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Halvt så mange
indvandrere
Af Jakob Gammelgaard
jakob.gammelgaard@nordjyske.
dk

HJØRRING:¤I¤lyset¤af¤planer-

ne¤om¤et¤nyt¤asylcenter¤i¤
Hjørring¤Kommune,¤viser¤
en¤opgørelse¤fra¤Danmarks¤
statistik,¤at¤antallet¤i¤borgere¤med¤indvandrerbaggrund¤i¤Hjørring¤Kommune¤er¤langt¤under¤landsgennemsnittet.¤
Således¤boede¤der¤i¤2012¤
3608¤borgere¤med¤indvandrerbaggrund¤i¤kommunen.¤Det¤svarer¤til¤5,5¤procent.¤Landsgennemsnittet¤
er¤10,7¤procent¤og¤i¤København¤har¤22¤procent¤anden¤
etnisk¤herkomst.¤
Dermed¤er¤der¤fire¤gange¤
så¤mange¤indvandrere¤i¤
København¤som¤i¤Hjørring¤
i¤forhold¤til¤indbyggertallet,¤skriver¤Erhverv¤Hjør-

Stor forskel på herkomst
Statistikken¤ viser¤ også,¤ at¤
der¤er¤stor¤forskel¤på,¤hvor¤
udlændingene¤ kommer¤
fra.¤
I¤Hjørring¤ligger¤vietnameserne¤stadig¤på¤en¤klar¤
første¤plads,¤mens¤det¤på¤
landsplan¤er¤tyrkerne,¤der¤
er¤i¤klart¤overtal.¤
I¤Hjørring¤Kommune¤bor¤
der¤således¤757¤vietnamesere¤men¤kun¤45¤tyrkere.¤
På¤landsplan¤lever¤der¤
60549¤tyrkere¤efterfulgt¤af¤
35568¤polakker.¤¤I¤Hjørring¤
Kommune¤indtager¤nordmændene¤andenpladsen¤
med¤285¤borgere.¤
I¤hele¤Nordjylland¤er¤andelen¤af¤indvandrere¤lidt¤
højere¤end¤i¤Hjørring¤Kommune¤-¤nemlig¤6,3¤procent.¤

Privatfoto

Sjov bolddag
inden ferien
afviklede¤Vrejlev-Hæstrup¤
skole,¤en¤sjov¤bolddag,¤den¤
sidste¤dag¤før¤vinterferien.
Alle¤klasser¤deltog¤i¤bolddagen,¤hvor¤der¤både¤blev¤
dystet¤i¤bedste¤holdnavn¤og¤
selvfølgelig¤i¤selve¤fodboldspillet.¤
De¤yngste¤klasser¤dystede¤i¤skolens¤gymnastiksal¤
og¤de¤ældste¤klasser¤spillede¤i¤Poulstrups¤idrætshal,¤
som¤er¤nabo¤til¤skolen.¤
Elevrådet¤og¤lærerne¤stod¤
for¤planlægningen¤og¤bolddagen¤blev¤afviklet¤på¤flotteste¤vis.¤De¤yngste¤elever¤

Fødselsdag

Generalforsamling i Handicap Idræt

¤¤Magnus Haugaard Nielsen
Birkevænget¤52
Hirtshals
1¤år

HJØRRING:¤Hjørring¤Handicap¤Idræt¤afholder¤generalforsamling¤den¤

spillede¤først¤fodbold¤og¤
derefter¤dystede¤de¤i¤discipliner¤som¤Vildkat,¤bowling,¤pletskud¤og¤bowling.¤
Årets¤bedste¤holdnavn¤blev¤
”One¤Direction”¤-¤og¤det¤
var¤et¤hold¤fra¤4.¤klasse,¤
der¤løb¤med¤denne¤titel.¤
Der¤blev¤spillet¤meget¤
godt¤fodbold,¤og¤finalen¤
hos¤de¤ældste¤elever¤blev¤
vundet¤med¤2-1¤af¤et¤hold¤
fra¤5.¤klasse,¤som¤vandt¤
over¤turneringens¤overraskelse¤fra¤3.¤klasse,¤som¤
gav¤5.¤klasserne¤kamp¤til¤
stregen.¤

Vendsyssel 5

På toppen af Kilimanjaro
SKALLERUP: Den 21. februar er der mulighed for at høre byrådsmedlem Svenning

25.¤februar¤klokken¤15¤i¤Vandhuset¤”Park¤Vendia”¤i¤Hjørring.¤Dagsorden¤er¤i¤følge¤vedtægter.

