
 

 

 

 

Nørhalne Samarbejdet har afholdt det 

halvårlige møde, hvor vi orienterer 

hinanden om aktiviteterne i de forskellige 

udvalg og foreninger.  

Her er et resume. 

 

Bosætnings kampagne 

 

Kommunen gør meget for at tiltrække 

tilflytter til kommunen. 

Inge Pedersen, Mads Krage og Mette 

Svendsen deltog i en workshop 

Jammerbugt kommune om bosætning. 

Kommunen har hyret konsulentfirmaet 

Tankegang, til at hjælpe byerne med at lave 

markedsføringsmateriale, som kan øge 

bosætningen. 

 

Mette og Mads præsenterede Nørhalnes 

forslag til en bosætnings kampagne for Nørhalne: 

Ideen er at lave en film der skal vises på facebook og andre sociale medier.  Filmen har 3 hoved emner: 

Byen, Borgerne og Tilbuddene. 

Byen: 1600 indbyggere, boliger og byggegrunde til små priser, tæt på mange ting: Lufthavn,  motorvej,  

Aalborg, 32 busser daglig, dagligvarebutik. 

Borgerne: ”Nørhalnenerven”, sammenhold, c-holdet, godt naboskab, hilser på hinanden, man hjælper til 

ved Nørhalne cup og Nørhalne viser kunst, aktivt foreningsliv, plads til at børene kan cykle og lege på 

vejene. 

Tilbud: Pasningstilbud, skole og børnehave inden for gå afstand. Stier, søer, ride klub mv. Børene kan 

deltage i alle aktiviteter i idrætsforeningen for 350kr om året. 

Nørhalne har nogle ting, som ikke alle byer har: Byggegrunde, vækst, få km til motorvej og sammenhold. 

Her er dagsordenen perspektiv og udvikling. 

 

Desuden har udvalget en ide om at lave en folder, der fortæller historien om hvorfor Mads og hans familie 

flyttede til Nørhalne. Familien boede tidligere i lejebolig i Aalborg, men fandt ud af at de faktisk kunne købe 

grund og bygge et nyt lækkert hus for de samme penge. Desuden fik de alle de ovennævnte fordele ved at 

bo i Nørhalne. Folderen skal omdeles i områder i Aalborg, hvor mange unge mennesker i den fødedygtige 

alder bor, for at gøre opmærksom på mulighederne i Nørhalne. 

 

 

 



Konsulentfirmaet vil sammen med bosætningsudvalget føre projekterne ud i . Kommunen har afsat midler 

til projekterne.  

Mette og Mads samler udvalget. 

 

Hvad sker der i foreningerne netop nu. 

 

IFN: 

Kommunen har afsat i et beløb i 2016 til undersøgelse af projektet om haludvidelsen. Det er ikke sikkert at 

projektet kommer på budgettet i 2017. Her i efteråret har vi afholdt byløb og medhjælperfest. 

Vintersæsonen er ved at starte op. Planlægningen af VVS-Cup i julen og en ungdoms-elitefoldbold-turnering 

i januar er i gang. Renoveringen af cafeteriet og 1.sal er nu færdig og er blevet rigtig fint. 

 

IFN’s Kunstvenner 

Vi har haft 2 udstillinger på 1. sal. Der har været fin opbakning til ferniseringerne. Vi har måttet aflyse mal-

selv aftenen – der var for få tilmeldinger. Ved klubaftenerne i IFN har der været mal-selv for børn, med stor 

succes. Nørhalne Viser Kunst den 4. til 7. februar. Vi har fået ca. 100 ansøgninger. Indbydelserne er udsendt 

og tilmeldingerne strømmer ind. Jesper Møller holder åbningstalen. 

Gavlmaleriprojektet i Nordisk Kultur regi bliver ikke til noget, men vi fortsætter i eget regi. 

 

Kunst i krydset 

Kunst i krydset har tidligere været koblet sammen med Nørhalnesti-projektet med det gav ingen midler. Nu 

søger vi om midler fra KFL udvalget og Rigionens kunstfond. Måske vil borgerforeningen give et tilskud. 

