
FN’s 17 VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

med focus på:

Annoncetillæg til Oplandsavisen og Dronninglund Avis d.20. August 2019

26. august - 1. september
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Bæredygtighedsfestivalen vokser 
og vokser, og der er ikke mindst 
grund til at takke arrangørerne 
for deres kæmpe store stykke 
arbejde.
Brønderslev kommune arbejder 
med bæredygtighed, fordi vi 
som kommune er en stor del af 
samfundet. Alle, borgere, stater, 
kommuner og foreninger skal 
gøre alt hvad de kan for at sikre 
vores børns fremtid. De seneste 
to valg har også vist, at klimaet 
nu optager en større og større 
del af befolkningen.
Vi prøver at begrænse resurse-
forbruget, bl.a. har vi været med 
i opstart i at genbruge mursten 
hos AVV. Vi er med i netværk 
mellem virksomheder hvor rest-
produkter fra en virksomhed 
bliver en resourse for en anden, 
det kan være spildvarme eller 
grundstoffer. Vi er begyndt på 
affaldssortering, men der er lang 

vej til målet om at der ikke findes 
affald, kun råstoffer, der kan bru-
ges til andet. 
Kommunen har bl.a. lavet social-
økonomiske virksomheder hvor 
arbejdskraft kan bruges til en 
lavere pris, og materialer derved 
genbruges, samtidig med der 
gives meningsfuld beskæftigelse 
der fremmer livskvalitet, det er 
en ny måde at se tingene på, der 
bliver brug for flere, det er en 
god følelse.
Jeg er født på landet i en tid, 
hvor pengene var mindre. Tøjet 
blev genbrugt fra barn til barn, 
gamle brugte  søm blev rettet ud, 
og genbrugsflasker var normen, 
må man sige de sidste 50 år har 
ført en forkert udvikling med 
”smid væk samfund”, selvfølgelig 
grundet høj arbejdsløn og lave 
produktpriser, det har skabt en 
norm med meget såkaldt af-
fald. Vi skal blive bedre til det 

så resurserne kan strække til en 
voksende befolkning, ligesom der 
skal etableres energiformer der 
belaster klimaet langt mindre end 
nu. 
Vi skal producere de varer vi 
ønsker til en høj og god leve-
standard på de måder hvor det 
er mest bæredygtigt. Desuden 
skal vi se nuanceret på tingene 
for at opfylde alle 17 verdensmål, 
vi skal nemlig både bruge min-
dre fossil energi samtidig med 
vi mætter alles munde, sult og 
sygdom skal bekæmpes samtidig. 
Lad os derfor se tingene i sam-
menhæng. F.eks. kan solenergi 
produceres hvor der er mest sol, 
vind hvor det er bedst, og afgifter 
øges på skadelige energiformer, 
samtidig se hvilke energikilder 
der bruger flest resurser. Det er 
svært at få forståelse for. 
Der er dog nemme gevinster 
tænk på at undgå madspild, re-

ducere emballage, mindre pri-
vatforbrug i familierne, genbruge 
affald, møbler, tøj o.a. reparere 
hårde hvidevarer rense bygge-
materialer m.m. jo der er nok at 
fokusere på.
Brug bæredygtighedsdagene til 
at se nuancerne, se hvad du selv 
kan gøre, og giv gode input til 
nye måder at leve klogere på. 
Nyd dagene og se lyst på fremti-
den.

God bæredygtighedsfestival.

Michael Klitgaard
Borgmester
Brønderslev Kommune
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Velkommen til
Bæredygtighedsfestival 2019

TA’ MED PÅ

ENERGIRUTEN
Følg energiruten og bliv klogere på energi-
udvindelse i Brønderslev fra tørv til sol og flis.
Mandag d. 26. august åbner Borgmester Mikael 
Klitgaard ruten på Øster Kærvej.
Alle er velkomne. 
Der er frisk frugt og vand til alle, der møder op.

Energiruten er udviklet i et samarbejde mellem Brønderslev forsyning og Museum MOSS.

Oplev
Energiruten 
under hele Bæredygtigheds-festivallenØster Kærvej i Brønderslev

Officiel 
åbning 

mandag 
d. 26. august 

kl. 10

Nordjylland
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Vi bidrager til det bæredygtige Nordjylland. Brønderslev Forsyning har på  
få år omstillet produktionen fra sort til grøn energi.

Et nyt avanceret energianlæg producerer i dag fjernvarme baseret på sol, 
biomasse og varmepumper samt grøn strøm til elnettet via en ORC-turbine.

✓ Grøn energi
✓ Innovative løsninger
✓ Præmieret koncept
✓ Billig fjernvarme

Bæredygtighedsfestival 2019 - Brønderslev kommune
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DEN NYE COROLLA. 
TÆNK FREMAD. VÆLG TOYOTA HYBRID.

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 22,2 km/l. CO2-udslip 102-103 g/km. Modellerne kan være vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk

PRIVATLEASING: COROLLA HYBRID H3 MED SMARTPAKKE HATCHBACK OG TOURING SPORTS YDELSE 
PR. MD. 3.295 KR. FØRSTEGANGSYDELSE 9.995 KR. TOTALPRIS I LØBETIDEN: 36 MDR. x 3.295 KR. +  
FØRSTEGANGSYDELSE 9.995 KR. = 128.615 KR. INKL. SERVICE OG FØRSTEGANGS YDELSE.
Inkl. max. 15.000 km/år. 36 mdr. løbetid. Inkl. metallak, moms, serviceaftale, etablerings- og leveringsomk. Ekskl. grøn ejerafgift, forsikring og ekstraudstyr. Positiv kre-
ditgodk. kræves. Forbehold for trykfejl, prisændringer og renteforhøjelser. Tilbuddene er gældende igennem Toyota Financial Services Danmark A/S så længe lager haves.

Smartpakke indeholder: Smart entry (nøglefri åbning/lås), nøglefri tænding, Head-up display, 3D-effekt i multi-information display, trådløs smartphone oplader og auto-
matisk foldbare sidespejle med varme.

Toyota Hjørring
NOVABIL A/S
A.F. Heidemannsvej 2 · tlf. 98 92 70 00
www.novabil.dk

Toyota Brønderslev
NOVABIL A/S
Markedsvej 127 · tlf. 98 82 06 55
www.novabil.dk
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UTO
I N D E X  2 0 1 9

HYBRIDEL

VORES PRIVATLEASING  
HAR FÅET SOLSTIK

Inkl. maks. 15.000 km/år. 36 mdr. løbetid. Inkl. serviceaftale, etab le  rings- og leveringsomkostninger. Ekskl. grøn ejerafgift, forsikring og ekstra udstyr. Positiv kredit   - 
god kendelse kræves. Gælder H3 i farverne Pearl White og Ash Grey, så længe lager haves. Tilbuddet er gældende igennem Toyota Financial Services Danmark A/S. Forbehold 
for prisændringer og renteforhøjelser. Forudsætter ind registrering og levering senest 31. august 2019. 

