vi er stolte her i Thy 

Vores hav og fjord gi’r udsigt hvor vi går!
MORS

Det er himlen, der er grænsen her 
Drømme fylder fjordens vand, der spejler øens vejr 

Her på Mors gi’r modvind energi 
Sammen er vi bedst fordi 

Det er ø-kultur der er det hele værd.
VESTHIMMERLAND

Havnebyer til det indre land 
Havets måger flyver højlydt over fjordens vand 

Vores gamle eg står hjemmevant 
Gamle folk gi’r sproget kant 

Det er det vi holder af i Himmerland
MARIAGERFJORD

I vort smørhul – Mariagerfjord 
Findes fodbold, fyrkatspil og sang fra rytmisk kor 

Rundt om fjordens smukke landevej 
Landsbylivet bugter sig 

Selvom byerne er små er smilet stort
REBILD

Midt i Himmerland en skov så stor 
Gamle sagn fortæller her i skoven trolde bor 

Rebild bakker har sin egen fest 
Gravlev kildes vand er bedst 

Her i Rebild er en gylden plet på jord. 
AALBORG

Fjorden lyser op i ”dobbelt-A” 
Binder byens ender sammen – både nat og dag. 

Vi har Lindholms gamle oldtidsfund 
Ungdomsliv og undergrund 

Vores Aalborg er kultur i mange lag
JAMMERBUGT

Mellem hav og fjord, jo her er smukt, 
Og to og to gir’ ofte fem, hos os i Jammerbugt. 

Her er gravet tørv, brændt kalk og tegl, 
Slidt for herremænd med plejl. 

Fos og Li står smuk hver gang du kommer her.
BRØNDERSLEV

Brønderslev som købstad voksed’ op 
Smede hamred’ liv i byen nær ved banens stop 

Jyske Ås er hele Nordjyllands 
Skabt af fordums istids-dans 

Her i Vendsyssel er himlen altid høj
HJØRRING

Set så højt fra Rubjerg Knude fyr 
ligger Hjørring, én af landets allerbedste by’r 

Her kan både pi’r og unge mænd  
spille fodbold ja såmænd  

synge med et kor og i teat’ret gå!
LÆSØ

Tag en vandretur langs Læsøs kyst 
Eller pak din cykel til en tur fra vest til øst 

Du kan ta’ den grønne cykelsti 
Vinke til den brune bi 

Følg naturens farveskift fra vår til høst
FREDERIKSHAVN

Fred’rikshavn med krudttårn i sin by 
Og med Tordenskjold som søhelt – gi’r et mægtigt ry. 

Skagens fyr på Grenen lyser op 
Hver en nat på Danmarks top

Så vi alle kommer sikkert hjem i havn.



VINTERTUR I FOSDALEN
Søndag 13. jan.  kl. 10-12
P-plads Indgangen til Fosdalen Fri entré

På turen gennem Fosdalen fortælles 
om naturen netop nu. Arrangeret af: 
Naturcenter Fosdalen

VINTERTUR  
VED STRANDEN

Søndag 20. jan.  kl. 10-12
Grønnestrand Fri entré

Tur fra Grønnestrand til Svinklovene 
og retur. Vi snakker om sten, muslin-
ger, snegle og andet opskyl.

VINTERTUR  
FOSDAL/TRANUM

Søndag 3. feb. kl. 13- ca. 16
P-plads Indgangen til Fosdalen Fri entré

Vi går på en del af den nye vandreru-
te Fosdal/Tranum. Undervejs fortæl-
les om naturen. Arrangeret af: Natur-
center Fosdalen

VED FOS OG LI - NATUREN 
OMKRING FOSDALEN

Mandag 28. jan.  kl. 19 ca 21.30
Naturcenter Fosdalen 40 kr. inkl. kaffe

Billedforedrag om Fosdalen (naturka-
non) - og Han Herred. Et enestående 
område af Danmark. Der vises bille-
der af bl.a. svampe, planter, dyr og 
landskaber. Både almindelige dyr og 
planter samt sjældenheder vises.

