
Nørhalne Samarbejdet  

Nyt fra foreninger og projektgrupper i Nørhalne. 
 

Nørhalne Kalenderen. 

Efterårskalenderen bliver rundsendt til alle husstande omkring 1. august. Følg med på Nørhalne 

Kalenderens facebookside, som opdateres jævnligt med nye arrangementer og reminder og kommende 

arrangementer: www.facebook.com/NorhalneKalenderen.  

Kalenderen findes også på www.nørhalnesamarbejdet.dk 

 

Nørhalne Borgerforening: 

Forsamlingshuset skal have nyt køkkengulv. Næste arrangement er Sankt Hans bål på ridebanen sammen 

med Nørhalne Ride Klub. Båltaler bliver Ole Stavad. 

 

Dag’li Brugsen Nørhalne: 

P-pladsen er blevet kridtet op, ros fra kunderne. Det går fint i Dag’li Brugsen, vi bliver ved med at vækste. 

Årsmødet med blandt andet Anne Hjernøe (Annemad) gik fantastisk og var en oplevelser for medlemmer 

og kunder. 

 

Nørhalne Ride Klub. 

Rideklubben arrangerer Sankt Hans bål på ridebane sammen med Borgerforeningen. Rideklubben søger 

tilskud til renovering af banerne og klubhuset. Inge P tilbyder hjælp til ansøgningerne. 

 

Ifn’s Kunstvenner. 

Forårsmarkedet var en succes. Vi fik flere nye medlemmer. Tak til borgerforeningen for lån og opstilling af 

telt.  

Vi får to udstillinger i klubhuset i efteråret. Der planlægges på en mal-selv-aften. Om kort tid holders der 

møde om Murmaleri-projektet, som formentlig løber af stablen i efteråret 2016. 

 

Nørhalne Skole/God leg og læring 

Skolen leverer heksen til Sankt Hans bålet. 

Der er nu bevilget midler til renovering af skolegården. Der kommer nyt asfalt på, nye legeredskaber, 

udendørs bordtennis, moon-car bane rundt om lønnetræet. Cykelskuret skal flyttes. Der bliver nedlagt QR-

koder i asfalten, som kan programmeres fra læreværelset til brug for opgaver og leg. Men ellers er vi i gang 

med at planlægge det nye skoleår, hvor vi får et nyt it-sysstem. 

 

IFN: 

Nørhalne Cup er blevet evalueret, og vi starter op på planlægningen af næste års Cup til august. 

Fodboldafslutningerne er i gang. 

Vi skal have nyt lys i hallen. Cafeteriet, som er fra 1972, trænger til en renovering, der kommer nye gulve, 

møbler, vægge og loft. Den nye tilbygning kommer forhåbnlig på budgettet i 2017. 

 

http://www.facebook.com/NorhalneKalenderen


Nørhalne Antenneforening. 

Antenneforeningen havde stor succes med forårsmarkedet, tak til Sognegården for lån af lokaler. 

Antenneforeningen planlægger et X-salgs arrangement i efteråret. 

 

 

Forårsmarked. 

Forårsmarkedet er netop blevet evalueret. Arrangører, besøgende, sælgere og udstiller er enige om, at det 

var en succes. Men der er stadig plads til forbedringer og nye idéer. Pladsforholdene var ikke ideelle, men 

man kunne overveje at samle markedet mere omkring torvet og på Nørhalne VVS’s gårdsplads. 

Helt andre muligheder bliver også overvejet. Der bliver udarbejdet en drejebog om forårsmarkedet, så det 

bliver lettere at gå til næste år. Dette års forårsmarked blev til delvis på baggrund i tidligere tiders marked. 

Der søges nu efter nye kræfter med nye idéeer. Forårsmarked gav et overskud, som kan bruges til 

startkapital til næste år, oplyser forårsmarkedets kasserer Orla Stenkær. 

 

Menighedsrådet. 

Vi starter efterårsprogrammet op med sangaften, idéaften, pigeklub, dagplejer mm. Vi overvejer at lave 

forskellige arrangementer, hvor der kan blive tale om at tage entré. Overskuddet skal så gå til velgørenhed. 

Vi har afholdt Elvis koncert i Biersted Kirke, et samarbejde med 4 kirker – det var en stor succes. Ligeledes 

var Knirke Revyen i forsamlingshuset med 100 gæster en succes. 

Der arbejdes på en udvidelse af P-pladsen ved præstegården. Den 19. juni er der provstesyn på kirken og 

præstegården. Præstegården er energimæssigt i meget dårlig stand, levetiden for pavillonen udløber snart. 

En renovering af præstegården er på tale. 

 

Springvandsgruppen. 

Der er bevilget midler fra kommunen, borgerforeningen og Landdistriktsrådet til renovering af de tekniske 

installationer ved springvandet på torvet. Der skal installeres ny pumpe, ur, strømmåler og 

vandingsautomatik. Arbejdet går snart i gang, og vi ser frem til at vandet igen springer på torvet. 

 

Landdistriktrådet. 

Landdistriktsrådet har bevilget 10.000 kr. til fordeling mellem 3 ansøgere.  

Caféaften for byens borgere om ”Liv i by og skole" støttes med kr. 3.000,- 

”Liv i springvandet” (Borgerforeningen) støttes med kr. 2.000,- 

”Nørhalne Stien” (Leje af maskiner til de frivilliges arbejde) Støttes med kr. 5.000,- 

 

Nørhalnestien. 

Gå en tur gennem Skovhaven ved Sulstedvej – det er rigtig flot. Arbejdet med stien er nu så langt, at vi skal 

til at have stabilgrus på stierne, men det kniber med at få bevillinger igennem fra kommunen og forskellige 

fonde. Det er lidt ærgerligt i betragtning af det store arbejde, de frivillige har lagt i at få sti-forløbet lavet. Vi 

håber, at Det Grønne Råd kan hjælpe os her. Arbejdet i skoven fortsætter, vi skal i gang med at hugge til 

flis, og der er stadigvæk områder i skoven, der skal ryddes op. 

Der er problemer med overfladevandet i området, kloakkerne ligger højere, end de områder, der skal 

afvandes. 

 