Førstegangsydelse: 0 kr. Månedlig ydelse: 3.595 kr.

Toyota har for 17. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2019)

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 83,3 km/l. CO2-udslip 28 g/km.

TOYOTA PRIUS PLUG-IN

Totalpris i løbetiden: 36 mdr. x 3.595 kr. + førstegangsydelse 0 kr. = 129.420 kr. inkl. service og førstegangs ydelse.

Toyota Hjørring
NOVABIL A/S
A.F. Heidemannsvej 2 · tlf. 98 92 70 00
www.novabil.dk

Toyota Brønderslev
NOVABIL A/S
Markedsvej 127 · tlf. 98 82 06 55
www.novabil.dk
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Topmøde på 
slottet

Mandag den 26. august kl. 
17.00 på Voergaard Slot

Bag de tykke mure finder 
du Danmarks smukkeste 
herregård, en overdådig 
renæssancebygning opført 
mellem 1481 og 1590

Nordfløjen, hvor blandt andre 
Stygge Krumpen levede, er dog 
langt ældre. 
Historien om den herskesyge 
Ingeborg Skeel fra 1580 kan få 
det til at løbe koldt ned af ryggen 
på både store og små. På gulvet 
i det høje tårnværelse, som var 
Ingeborg Skeels private gemak, 
er der en blodplet på gulvet. Iføl-
ge historien skulle den stamme 
fra en tjenestepige. Man troede, 
at hun var gravid uden at være 
gift, og så slog Ingeborg Skeel 
pigen ihjel. Men hun var ikke 
gravid, og derfor kan blodplet-
ten ikke vaskes væk. Måske kan 
du være heldig at se et strejf af 
Ingeborg Skeels spøgelse, Den 
Hvide Dame, i tårnværelset eller 
i en af de mørke kældre.

I kælderen under Voergaard 

Slot blev fangerne spærret inde 
i ”Hundehullet”, og det har ikke 
været morsomt, for der er intet 
vindue og kun en halv meter til 
loftet.

Kunstsamlingerne på Voergaard 
Slot er en ganske anden historie 
for sig og en stor oplevelse. Slot-
tet har en af de mest værdifulde 
og enestående private kunst-
samlinger i Danmark. Mød Rap-

haél, Marie Antoinette, Napoleon 
og den danske rigsgreve Ejnar 
Overbech-Clausen i en verden 
fyldt med kongelige antikviteter 
og eventyrlige historier.

Voergaard står som det er ind-
rettet og møbleret af den sidste 
ejer - greve Oberbech-Clausen - 
der tilførte slottet møbler, an-
tikviteter, malerier, porcelæn og 
sølvtøj, mange fra sine rejser i 

Europa og især i Frankrig.
Danmarks Smukkeste Herregård
I 2018 blev Voergaard Slot 
kåret og hyldet som Danmarks 
Smukkeste Herregård i en af-
stemning af Historiske Huse. 
Om Voergaard skriver Historiske 
Huse: ”Voergaard er en ene-
stående renæssancebygning fra 
1500-tallet omgivet af Danmarks 
bredeste voldgrav og med me-
tertykke mure. Den østvendte 
sandstensportal, som man møder 
efter at have krydset voldgraven, 
er landets fornemste herregård-
sportal, udformet som en triumf-
bue og dekoreret med diademho-
veder, doriske søjler, løvehoveder 
og Frederik 2.s monogram.” Som 
præmie fik Voergaard et træ med 
en plakette med inskriptionen 
”Danmarks Smukkeste Herre-
gård.”
Oplev slottet
Slottet er umådeligt smukt og 
værd at se både ude og inde. På 
slottet er der rundvisning i hold.
Der er fri adgang til parken med 
Danmarks bredeste voldgrav

Kunst og blodrøde historier - Historien om Voergaard Slot

”Klima & bæredygtighed”
Debat med repræsentanter fra Brønderslev, 
Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn kom-
muner

Indledning ved
Uddannelses- og
forskningsminister
Ane Halsboe-Jørgensen

Bæredygtighedsfestival 2019 - Brønderslev kommune
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Mere information: 
Læs meget mere om affald og affaldssortering på kommunens hjemmeside:

www.bronderslev.dk/affald og www.bronderslev.dk/affaldssortering 

Godt i gang og videre med affaldssortering
Sortering af plast & metal 
og papir har nu fungeret i 
Brønderslev Kommune i et 
halvt år. Det er gået over al 
forventning, og borgerne i 
kommunen har taget rigtig 
godt imod ordningen. Sam-
tidig har mange efterspurgt 
endnu mere affaldssortering, 
og det er vi i gang med at 
planlægge. 

I forbindelse med bæredyg-
tighedsfestivallen i Brøn-
derslev Kommune har vi 

fra kommunens affaldsteam 
aftalt en række arrangemen-
ter sammen med bl.a. AVV, 
borger9700 og Dronning-
lund Turistforening. Se an-
noncer om dette andetsteds i 
tillægget her!

I affaldsteamet vil vi være til 
stede ved følgende arrange-
menter, hvor vi vil besvare 
spørgsmål om både den 
eksisterende sortering og de 
fremtidige planer:

Torsdag d. 29/8 kl. 14 - 18:
Superbrugsen i Dronninglund, Slotsgade 25. 
Få svar på dine spørgsmål om sortering af plast & metal og papir! 
Stil spørgsmål om yderlige affaldssortering i Brønderslev
Kommune! 

Fredag d. 30/8 kl. 14 - 18:
Den runde Pavillon, Brønderslev
Arrangement i samarbejde med AVV. Se annonce fra AVV
andetsteds i tillægget her!

Samarbejdspartnere: 
Affaldsteamet Brønderslev Kommune, AVV, borger9700,
Dronninglund Turistforening og FN Forbundet Nordjylland
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Domea.dk er en af landets største al-
mene bygge- og boligadministrationer. 
Vi er 600 medarbejdere, der hjælper 
90 almene boligselskaber med i stør-
re eller mindre grad at administrere, 
drive og udleje deres tilsammen ca. 
60.000 lejeboliger rundt om i landet. 
Det  betyder, at vi ikke selv ejer boliger. 
Til gengæld samarbejder vi med bolig-
selskaber og kommuner om at bygge 
nye boliger og renovere dem, der træn-

110 almene kvalitetsboliger på 
 Rhododendronpladsen i Brønderslev

Det bæredygtige byggeri på Rhododendronpladsen i Brønderslev er et samarbejde 
mellem Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, bygherrerådgiver NIRAS A/S, ingeniør Oluf 
Jørgensen A/S, totalentreprenør Dansk Boligbyg A/S, Boligselskabet Domea Aabybro 
og bygge- og boligadministrationen Domea.dk.

ger til det. På Rhododendronpladsen i 
 Brønderslev samarbejder vi med Bolig-
selskabet Domea Aabybro, som i dag 
har ca. 500 lejemål.

