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Af Jesper Poulsen
jesper.poulsen@nordjyske.dk

HOBRO: Sprogfitness - så 
har man hørt det med.

Men nyordet giver me-
ning, hvis dit fem-seks-syv 
årige barn fredag 10. maj 
leger med i Mariagerfjord 
Bibliotekernes til dagen 
indrettede, lokale sprogfit-
nesscenter - Mariager Hal-
len.

Her tropper ungerne op 
klokken 8.30 for hele for-
middagen at løbe, synge, 
danse og lege med sproget. 

Ikke bare i Mariager 
(fjord), men over alt i Dan-
mark.

Ikke færre end 76 kom-
munale biblioteker om-
danner lokale parker, bibli-
oteker og haller til livlige 
sprogfitnesscentre med 
forventet besøg af cirka 
10.000 børn fra de ældste 
børnehavegrupper eller 
børnehaveklassen deltager 
i Sprogfitness 2019.

Hjerteblod for biblioteker
- Dagen betragtes som et 
højdepunkt i bibliotekska-
lenderen.

- Dels fordi det er en 
skæg dag med masser af 
glade børn, der løber, syn-
ger, danser og leger med 
sproget - dels fordi det er 
en dag, hvor børnenes 
sproglige udvikling sættes i 
centrum, anfører Maria-
gerfjords bibliotekschef 
Mette Secher Hede.

- Det her er hjerteblod for 
folkebibliotekerne.

- Vi ved, hvor vigtigt det 
er at udvikle og stimulere 
børnenes sprog.

- I den henseende findes 
næsten ikke noget bedre 
end at lege med sproget og 
kombinere læring med fy-
siske aktiviteter, uddyber 
Mette Secher Hede.

Sproglegene, som bruges 

til sprogfitness, er udviklet 
af studerende på pædagog-
uddannelsen, University 
College Nordjylland, og 
retter sug mod de ældste 
børn i børnehaverne og 0. 
klasser.

Sprogfitnesslege
Sprogfitnessdagen holdes 
hvert år i maj, men sprog-
fitnesslegene kan i sagens 
natur udfolde sig året 
rundt, hvis man vil.

Legene udvikles løbende 
og findes på sprogsporet.
dk.

Derudover kan du finde 
en lang række af legene i et 
katalog, som selvfølelig 
kan lånes på biblioteket.

Både nyere og ældre 
forskning viser, at sprog-
færdigheder og ordforråd 
har stor indvirkning på, 
hvordan vi lærer og udvik-
ler os senere i livet.

Det har nemlig vist sig, at 
tidlige sprogforsinkelser 
kan være svære at indhen-
te og ofte giver ulige vilkår 
for børn ved skolestart.

Også derfor har danske 
biblioteker sat en række 
initiativer i værk for at sti-
mulere børnenes sprog og 
læselyst.

En af løsningerne hedder 
altså sprogfitnessdagen, 
som første gang fandt sted 
i 2013, og som fra 2017 er 
blevet et landsdækkende 
tilbud.

- Det er fedt, fordi de pæ-
dagogstuderende byder 
ind med nogle kropslige 
læringsstile, der både un-
derstøtter børnenes sprog-
lige udvikling og hjælper 
deres sociale færdigheder 
og samarbejdsevner.

- Og når legene så tilmed 
er sjove for både voksne og 
børn, efterlades ikke et øje 
tørt, fremhæver Mette Se-
cher Hede.

Når børn leger  
sig til sproget

 Sprogfærdigheder og ordforråd har stor indvirkning på, hvor-
dan vi lærer og udvikler os senere i livet. Tidlige sprogforsinkel-
ser kan være svære at indhente og ofte giver ulige vilkår for 
børn ved skolestart.                               Privatfoto

 {Området omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er udlagt til 
forsøgsområde i et stort jordfordelingsprojekt, støttet af Real- 
dania og EU. Projektet hedder ”Fælles Forandring” og er Real- 
danias fjerde og største forsøgsprojekt med multifunktionel jord-
fordeling i det åbne land.