EN STRANDVASKER  
PÅ TRANUM STRAND

Torsdag 10. jan.  kl. 14.30-17
Brovst Bibliotek 30 kr.

Karsten Hjorth Larsen fortæller den-
ne gang om noget der skete i 1916 i 
Tranum.

HØJSKOLEFORMIDDAG  
"DA LANDBOLIVET BLEV 
EN BY I PROVINSEN"

Onsdag 16. jan.  kl. 10
Brovst Sognegård 40 kr. inkl. kaffe/the 

Foredragsholderen er denne formid-
dag professor og leder af H.C. Ander-
sen-centret, Johannes Nørregaard 
Frandsen.

JYTTE NIELSEN OM  
MALEREN KIRSTEN KJÆR

Torsdag 17. jan.  kl. 14.30-17
Brovst Bibliotek 30 kr.

Et foredrag om Kirsten Kjærs livshi- 
storie og kunstneriske virke. Fra barn- 
dommen i V. Thorup, hendes man-
ge rejser, holdninger, kampe, mænd 
og ikke mindst hendes og kunst og 
eftermæle. Fortællingen understøt- 
tes af mange billeder, både fotos af 
kunstneren og hendes værker".

OPTAKT TIL ORDKRAFT 
2019 KIM LEINE

Mandag 21. jan.  kl. 19-21
Fjerritslev Bibliotek 60 kr.

Vi varmer op til Ordkraft med et 
inspirerende arrangement, der be-
søger alle regionens biblioteker i 
begyndelsen af 2019. Arrangeret af: 
Jammerbugt Bibliotekerne, Aabybro 
Bibliotek

SOGNEAFTEN  
- PÅ TVÆRS AF CANADA

Torsdag 24. jan.  kl. 19.30
Haverslev Forsamlingshus 25 kr.

Henrik S. Pedersen fra Haverslev 
(Fjerritslev) fortæller om sin rejse i bil 
tværs over Canada. Kom og se fan-
tastiske billeder fra 8 provinser og 
hør om det storslåede land. Arrange-
ret af: Menighedsrådene i Haverslev, 
Skræm og Bonderup

KFUM OG K  
SENIORAFTEN

Fredag 25. jan.  kl. 19.30
Bjælkebo 30 kr.

"Det Danmark - vore forældre har 
bygget op - hvor er det på vej hen?" 
Foredrag ved tidl. Borgmester Flem-
mimg Jansen, Pandrup.

PARFORHOLDET  
OG DET GODE FAMILIELIV

Onsdag 30. jan.  kl. 19.30
Kirkeladen i Hune Fri entré

Familieterapeut Birgitte B. Nygaard 
og praktiserende læge Poul H. Ny-
gaard holder foredrag. Birgitte og 
Poul er optimistiske. De tror på, det 
nytter at investere i sit parforhold. 
De sammenligner det med vigtighe-
den af at vedligeholde hus og uddan-
nelse. Arrangeret af: Menighedsrådet 
i Hune Sogn

NATUR

FOREDRAG

FOREDRAG
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FORFATTERAFTEN  
MED IBEN MONDRUP

Onsdag 6. feb.  kl. 19-21
Brovst Bibliotek 80 kr.

Kom til et spændende foredrag med 
Iben Mondrup. Hun vil fortælle om 
sin roman "Vi er brødre", som udkom 
i efteråret 2018. Arrangeret af: Jam-
merbugt Bibliotekerne, Fjerritslev 
Bibliotek

SOGNEAFTEN: "KIRKE, 
KRUDT OG KRAGETÆER"

Torsdag 7. feb.  kl. 19.30
Fjerritslev Kirkecenter

"Kirke krudt og kragetæer" er et me-
get humoristisk, sjovt og underhol-
dende foredrag, som bærer præg 
af at foredragsholderen Nils Holger 
Ellekilde, så snart han har fri, skifter 
den sorte kjole ud med det grønne 
jagttøj.

