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Kostbart værktøj stjålet fra varmeværk
ALS: En eller flere tyve er stukket af med dyrt værktøj fra varmeværket i Als.
Her var der sent fredag aften indbrud i værkstedet. De ubudne gæster er
stukket af med et svejseapparat, et gas- og ildsæt, en slagnøgle, skrivemaskine og en bajonetsav. Værdien er endnu ikke opgjort.

Glenstrup og omegn
har ønskelisten klar
LAND: Lokale i landsbyerne omkring Glenstrup Sø og Østerkær
Bæk har 36 idéer, der skal forskønne deres område
Togpersonalet havde selvsagt travlt i toget med de ikke færre
end 255 rejsende. 
Privatfoto

Bamserykind
i veterantog
MARIAGER/HANDEST: Om-

kring 150 plysbjørne holdt
i weekenden fætter- og kusinefest i det østhimmerlandske, da Mariager/
Handest Veteranjernbane
afviklede sin årlige bamsedag.
Bamser, plysbjørne og
tøjdyr i alle mulige afskygninger og størrelser troppede op sammen med deres unge ejere og deres familier.
Stationsforstander på
Mariager station i dag, Torben Bay-Johansen fortæl-

ler, at der alene i det første
tog, der kom retur til Mariager kl. 12:55 fra Handest,
var 255 rejsende plus et
ukendt antal bamser og
andre tøjdyr. Alt sammen
fordelt på fem personvogne og trukket af veteranjernbanens gamle damplokomotiv fra 1928.
I alt blev der på Bamsedagen befordret ikke færre
end 600 rejsende fordelt
på fire tog - foruden et
stort antal plyssede medpassagerer.

POLITI
40 køer endte i privat have
HADSUND: Nogle gange tror man, græsset er grønnere på

den anden side.
Måske det også var tilfældet for de 40 køer, der søndag
morgen kom på uanmeldt besøg i Søren Jensens have på
Randersvej i Hadsund Syd.
- Vi blev vækket af en ko, der stod og brølede foran soveværelset. Det var da lidt voldsomt med så mange køer,
men børnene var helt vilde, griner Søren Jensen, der arbejder som elektriker og avler juletræer ved familiens
nedlagte landbrug.
Køerne havde taget en spadseretur fra en mark ved
Hadsund Broen, fortæller Søren Jensen, der fik de firbenede ledt af en lille grusvej, inden politiet tog over og fik
fat i landmanden.

Fremmed mand skræmte 10-årig
MARIAGER: En 10-årig pige blev søndag aften kontaktet af

en mand, da hun kom cyklende ad en sti ved Mariager
Saltcenter. Ifølge politiets oplysninger spurgte manden
pigen, om hun ville med ham hjem.
- Hun blev bange og cyklede hjem. Det er alt, vi ved. Vi
har ikke fået andre henvendelser, siger Simon Jacobsen,
fungerende politikommissær i Himmerland.
Politiet hører gerne fra folk, der kan have set manden.
Han beskrives som en gammel mand med rynker,
skægstubbe og 180 centimeter høj. Han var iklædt en
sort hat og en lang, lysebrun frakke.
- Det kan være, at pigen har misforstået manden. Men
skulle der være nogen, der har set en mand med det signalement, vil vi gerne vide om det, siger Simon Jacobsen.

Af Line Lykkegaard Skou
line.skou@nordjyske.dk

GLENSTRUP: En frugtplanta-

ge, hvor de lokale kan høste
til eget forbrug, en gårdbutik og reetablering af den
gamle kirkesti ved Vester
Tørslev.
Sådan lyder en del af ønskelisten i landsbyerne omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, hvor de lokale borgere har fået lov at drømme
stort.
Det idylliske, bakkede
landskab rundt om sø og
bæk er nemlig udvalgt til pilotprojektet ”Fælles Forandring”.
Det handler om at gentænke det naturskønne område
og fordele jorden på nye måder, så det kommer både klima og natur til gode og lokker flere tilflyttere til.
Lokale lodsejere, borgere
og andre interesserede har
været inviteret til workshop
og aftenmøder hen over for-

Projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen er positiv overrasket
over, hvor velvilligheden blandt områdets lodsejere, hvoraf mange
driver traditionelt landbrug: - Når de kigger på de bløde enge tæt
ved søen, hvor de ofte kører fast med deres maskiner, kan de godt
se, at det vil være smartere at få det omlagt til naturområde med
græsning, siger han.
året.
36 forslag og idéer
Det er der kommet 36 forslag ud af, som Mariagerfjord Kommune har samlet i
et idékatalog.
- Vi har spurgt de lokale:

hvad er det gode og det
skønne her? Og hvad skal vi
bygge ovenpå, hvis det også
skal være skønt at bo her om
10, 20 og 30 år, og I skal kunne komme af med jeres huse? fortæller Rasmus Fuglsang Frederiksen, der er bio-

log ved Mariagerfjord Kommune og leder pilotprojektet.
Han er især begejstret for
idéen om at rejse skov på 25
hektar jord mellem Glenstrup og motorvejen. Jord,
der i dag er udlagt til landbrug.
- Først blev det foreslået,
fordi skoven kunne virke
støjdæmpende på trafikken
fra motorvejen. Men de lokale kan også se et stort rekreativt potentiale.
- De efterlyser skov at gå
tur i. Og så er der det, at det
vil gavne klimaet, fordi træer optager C02. Vandmiljøet
nyder også godt af, at man
tager landbrugsjord ud af
drift, siger Rasmus Fuglsang
Frederiksen.
Realiseres inden 2021
Der er også forslag om at udbygge stierne flere steder
om Glenstrup Sø og rive saneringsmodne huse ned i
Glenstrup for at give plads til

De unge får én indgang
HJÆLP: Det bliver mere simpelt for
unge at være i dialog med kommunen, siger Edin Hajder (S) om ungecentrets flytning til Kirketoften i Hobro
HOBRO: De unge under 30 år

skal i nær fremtid kun huske
én adresse, når de søger
hjælp hos Mariagerfjord
Kommune.
I slutningen af denne måned samles medarbejdere i
ungeteamet og Ungdommens Uddannelsesvejledning på én fælles lokation,
Kirketoften 7 i Hobro.
Hidtil har folkene været
spredt på lokaler beliggende
på Amerikavej i Hobro og i
Korsgade i det gamle rådhus.
Det nye Ungecenter Mariagerfjord indvies med en reception 25. oktober, oplyser

Mariagerfjord Kommune i
en pressemeddelelse.
I den anledning er der fernisering af en udsmykning,
som elever fra den nye FGUskole har lavet på væggene.
Mere simpelt
I dag kan en ung opleve, at
han eller hun skal henvende
sig til flere afdelinger og fagenheder i kommunen.
- Med en samling af ungecenteret bliver det mere simpelt og ukompliceret for den
unge at henvende sig og være i dialog med ungecenteret.
Det fremhæver Edin Haj-

der (S), formand for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i Mariagerfjord
Kommune, i pressemeddelelsen.
På Kirketoften 7 vil de unge møde uddannelsesvejledere, sagsbehandlere, jobkonsulenter og mentorer.
Tæt på campus
Ungecentret ligger dør og
dør med en række uddannelsesinstitutioner så som
Tech College, SOSU Nord,
10. klasse, erhvervsakademi
Dania, UCN og Tradium.
På Tradium glæder afdelingsleder Anette Skovlykke
Nielsen sig til at tage imod
Ungecenteret.
- Vi får en fantastisk mulighed for at styrke samarbejdet om de unge, siger hun i
pressemeddelelsen.
- Naboskabet mellem Ungecenteret og de forskellige

uddannelsesinstitutioner giver god mening i forhold til
at skabe et kraftcenter, der
netop er målrettet og dedikeret de unge.
Kreativt og livligt
Centerleder Line Martens
Jensen ser på sin side frem
til at skabe et livligt og kreativt miljø, hvor indsatserne
for de unge kan udvikles.
- Der sker mange ting på
ungeområdet både lokalt og
nationalt, herunder en helt
ny forberedende grunduddannelse, som skal have hovedsæde i Hobro.
- Det glæder mig, at vi nu
får et fælles fysisk ungecenter, som også kan være med
til at danne rammen om udviklingen af dette samarbejde, lyder det fra Line Martens Jensen.
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Kobber stjålet fra rådhus