Christensen fortælle og vise billeder fra sin tur til toppen af Kilimanjaro i Afrika. Det
sker klokken 19 i Spejderborgen i Skallerup. Arrangør er Havtornens Rige og entreen er 50 kroner inklusiv kaffe med videre. Børn under 16 år har fri entré.

Nuskalallegodekræfterigang
foratderkommertilatskenogetmedTårshallen,mendeter
noktvivlsomtomsvømmehallenkanreddes.

Arkivfoto:BentePoder
af¤folk¤fra¤handlen,¤erhvervslivet¤ og¤ borgerforeningen¤ i¤
Tårs¤ har¤ aftalt¤ møde¤ med¤
borgmesteren¤ 18.¤ marts,¤
hvor¤ mulighederne¤ for¤ at¤
gøre¤hallen¤til¤en¤selvejende¤
institution¤skal¤drøftes.¤
-¤Det¤er¤jo¤sket¤med¤succes¤
andre¤steder¤-¤blandt¤andet¤i¤
Vrå,¤ konstaterer¤ købmand¤
Ole¤ Thomsen,¤ der¤ er¤ med¤ i¤
arbejdsgruppen¤
Han¤ synes,¤ at¤ Tårshallen¤
ind¤til¤nu¤er¤blevet¤forbigået¤,¤
mens¤ kommunen¤ har¤ investeret¤ i¤ andre¤ haller¤ inde¤ i¤
Hjørring.¤

skal gøre alt for sikre aktiviteterne her i Tårs, siger Ole
Thomsen.
Byrådsmedlem Gert Storgaard (V), Tårs, der også er
med i arbejdsgruppen, efterlyser større lokal engagement i sagen.
- Hvis vi ikke gør noget
selv, sker der ingenting. Til
gengæld viser erfaringerne
fra fx. Øster Brønderslev og
Vrå, at meget kan lade sig
gøre, hvis den lokale opbakning er der, siger Gert Storgaard.
Arbejdsgruppens tanker
er at samle så mange aktiviteter så muligt i hallen, og
det vil også en kræve en mindre ombygning for at få den
optimale indretning. Det bliver også drøftet at flytte lægehuset over i hallen.

Svømmehallens redning
Personligt¤mener¤han,¤at¤det¤
muligvis¤ også¤ kan¤ redde¤
svømmehallen,¤ hvis¤ lokale¤
kræfter¤tager¤over.¤
Selvejende institution
-¤ Det¤ er¤ sådan¤ et¤ dejligt¤
Arbejdsgruppen,¤ der¤ består¤ overskueligt¤ bassin,¤ og¤ vi¤

Svømmehallen er for dyr
Til gengæld mener Gert
Storgaard at løbet er kørt for
svømmehallen.
- Der er vi nok ikke helt
enige. Det vil blive alt for
dyrt at renovere svømme-

RENOVERING:
Arbejdsgruppe
har aftalt møder
med kommunen
om overtagelse
af Tårshallen
Af Jakob Gammelgaard
jakob.gammelgaard@nordjyske.dk

TÅRS:¤Nu¤må¤der¤handling¤til,¤
hvis¤ der¤ skal¤ ske¤ noget¤ omkring¤ Tårshallen,¤ svømmehallen¤ -¤ populært¤ kaldet¤
vandpytten,¤ samt¤ hallens¤¤
motionscenter.¤
I¤flere¤år¤har¤der¤været¤talt¤
om¤ en¤ kommunal¤ energirenovering¤af¤den¤kommunale¤
hal,¤ men¤ det¤ er¤ hidtil¤ løbet¤
ud¤ i¤ sandet.¤ Nu¤ står¤ svømmehallen¤til¤at¤lukke¤til¤sommer¤og¤hallen¤trænger¤kraftigt¤til¤renovering.¤

»

Det vil blive alt for
dyrt at renovere
svømmehallen.

Forkert dato på Siri Hustvedt
LØKKEN: I en tidligere omtale af et foredrag om den ameri-

kanske forfatter Siri Hustvedt, som adjunkt Peter Kirkegaard fra Aalborg Universitet holder på Løkken Bibliotek,
sneg der sig en forkert dato ind. Foredraget bliver holdt
19. marts - altså om en måned - og ikke i dag 19. februar,
som det ellers fremgik af annoncen.
Så altså: Foredraget om Siri Hustvedt er først om en
måned.

Gert StorGaarD, byrådsmedlem (V),
Tårs

10cc aflyser på grund af skade

hallen. Det siger DGI også i
en rapport om hallens fremtid, siger Gert Storgaard.