MINE 4½ MÅNEDS  
RUNDREJSE I ASIEN

Tirsdag 12. feb.  kl. 19
Øland Sognegård 25. kr. inkl. kaffe og kage

Den lokale ø-bo, Kristine Vinter Jen-
sen, og hendes kusine Emilie Kodal 
Sørensen rejste 4½ måned rundt i 
Asien. Kristine vil holde et foredrag 
omkring deres oplevelser i billede og 
historier. Arrangeret af: Øland-Lan-
geslund Menighedsråd

"NÅR LIVET GØR MERE END 
ONDT I ET AF VERDENS 
LYKKELIGSTE LANDE"

Tirsdag 12. feb.  kl. 19
Brovst Baptistkirke Fri entré

Sogneaften foredrag med Claus 
Søndergaard. Arrangmentet er et 
samarbejde mellem Brovst Sogn og 
Baptistkirken Brovst. Arrangeret af: 
Brovst Menighedsråd

SOGNEAFTEN
Onsdag 13. feb.  kl. 19.30
Jetsmark Sognegård

Teolog Bodil Skjøtt: "At være jøde og 
tro på Jesus i Israel i dag". 

SOGNEAFTEN OM FAMI-
LIESTØTTEN  
I JAMMERBUGTEN

Onsdag 13. feb.  kl. 19.30
Kirkeladen i Hune Fri entré

Hvis du gerne vil vide noget om, hvad 
Familiestøtten i Jammerbugt Provsti 
arbejder med så kom og hør koor-
dinator, Jens Sørensen fortælle om 
det. Arrangeret af: Menighedsrådet i 
Hune Sogn

EN STRIKKEREJSE TIL  
ISLAND

Torsdag 14. feb.  kl. 19-21
Pandrup Bibliotek
Torsdag 21. mar.  kl. 19-21
Fjerritslev Bibliotek 60 kr.

Kom til en hyggelig aften for strikke- 
og rejseglade. Arrangeret af: Jammer-
bugt Bibliotekerne, Brovst Bibliotek

HØJSKOLEFORMIDDAG 
- "MANDEN, KONEN OG 
MISSIONEN"

Onsdag 27. feb.  kl. 10
Brovst Sognegård 40 kr. inkl. kaffe/the

Kirke- og kulturmedarbejder ved 
Lindholm Kirke, Hans Wendelboe 
Bøcher, fortæller, bl.a. med video og 
billeder, den medrivende historie om 
den unge landmandssøn fra Øster 
Uttrup, Mogens Uhrenholt.

FOREDRAG OM KRIG OG 
KORRESPONDANCE MED 
RASMUS TANTHOLDT

Onsdag 27. feb.  kl. 19-21
Sport og Kulturcenter Brovst 130 kr.

I dette foredrag fortæller Rasmus 
Tantholdt om alt det, han har ople-
vet som korrespondent for TV2 si-
den 2003. Arrangeret af: Jammerbugt 
Bibliotekerne, Fjerritslev Bibliotek

 
På www.kulturblad.dk

Kan du orientere dig om alle 
aktuelle aktiviteter  

i Jammerbugt kommune.

Her kan du også finde  
uddybende informationer  

om de mange tilbud!
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KFUM OG K  
SENIORAFTEN

Fredag 1. mar.  kl. 19.30
Bjælkebo 30 kr.

"Erfaringen af livet og Gud , erhver-
vet i hverdagen, kommer til udtryk i 
Salmernes bog". Foredrag ved sogne-
præst Birgit Lundholm, Hune.

VINSMAGNING
Torsdag 7. mar.  kl. 18.30-21.30
Tinghuset 220 kr.

Rhone vin fra Frankrig. Her går pris 
og kvalitet hånd i hånd. Smag 7 vine 
og bliv klogere på dette pragtfuld 
hjørne af vinens vidunderlige verden. 
Kjeld Schumann fra Vini Nord. Pris 
inkl. vin, brød, ost og pølse. Arrange-
ret af: LOF-Jammerbugt

BILLEDFOREDRAG  
VED FOS OG LI  
- SPECIELT FOR ÆLDRE

Mandag 4. mar.  kl. 14.30-17
Naturcenter Fosdalen 30 kr. inkl. kaffe

Billedforedrag om naturen i Han Her-
red - specielt omkring Naturcenter 
Fosdalen.