 {Projekter er frivilligt, og omkring 1000 lodsejere har mulighed 
for at spille med. 

 {Projektets mål er at gentænke den måde, vi har udlagt vores 
jord på. Lodsejerne, Mariagerfjord Kommune og Realdania vil un-
dersøge, om man - ved at lade lodsejere bytte jord og samle små 
og spredte landbrugs- og naturarealer - kan forbedre både land-
brug, natur, miljø og udviklingen i landdistrikterne. 

 {På et borgermøde 16. januar blev der nedsat et lokalt råd af lo-
kale borgere, politikere og erhvervsfolk, der skal være med til at få 
idéerne.

 {Medlemmerne af rådet er: Lise Murmann, landmand, Eva Fri-
borg, salgsassistent, Karen Andersen, miljøtekniker, Søren Visti 
Sørensen, elektriker, Erik Christensen, deltidslandmand, Claus S. 
Nielsen, gårdejer, Niels Roloff, landmand, Flemming Rasmussen, 
pensioneret skoleleder, Tom Aalund Madsen, ejendomsmægler, 
Frank Kristensen, direktør for Spar Nord Hobro, Svend Skifter An-
dersen (S), medlem af kultur- og fritidsudvalget og Jørgen  
Hammer Sørensen (DF), formand for teknik- og miljøudvalget.

 {På torsdag, 9. maj, mødes rådet med repræsentanter fra pro-
jektets styregruppe, Realdania og Mariagerfjord kommune til en 
studietur rundt om Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. 

FAKTA
JORDFORDELINGSPROJEKTET ”FÆLLES FORANDRING”

Af Line Lykkegaard Skou 
og Kurt Bering (foto)
line.skou@nordjyske.dk

GLENSTRUP: Fra det store vin-
due i stuehuset på Søbjerg-
vej har Lise Murmann og kæ-
resten Christian Frigaard 
kun ti meter ned til Glen-
strup Sø. 

- Vi går ikke til yoga. Vi 
sætter os bare her en halv 
time og nyder søen, siger Li-
se Murmann.

I en alder af blot 23 år kan 
hun allerede kalde sig land-
mand - udannet fra land-
brugsskolen i Viborg med 
speciale i svineproduktion. 

Og så er hun og kæresten 
Christian, 27, Glenstrup og 
omegns største jordbesidde-
re med 400 hektar jord, som 
de har forpagtet af Lises far 
og af nogle af lokalområdets 
ældre lodsejere.

- Det er lidt særligt at bo 
her. Søen har altid været en 
naturlig del af min opvækst. 
Her er en skidegod kælke-
bakke og en dejlig badesø, 
siger Lise Murmann, der er 
fjerde generation af land-
mænd i familien.

- Det er også her i området, 
jeg er vokset op. Jeg kunne 
ikke forestille mig at bo an-
dre steder, siger 27-årige 
Christian Frigaard.

Puslebrikkerne lægges på ny
Derfor tøvede parret heller 
ikke, da de hørte, at de to na-
turperler Østerkær Bæk og 
Glenstrup Sø er udlagt til 
forsøgsområde for en omfat-
tende og frivilligt jordforde-
lingsprojekt. 

Projektet hedder ”Fælles 
Forandring”, er støttet af EU 
og Realdania, og så skal det 
gerne ende med at blive win-
win for både de lokale lodse-
jere og naturen.

Målet er at lægge pusle-
brikkerne på ny, så både 

landbrug og natur får flere 
sammenhængende arealer, 
og området bliver endnu 
mere attraktivt for både lo-
kale og turister.

- Projektet er godt timet. Vi 
er lige startet op, og som den 
nye generation er vi nødt til 
at kigge på, hvordan vi kan 
få fortalt de gode historier 
om landbruget og om stedet 
herude. Det er de gode histo-
rier, vi skal leve af om 20 år. 

- Og vi vil gerne hjælpe til, 
at stedet herude bliver ved 
med at være skønt. Det er 
vigtigt, at ungdommen også 
har en stemme, siger Lise 
Murmann.