En husleje, der er til at betale
Vores fornemmeste opgave er at holde 
beboernes husleje så lav som mulig, 
uanset om vi sam arbejder med bolig-
selskaberne om administration eller om 
at bygge nyt. Huslejen skal være til at 

betale for helt almindelige mennesker, 
uden at man behøver gå på kompro-
mis med kvaliteten af boligen eller den 
tryghed, man altid skal føle i sit hjem. 
Vi er non-profit ejet af kunderne og de-
mokratisk ledet. Huslejen går primært 
til administration og drift af boligerne 
og til de lån, der er i byggeriet.

Vi bygger for 12 milliarder kroner
Domea.dks rolle i et byggeprojekt er 
oftest som projektleder og rådgiver for 
bygherren, det lokale almene boligsel-
skab. Vi er dem, der planlægger, styrer 
og binder enderne sammen fra start til 
slut. I øjeblikket er Domea.dk involveret 
i ca. 300 byggeprojekter landet over til 
en samlet anlægssum på ca. 12 milliar-
der kroner.

Mennesker før mursten
Vores bygge-vision er at skabe attrak-
tive boliger med fokus på mennesker 
– før mursten. Det opnår vi ved, at det 
færdige byggeri baner vejen for et godt 
naboskab, gode udeområder, identitet i 
byggeriet samt optimal bæredygtighed 
gennem byggeriets levetid.

Byggeriet langs 
Nørregade.

Boligselskabet Domea Aabybro bygger bæredygtigt

Læs mere 
om os på 

www.domea.dk
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Fokus på bæredygtighed 
Bæredygtighed er altid i fokus, når vi 
opfylder boligselskabernes boligdrøm-
me, både i planlægnings- og bygge-
fasen. Vi tilstræber at bygge efter de 
energikrav, der gælder fra 2020, og vi 
lader os inspirere af FN’s 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling, når vi skaber 
fremtidens boliger. På den måde tager 
Domea.dk og det lokale almene bolig-
selskab samfundsansvar. 

Nyt byggeri på Rhododendronpladsen
Lige nu er Domea Aabybro ved at op-
føre 110 boliger centralt i Brønderslev, 
på Rhododendronpladsen. Det er både 
tæt på offentlig transport, indkøb og 
underholdning og det er en naturskøn 
placering få minutter fra den største 
rhododendronpark i Nordeuropa. 

Den nye bebyggelse kommer til at 
bestå af 60 almene familieboliger, 14 
private og 36 ungdomsboliger, som 
kommer til at bestå af er både 2-, 3-, 4- 
og 5-værelses lejligheder. 

Det er på alle måder et attraktivt sted, 
både for unge, børnefamilier og senio-
rer.

Udelivet omkring byggeriet
Der bliver god afstand, luft og grøn-
ne arealer mellem bygningerne for at 
 kunne skabe et mere luftigt og ind-
bydende byggeri for de kommende 
 beboere. De smukke udearealer skal 
bl.a. anlægges med løvtræer og fugle-
kirsebærtræer, som i blomst minder om 
rhododendron. 

Og så er byggeriet det højeste byggeri 
i byen med en fantastisk udsigt fra de 
fælles tagterrasser, hvorfra man kan se 
blandt andet Store Vildmose og  Rubjerg 
Knude.

Fokus på FN’s verdensmål
I Domea.dk og Domea Aabybro har vi 
fokus på FN’s verdensmål. Særligt tre 
af målene, der handler om at bygge 
bæred ygtigt. Det betyder for det første, 
at vi i vores nybyggerier tilstræber at 

Tag endelig fat i os
Hvis du er interesseret i at vide 
mere, er du meget velkommen 
til at kontakte:

Servicecenter Bolig Nord
Vestergade 8
9800 Hjørring
Man-fre: 9-12
Tlf.: 76 44 46 00

op fylde kravene til energiklasse 2020, 
som opnås med højisolerede facader, 
varmegenvinding og solcelleanlæg. 
Rhododendronpladsen forsynes med 
varme fra Brønderslev Forsyning, der 
baseres på biomasse og solvarme, mens 
el i videst muligt omfang produ ceres af 
egne solcelleanlæg. 

For det andet har vi en stærk sam-
fundsmæssige profil, hvilket er i over-
ensstemmelse med verdensmål num-
mer 11. Vi gør nemlig en dyd ud af at 
tilbyde gode og trygge boliger, som 
er til at betale for helt almindelige 
 mennesker. Det opnår vi gennem effek-
tivisering og digitalisering af admini-
stration og drift af vores kunders – de 
almene boligselskabers – cirka 60.000 
boliger over det meste af Danmark. 

Byggeriet Fjerritslev College er et godt 
eksempel på, hvordan vi i vores bygge-
rier arbejder med at styrke det lokale 
samfund ved at tage et socialt ansvar. 

Bæredygtighed i Brønderslev

Her er der nemlig tale om 40 nye  
studieboliger og et stort fællesrum 
til de unge, der studerer på Fjerritslev 
Gymnasium. 

Projektchef i Domea.dk Jan Tang for-
tæller: 
- De unge har været involveret i projek-
tet, både omkring indretning af boliger 
og udformning af fælleshuset – og det 
er bl.a. ud fra deres ønsker, at boliger-
ne gøres lidt mindre, så fælleshuset og 
arealerne får større betydning som et 
socialt samlingssted.

For det tredje indtænker vi klima-
sikring, som en naturlig del i Domea.dks 
byggeprojekter – helt konkret, hvor-
dan vi lokalt skal håndtere den øgede 
mængde af regnvand i forbindelse med 
skybrud. 

 Fjerritslev Colleges 40 nye studieboliger.
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Økologien breder sig
De økologiske marker breder sig hastigt ud over Danmark i takt med, at 
danskerne fylder indkøbskurvene med flere og flere øko-varer

Danskerne er vilde med økolo-
gi og salget af økologiske varer 
vokser med rekordfart. 

I 2018 købte flertallet (52,5%) 
af danskerne økologi hver uge. 
Det er en stærk markering af, at 
økologi er for alle. Det samlede 
økologiske salg på hjemmemar-
kedet udgjorde i 2018 hele 16 
mia. kr. Det svarer til 2.759 kr. i 
gennemsnit pr. dansker.

Salget af økologiske fødevarer 
i dagligvarehandlen steg i 2018 
med 14% og udgør nu en samlet 
omsætning i butikker og on-line 
på 12,9 mia. kr. Det er dermed 
fjerde år i træk, at økologien 
vokser med tocifrede vækstrater.

