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Foredrag om tjenestefolk
HJALLERUP: Østvendsyssel Højskolekreds indbyder til foredrag torsdag 29.
november fra kl. 9.30-12.00 i Hjallerup Kulturhus. Museumsinspektør
Lykke Olsen kommer og fortæller om ”Kolde karlekamre og lune folkestuer”. Alle er velkomne, men man skal forberedt på, at der opkræves entré.

Solpladsen tager form
KUNST: Lendum fejrede, at man nu er nået mere end halvvejs med det store kunstprojekt foran brugsen
Af Peter Jørgensen
hjoerring@nordjyske.dk

LENDUM: Solpladsen foran

brugsen er trefjerdele færdig, hvilket blev markeret
ved en festlig indvielse søndag.
Kunstner Claus Ørntoft
havde stillet skabeloner af
træ op på Soltorvet for at vise, hvordan det færdige Soltorv kommer til at se ud.
Lendum Kunst- og Kulturforening skønner, at det vil
koste cirka 500.000 kroner
at færdiggøre projektet, som
vil kunne stå helt færdig ultimo 2019, hvis man kan finde pengene. Borgmester Arne Bolt lovede i sin tale at give 150.000 kroner i tilskud
til at gøre projektet færdigt.
Claus Ørntoft fortalte de
mange fremmødte, om den
kunstneriske ide bag Soltorvet:

»

Vi forsøgte at realisere dette projekt
for otte år siden, men
måtte skrinlægge planerne.
SØREN TJØNNELAND,
formand for Lendum
Kunst - og Kulturforening

- 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, sagde
Claus Ørntoft.
Formanden for Lendum
Kunst- og Kulturforening,

Søren Tjønneland, fortalte
om det lange seje træk.
- Vi forsøgte at realisere
dette projekt for otte år siden, men måtte skrinlægge
planerne, sagde Søren Tjønneland.
- Et fornyet håb blev tændt,
da hele byen skulle graves
op i forbindelse med klimasikring og nye kloakker. Lendum Kunst- og Kulturforening blev stiftet, og vi gik i
gang igen, og denne gang
lykkedes det at komme hertil på dette fantastiske torv,
hvor vi alle står i dag.
Arne Boelt roste i sin tale
alle for deres vedholdende
engagement for dette projekt. Efter indvielsen serverede Lendum Kultur og Borgerhus gløgg og æbleskiver,
mens børnekoret fra Lendum skole sang for de mange fremmødte.

Borgmester Arne Boelt og kunstner Claus Ørntoft studerer pladsen, hvor træskabeloner viser, hvordan
den kommer til at se ud, når alt står færdigt. 
Foto: Peter Jørgensen

Slagter Winther

- hjemmelavet kvalitet siden 1934
Hel
Svinelever

Syltepakke
Pr. ½ kg.

12

95

Kun

15.Hj. lavet
letsaltet eller
røget skinke
Pr. ½ kg.

19

95

Nakkestege

Bestil din ferske
and til jul nu!

Pr. ½ kg.

19

95

Cherry
Valley
ca. 3 kg.

Kan med
fordel
bestilles

FREDAG
Sushi

Pr. stk . 12.-

FRIT VALG

10 stk .

100.-

Hjemmelavet
rullepølse

3995
Pr. ½ kg.

Skipper Sild
Marinerede/krydret
1180 gram

29

95

Tilbuddene gælder til og med mandag den 3. december

Tilbuddene
gælder så ALLE
længe lager
haves tilDAGE
og med mandag
den 17. september
ÅBENT
UGENS
KL. 9.00-20.30

.
.
.