FOREDRAG  
MED BENT ISAGER

Torsdag 7. mar.  kl. 19-21
Pandrup Bibliotek 80 kr.

Bent Isager-Nielsen byder i dette 
foredrag indenfor i forbrydelsens 
verden og giver publikum et indblik 
i det ofte kolossale og minutiøse 
arbejde, en efterforskning består af. 
Med udgangspunkt i sine to bøger 
fortæller han om sin karriere og giver 
eksempler på virkelige mordgåder 
og deres opklaring - herunder rets-
medicin, afhøringsteknik, kriminal-

videnskab, DNA-registrering og ger-
ningsmandsprofilering. Arrangeret af: 
Jammerbugt Bibliotekerne, Fjerritslev 
Bibliotek

MANDEN DER KOM OG GIK
Søndag 10. mar.  kl. 19.30
Ingstrup Bogby, Bogbrugsen 50 kr.

En særlig aften i forfatteren Knud 
Holst Univers ved Lars Ditlev 
Johansen.

VINTERHØJSKOLEDAG
Tirsdag 12. mar.  kl. 10.30
Kirkeladen i Hune 60 kr.

Præstationssamfundet, hvad gør det 
ved os? Anders Petersen, lektor i So-
ciologi ved AAU giver sit bud. Høj-
skoledag med foredrag, lettere fro-
kost og fællessange. Arrangeret af: 
Menighedsrådet i Hune Sogn

FORFATTERAFTEN  
MED LISE ANDERSEN

Tirsdag 12. mar. kl. 19-21
Aabybro Bibliotek 80 kr.

Jammerbugt Bibliotekerne inviterer 
til en aften i litteraturens tegn med 
den lokale nordjyske forfatter Lise 
Andersen, bosiddende i Vadum.

HØJSKOLEFORMIDDAG 
"HÅNDHOLDTE ØJEBLIKKE"

Onsdag 20. mar.  kl. 10
Brovst Sognegård 40 kr. inkl. kaffe/the

Et par timer med "eksistensfråseri" i 
selskab med journalist Frode Muld-
kjær og vennerne Johannes Mølleha-
ve, Lise Nørgaard, Anker Jørgensen 
m.fl.

SOGNEAFTEN: KIRKEN OG 
JØDERNE I DANMARK

Onsdag 20. mar.  kl. 19.30
Jetsmark Sognegård

Martin Schwarz Lausten: "Kirken og 
jøderne i Danmark". Martin Schwarz 
er dr.teol. og har været professor i 
kirkehistorie ved Københavns Uni-
versitet i mange år.

STREJFTOG I SAMTIDS-
KUNSTEN - MED FOKUS 
PÅ FARVER

Torsdag 21. mar.  kl. 19.30
Tranum Strandgård Kunst og Kulturcenter 70 kr.

Kunsthistoriker og forfatter Maria 
Stensgård Poulsen tager os med ind i 
farvelærens mangfoldige og magiske 
univers og trækker tråde til nogle af 
nutidens største danske kunstnere. 
Arrangeret af: Kunstgruppen Silikone

Deadline for indtastning  
af arrangementer til  
Kulturbladet nr. 24 

3. DECEMBER 2018  
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FORFATTERAFTEN MED 
JULIE HASTRUP

Tirsdag 26. mar.  kl. 19-21
Aabybro Bibliotek 80 kr.

Vi er så heldige at få besøg af en af 
Danmarks store krimiforfattere, Julie 
Hastrup. Hun siger selv om sit fore-
drag: Mit foredrag tager afsæt i Re-
bekka Holm-serien.

KFUM OG K  
SENIORAFTEN

Fredag 29. mar.  kl. 19.30
Bjælkebo 30 kr.

"Når livet gør mere end ondt" Ved 
Forfatter Claus Søndergaard, Vadum 
Der har skrevet bogen : Tro, stress og 
depression.

LIGEVÆRD EFTERLYSES
Tirsdag 2. apr.  kl. 19-21
Skovsgård Hotel 100 kr.