Unge campister i telt foran Hobro Sygehus

HADSUND: Natten til fredag er en eller flere personer

HOBRO: En gruppe unge mennesker har gennem flere dage ulovligt camperet i telt på parkeringspladsen ved Hobro Syge-

stukket af med kobberinddækning fra sternkanten på
rådhuset i Hadsund. Tyveriet er sket mellem torsdag
aften klokken 19 og fredag morgen klokken 06.

hus. Nærmere bestemt i et buskads nord for sygehuskapellet. Det fortæller politiet, der fredag blev kontaktet af en driftsvagt på Hobro Sygehus. Driftsvagten kunne fortælle, at de unge campister ryger hash og kører på knallerter i området. En
patrulje har forgæves forsøgt at komme i kontakt med gruppen. Politiets forebyggelsesbetjente er sat på sagen.

FDF i Øster Hurup arrangerede legedag ved turistkontoret. Her
kom børn og voksne, som man fik en snak med. Stående kredsleder Heidi Bersang Hansen, der lige tjekker en besked på mobilen. 
Foto: Ejlif Rasmussen

FDF i Ø. Hurup mangler voksne
ØSTER HURUP: FDF i Øster Hurup gjorde i weekenden et

Der er masser af idyl ved Glenstrup Sø. Det skal gerne blive tydeligt for endnu flere, når projektet ”Fælles Forandring” slutter i udgangen
af 2021. Seks danske forskere har peget på Glenstrup Sø og Østerkær Bæk som forsøgsmark i et storstilet jordfordelingsprojekt, der skal
gavne både natur og klima og øge bosætningen. 
Arkivfoto: Torben Hansen
byggegrunde.
Et stop på veteranjernbanen ved Vester Tørslev, så
togpassagerne kan koble sig
på kirkestien, er også på tegnebrættet.
Det samme er en gårdbutik i Skjellerup med salg af
lokalt dyrket naturkød,
grøntsager og honning.

Flere steder rundt om søen er det på tale der at omlægge
dyrkningsusikkert
jord til natur med græssende køer.
Projektgruppen har frem
til slutningen af 2021 til at
sortere i idéerne og realisere
dem.
Realdania støtter projek-

forsøg på at få kontakt med flere voksne, der vil være
med i arbejdet med børn og unge. FDF’erne arrangerede
legedag i nogle timer ved turistkontoret, og her dukkede
børn og flere voksne op, som man fik en snak med.
- Der er mange friske børn tilknyttet FDF, der er engagerede forældre, en kreativ og motiveret lederstab, men
der mangler voksne, siger kredsleder Heidi Bersang Hansen.
- Vi har gode forhold, et skovareal med shelters, bålplads, vand og multtoilet samt eget kredshus centralt i
Øster Hurup.
Hver anden lørdag mødes familieholdet for børn i alderen tre år til og med første klasse sammen med forældre
og mindre søskende. Hver anden onsdag mødes tumlinge og pilteholdet for børn, der går i anden til femte klasse, oplyser kredslederen.

ter, der kræver jordfordeling
med ”et betydeligt millionbeløb”, fortæller Rasmus
Fuglsang Frederiksen.
Andre projekter skal finansieres af EU-midler og
der skal søges om penge hos
lokale fonde.

til kommunen
SÆSON FOR RUSTRØD
OG BRUN
Vi elsker efterårets farver - dog ikke på vores bil. Med de
faldende temperaturer kommer desværre også rusten.
Med PAVA rustbeskyttelse kan du heldigvis forebygge, at din
bil får samme farve som efterårets træer.
Bestil tid allerede i dag!
Hobro PAVA Center
Fynsvej 3
9500 Hobro
98 52 51 52
www.hobropavacenter.dk

Centerleder Line Martens Jensen ser frem til at skabe et livligt og kreativt miljø, hvor indsatserne for
de unge kan udvikles. 
Arkivfoto: Henrik Bo
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