HJØRRING: Koncerten med 10cc på Vendelbohus 2. marts
bliver ikke til noget. Aflysningen skyldes, at bandets guitarist Rick Fenn på en ferie i Japan er kommet galt afsted
med sin venstre hånd. Uheldet kræver operation og hvile
i seks uger.
- Vi har de sidste par dage arbejdet hektisk på at få en
erstatningskoncert op at stå i maj, men i den tilbudte periode er Vendelbohus optaget af Hjørring-revyen, men vi
håber det lykkes med en erstatningskoncert i efteråret,
siger Søren Jensen fra musikforeningen I morgen er det
jul, mor, der er arrangøer af den nu aflyste koncert.
Dem, der har købt billet til koncerten, kan få deres penge retur ved at henvende sig til det salgssted, de har købt
deres billet

Åben for overdragelse
Borgmester Arne Boelt (S)
fastslår, at kommunen er
meget åben overfor at overdrage hallen til en selvejende institution.
- Men selvfølgelig skal vi
har klarhed over, hvad de vil,
og hvilke garantier kommunen eventuelt skal stille
med, siger Arne Boelt.
Han mener ikke kommunen har hovedansvaret for,
at en tidligere planlagt renovering af Tårshallen er blevet udskudt og udskudt.
- Der kom aldrig en klar tilbagemelding på planer og
ønsker, og derfor kom spaden ikke i jorden, siger Arne
Boelt.

Jobcenter får ris og ros i analyse fra DA

Duo i Hjørring Musikforening
HJØRRING: Når Hjørring Musikforening igen byder på koncert i Salen i ved Hjørring Bibliotek, så er det med Gina
McCormark på violin og Nigel Clayton på klaver.
Gina McCormark er en af Storbritanniens førende violinister. Hun har siden 2010 koncentreret sig om sin solokarriere og duospil med Nigel Clayton. Hun er professor i
violin ved Trinity College of Music.
Nigel Clayton underviser på en skole for unge pianister
i Surrey, og han er professor i klaver ved Royal College of
Music i London.
De to spiller værker af LeClair, Debussy, Chausson,
Massenet og Fauré.
Koncerten finder sted søndag 24. februar 2013 klokken
16.

NØGLETAL: Formanden for arbejdsmarkedsudvalget afviser kritikken
ser¤ på,¤ hvordan¤ kommunen¤
opfylder¤ de¤ såkaldte¤ ministermål.
De¤skriver¤de¤i¤en¤analyse¤
HJØRRING:¤Hjørring¤Kommu- af¤landets¤jobcentre,¤som¤de¤
nes¤ jobcenter¤ ligger¤ num- har¤udsendt¤baseret¤på¤nøgmer¤otte¤blandt¤10¤jobcentre¤ letal.¤
Hjørring¤ klarer¤ sig¤ altså¤
fra¤ kommuner,¤ som¤ Dansk¤
Arbejdsgiverforening¤ me- forholdsvis¤ dårligere¤ på¤ de¤
ner,¤at¤det¤naturligt¤bør¤sam- særlige¤ fokusområder,¤ som¤
menlignes¤ med,¤ hvis¤ man¤ beskæftigelsesminister¤ MetAf Allan Vinding Sørensen

allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

te¤Frederiksen¤(S)¤mener¤,¤at¤
jobcentrene¤ skal¤ sætte¤ ind¤
overfor.¤
Formanden¤ for¤ arbejdsmarkedsudvalget¤ Ivan¤ Leth¤
(S)¤mener,¤at¤tallene¤giver¤et¤
misvisende¤
billede¤
af¤
jobcentrets¤indsats.
-¤ Det¤ er¤ rent¤ tekniske¤ beregninger.¤ Ministermålene¤
viser¤blandt¤andet,¤at¤antal-

let¤ af¤ ikke-vestlige¤ indvandrere¤ og¤ efterkommere¤ af¤
indvandrere¤ på¤ overførselsindkomster¤ er¤ steget¤ med¤
7,6¤procent¤i¤forhold¤til¤i¤fjor,¤
siger¤Ivan¤Leth.
-¤Det¤er¤rigtigt.¤Vi¤har¤nemlig¤fået¤flere¤indvandrere!
Ivan¤ Leth¤ peger¤ desuden¤
på¤ en¤ nylig¤ analyse¤ fra¤ ugebrevet¤ A4,¤ der¤ netop¤ roste¤