Ole Sørensen er kendt som "Rebel-
len fra Langeland" fra DRs dokumen-
tarprogram. Kom og hør om livet på 
"Hjørnet". Der er med et glimt i øjet 
og masser af humor, når Ole fortæller 
om beboere, brugere og personale, 
kampen imod bureaukratiet, social-
tilsyn og hans møde med Dronnin-
gen! Arrangeret af: FOF Vendsyssel

CAFÉ, TRÆNING  
OG HYGGE

Mandage  kl. 9-12 
Pandrup Frivillighedshus
Torsdage  kl. 12.30-15 
Fjerritslev Kultur/Senior Center Fri entré

Jammerbugt Kommune inviterer her-
med til "Aktiv med demens", som er 
et nyt og helt gratis rådgivnings- og 
aktivitetstilbud til alle yngre borgere, 
der er ramt af demens. Tilbuddet er 
også til pårørende og nære venner.

FOLKEDANS I BIERSTED
Torsdag 20. sep. til  
torsdag den 21. marts  kl. 19
Biersted Skole

Vi danser hver torsdag hele vinteren. 
For begyndere og øvede.

FOLKEDANS I TRANUM
Mandag 7. jan. til 
mandag 18. mar.  kl. 19.30
Tranum Skole 300 kr. 

(for 10 gange)

Vi danser mandag aften fra 7. janu-
ar til 18. marts. Husk dansesko og 
kaffekurv. Arrangeret af: Tranum 
Folkedanserforening

KREATIV KLUB
Mandag 14. jan.  kl. 13
Mandag 21. jan.  kl. 13
Mandag 28. jan.  kl. 13
Mandag 4. feb.  kl. 13
Mandag 11. feb.  kl. 13
Mandag 25. feb.  kl. 13
Mandag 4. mar.  kl. 13
Jetsmark Kirke

Kreativ Klub er et mødested for folk, 
der er interesseret i at bruge deres 
hænder til at strikke, hækle, sy og 
lave hobbyting. Vi mødes til gensidig 
inspiration, udveksling af ideer og al-
mindelig hygge.

HÆKLECAFE
Mandag 14. jan. kl. 19
Mandag 21. jan.  kl. 19
Mandag 28. jan.  kl. 19
Mandag 4. feb.  kl. 19
Mandag 11. feb.  kl. 19
Mandag 25. feb. kl. 19
Mandag 4. mar.  kl. 19
Jetsmark Sognegård

Kom og lær at hækle - medbring selv 
(bomuld) garn og hæklenål. Tilmedling: 
Anni Christensen tlf. 30 26 62 20

STRIKKEOPLÆSNING  
PÅ BIBLIOTEKET

Onsdag 16. jan.  kl. 10-12
Brovst Bibliotek
Onsdag 30. jan.  kl. 10-12
Fjerritslev Bibliotek
Torsdag 31. jan.  kl. 10-12
Pandrup Bibliotek
Onsdag 13. februar  kl. 10-12
Aabybro Bibliotek Fri entré

Elsker du bare at strikke eller er du 
lige begyndt? Så kom ned på biblio-
teket og vær med til en hyggelig gang 
strikkeoplæsning.

OPLÆG OG SAMTALE OM 
KIRKENS RITUALER (3/4)

Torsdag 17. jan.  kl. 18.30
Kettrup Kirke

Kettrup-Gøttrup FOKUS består i 
denne sæson af fire aftner, hvor vi 
diskuterer den kristne tro afslappet 
og gemytligt. Det begynder med et 
oplæg og derefter diskussion i min-
dre grupper over kaffen.

FOREDRAG

AFVIKLER DU KULTURELLE ARRANGEMENTER?
Alle der afvikler kulturelle arrangementer i Jammerbugt Kommune 

kan oprette sig som arrangør på www.kulturblad.dk  
og komme gratis med i kulturbladets kalender.

