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Lise Murmann og Christian Frigaard fortalte om deres landbrug
omkring Glenstrup Sø og deres ønsker til jordfordelingsprojektet.

På inspirationstur rundt om Glenstrup Sø
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D. 16 maj 2019 - kl 12:19

PÅ INSPIRATIONSTUR RUNDT OM
GLENSTRUP SØ
Line Lykkegaard Skou

MEST LÆSTE
Søs Egelind slipper humor løs på
lørdag
D. 23 maj 2019 - kl 14:00
(https://hobroavis.dk/nyheder/soes-egelindslipper-humor-loes-paa-loerdag/58bc56038b65-4c4a-8ca4-4f81e7f9770e)

Clairvoyant på besøg i Rosendal

Lokale lodsejere viste rundt og fortalte om
deres ønsker til et pilotprojekt ved Glenstrup
Sø og Østerkær Bæk
GLENSTRUP: Det kan virke fjernt - næsten handlingslammende - når vi
hører om forværring af klodens tilstand og ord uden mærkbar lokal
betydning. Men i Glenstrup Sø-området er de godt på vej med at afprøve og
demonstrere, hvordan problemerne tackles.
Forleden mødtes 50 parter bag et nyt pilotprojekt til en gåtur rundt om
søen. Det naturskønne areal er nemlig udlagt til forsøgsområde for et stort
jordfordelingsprojekt, der skal forbedre forholdene for både landbrug og
natur ved at gentænke det åbne land.
På gåturen k lokale lodsejere, interesseorganisationer, repræsentanter fra
Mariagerfjord Kommune og styregruppen bag projektet Collective Impact
lejlighed til at udveksle synspunkter.
Flere havde taget turen hele vejen fra København til Glenstrup, hvor dagen
startede med en rundvisning af Erik Christensen, deltidslandmand med
kødkvægsbesætning ved Østerkær Bæk.
Han fortalte om naturpleje, afsætning af naturkød samt om ønsker, ideer og
udfordringer.
Efter en frokost gik turen til den nærliggende Glenstrup Sø, hvor et ungt
landmandspar, Lise Murmann og Christian Frigaard, fortalte om deres
ønsker til projektet.

D. 22 maj 2019 - kl 06:00
(https://hobroavis.dk/nyheder/clairvoyant-paabesoeg-i-rosendal/1f8049a9-cd51-4959a552-f16af4ab3e2a)

Erfaren lokal hundefører klar til
VM i Italien
D. 22 maj 2019 - kl 10:22
(https://hobroavis.dk/nyheder/erfaren-lokalhundefoerer-klar-til-vm-i-italien/861f36ac210d-4f4c-8a44-b630696a91dd)

Fest for 40 års spejderliv i det fri
D. 23 maj 2019 - kl 16:15
(https://hobroavis.dk/nyheder/fest-for-40-aarsspejderliv-i-det-fri/581cf0cc-2b88-439eb9dc-3e31ab5d2eca)

De er glade for Ambu Revyen
D. 23 maj 2019 - kl 12:00
(https://hobroavis.dk/nyheder/de-er-glade-forambu-revyen/18954021-f789-4c79-a06f3a8e9d7c94c6)

Vasehus Rideklub har gang i
sagerne
D. 23 maj 2019 - kl 10:00
(https://hobroavis.dk/nyheder/vasehusrideklub-har-gang-i-sagerne/93691408-0f4b4eaf-bf26-c8267d93aeae)

De oplever ofte at køre fast med de tunge landbrugsmaskiner i den bløde
jord omkring søen, hvor de forpagter 400 hektar jord.
https://hobroavis.dk/nyheder/paa-inspirationstur-rundt-om-glenstrup-soe/56bf0513-ae4c-4a08-9701-41c08c139b83
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- Det er jo også helt tydeligt for enhver, at der er brug for et større
mellemrum mellem søen og de intensive landbrugsjorder. Derfor vil jeg
gerne have køer til at gå og passe arealerne, så der igen kan komme
engblommer, majgøgeurt og engnellikerod, forklarede Lise Murmann.
I Glenstrup Sø-området er der nedsat et Råd for Lokal Forandring, som har
en særlig rolle i at udvikle idéer og fælles mål til bedre brug af landskabet.