- Efterspørgslen på danske 
øko-varer har aldrig været stør-
re, og det er der stadig flere 
landmænd, der ser muligheder-
ne i og lægger om til økologi 
eller starter op som økologer. 
Danskerne og landmændene 
står således i fællesskab bag en 
utrolig glædelig udvikling, der er 
til stor gavn for vores natur og 
grundvand, dyrene, os selv og 
vores børn og børnebørn, og som 
samtidig skaber jobs og vækst 
i Danmark, siger Per Kølster, 
formand for Økologisk Landsfor-
ening.

Mulighed for at komme helt 
tæt på øko-produktionen
I weekenden den 31. og 1. sep-
tember kan danskerne komme 
helt tæt på den økologiske pro-
duktionsform og opleve, hvordan 
de økologiske gulerødder, æbler, 
æg og bøffer bliver til. 

- De økologiske landmænd kvit-
terer for danskernes opbakning 
til økologien ved at give dem 
mulighed for at komme helt tæt 
på produktionen til Økologisk 
Høstmarked. Når man har be-
søgt en øko-gård, oplevet dyrene 
gå rundt på marken i det fri og 
hørt landmanden fortælle om sit 
arbejde, der bl.a. foregår uden 
sprøjtegifte, forstår man bed-
re, hvordan man ved at vælge 

økologi er med til at passe på 
naturen, grundvandet, dyrene, 
sig selv og sin familie, siger Per 
Kølster.

Økologisk Høstmarked er hele 
den økologiske branches fælles 
event, som arrangeres af Økolo-
gisk Landsforening sammen med 
de økologiske landmænd. 

Økologisk Landsforening er et 
fællesskab for økologiske land-
mænd, virksomheder, professi-
onelle køkkener og forbrugere, 
som ønsker at fremme økologi i 
Danmark. 

Foreningen hjælper bl.a. danske 
landmænd med at blive økolo-
giske og arbejder for at sikre et 
bredt udvalg af økologiske varer 

på de danske butikshylder og for 
at få masser af økologi i gryder-
ne i landets professionelle køk-
kener som restauranter, caféer, 
kantiner og institutioner. Forenin-
gen arbejder desuden for at sikre 
en økologivenlig miljø-, klima- og 
landbrugspolitik, og for at der 
generelt er politisk opbakning 
til økologiens videreudvikling i 
Danmark.

Økologisk Høstmarked i Nord-
jylland
til Økologisk Høstmarked er 
Nordjylland repræsenteret med 
12 gårde (se kortet).
Klik ind på www.høstmarked.dk 
og læs mere om Høstmarkedet 
og hvad du kan opleve på de 
enkelte gårde.

1. Eskebæk Grønt
2. Aurion
3. Brokær Økologi
4. Lille Østergaards Økologi
5. Pedersholt
6. Ideon Skovbutik
7. Råd og Dåd
8. Thy Lam
9.  Naturstyrelsen – Livø Avlsgård
10. Halkær Kro
11. Højgården
12. Drivhuset
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Vær med når Bæredygtighedsfestivalen sætter bæredygtighed, socialt
samvær og kærligheden til de lækre naturlige råvarer  i centrum.

Menuen bliver tilberedt af 
gourmetKok Dennis Carlsen

fra HAVS i Løkken
Naturligvis tilberedt af økologisk sæsonbestemte råvarer fra

Lille Østergaard Økologi
Forret på tallerken

Rørt studetatar med grillet squash og urter fra gården
Røget andebryst m.kirsebær, hasselnødder, blegselleri og vesterhavsost

Hovedret på buffet
Grillet gris, stud, fjerkræ og fjerkræragout med, Sprøde rodfrugter, grillet 

knoldselleri m. brunet smør og revet Vesterhavsost. 
Stegte rødder med fennikel og urter.

    Kålsalat med æble, rygeost, valnødder og persille
Knuste kartofler med masser af smør og urter.

Dessert på tallerken
 Mørk Chokoladecreme med bagte rødbeder og

Syltede blåbær med urte garnite

Der kan købes økologiske øl, sodavand og vin leveret af Menu Saltum

Musik leveres fra ca 19 - 21 ved Jens Ole fra Schwåmpis Venner.

Aftenens menu koster kun 225 kr. pr. person.
Billetter kan købes hos

Bjørn Kjelgaard, Lille Østergaard Økololgi, Bog og Ide Brønderslev. 
Mobilpay nr. 67780 Eller Spar Nord reg. nr. 9028 kontonr. 4581586723

 HUSK ved betaling at skrive din e-mail samt ”Spis Sammen”, så du får en 
bekræftelse på dit køb.

BØGEBÆK 
ØKOLOGI

Lørdag den 31. august
Kl. 10.00: Gården, boder og aktiviteter åbner 
Kl. 11.00: Fodring af grisene. Vi mødes på pladsen og går i samlet 
trop derned. 
Kl. 15.30: Fodring af grisene. Vi mødes på pladsen og går i samlet 
trop derned.
kl. 17.00: Farvel og tak for i dag, medmindre du skal deltage i høstfe-
sten 
kl. 18.00: Spis Sammen/ Høstfest med lækker høstfestmiddag tilbe-
rede af kokke fra Madhuset HAVS i Løkken. og musikalske indslag af 
Jens Ole fra Schvåmpis venner. Tilmelding nødvendigg 

Søndag den 1. september
kl. 10.00: Gården, boder og aktiviteter åbner 
kl. 11.00: Fodring af grisene. Vi mødes på pladsen og går i samlet 
trop derned
kl. 15.30: Fodring af grisene. Vi mødes på pladsen og går i samlet 
trop derned
kl. 17.00: Farvel og tak for i år

Lille Østergaard Økologi
Lørdag d. 31. august kl. 10 - 17. 
Amborgvej 56 - Brønderslev

Hils på dyrene - Leg på Halmlegepladsen - Ponyridning Snobrødsbag-
ning - Smagsprøver - Arbejdende værksteder og boder ”Det Alterna-
tive Hjørne” med mulighed for behandling til høstmarkedspriser med 
bl.a. kraniosakral og øreakupunktur v. B.la Maj Nissen. - Cafe: Køb 
kaffe, kage, øl og vand - Hyggelig livemusik v. B.la Heine Christensen, 
Henrik Christensen og Rolf Kjelgaard. Køb bålpandekager. - Grønt-
sagsbod med Salg af gårdens egne produkter, grøntsager, fjerkræ, 
kød og æg. - Gå en tur forbi blåbærmarken med 200 blåbærplanter. 
- Gå en tur ad stisystem til sø, med handicapvenlig shelters / bålplads, 
lytteudstyr. - Boder med andre økologer med salg af deres egne varer, 
Hør om økologisk mel fra Vester Hedegaard mel v. Anders Hedegaard, 
Få en snak med Nordforfjord ved Frøsamlerne. – hør smag og køb 
økogården Bakmindes lækre safte m.m. - Træmanden Jan Frandsen, 
- Sølvsmykker v. John Jensen - Bi-manden alias Anders kromand,  - 
Vikingerne fra Gimlegården v. Stenum. - Hjemmestrik v. Ingermarie 
Ideedesign, - Oldtidssmedning og Harmonikamusik v. Rolf Kjelgaard. 
– Dekorer / mal og få Raku- brændt en håndlavet lerskål v. keramiker 
Anna Kristjana Johannsdottir fra Mylund Keramik. – m.m. Meny Sal-
tum leverer økologisk øl, vin og vand som sælges i cafeen.  