Kontakt evt. redaktør Mads Rosendahl, mail@kulturblad.dk  
hvis du har spørgsmål!
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ÅRETS FULDKORN
Fredag 18. jan. kl. 10-16
Fjerritslev, Pandrup, Aabybro  
 og Brovst bibliotek Fri entré

Årets Fuldkornsdag skal minde dan-
skerne om, at de skal huske deres 75 
gram fuldkorn om dagen. Det gælder 
ikke kun denne dag - men året rundt. 
Jammerbugt Bibliotekerne fokus på 
fuldkorn med udstillinger, smagsprø-
ver og en kop kaffe.

IDÉAFTEN:  
DET AUTENTISKE THAILAND

Tirsdag 5. feb.  kl. 19-21
Nørhalne Sognegård

I sommeren 2018 besøgte Morten 
Krogh Thailand sammen med sin fa-
milie. Det blev en stor oplevelse da 
han oplevede det autentiske Thai-
land langt fra almindelige turisters 
Thailand.

FØRSTEHJÆLP  
- 2 AFTENER

Tirsdag 5. feb. til  
tirsdag 12. feb.  kl. 17.30
Aabybro Skole 380 kr.

(2 kursusdage )

Medborgerførstehjælp - 2 aftener 
(7 timer). Det overordnet mål er at 
deltageren kan handle ud fra før- 
stehjælpens hovedpunkter i forbin- 
delse med førstehjælpssituationer 
som den almindelige medborger 
typisk kan opleve. Arrangeret af: 
LOF-Jammerbugt

CAFÉ FOR ALLE STRIKKE-
GLADE I KIRKECENTRET

Torsdag 7. feb.  kl. 13.30
Fjerritslev Kirkecenter

Der bliver strikket tøj til hjemløse og 
Børnehjørnet, der er tilknyttet en af 
Kirkens Korshærs genbrugsbutikker 
og varmestuer i Aalborg. I pausen 
serveres der kaffe og brød.

MAL DIG GLAD 1" MED PIA 
MESTERTON GRAAE PÅ 
TRANUM STRANDGÅRD

Fredag 8. feb. til  fre kl. 14-17
søndag den 10. feb., lør og søn kl. 10-16
Tranum Strandgård Kunst og Kulturcenter 

En dag = 280 kr.
  3 dage = 750 kr.

Har du lyst til at udfordre dine kre-
ative evner og opleve glæden ved 
at skabe kunst, så tilmeld dig dette 
kursus. Der vil blive mulighed for at 
få indføring i teknik og opbygning 
af runde former samt arbejde med 
egne ideer.

SALMESTAFETTEN:  
VI SYNGER KLASSISK

Onsdag 13. feb.  kl. 19.30-21
Biersted Kirke

Salmestafetten løber igen. I år skal 
vi møde salmemusikken og sangen 
ud fra forskellige musikalske vinkler. 
Hvis salmerne udsættes for forskel-
lige musikalske genre, hvordan ind-
virker det så på salmernes udtryk og 
indhold?

MAL DIG GLAD 2" MED PIA 
MESTERTON GRAAE PÅ 
TRANUM STRANDGÅRD

Fredag 15. feb. til  fre 14-17
søndag den 17. feb.  lør og søn 10-16
Tranum Strandgård Kunst og Kulturcenter

1 dag = 280 kr
3 dage = 750 kr.

Har du lyst til at udfordre dine kre-
ative evner og opleve glæden ved 
at skabe kunst, så tilmeld dig dette 
kursus. Der bliver mulighed for at få 
indføring i teknik og opbygning af 
runde former. Tilmelding til vagnog-
birthe1@live.dk - tlf. 23867502

OPLÆG OG SAMTALE OM 
KIRKENS RITUALER (4/4)

Torsdag 28. feb.  kl. 18.30
Kettrup Kirke

Kettrup-Gøttrup FOKUS består i 
denne sæson af fire aftner, hvor vi 
diskuterer den kristne tro afslappet 
og gemytligt. Det begynder med et 
oplæg og derefter diskussion i min-
dre grupper over kaffen.