Hun og kæresten Christian 
Frigaard har på eget initiativ 
meldt sig til det råd af lokale 
landmænd og foreninger, 
der skal komme med idéer-
ne til det store jordforde-
lingsprojekt.

På torsdag 9. maj skal de 
og resten af rådet på studie-
tur rundt om sø og bæk og 
brainstorme sammen med 
repræsentanter fra projek-
tets styregruppe, Realdania 

23-årige Lise  
er Glenstrups  
største jordbruger
LANDBRUG: Lise Murmann er flyttet ind på familiens gård ved Glenstrup,  
hvor hun er fjerde generation af landmænd. Sammen med kæresten  
Christian forpagter hun 400 hektar jord. Det unge par har mange 
idéer til, hvordan hjemstavnen kan gøres endnu mere attraktiv

Lise Murmann er uddannet landmand fra landbrugsskolen i Viborg med speciale i svineproduktion.

 » Kan vi nu få 50 hektar god og sammen-
hængende landbrugsjord, så kan vi stabilisere 
vores økonomi og samtidig pleje naturen.
CHRISTIAN FRIGAARD, landmand, Glenstrup
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 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 
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O
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on

 ce
rtificeret høreklinik

Ældre Sagen

Traditionel teknologi 
Fokuserer på én stemme,  
som kommer  forfra, og under-
trykker alle andre.

Oticon OpnTM 

Nyt banebrydende 
høreapparat 

Ny teknologi 
Åbner for hele lydbilledet  
for at få flere stemmer med,  
og ubehagelig støj fjernes.

25 %* på Oticon Opn i hele februar 
Gælder for medlemmer af Ældre Sagen. 

RING ELLER 
KIG FORBI

*På egenbetalingen

Jernbanegade 15a
9670 Løgstør

Vestergade 6b
9690 Fjerritslev

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

VI KØRER I HELE NORDJYLLAND

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

Ring til Jakob på tlf. 3150 6000 allerede i dag.

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

Vi kommer ud til dig - uden ekstraomkostninger

Ingen eller meget kort ventetid 

Vi hjælper med at søge alle typer af tilskud 

Gratis prøveperiode 

Mange års erfaring og rigtig god tid til dig

Få en bedre hørelse og livskvalitet
Undersøgelser viser, at nedsættelse af hørelsen forringer 
livskvaliteten. Løsningen er et diskret høreapparat. 

Det kan vi hjælpe med hos Din Kørende Høreklinik - ovenikøbet helt uden besvær: 

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETIDFå en bedre hørelse  

og livskvalitet
Undersøgelser viser, at nedsættelse af hørelsen forringer livskvaliteten.  
Løsningen er et diskret høreapparat.

Det kan vi hjælpe med hos Din Kørende Høreklinik  
- oven i købet helt uden besvær.

 Vi kommer ud til dig - uden ekstraomkostninger

 Ingen eller meget kort ventetid

 Vi hjælper med at søge alle typer af tilskud

 Gratis prøveperiode

 Mange års eftaring og rigtig god tid til dig

O
tic

on

 ce
rtificeret høreklinik

Ældre Sagen

Traditionel teknologi 
Fokuserer på én stemme,  
som kommer  forfra, og under-
trykker alle andre.

Oticon OpnTM 

Nyt banebrydende 
høreapparat 

Ny teknologi 
Åbner for hele lydbilledet  
for at få flere stemmer med,  
og ubehagelig støj fjernes.

25 %* på Oticon Opn i hele februar 
Gælder for medlemmer af Ældre Sagen. 

RING ELLER 
KIG FORBI

*På egenbetalingen

Jernbanegade 15a
9670 Løgstør

Vestergade 6b
9690 Fjerritslev

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

NYHED
i

Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

VI KØRER I HELE NORDJYLLAND

KORT 
VENTETID

Lise Murmann er kun 23 år.  
Alligevel kan hun allerede kalde 
sig landmand. Sammen med 
kæresten Christian lejer hun  
en af familens gårde ved  
Glenstrup Sø.

og Mariagerfjord Kommu-
ne.