Film: Elton John og de grimme
dukker
D. 23 maj 2019 - kl 06:00
(https://hobroavis.dk/nyheder/ lm-elton-johnog-de-grimme-dukker/f616043d-6e05-4d72aab6-3e4ec6ba262d)

Fra molbo til sejdkvinde i
Fyrkatspillet

Eva Friborg sidder med i rådet, fordi hun er en vigtig indgang til
lokalsamfundet gennem sit engagement i True Forsamlingshus.
- Det er utroligt spændende at få lov at deltage i en proces, som normalt er
forbeholdt lodsejerne. Vi, der bor i området, har jo også mange ønsker til
landskaberne. Nu snakker vi direkte med lodsejerne om, hvordan vi kan få
det til at gå op, siger hun.
Den fælles tur rundt om Glenstrup Sø sluttede med kaffe ved byens kirke i
duften fra rapsmarker.
Søren Møller, der er formand for Collective Impact, sluttede dagen af.
- Her er et fantastisk engagement og en vifte af tiltag, som hver især kan
virke små, men som samlet er store og spiller ind i løsninger til komplekse
samfundsudfordringer. Det stærke fællesskab bliver kolossalt vigtigt, når vi
skal stå sammen om store forandringer. Det er den måde, vi gør tingene på i
Danmark. Bliver vi ramt af forandringerne fra oven, risikerer de omvendt at
splitte lokalsamfundet, sagde han.

D. 22 maj 2019 - kl 16:18
(https://hobroavis.dk/nyheder/fra-molbo-tilsejdkvinde-i-fyrkatspillet/a6377aff-a26a40d0-9345-514032e5fc0b)

Spar i Hørby Skoleby udsat for
indbrudsforsøg
D. 22 maj 2019 - kl 14:07
(https://hobroavis.dk/nyheder/spar-i-hoerbyskoleby-udsat-for-indbrudsforsoeg/3e6a4ff61201-4caa-9258-5940eedb4ecf)

Også stor tilslutning til golf
jubilæumsmatchen
D. 22 maj 2019 - kl 12:22
(https://hobroavis.dk/nyheder/ogsaa-stortilslutning-til-golfjubilaeumsmatchen/46c135eb-0e97-47758c95-930908bfe880)

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://hobroavis.dk/nyheder/paainspirationstur-rundt-om-glenstrup-soe/56bf0513-ae4c-4a08-970141c08c139b83&title=P%c3%a5+inspirationstur+rundt+om+Glenstrup+S%c3%b8)
(http://twitter.com/intent/tweet?
status=P%c3%a5+inspirationstur+rundt+om+Glenstrup+S%c3%b8+https://hobroavis.dk/nyheder/paainspirationstur-rundt-om-glenstrup-soe/56bf0513-ae4c-4a08-9701-41c08c139b83)
(mailto:?
subject=På%20inspirationstur%20rundt%20om%20Glenstrup%20Sø&body=Læs%20artiklen%20her:%20https://hobroavis.dk/nyheder/paainspirationstur-rundt-om-glenstrup-soe/56bf0513-ae4c-4a08-9701-41c08c139b83)

Der bliver trængsel på scenen, når Mariagerfjord Korskole 26. maj
afvikler sin årlige sommerkoncert på Mariagerfjord Gymnasium.
Privatfoto

MEST LÆSTE

D. 19 maj 2019 - kl 14:00

https://hobroavis.dk/nyheder/paa-inspirationstur-rundt-om-glenstrup-soe/56bf0513-ae4c-4a08-9701-41c08c139b83
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