CAFÉ FOR ALLE STRIKKE-
GLADE I KIRKECENTRET

Torsdag 7. mar.  kl. 13.30
Fjerritslev Kirkecenter

Der bliver strikket tøj til hjemløse og 
Børnehjørnet, der er tilknyttet en af 
Kirkens Korshærs genbrugsbutikker 
og varmestuer i Aalborg I pausen ser-
veres der kaffe og brød.

3-DAGES SELVHJÆLPSKUR-
SUS - KRANIO SAKRAL 
TERAPI, KOST M.M

Fredag 22. mar. 
til søndag 24. mar.  kl. 14
Feriecenter Slettestrand 500 kr.

Inspiration og redskaber til at for-
bedre din livssituation som cancer-
patient. Om samspillet mellem krop 
og sind, tanke og sygdom, kost, vita-
miner og mineraler. Du får teknikker 
og mål, som du kan arbejde videre 
med bagefter. Arrangeret af: Kræft-
foreningen Tidslerne, Esbjerg

ØVRIGE
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AABYBRO SENIORDAGHØJSKOLE
Biersted Aktivitetscenter

Kig ind på nord.aof.dk 
Skriv seniordaghøjskole i søgefeltet
600 kr. for 12 arrangementer
Start den 15. januar
Tirsdage kl. 09:30 - 11:30 med pause
Kaffe/brød 20 kr. pr. gang.
Ring til Anita Rokkedal, tlf. 29 61 77 22
og hør nærmere om programmet.

FOREDRAG: 
- OM KRIG OG KORRESPONDANCE
I dette foredrag fortæller Rasmus 
Tantholdt om alt det, han har oplevet 
som korrespondent for TV2 siden 2003. 
Foredraget laves i samarbejde med 
Jammerbugt Bibliotekerne, AOF og LOF, 
Menighedsrådene i Brovst, Lerup-Tranum, 
Torslev-Øster Svenstrup, Øland-Langeslund 
849-0002  Onsdag d. 27. februar 
kl. 19:00 - 21:00
Pris 130 kr.
Rasmus Tantholdt
Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2

FOREDRAG: 
DEN 3. ALDER 
- GØR DEN TIL LIVETS BEDSTE
Oplev et foredrag med stor fortællerglæde, 
energi og nye vinkler og få nye værktøjer til 
at gøre den tredje alder til dit livs bedste.
849-0018  Tirsdag den 2. april 
 kl. 19:00 – 21:00 
Pris 75 kr.
Hanne Faldborg
Brovst bibliotek, Rotfeldsvej 11

FOREDRAG: 
STREJFTOG I SAMTIDSKUNSTEN 
MED FOKUS PÅ FARVERNE 
Foredrag med kunsthistoriker og 
forfatter Maria Stensgård Poulsen 
849-0003 Torsdag d. 21. marts 
kl. 19:30 - 21:30
Pris 70 kr.
Tranum Strandgård, Strandvejen 143

NATURENS SPISEKAMMER 
– DE 4 ÅRSTIDER
Underviser er kok og naturgastronom 
Kresten Kronborg
Sted: Madsmedjen, Slettestrandvej 26, 
9690 Fjerritslev
Pris pr. kursus: 295 kr
Udgift til råvarer: kr. 120,- pr. person 
afregnes på stedet.

FORÅRETS URTER
0604 Onsdag kl. 10:00 - 15:00
Start 17. apr 2019

SOMMERENS BÆR OG URTER
0605  Onsdag kl. 10:00 - 15:00
Start 28. aug 2019

EFTERÅRETS SVAMPE, RØDDER 
OG URTER
0606  Onsdag kl. 10:00 - 15:00
Start 02. okt 2019

VINTERENS SPISELIGE PLANTER 
I JULEMADEN
0607  Onsdag kl. 10:00 - 15:00
Start 11. dec 2019

FLØDEBOLLEKURSUS
Du får 10-12 flødeboller med hjem, som du 
selv laver og en portion hjemmelavet 
“Nutella”, som laves af den overskydende 
chokolade  Der er kaffe, te og vand under 
kurset.  Opskrifterne får du med hjem.
849-0001 Onsdag d. 06. marts 
kl. 18:00 - 20:45
Pris 350 kr.
Vivian Bo Poulsen
Brovst Skole, Skolevej 3

