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Jeg håber, skulpturen kan blive
»
»
signatur for hele Jyske Aas.

tons vejer Claus
Ørntofts skulptur,
der afsløres ved
Aasen Teater lørdag

Lars Olsen, Aasen Teater

Fang en gedde i Hedelund
BRØNDERSLEV: Naturvejlederne Mads Birkholt og Knud
Andersen inviterer lørdag 24. august alle interesserede store som små - til en familiefiskedag ved søen i Hedelund.
Naturvejlederne vil være behjælpelige med gode råd og
tips der forøger fangsten. Og hvem ved måske bider en af
de store gedder på!
Naturvejlederne anbefaler, at man medbringer det fiskegrej, man har og evt. orm, ellers vil der i mindre omfang være mulighed for at låne fiskegrej. I løbet af dagen
vil der blive dissekeret fisk – tilberedt fisk i rygeovn og
budt på smagsprøver.
Mads Birkholt der vand bronze ved DM i fluebinding,
vil demonstrere flere bindingsteknikker og fluekast.
Arrangementet forventes at vare tre timer og naturvejlederne anbefaler, at man medbringer kaffe.

Lokaldebat

Klitgaards egen
bananrepublik
Poul Erik Andreasen,
Nørregade 30, Dronninglund.

TONNISHAVE: I Nordjyske
lørdag kalder teknisk udvalgs formand og borgmesterkandidat for Venstre
Michael Klitgaard Brønderslev kommune for en
bananrepublik.
Årsagen til borgmesterkandidatens vrede er at
forvaltningen har planer
om at udnytte det tidligere
plejehjem til vandrerhjem,
sundhedsklinik og ældretilbud.
I stedet for at skælde ud
skulle borgmesterkandidaten hellere glæde sig over,
at forvaltningen endelig er
ved at komme til fornuft,
for de tidligere planer var
da helt tåbelige.
Planerne gik ud på at betale en million kroner for at
rive Tonnishave ned. En
velholdt og stærk bygning
fra 1955.
I stedet ville man købe en
tidligere bankbygning for
en million til sundhedskli-

nik. Nu sparer man de 2
mio. kroner og får i stedet
en husleje. Det ville være
svineri med skatteydernes
penge at føre de tidligere
planer ud i livet.
Klitgaard skulle hellere
bringe orden i sit eget forretningsområde. Teknisk
forvaltning er så underbemandet at der kun kan behandles sager om byggetilladelser.
Alle andre sager indenfor
det område udsættes på
ubestemt tid. Jeg har selv
indgivet en klage over
ulovligt byggeri den 24.
september 2012.
Trods rykkere er beskeden: Vi skal behandle sager
om byggetilladelser først.
Hvor længe skal lovgivningen være stillet i bero i
dit ansvarsområde Klitgaard?
Det minder da mere om
en bananrepublik end det
at forvaltningen kommer
til fornuft på plejehjemsområdet.

En skitse af granitskulpturen, der afsløres ved siden af det gamle tingsted.

Ørntoft-værk
afsløres på Aasen

TEATERkunst: Forhenværende skuespilchef ved Det Kongelige Teatre, Klaus
Hoffmeyer, taler ved indvielsen
STERUP: Aasen Teater på
Brødholtvej ved Sterup inviterer lørdag klokken 15 til
afsløring af skulpturen
”Himmelbrønden” - et værk
af kunstner Claus Ørntoft.
I forbindelse med afsløringen vil der være taler af
Klaus Hoffmeyer, der er sceneinstruktør og forhenværende skuespilchef ved Det
Kongelige Teater.
Borgmester Lene Hansen
har ligeledes givet tilsagn
om at tale ved afsløringen,
og det samme har professor

Else Marie Bukhdal, forhenværende rektor ved Kunstakademiet i København.
Herefter vil bliver der serveret kaffe og kage, og Claus
Ørntoft, Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt vil fortælle
om rejsen frem mod ”Himmelbrønden”.
- Det er en granitskulptur,
der vejer 17 tons - og skulpturen skal stå på bakken, fortæller Lars Olsen.
Skulpturen placeres, der
hvor det gamle vartegn vindmøllen - i sin tid knejse-

de. Møllen bukkede under
for stormen, og Lars Olsen
og Birthe Rosenfeldt overvejede kraftig, hvad der skulle
rejses i stedet. Og det bliver
nu Ørnstofts store granitværk. Aasen Teaters gamle
tingsted er brolagt og anlagt
ved siden af granit-skulpturen.
- Der er intet af den kaliber
i Brønderslev Kommune, og
jeg håber, skulpturen kan
blive signatur for hele Jyske
Aas, tilføjer Lars Olsen.
Det er ikke en hr.-hvem-

som-helst, der står bag det
nye værk på Aasen. Claus
Ørntoft udførte granitinstallation ”Tre Løver og Ni Hjerter” til Hendes Majestæt
Dronningen - skulpturen
blev afsløret på plænen foran Marselisborg Slot i fjor,
da dronningen kunne markere sit fyrretyvende regeringsår.
Den var en gave til Majestæten fra Aarhus Kommune, en række fonde og private givere i anledning af hendes 70 års fødselsdag i 2010.
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-når det er vigtigt at komme videre…

Ryå Efterskole er en lille, men Danmarks hyggeligste efterskole. Vi er en efterskole for unge med
læse- og stavevanskeligheder. Vi underviser på små
hold i både boglige og praktiske fag. Hos os vil du
igen finde glæden ved at læse og skrive. Så er du
skoletræt kan du finde glæden ved igen at komme
i skole hos os. Vi har 8. 9. og 10. klasse.
Se og hør mere på www.ryaaefterskole.dk

For unge med stavevanskeligheder
Centralgårdsvej 277, 9440 Aabybro, Tlf.9696 6969

Billedhugger Claus Ørntoft har udført Himmelbrønden - i fjor blev
hans skulptur til dronningen ”Tre løver og ni hjerter” afsløret.

Arkivfoto: Bente Poder

