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INFO

FRA REGION NORDJYLLAND

RING 112

Soltorvet i Lendum
er snart en realitet

Hvis du eller din pårørende oplever
pludseligt
hængende mundvige
lammelse i arme og ben
talebesvær

Det kan være en blodprop i hjernen
og skal behandles straks.

Hospitalernes hovednumre
Aalborg Universitetshospital
Hobro
Farsø

97 66 00 00
97 65 20 00
97 65 30 00
www.aalborguh.rn.dk

Regionshospital Nordjylland
Hjørring
97 64 00 00
Frederikshavn
97 64 00 10
Thisted
97 65 00 00
www.rhnordjylland.rn.dk

Psykiatrien

Billedhugger Claus Ørntoft var i denne sommer i det kinesiske stenbrud i Rushan Shandong provinsen, og sammen med kineserne blev
den specielle lyse granit nøje udvalgt. 
Foto: Privatfoto

GUDSTJENESTER

97 64 30 00

Døgnåben telefonrådgivning /
Psykiatrisk Skadestue

Vi er tæt
på dig.

98 13 42 02
www.psykiatri.rn.dk

Lægevagt og patientvejledere

Lægevagt (uden for lægernes åbningstid)
Tandpinevagt (weekend og helligdage)
Patientvejledere (hverdage kl 9-12)

Region Nordjylland

70 15 03 00
70 20 02 55
97 64 80 10
www.akut.rn.dk

GF Nord · Brinck Seidelinsgade 7 · Hjørring · Tlf. 98 92 50 23

97 64 80 00
www.rn.dk

Skriv til redaktionen
Regler for læserbreve
Læserbreve skal handle om lokale
forhold og må ikke være injurierende.
Læserbreve må ikke fylde mere end 850 anslag inklusive
mellemrum, og må ikke indeholde anprisninger.
Læserbreve skal sendes til os via NORDJYSKE Mediers
netbaserede indskrivningssystem, der findes på adressen
skriv.nordjyske.dk
Læserbreve, der fremsendes på anden vis, bringes ikke.
Redaktionen afgør om et læserbrev optages.

Frederikshavnsvej 81, 9800 Hjørring
En del af NORDJYSKE Medier
Ansv. chefredaktør Per Lyngby
TELEFONTID
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00.
Fredag kl. 8.00 - 15.00.

Sindal Avis er trykt på
FSC® certificeret papir,
der støtter bæredygtigt
skovbrug i hele verden

Har du et tip,
en ide eller en pressemeddelelse?

SØNDAG 15. OKTOBER
9
Morild Kirke:
Kirsten Munkholt.
9
Lendum Kirke:
Lise Munk Petersen.
9
Sindal Bykirke:
Iben Aldal.
9
Sørig Kirke:
Rene Højgaard Olsen,
kaffe.
10
Sindal Baptistkirke:
Bent Rasmussen, morgenkaffe og morgenan-

TRÆT AF TRAFIKKAOS?
Så lyt til ANR og få tjek på de nordjyske veje!

Skriv til redaktionen på
redaktion.sindalavis@nordjyske.dk

Giv os et tip:
Send en sms til 1231. Skriv ANR (mellemrum) din besked.

REDAKTION
Poul Christoffersen
poul.christoffersen@nordjyske.dk

ANNONCE INDLEVERINGSFRISTER
Alm. annoncer:
Mandag kl. 11.00
Korrekturannoncer:
Fredag kl. 11.00

OPLAG
Kontrollerede oplagstal iflg. Danske Mediers
Oplagskontrol 1/7 2015 – 30/6 2016: 6.825

Pressemeddelelser og nyheder:
redaktion.sindalavis@nordjyske.dk

UDGIVER, TRYK OG DISTRIBUTION
NORDJYSKE Medier A/S

ANNONCER
Tlf. 9924 5060
annonce.sindalavis@nordjyske.dk

Udebliver ugeavisen klik ind på:
www.budzonen.dk/tastselv
Tlf. 9935 3434
ndireklamation@nordjyske.dk

Sindal Avis omdeles hver onsdag i
Bindslev, Tversted, Lørslev, Ugilt, Astrup,
Uggerby, Sønderskov, Lendum, Mosbjerg,
Hørmested, Tolne, Sørig/Tuen, Skærum og
Stenhøj.