VEGETARISK HVERDAGSMAD 
TIL ALLE 
849-0008  Lørdag d. 02. februar 
kl. 09:30 - 15:00
Pris 240 kr.
Lisbeth Skovmand Nielsen
Aabybro Skole, Kattedamsvej 26 - 28

MINDFULNESS 
MED YOGA OG CHI GONG
849-0009  Tirsdag kl. 16:30 - 18:20
Start 22. jan 2019
13 gange – Pris 962 kr. 
Lisbeth Skovmand Nielsen
Fjerritslev seniorcenter, Tennisvej 9

LITTERATURKURSUS
849-0010   Tirsdag kl. 09:50 - 12:20
Start 22. jan 2019
10 gange – Pris 600 kr.
Berit Johnsen
Skovsgaard Hotel, Hovedgaden 26

FOTOBOGSKURSUS
Medbring egen PC med billeder som du kan 
arbejde med. Efter endt kursus modtager du 
en værdikode på kr. 300 til en CEWE fotobog.
849-0019  Mandag kl. 17:00 - 19:45
Start 31. jan 2019
3 gange – Pris 360 kr. 
Flemming Nielsen
Aabybro skole Vest, Aaby Søndre Gade 35

KUNSTMALING/BILLEDKUNST 
MED OLIE OG AKRYL
Medbring malergrej, staffeli, lærred eller 
plader samt kaffekrus. 
849-0004 Onsdag kl. 10:00 - 13:40
Start 13. feb 2019
6 gange – Pris 888 kr. 
Vita  Pedersen
Tranum Strandgård, Strandvejen 143

GÅ TIL KERAMIK 
VED HENRIK NIELSEN
Aaen og Nielsen Keramik, Langgade 8, Kaas
849-1711  Tirsdag kl. 17:55 - 20:40
Start 22. jan 2019
849-1712   Onsdag kl. 10:00 - 12:45
Start 23. jan 2019
849-1713   Torsdag kl. 17:55 - 20:40
Start 24. jan 2019
14 gange – Pris 1.554 kr.

GÅ TIL KERAMIK 
VED SARAH NØRGAARD
Aaen og Nielsen Keramik, Langgade 8, Kaas
849-1714   Tirsdag kl. 10:00 - 12:45
Start 22. jan 2019
849-1715   Onsdag kl. 18:15 - 21:00
Start 23. jan 2019
849-1716  Torsdag kl. 14:55 - 17:40
Start 24. jan 2019
14 gange – Pris 1.554 kr.

SKULPTURSKOLE 
I HAMMER BAKKER
5139  3 Lørdage kl. 10:00 - 15:00
            27. april , 04. maj,  11. maj 2019
5140  3 Lørdage kl. 10:00 - 15:00
            18 maj, 25 maj, 01 juni 2019
Pris 611/504 kr. 
John Bisgaard Hansen
Galleri Hammer, Grindstedvej 35

TRÆNING I VARMTVAND 
VED PALLE W. HANSEN
Kontakt underviser Palle W. Hansen på 
tlf. 24 64 64 22 for yderligere oplysninger. 
Jetsmarkshallen, Bredgade 140
849-0005  Mandag kl. 08:00 - 08:55
849-0006  Mandag kl. 09:00 - 09:55
849-0007  Mandag kl. 10:00 - 10:55
Start 28. jan 2019
13 gange – Pris 962 kr.

TILMELDING PÅ TLF. 72 13 23 01 ELLER PÅ NORD.AOF.DK

AOF Jammerbugt bestyrelse

Ole Larsen  ..................42 19 26 98
Jette Christensen ....... 51 80 91 66
Jytte Albrektsen ..........30 11 59 18
Gerda Nielsen ...............24 81 16 81

Ruth Sørensen ............ 25 37 39 27
Anne Karen Olesen ...... 23 83 58 07
Henrik Christensen ..... 28 73 38 80
Frits Sørensen ............. 29 93 98 15
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