Foto: Nana Højbjerg

Masser af aktiviteter

Økologisk høstmarked

SALTUM

Spis s    mmen
aften

LØRDAG DEN 31. AUGUST
KL. 18.00 - 22.00

LILLE ØSTERGAARD ØKOLOGI
BÅLHYTTEN - AMBORGVEJ 56

BRØNDERSLEV

B
R

Ø
N

DERSLEV KOMMUN
E

Festival

BÆRE
DYGTIG
HEDS



Bæredygtighedsfestival 2019 - Brønderslev kommune
12

AVV deltager ved Brønderslev Bæredygtigheds-
festival med ”Godt gjort”-projektet, der skaber nye 
produkter af brugte materialer. 
Vi står klar ved Den runde pavillon fredag d. 30. 
august 2019 fra kl. 14.00-18.00, hvor vi fortæller 
om, hvordan vi reparerer cykler og hvidevarer, ren-
ser gamle mursten og omdanner genbrugsmateria-
ler til nyt, spændende design. Alt sammen med en 
socialøkonomisk vinkel.  
Er du konkurrence-lysten, så kan du dyste mod din 
familie, venner eller kolleger i vores bæredygtig-
hedsquiz og vinde gavekort til vores genbrugsbutik. 

Og har du spørgsmål til affaldssorteringen, kan du 
også blive klogere, når AVVs medarbejdere rammer 
Brønderslev bæredygtighedsfestival med den rul-
lende informationstjeneste, Sorteringsbillen.

Kig forbi til en hyggelig dag i bæredygtighedens 
tegn!

GAMLE MURSTEN, AFFALDSSORTERING OG 
”GODT GJORT” RAMMER BRØNDERSLEV 

Tlf. 9623 6644
www.avv.dk

AVV - dit affaldsselskab! 

Bæredygtighedssmykket

50,-

Køb det her:
Hjallerup Optik
Dronninglund Kunstcenter
Guldsmed Hansen, Brønderslev
Tøjeksperten Thomas, Hjallerup
Bibliotekerne i Brønderslev kommune
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Vores kerneopgave er at sikre vores beboere tidssvarende og attraktive boliger 
til en husleje, som alle kan betale. Men et hjem er mere end mursten. Det er også de 

omgivelser, man bor i, det gode naboskab og det nære miljø.

Hver dag arbejder vi derfor på at forene bæredygtighed og effektivitet med god og 
sund fornuft, og vi involverer os løbende i projekter, der bidrager til et bæredygtigt 

nærmiljø, og som ikke kun er positive for vores egne beboere men også vores 
nærmeste naboer og kommende generationer.

Besøg os og få dit eget indtryk af et boligselskab i balance.
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 Ægte nordisk kurbad i den tidligere

havnekirke i Vesterø på Læsø

Ægte nordisk kurbad i den tidligere havnekirke i Vesterø på Læsø.
Her kan man opleve kombinationen af smuk arkitektur, skønne saltbade 
og god service.
Saltrestlage fra produktionen af Læsø Salt, har fra start været Læsø Kurs 
grundessens. Det har yderligere udviklet sig til produktfremstilling med 
restlage. Nyligt er der fremstillet 6 produkter med salt og økologisk
pileekstrakt, som er en videreudvikling af den populære Saltkur serie.
Alle produkter er dansk produceret og med fokus på bæredygtighed.

Hele produktserien kan købes i webshoppen shop.saltkur.dk og forhand-
les hos:  
Vrå Apotek - Brønderslev Apotek - Løve Apoteket i Brønderslev
Dronninglund Slot - Dronninglund Kunstcenter og MOSS

Vesterø Havnegade 28  .  9940 Læsø
Tlf.: 98491322  .  mail: info@saltkur.dk

web: www.saltkur.dk

 Vælvære i særklasse
 Spa - Saltbade - Massage
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Slettingen Naturskole - Vores passivhuse ved Slettingen i Skallerup blev i 
2016 nomineret til Hjørring Kommunes arkitekturpris. 

Ny etageejendom ved Algade/Torvegade, Brønderslev - Med afsæt i den oprindelige byggekultur i Brønderslev midtby, hvor tegl-
materialer og zinkbeklædninger er flittigt anvendt, opføres dette byggeri ligeledes af højkvalitetsmaterialer. Byggeriet bliver et visuelt 
dragende element i gadebilledet og vil komme til at stå som nyt ankerpunkt i Brønderslev midtby.

Hos arkitektfirmaet Signatura i Brønderslev gør 
vi bolig- og byggedrømme til virkelighed. Her 
tegner vi alt indenfor byggeri, tilbygninger og 
ombygninger for både private bygherrer samt 
virksomheder.

Vi er en ung og ambitiøs tegnestue, hvor passionen 
for de gode løsninger og høj arkitektonisk kvalitet, 
skaber de grundlæggende rammer for hvert af 
vores projekter. Vi tror på at den gode arkitektur 
skal afspejle dens brugere, og vores kunders 
behøv og ønsker er dermed afgørende elementer 
i tegnestuens ambition om at skabe både 
karakterfuld, funktionel og personlig arkitektur.

På tegnestuen er bæredygtighed og elementer 
som energiforbrug, holdbarhed og genanvendelse 
tilstedeværende i vores projekter allerede fra 
skitsefasen. 

Vi tror på at bæredygtighed skal indtænkes i 
byggeriet fra start, således at ovenstående bliver 
integrerede elementer i arkitekturen, og dermed 
en del af bygningens identitet.

Mange husejere kontakter os med  et ønske om 
at energioptimere samt renovere deres bolig for at 
gøre denne mere tidssvarende.

At indarbejde nye funktioner og behov i 
eksisterende rammer, og gøre det succesfuldt, 
stiller store krav vores kreativitet. Dette er 
en udfordring vi nyder, og som vi har mange 
eksempler på at lykkes med.

I tæt samarbejde med jer, finder vi de optimale 
løsninger for både design og indretning. 

Vi stiller store krav til kvaliteten af vores arbejde 
og har som vigtigste målsætning at indfri jeres 
forventninger til det perfekte byggeri. 

Blandt vores opførte villaprojekter ses en 
lang  række forskellige stilarter, og vi tegner 
dermed både landvillaer, klassiske stuehuse, 
og traditionelle murmestervillaer samt de mere 
stringente og modernistiske funkisvillaer. Vi giver 
bygningen den rette dynamik via kontraster i 
facadematerialer, forskydninger i facadelinjen eller 

Mangfoldig arkitektonisk profil

Fokus på bæredygtighed

Renoverings- og ombygningsprojekter

Lokalt forankret arkitektur
med fokus på høj kvalitet 

Villa Skovparken - Beliggende i et attraktivt område af Aabybro, er denne 
lavenergivilla opført i et minimalistisk og stringent formsprog med fokus på 
de rene linier, en simpel materiale sammensætning. 