Områdechef Lars Slinger
lars.slinger@nordjyske.dk

dagt.
10.30 Mosbjerg Kirke:
Lise Munk Petersen.
10.30 Kirken i Kulturcenter
Vendsyssel, Sæsing:
Chresten Eskildsen.
10.30 Bindslev Kirke:
René Højgaard Olsen.
10.30 Astrup Kirke:
Iben Aldal.
10.30 Tårs Kirke:
Kirsten Munkholt.

Affotografering af bladets annoncer og
redaktionelle indhold er forbudt uden
tilladelse.

SE OGSÅ

Find os på
Facebook
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helt enestående, at kineserne har været i stand til at
bryde granitten i så lange
hele stykker. De 150 tons
granit er et unika, da de lyse
granitstykker aldrig kan
genskabes, idet granitten til
Lendum, var det sidste, der
blev brudt, inden stenbruddet for altid blev lukket.
Soltorvet bliver en kunstnerisk løsning på et nyt samlingspunkt i Lendum, hvor
liv og trivsel kan udfolde sig
med eksempelvis markeder
og koncerter. Samtidig bliver Soltorvet en kunstnerisk
attraktion med solur og
skulpturelle elementer, hvor

Illustration af det nye ”Soltorv” i Lendum. 

UDLEJNING

22 forskellige telte fra

9 m2 til 600 m2

Vi har alt til festen
Jukeboks • kraftprøve • fadølsanlæg
HUSK VI KAN OGSÅ HJÆLPE MED SCENEN

RING FOR PRIS

Foto: Privatfoto

- hvis du vil have lokale butikker

DET BETYDER NOGET, HVOR VI LÆGGER VORES HANDEL
Kører vi langt for at handle, kører vi til grænsen
eller den nærmeste større by? Vi bestemmer selv.
HUSK AT BRUGE DINE LOKALE BUTIKKER FLITTIGT,
LÆG STØRSTEDELEN AF DINE INDKØB LOKALT,
for ingen kan leve af små-indkøb fra tid til anden,
vi skal sikre at butikkerne er der, også de næste mange år.
Valget er dit……. VI ER KLAR...

Bageriet Ingeborg
Boutique Anni
Brunø Tøj
Colorama
Danske Bank
Frisør Willy
Jane Sko
Jyske Bank
Matas
Nordjyske Bank
Nybolig
Ost og vin
lækkerier

Pusterummet
/Bodegaen
Rath med
blomster
Rema 1000
Sindal Apotek
Sindal Avis
Spar Nord
Sparekassen
Vendsyssel
Super Brugsen
Victoria

Kirkevej 9 9881 Bindslev
www.gormstelte.dk
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i morgen, næste måned og til næste år……
Som forbrugere er vi de eneste der har mulighed
for at påvirke andres dagligdag gennem vores valg.

VI STØTTER
SINDAL:

`s
RM
Telt & Service
Udlejning
Tlf. 40 27 29 77
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HANDL LOKALT

også Claus Ørntofts dyreskulpturer ”Hunnen” på
10 tons og ”Hannen” på 12
tons indgår. Skulpturerne
har siden 1994 prydet området ved Brugsen og er nu
flyttet til en midlertidig placering.
De mange granitstykker er
ankommet til Lendum, og så
snart alle tilladelser til
igangsætning foreligger, begynder det lokale murer- og
entreprenørfirma Thomas
Nielsen & Søn A/S sammen
med billedhugger Claus
Ørntoft det store arbejde
med at skabe det unikke
”Soltorv”.