Hjørring Jobcenter for at være gode til at få indvandrere i
arbejde eller i uddannelse.
DAs analyse viser desuden, at Hjørring Jobcenter
er 38, 2 millioner kroner dyrere på dagpengeområdet
end gennemsnittet af andre
kommuners jobcentre. Der
er i alt 8.424 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse

under jobcentret.
Udvalgsformand
Ivan
Leth afviser, at man kan
sammenligne eksempelvis
Rebild og Mariagerfjordskommuners jobcentre med
Hjørrings, som man gør i
DAs analyse.
- De kommuner har slet ikke samme erhvervsstruktur
som Hjørring. Desuden har

de nemmere pendlingsafstand til Aalborg, siger Ivan
Leth.
- Heroppe er det sværere at
skaffe folk et arbejde, fordi
der er færre job. I sammenligning med Rebild har vi eksempelvis mange flere ufaglærte.
Han påpeger, at ledigheden falder i Hjørring Kom-

mune. Sammenlignet med
de andre kommuner falder
den bare ikke så meget.
Til gengæld roser DA-analysen Hjørring blandt sammenlignelige kommuner,
hvad angår varigheden af ledigheden.
Her
ligger
Jobcentret nummer to
blandt
sammenlignelige
kommuner.

Nyt rådhus bevogtes af løver
KUNST: Skalamodeller af Claus
Ørntofts løver til Dronningen
skal udsmykke rådhus

Generalforsamlinger i Venstre
SINDAL:¤Venstres¤vælgerforening¤i¤Sindal¤og¤Omegn¤hol-

der¤generalforsamling¤28.2.¤i¤Aktivitetshuset¤i¤Markedsgade¤i¤Sindal.¤Der¤er¤spisning¤fra¤klokken¤18.¤
Venstre¤i¤Lendum¤holder¤deres¤generalforsamling¤27.2.¤
klokken¤1930,¤Skærupvej¤32,¤Lendum.¤
Venstre¤i¤Astrup-Sønderskov¤holder¤generalforsamling¤
7.3.¤klokken¤1930¤i¤Astrup¤Forsamlingshus.¤

Tirsdag 19. februar 2013 NORDJYSKE Stiftstidende

Redningskrans i ”vandpytten”?

rings¤Nyhedsbrev.¤



POULSTRUP:¤Traditionen¤tro¤

NORDJYSKE Stiftstidende Tirsdag 19. februar 2013

ner¤Claus¤Ørntofts¤store¤granitløver¤opstillet¤foran¤Marselisborg¤Slot¤i¤Aarhus.
Nu¤ har¤ økonomiudvalget¤
HJØRRING:¤Dronning¤Margrethe¤ var¤ begejstret,¤ da¤ hun¤ i¤ besluttet¤at¤indkøbe¤tre¤minefteråret¤ fik¤ Mygdalkunst- dre¤skalamodeller¤af¤løverne¤
Af Allan Vinding Sørensen

allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

BilledhuggerClausØrntoftsløverskaludsmykkedetnyerådhus.
Arkivfoto:BentePoder

støbt i bronze til indgangen
på det nye rådhus. Løverne
bliver altså noget af det første borgerne møder, når de
træder ind på rådhuset.
Politikerne i udvalget synes, at det er en god ide, at
løverne, som er ”født” i kommunen, udsmykker rådhuset.
- Det er helt oplagt, at vi
skal have et sæt i Hjørring.

Hvis ikke her, hvor så, siger
borgmester Arne Boelt (S).
Formanden for kommunens kunstudvalg, Troels
Bidstrup Hansen, anbefaler
også valget af løverne til rådhuset.
De store granitløver i Marselisborg slotspark var en
gave til regenten fra Aarhus
By og sponsorer i anledning
dronning Margrethes 70 års

fødselsdag.
Dronning Margrethe ønskede, at Claus Ørntoft udførte opgaven til Marselisborg og besøgte endda
kunstneren på dennes atelier i Mygdal under forarbejdet til de store granitløver.
Claus Ørntofts værker er
opstillet i ind - og udland og
hans arbejder nyder stor anerkendelse.

Hanna Simonsen er formand for Hjørringkoret.
Der findes tre sæt af de
mindre, bronzestøbte løver,
hvoraf Hjørring Kommune
altså har sikret sig det ene.
Løverne koster 480.000
kroner og finansieres ved
indtægten fra byggesagsbehandlingen af rådhusbyggeriet.

Privatfoto

Folkekor bliver Hjørringkoret
HJØRRING: Hjørring Folkekor har fået nyt navn og ny formand. Kirsten Hansen, som har været korets formand i
mange år, havde valgt at træde tilbage, og i stedet valgte
medlemmerne Hanna Simonsen til posten. Kirsten Hansen er kasserer og Ann Salskov er valgt som sekretær.
På generalforsamlingen besluttede man endvidere at
skifte navn, og nu hedder koret Hjørringkoret.
Koret, som er et kvindekor, er 40 år gammelt. I efteråret
var der medlemsmangel, men nye sangere kom til, og i
dag er der 32 sangere med en lavere gennemsnitsalder.