Fra højre: Indehaver Mads Klæstrup Borup, bygningskonstuktør Michael 
Andersen og arkitekt Simon Rhode Malm.

Signatura
Arkitektfirmaet

Vi kan levere alt arkitektrelateret arbejde til enhver sag, og det kan 
vi gøre til yderst konkurrencedygtige priser.

Ring eller skriv og få et uforpligtigende tilbud på arkitekt-
rådgivning ved din næste byggeopgave.

Torvet 10, 1. sal tv. - 9700 Brønderslev
Tlf. 26 80 73 16

info@arkitektfirmaetsignatura.dk
www.arkitektfirmaetsignatura.dk

noget helt tredje. Det vigtigste er at vi finder frem 
til jeres signatur, og det rigtige drømmehus.
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Museum for Forsyning
og Bæredygtighed

På Museum for Forsyning og 
Bæredygtighed kan du opleve 
spændende aktiviteter, der for-
midler historien om opdyrkning 
af Store Vildmose, anvendel-
se af Storskoven og Sømosen 
samt brug og dyrkning af jorden 
forskellige steder i Brønderslev 
Kommune. Forsyningshistorien 
fortælles også gennem formid-
ling af produktion og brug af 
vind- og vandenergi gennem 
tiden. Den helt moderne forsy-
ningshistorie, hvor solenergi og 
biogas spiller en stadig større 
rolle er selvfølgelig også med, og 
der perspektiveres til fremtidens 
bæredygtige forsyning. 

To destinationer
Museet har to destinationer; 
Dorf Møllegård og Vildmosemu-

seet. Vildmosemuseet er netop 
nu pakket ned for flytning til 
ny lokation, hvor historien om 
opdyrkning af vildmosen, Cen-
tralgården, Brønderslev bys og 
omegns historie skal fortælles. 
På Dorf Møllegård fortælles 
historien om møllerfamilien og 
dens liv og virke samt arbejdet 
med forsyning gennem brug 
af vind- og vandkraft. I øvrigt 

kan man på Dorf Møllegård se 
museets skiftende særudstillin-
ger – frem til nytår ”280 år med 
relationer mellem Østvendsyssel 
og Vestgrønland”. 

Masser af aktiviteter
Museum for Forsyning og Bære-
dygtighed afvikler i løbet af året 
mange aktiviteter rundt om i 
Brønderslev Kommune. Aktivite-

terne har forskelligt fokus. Mens 
en del af formidlingsaktiviteterne 
fokuserer på forsyningshisto-
rie, formidler andre aktiviteter 
identitetshistorie, byhistorie, 
slots- og herregårdshistorie eller 
andre elementer af Brønderslev 
Kommunes kulturhistorie. 
Museets aktiviteter kan følges 
på museets hjemmeside www.
museummoss.dk og på Facebook 
og Instagram. 

Skoletjeneste
Museet tilbyder skoletjeneste, 
undervisningsforløb, særlige for-
midlingsaktiviteter for plejehjem, 
rundvisninger og foredrag efter 
aftale, og museets faciliteter kan 
lejes til bryllupper, konfirmatio-
ner, fødselsdage mv. 

Mennesker i Vildmosen, Møllerne og på Jyske Ås

Storskovvej 39, 9330 Dronninglund
Tlf.: 98 84 31 05

Mail: post@museummoss.dk 
www.museummoss.dk
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Bæredygtighedsmarked
på Dronninglund Slot

og Dronninglund hovedgård

Dronninglund Turistforening træffes i Tu-
rist-info, der også bliver info-center

Kl. 12-14 
Køb en bæredygtig frokost samt kage/kaf-
fe i restauranten på Slottet. Mulighed for 
vegetar/glutenfrit.

Boder og stande med lokale leverandører lørdag d. 31. august kl. 10 - 16

Bæredygtige byer,
lokalsamfund
og  turisme
Dronninglund Turistforening inviterer 
til åben debat mellem interesserede 
og aktive foreninger/repræsentanter 
for Turist/Bæredygtighed.  Onsdag 
den 28/8 2019 kl. 19 på Asaa Havn/
Havnehuset.

Asaa Havn og Asaa By/Omegn 
har en del turist- og handelsre-
laterede butikker/firmaer med 
gamle håndværk som Asaa 
Træsko , Mejeriet, Keramik, 
Økogården Baksminde - æble-
plantage m.v. Det skal vi bevare 
samtidig med, at vi udvikler os 
og giver turister mulighed for 
at opleve det. Asaa Camping 
er bæredygtig campingplads. 

Hele stranden, badehusene og 
aktiviteter på/ved stranden som 
Dykker, SUP m.v. kan udvikles. 
Der vil være flere natur-turister, 
som vil overnatte i det frie. Skal 
vi indrette et ”turist”-hus hvor 
alle kan reklamere for aktivite-
ter m.v. og man kan få en snak 
eller kan det indgå i det ombyg-
gede auktionshus eller .... Kom 
og giv din mening.  
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Bæredygtighedsfestival
2 6 .  a u g u s t  -  1 .  s e p t e m b e r  2 0 1 9

Spis sammen på Dronninglund Slot
Fredag d.  30.  august kl .  18.30

Menu

Velkomst ved Henriette og CC der fortæller om 

tankerne ved at købe et Slot

***

3-retters økologisk og bæredygtig menu* 

Undervejs  præsenteres menuen af  kokke og lokale producenter

***

Kaffe og The

Pris pr.  pers.  250.-

Drikkevarer købes i  baren undervejs

Rød- og hvidvin:  65.-  pr.  glas,  295.-  pr.  f laske
Øl:  40.- pr.  stk.

Sodavand:  35.-  pr.  stk.

Pocheret Vesterhavs torsk

Serveret med danske ærter og skummende jus på torsken

Herti l  di ld fra Tranum og tørret rug

***

Helstegt dansk Oksefi let

Serveret med brændte økologiske løg og saltbagt sel leri  fra Tranum

Herti l  kartofler fra Føltved og reduceret sauce

***

Jordbær fra Føltved

Herti l  blød karamel og bagt marcipan

Serveret med is  fra Ryå og grøn skovsyre

Bordbestil l ing på tlf .  98 84 33 00 eller
på slot@dronninglund-slot.dk

Dronninglund Slot |  Slotsgade 8 |  9330 Dronninglund |  s lot@dronninglund-slot .dk |  Tlf . :  +45 98 84 33 00 |  www.dronninglund-slot .dk

K u r s e r  o g  k o n f e r e n c e r
Dronninglund Slot t i lbyder kursus- & konferencefacil iteter i  s lotsl ige omgivelser.  På Dronninglund 

Slot har vi  plads t i l  alt fra det intime forretningsmøde i  et af  vore historiske tårnværelser t i l  det 

store konferencearrangement i  vores moderne Galleri  på Slottets 2 .  sal .
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Bæredygtige begivenheder:

Mandag den 26. august

Kl. 10:00 - Brønderslev Forsyning, Østerkærvej.
Kom og oplev udviklingen af energi i 
Brønderslev fra tørv til sol, flis og vind.
Borgmester Mikael Klitgaard åbner ny ener-
girute lavet af Brønderslev Forsyning og 
MOSS Museum for forsyning og bæredygtig-
hed. 