HJØRRING´S
STØRSTE
TELT & SERVICE

GO

Den nuværende parkeringsplads midt i byen omdannes snart til det nye ”Soltorv”.  Foto: Niels Helver

Arbejdsgruppen arbejdede videre med Claus Ørntofts ideoplæg til et ”Soltorv”, og der blev søgt om
økonomisk støtte ved forskellige fonde og erhvervslivet. Ved ihærdigt og vedvarende arbejde er det lykkedes at få den nødvendige
økonomiske støtte fra: Nord
Energi, Hjørring Kommune,
KulturKANten Region Nordjylland, Dagli’Brugsen i Lendum, Lendum Menighedsråd, Hjørring Kommunes
Kunstudvalg og Spar Nord
Fonden, så projektet kan
gennemføres som tiltænkt.
Selv siger Claus Ørntoft
om den kunstneriske ide bag
Soltorvet:
- Et torv vil samle byen og
give den et nyt ansigt. Der vil
blive skabt et stort rum midt
i byen. Ved at inkludere kirkens p-plads i det nye torv
kan man trække en linje fra
nord til syd. Ideen med et
solur virker oplagt og skaber
et samlende princip.
Den karakterløse parkeringsplads vil ændre karakter, og blive en aktiv del af
Soltorvets opbygning, alt i
en stram symmetri. Pladsen
og vejbanen vil være belagt
med granit, så den kørende
trafik er klar over, man bevæger sig ind på et torv.
Solurets inderste halvcirkel er opholdsstedet, løftet
mod nord. Der opstår således en kant mod trafikken,
så ophold på pladsen føles
skærmet og trygt. Pladsen
skal have en klar stringens, i
modspil til skulpturernes organiske dynamik.
Soltorvet bliver belagt
med en helt speciel lys granit, som Claus Ørntoft har
fundet i det kinesiske stenbrud i Rushan Shandong
provinsen. Granitstykkerne
til belægningen i urskiven er
5,8 meter lange, og det er

Medlem af
Sindal Udviklingscenter
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DET STORE kunstprojekt i
Lendum med at omdanne
den tidligere parkeringsplads til byens torv som et
midtpunkt og samlingssted,
ligesom i gamle dage da alle
i landsbyen mødtes ved gadekæret, er snart en realitet.
Det moderne gadekær i
Lendum er ”Soltorvet” lige
midt i byen ved Brugsen og
det nye pizzaria. Ideen til
projektet fik kunstneren
Claus Ørntoft tilbage i 2001,
og det er denne ide, der nu
på vej til færdiggørelse, men
vejen hertil har været lang

høre om planerne. Ikke alle
var lige begejstrede for projektet, men i løbet af aftenen
blev stemningen mere positiv. Arbejdsgruppen lovede
at medtage de fremkomne
ideer i det videre forløb, og
mødet endte med en invitation til interesserede til at
blive en del af arbejdsgruppen. I november 2014 blev
arbejdsgruppen omdannet
til en forening, Lendum
Kunst- og Kulturforening,
der i dag består af Søren
Tjønneland, formand, Leif
Christensen, næstformand,
Jørgen Toft Jensen, sekretær, Kjeld Nielsen, medlem
og Jan Marsfeldt, medlem.
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nielshelver@live.dk

og trang. Der har været afholdt mange møder, hvor alt
det praktiske skulle afklares,
ikke mindst økonomien som
blev beregnet til knap 4 millioner kroner. Chancen for at
få projektet gennemført
kom i 2014, hvor Hjørring
Kommune gennemførte et
omfattende kloak- og vejarbejde, og i den forbindelse
blev Claus Ørntofts ide til et
”Soltorv” tænkt ind i byfornyelsen.
På foranledning af Hjørring Kommune blev der onsdag den 12. marts 2014 afholdt et borgermøde i Lendum Borger- og Kulturhus.
Knap 100 mødte frem for at
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Af Niels Helver
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