Projektet koster 75.000. Der skal udelukkende bruges natur materialer. 

 

Nørhalne Vandværk 

Vi har haft udfordringer med at få meddelelse ud om afbrydelse af vandforsyningen forleden dag.  

Der er opstillet en brandhane ved vandværket. Vores vand er rent og rigtig fint. 

 

God leg og læring 

Aktivitetspladsen ved skolen indvies i morgen (onsdag den 28. oktober). Borgmesteren, skole koret og 

pressen er inviteret. Vi har haft et godt samarbejde med skolen. Børnene er glade for pladsen, de har også 

haft indflydelse på indretningen. Næste projekt er multibanen. 

 

Nørhalne Antenneforening 

Vi forbereder slukningen af det analoge signal til februar. Det betyder at tv-signalet kun udsendes digitalt 

og de gamle billedrørs-tv og de første generationer af fladskærme kan ikke modtage signalet. 

Antenneforeningen søger at hjælpe de medlemmer der får problemer med tv signalet. Slukningen af det 

analoge signal giver hurtigere internet og flere digitale kanaler. 

 

Borgerforeningen og Forsamlingshuset 

Loppemarked og Banko kører der ud af. Der bliver ingen æbleskiver ved juletræstændingen. Der bliver et 

åben-hus arrangement i november hvor det ny renoverede køkkem kan besigtiges. Vi har ansøgt om midler 

til at få nyt tag. Forsamlingshuset har en fin økonomi. 



 

Lokalhistorisk forening 

Der kommer mange besøgende i vores arkiv. Vi holder åbent hus den 14. og 15. november i foreningens 

lokaler i Biersted. Vi har fået tilsagn om midler til en trappelift fra Plejehjemmets vennekreds, KFL udvalget, 

Tilgængeligheds Fonden og Sparnord fonden. 

 

Nørhalnestien 

Stien er stort set færdig med belægning af flis. Vi søger stadig midler til at få stabilgrus og stenmel på 

stierne. Poul Østergaard ejer nu skoven ved Sulstedvej. Der skal laves vand-reservoir i forbindelse med 

udstykningen af grundene i den gamle planteskole. Det får dog ingen negativ betydning for stierne. 

Kommunen har etableret fortov på det sidste stykke af Vadumvej til stiens begyndelse. 

 

Nørhalne Ride Klub 

Vi arrangerer indendørs ridestævne i Mellegården. Vi har problemer med at få slået græsset og søger efter 

en der kan hjælpe os. 

 

Springvandsudvalget 

Springvandet springer nu igen på torvet. Stor ros til udvalget. 

 

Menighedsrådet 

Menighedsrådet har vedtaget nye husregler for sognegården. Det betyder, at sognegården nu kan udlejes 

til medlemmer af sognet, og til forskellige arrangementer. Der er dog sat begrænsninger på, så kun 

arrangementer af en begrænset varighed og ”lødighed”, kan tillades. Det er fortsat ikke intensionen at 

konkurrere med forsamlingshuset.  

Der har igen været problemer med skimmelsvampe i præstegården og i tidligere præstekontor. Det 

medfører, at nogle af lokalerne ikke kan anvendes til konfirmandforberedelse og andre formål. Det har 

medført en del flytten om og håndværkeraktivitet. Præsteboligen er fortsat anvendelig, men er på mange 

punkter utidssvarende. Menighedsrådet har derfor, i samråd med Jammerbugt provsti, vedtaget at 

fremskynde nybyggeri af præstebolig, kirkekontor og mødefaciliteter. Også kaldet kirkecenter. Det 

forventes, at et nyt kirkecenter kan stå færdigt om 2 til 3 år. 

 

Dagli’Brugsen 

Vi har travlt i Brugsen og vækster stadig. Der har været sortimangsoprydning så mange udgåede varer er 

sat på udsalg. Torsdag den 29. oktober holder vi evalueringsmøde med kunderne. Det kaldes lokalt 

engagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 