Kl. 17:00 - Voergaard Slot (Ridehuset)
Kommunalpolitisk topmøde
Kom og debatter med repræsentanter fra 
Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og 
Brønderslev kommune om hvordan de lever 
op til principperne om bæredygtighed i de-
res kommuner. Uddannelses- og forsknings-
minister Ane Halsboe-Jørgensen åbner mø-
det og festivalen. Redaktør Søren Wormslev 
fra Nordjyske er moderator. Udstilling om 
”de dovnes guide til at leve bæredygtigt”.
Der vil desuden udstillet en brint bil og en 
hybridbil fra Toyota. Domea viser udstilling 
om kommende byggeri på banegårdsplad-
sen i Brønderslev. Arkitektfirmaet Signana-
tura viser eksempler på deres arkitektur.
Nordea Invest præsenterer deres materia-
le om FN’s verdensmål. Der bliver serveret 
mundgodt lavet af overskudsmad af elever-
ne på Vittrup Fri Fagskole.

Tirsdag den 27. august

Kl. 19:00 - Glocal Art, Thorup Hedevej 3, Dron-
ninglund
Hør om Uganda’s stærke kvinder
Jette Mejlhede Hansen holder foredrag.

Onsdag den 28. august

Kl. 10.55 - 12.05 - Brønderslev Gymnasium
FNs 17 verdensmål
Katja fra FN-forbundets skoletjeneste holder 
foredrag om FN’s  17 verdensmål. Dette er 
for skolens elever og andre der kan have 
interesse.

Kl. 17:00 – 19:00 - Dronninglund Efterskole
Foredrag om cirkulær økonomi
Grøn økonomi – sort bundlinje. Virksomhe-
dernes vej til en grøn omstilling. Fra strategi 
til praksis. 
Rasmus Petersen for Brønderslev Erhverv og 
Sebastien Pedersen Bouchara fra netværk 
for bæredygtig erhvervsudvikling NordDan-
mark indleder debatten.

kl 17 – 19 i Dronninglund
Grøn økonomi - sort bundlinje
Virksomhedernes vej til en grøn omstilling
Den grønne økonomi er blevet talt op. Men 
er det altid en god forretning af blive grøn?
Kom og hør en række oplægsholdere for-
tælle om erfaringer og eksempler på 
grønomstilling i virksomheder, fra strategi til 
praktik. Krydret med eksempler

Kl. 19:00 - Havnehuset Asaa
Bæredygtige lokalsamfund
Dronninglund Turistforening holder åbent 
møde om bæredygtige lokalsamfund.
Se annoncen på side 16.

Torsdag den 29. august

Kl. 14:00 – 18:00 - Superbrugsen Dronninglund
Affaldssortering
Brønderslev Kommune Teknik og Miljø sva-
rer på spørgsmål om affaldssortering.

19:00 – 20:30 - Hjallerup Kro
Sten Gade : FNs 17 verdensmål
Sten Gade holder foredrag om FNs 17 ver-
densmål. Der er forfriskninger.

Fredag den 30. august

Kl. 18:30 - Dronninglund Slot og hovedgård
Bæredygtighedsmiddag & udstilling
Bæredygtighedsmiddag på Dronninglund 
Slot. Se annonce side 17 for menu og pris.
Dronninglund Hovedgård: 
Udstilling om ”de dovnes guide til at leve 
bæredygtigt”/” The Lazy Person’s Guide to 
Saving the World”. Udstilling med en brint 
bil og en hybridbil fra Toyota. Domea-udstil-
ling om kommende byggeri på banegårds-
pladsen i Brønderslev. Nordea Invest fortæl-
ler om FN’s verdensmål.

Lørdag den 31. august

Kl. 10:00 – 16:00 - Dronninglund Slot
Bæredygtighedsmarked
Udstillinger: Flat Cap Furniture, bæredygtig 
handel/rengøring Vodskov/Sjøberg &Si-
monsen, Din vel til bæredygtig og attraktiv 
pension, Better World Fashion, Fair to Wear, 
Økologisk tøj til kvinder og mænd/bæredyg-
tigt tøj, Berthe aux grand pieds, Quist vine 
Aalborg, laohé Fashion og bæredygtig mode, 
Secrets4u, Weinreich-Design, Læsø kur og 
salt, Bi-kongen, CBD, My forever living, 
Klaus Jensen havekunst, Holtegaard bed & 
breakfast og hestevognskørsel, bæredygtig 
camping Asaa, Rejsen for dig og ”de dovnes 
guide til at leve bæredygtigt”.
Der vil desuden udstillet en brint bil og en 
hybridbil fra Toyota. Hestevognskørsel.
Dronninglund Slot serverer frokost i restau-
ranten og kaffe/the og kage i parken.

Kl. 10:00 – 17:00 - Lille ØStergaard
Økologisk høstmarked
Åbent hus og spis sammen arrangement. Se 
annoncen side 11 for menu.

Kl. 10:00 – 16:00 - Brokær Økologi, Åbrovej 81, 
Øster Hjermitslev, Brønderslev
Økologisk høstmarked
Aktiviteter, rundvisning, cafe og boder.

Søndag den 1. september

Kl. 10 - 13 - Økogården baksminde, Skelgårdsvej 
77A, Asaa
Æble-yoga
Organiseret af Yoga-liv Dronninglund
Tlf. 20270473 - www.yoga-liv.dk
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Den Runde Pavillon
Rododendron Parken Brønderslev:

Mandag den 26. august til
lørdag den 31. august

Kl. 15:00 til 18:00
Udstillinger og foredrag i den runde pavillon 

i Rododendron parken i Brønderslev.
Permanent: Domea viser den nye Bane-

gårdsplads, Brønderslev Kommune Teknik 
og Miljø svarer på spørgsmål om affalds-
sortering, arkitektfirmaet Signature viser 
bæredygtigt byggeri, FN’s kampagne om 
”The Lazy Persons Guide to Saving the 
World” ”de dovnes guide til at leve bæ-
redygtigt” Økologisk Landsforening viser 
materialer om økologisk produktion af 

fødevarer, MOSS Museum for forsyning og 
bæredygtighed. AVV demonstrerer hvordan 
de renser gamle mursten så de kan bruges 
til nyt byggeri. Der vil desuden blive udstil-

let en brint bil og en hybridbil fra Toyota

Onsdag den 28. august

17:00 – 19:00
Foredrag om cirkulær økonomi ved Altuglas 
og Domea under overskriften: grøn økono-
mi – sort bundlinje. Virksomhedernes vej 
til en grøn omstilling. Fra strategi til prak-
sis. Det foregår på Try Efterskole. Rasmus 
Petersen for Brønderslev Erhverv og Seba-
stien Pedersen Bouchara fra netværk for 
bæredygtig erhvervsudvikling NordDan-

mark indleder debatten.

