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Lendum bliver det eneste sted i Danmark, hvor
»
»
den lyse kinesiske granit kommer til at ligge som

Hjørring

belægning for et kunstværk.
JAN MARSFELDT, Lendum Kunst- og Kulturforening
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Julehygge i Asdal
Sognegård
ASDAL: Søndag 7. december
fra klokken 11 til klokken
15.30 er det blevet tid til
den årlige omgang julehygge i Asdal Sognegård.
Man kan gå på opdagelse i
mange forskellige boder
med blandt andet nisser,
glaskunst og dekorationer.
Gæsterne har også mulig-

hed for at købe æbleskiver,
risalamande, kaffe, sodavand og gløgg, ligesom der
er juletræssalg. Senere i
december er der i øvrigt
igen julerier i Asdal Sognegård, når der indbydes til
juletræsfest 28. december
klokken 14.
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Trafikuheld på Frederikshavnsvej
HJØRRING: Tirsdag aften omkring klokken 19.15 overså
en bilist - en 27-årig mand fra Hjørring - at der var rødt
lys, da han kom kørende ad Frederikshavnsvej i Hjørring
mod øst. I kø ud for SuperBest holdt et par biler, og den
27-årige kørte op i den bagerste, der blev skubbet frem
og ramte endnu en bil. Ifølge beredskabschefen ved Lokalpoliti Hjørring, politikommissær Torben Rimmen, så
blev tre personer efterfølgende kørt til tjek på sygehuset
for nakkesmerter.

Udbrændt bil på stranden
NØRLEV: Tirsdag morgen fik politiet en anmeldelse om, at

der holdt en totalt udbrændt Saab 9-3 på stranden i Nørlev ved Nørlev Strandvej. Politiet har efterfølgende konstateret, at bilen er identisk med en Saab, som blev stjålet
i Aalborg 24. oktober. Politikommissær Peter Skovbak,
Lokalpoliti Hjørring, opfordrer folk til at ringe 114, hvis
man skulle have overværet, hvem der parkerede bilen på
stranden.

Sigtet for spritkørsel
TÅRS: En 27-årig mand fra Tårs blev tirsdag aften stoppet i
sin bil på Bredgade i Tårs af politiet. Efter et blæs i alkometeret blev han sigtet for spirituskørsel.

Rokkede med pengeskabet
SINDAL: Der har været ubudne gæster hos Høyer Glas på
Tyrsigvej i Sindal. Natten mellem mandag og tirsdag er
der blevet brudt en dør op ind til et værksted, hvorefter
der var adgang til et kontor. Her har gerningsmanden
rokket med et pengeskab, men har opgivet sit forehavende.

Området med solurskiven, hvor den lyse kinesiske belægning skal udlægges næste år, er blevet jævnet ud. Træet bag Jan Marsfeldt skal
fjernes.

Kinesisk granit
skal ned i soltorvet

ORGANISERING: Projektgruppe har stiftet Lendum Kunst- og Kulturforening,
der overtager stort kunstprojekt for byen
Af Poul Christoffersen og
Bente Poder (foto)
poul.christoffersen@nordjyske.dk

LENDUM: Lendum har fået en

kunst- og kulturforening,
som vil fortsætte arbejdet
med at få Projekt Soltorv
Lendum omformet fra et
godt papirprojekt til et monument for byen i hård granit.
- Vi var en gruppe på 17
personer til at starte med
projektet, men vi fandt ud
af, at det er bedre at få en organisation bag, og det gør vi
som en folkeoplysende forening. Det er rent teknisk også en fordel, når vi skal søge
fonde, oplyser formanden
Jan Marsfeldt, Lendum
Kunst- og Kulturforening.
Han blev på det stiftende
møde forleden opfordret til
at tage formandsposten i
den fem mand store bestyrelse, da han hidtil har været
gruppens kontantperson i
forhold til at søge fondsmidler.
- Vi har været så heldige, at
vi har fået tilsagn om en million kroner til første etape af
projektet. Og det betyder at
kunstneren Claus Ørntoft

har fået sin kinesiske kontakt Kang til at tage op til et
nordkinesisk stenbrud, hvor
de har en lys granit, som de
med en helt enestående teknik kan bryde i lange hele
stykker, siger Jan Marsfeldt.
Foreningen skal bruge 5,8
meter lange stykker som
kunstnerisk belægning i urskiven i det kommende soltorv, og formanden forventer at granitten kommer til
Lendum en gang næste år,
idet der ikke kan arbejdes i
stenbruddet under den hårde kinesiske vinter.
- Lendum bliver det eneste
sted i Danmark, hvor den lyse kinesiske granit kommer
til at ligge som belægning for
et kunstværk, fortæller han.
Første etape til etablering
af soltorvet efter romersk
forbillede har omfattet nedrivning af en tom sparekassebygning og omlægning af
Tårsvej ved T-krydset til
Søndergade. Det har Hjørring Kommune gjort og efterfølgende fået lavet et midlertidigt omrids af soltorvet
af kantsten.
- Nu venter vi på at kommunen hyrer en kran til at

flytte Claus Ørntofts to dyr,
som stod foran brugsen. Det
sker snart, så folk kan se, at
de hører med på soltorvet,.
Lige nu står de i Limboland
og græsser, tilføjer Jan Marsfeldt.
Endelig har provstiudvalget godkendt, at menighedsrådet i byen bruger 225.000
kroner på at omlægge ppladsen bag soltorvet.
De næste etaper omfatter,
at den kinesiske granit lægges ned og et solur skal købes og placeres midt på skiven, Claus Ørntoft laver to

granitskulpturer til torvet,
og endelig havde den oprindelige gruppe en vision om
at skaffe midler til en granitbelægning på kørebanen,
der følger solurets linjer.
- Jeg har haft formanden
for kommunens kunstudvalg Troels Bidstrup Hansen
herude for at snakke om,
hvordan vi kommer videre
med at søge fonde til projektet, oplyser han.
Budgettet for alle fire etaper for soltorvet er på 3,72
millioner kroner.

FAKTA
NY FORENING ÅBEN FOR ALLE INTERESSEREDE
{{Projektgruppen bag et soltorvsprojekt i Lendum har taget initiativet til, at danne en forening, der skal føre projektet videre til
målet.
{{Projekt Soltorv Lendum er udformet af kunstneren Claus Ørntoft, og udviklet i et samarbejde med projektgruppen og Hjørring
Kommune.
{{Lendum Kunst- og Kulturforening er navnet på den nye forening, og den vil også lave kulturelle oplysende arrangementer og
arbejde med andre projekter.
{{Foreningens første bestyrelse består af formand Jan Marsfeldt,
næstformand Søren Tjønneland, sekretær Jørgen Toft Jensen,
kasserer Niels Bach samt Leif Christensen. Foreningen vil gerne
have flere medlemmer. Medlemskab koster 50 kr. årligt.