- Vi har mange idéer. Det 
kunne for eksempel være 
kvæg, der gik og afgræssede 
ned til søen og bækken. Så 
kunne folk købe en del af vo-
res jord og få lokalt dyrket 
kød.

- Køer, der har gået som 
naturpleje, er en god histo-
rie. Det kunne også være en 
lille gårdbutik med lokale 
varer. Jeg tænker også, man 
kunne inddrage veteran-
jernbanen.

- Og Christian har talt om 
udlejning af husbåde med 
verandaer, fortæller Lise 
Murmann.

- Det har også været talt 
om en sti rundt om søen. 
Men det er en balancegang. 
Vi vil gerne kunne sidde i 
fred i vores stue, uden at der 
hele tiden går folk forbi, si-

ger Christian Frigaard.
- Men vi vil også gerne væ-

re med til at give lidt tilbage. 
Landbruget har måske lånt 
lidt for meget af naturen. Vi 
er nødt til at putte noget til-
bage i kassen. Det er en 
kæmpe styrke, at projektet 
bygger på frivillighed, ind-
skyder Lise Murmann.

Børnefamilierne skal lokkes
De tyske turister har fået øje 
på den lille naturperle. Om 
sommeren er mange af hu-
sene i Glenstrup lejet ud.

- Og i perioder kommer 
der mange lystfiskere, der 
håber på at fange nogle af 
Danmarks største gedder. 
Men gennemsnitsalderen 
herude er over 60. 

- Det kunne være dejligt, 
hvis vi kunne lokke nogle 
flere børnefamilier herud, 
siger Christian Frigaard, der 

er uddannet landmand og 
agraøkonom.

Parret ser også en mulig-
hed for at få optimeret deres 
eget landbrug. 

- Vi har flere små marker, 
der ligger ned til søen, og 
som det er oplagt at udlægge 
til natur. Kan vi nu få 50 hek-
tar god og sammenhængen-
de landbrugsjord, så kan vi 
stabilisere vores økonomi og 
samtidig pleje naturen.

Ved siden af den forpagte-
de jord arbejder Lise Mur-
mann 37 timer med grise på 
et andet landbrug, mens 
Christian arbejder fuldtids 
hos en maskinhandler. 

Er du rigtig klog?
-Vores arbejdsdage er fra 
klokken 5 til 23, men det er 
også vores hobby. Nogle går 
i fitnesscentret, vi går heru-
de og makker, smiler Chri-
stian Frigaard.

Allerede som 21-årig køb-
te Lise Murmann en gård 
sammen med sin bedstefar.

Det fik nogle af veninder-
ne til at løfte øjenbrynene.

- De sagde ”er du rigtig 
klog?”, da de hørte det. Men 
de synes også, det er rigtig 
sejt, det jeg laver. 

- Fordi vi har forpagtet jor-
den af min far og lejer går-
den, har vi jo kunnet starte 
med få midler. Vi har ikke 
været ude at låne penge i 
banken endnu, siger Lise, 
der fandt det naturligt at gå 
landmandsvejen:

- Jeg var kun fire dage 
gammel, da jeg var i stalden 
første gang. 

Fra stuen på Søbjergvej kan Lise Murmann og Christian Frigaard 
nyde den smukke udsigt over Glenstrup Sø. - Vi går ikke til yoga. Vi 
sætter os bare her en halv time og nyder søen, siger Lise Mur-
mann.

Veteranjernbanen går lige forbi 
området. Det må man kunne 
udnytte, mener Lise Murmann 
og Christian Frigaard. - I dag er 
der for eksempel en masse krat 
og høje træer langs banen, 
som man med fordel kunne 
fjerne, så passagerne kan nyde 
den flotte udsigt, siger Lise 
Murmann.

 » Det er lidt særligt at bo her. Søen har altid  
været en naturlig del af min opvækst. Her er  
en skidegod kælkebakke og en dejlig badesø
LISE MURMANN, landmand, Glenstrup