Torsdag den 29. august

Kl. 17:00
Lars Leth Pedersen fra Biotech Innovation 
fortæller om innovative løsninger til effek-

tivt energiforbrug i virksomheder og private 
hjem.

Fredag den 30. august

Kl. 14:00 – 18:00 
Affaldssortering

Brønderslev Kommune Teknik og Miljø sva-
rer på spørgsmål om affaldssortering.

Alle arrangementer er gratis
Undtagen Spis sammen aktiviteter
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Vi står bag Bæredygtighedsfestivalen

Borger 9700
Vi er omkring 500 medlemmer i for-
eningen – men der er plads til mange 
flere – jo flere vi er, jo flere muligheder 
giver det os i vores arbejde for Brønder-
slev

Formålet var og er:

At styrke, støtte og fremme Brønderslev 
byområde – en god bosætningskommu-
ne
Brønderslev skal forblive en god, aktiv 
og spændende by at bo i/at bosætte sig 
i
Erhverv og handel – at støtte op om at 
Brønderslev forbliver en god handelsby 
og en god erhvervsby
Midtbyen – at arbejde for en forskøn-
nelse af midtbyen samt at skabe liv og 
aktiviteter på Banegårdspladsen
Brønderslev skal have et udbud af 
fritids- og kulturaktiviteter for børn og 
voksne
Samarbejde meget bredt med bl.a. 
Brønderslev Kommune, Brønderslev 
Handel, foreninger m.fl.
Borger9700-Bæredygtighed modtog i 
2017 Brønderslev Kommunes Miljøpris 
for at have taget initiativ til bæredygtig-
hedsfestivalen.

Borger9700-Kultur modtog i 2016 
Brønderslev Kommunes Kulturpris for 
initiativet til de mange forskelligartede 
arrangementer.

FN Forbundet i 

Nordjylland
FN-forbundet Nordjylland er med til at 
sikre, at også globale dagsordner bliver 
diskuteret i Nordjylland. Hvordan vi 
forholder os til klimaet, menneskerettig-
heder og humanitære kriser har nemlig 
også betydning lokalt! FN-forbundet er 
en sammenslutning af mennesker med 
et globalt udsyn, der beskæftiger sig 
med FN og FN’s idealer og politikker. I 
FN-forbundet Nordjylland kalder vi os 
selv en kærlig men kritisk ven af FN. 
Vi laver oplysningsarbejde til den brede 
befolkning, så alle har mulighed for at 
få viden og give deres besyv med, når 
disse vigtige dagsordner diskuteres. 
Men selvfølgelig er vi også i dialog med 
politikere på kommunalt-, stats- og 
internationalt plan. I disse år arbej-
der vi især med de 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling, som har til formål 
at rette op på de problemer vi alle har 
forårsaget på klimaet, sikkerheden for 
mennesker og de rettigheder alle men-
nesker burde have. 

For at nå de yngste i befolkningen har 
FN-forbundet en skoletjeneste, som 
tager ud på uddannelsesinstitutioner og 
laver oplysning om internationale pro-
blemstillinger og afvikler spil om disse. 
På den måde sikre vi, at børn og unge 
kan være med til at forme den verden, 
de gerne vil leve i. 
I Nordjylland har vi en meget aktiv be-
styrelse, men vi kan sagtens bruge flere 
frivillige, så vi kan nå ud til flere men-
nesker over hele Nordjylland. Vi tilbyder 
at deltage i et spændende arbejde med 
andre engagerede mennesker. Der er 
højt til loftet og store muligheder for at 
arbejde med det, der interesserer én. Vi 
har i mange år været meget aktive ved 
bæredygtighedsfestivalen i Aalborg, og 
fra i år er vi også med i Brønderslev.
Find os på https://fnforbundet.dk, eller 
på facebook: FNForbundetNordjylland. 
Vil du høre mere, så kontakt formand 
Finn Reske- Nielsen på finnreskeniel-
sen@gmail.com.

Dronninglund

Turistforening
Dronninglund Turistforening blev startet 
i 1949 – for 70 år siden – med det for-
mål at fremme turismen langs Vendsys-
sels milde og børnevenlige østkyst.
Skiftende bestyrelser har gennem årene 
bestræbt sig på at gøre hele området til 
et attraktivt turistmål for hele kommu-
nen – både for lokalbefolkningen og for 
de mange besøgende.
Bestyrelsesmedlemmer kommer fra 
Asaa, Dronninglund, Flauenskjold, Try, 
Hjallerup og Klokkerholm og har såle-
des fingeren på pulsen i lokalområderne 
og især samarbejdet med de
mange små lokale foreninger er en vig-
tig faktor for at få alle med.
 
Vi brænder for at skabe vækst og gøre 
området til et endnu bedre turistmål. 
Siden 2018 har Dronninglund Turistfor-
ening haft to bestyrelsesmedlemmer, 
Mogens Leth Gregersen og Gitte Vall, 
med i planlægning af Bæredygtigheds-
festival Brønderslev Kommune. 
De 17 Verdensmål vil indgå i Turistfor-
eningens videre arbejde. I år vil der i 
Bæredygtighedsugen blive afviklet et 
åbent møde i Dronninglund Turistfor-
enings bestyrelse i Asaa. De forskellige 
foreninger, turist-og erhvervslivet, rele-
vante interessanter samt kommunens 
borgere inviteres til en drøftelse af bæ-
redygtige byer og lokalsamfund og ikke 
mindst turisme og hvordan Østkystbyen 
Asaa kan udvikle sig og samtidig beva-
re sit særpræg med et lille mejeri, et 
træsko-butiksværksted m.v. samt  en 
havn, der nu er ved at få liv igen efter 
at senest fiskebutikken lukkede for et 
par år siden. Det kunne f.eks.være  et 
projekt, hvor man går sammen og får 
etableret et åbent lokale på havnen 
med møbler af genbrug/paller m.v. og 
info-center om bæredygtighed, turisme 
og aktivitetskalender.

Nordjylland
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NYGADE 23  BRØNDERSLEV

Jesper Hardahl
Brønderslev

Nybolig
Brønderslev

BRØNDERSLEV HANDEL

Vi er med i Bæredygtighedsfestivalen 2019

Vi støtter Bæredygtighedsfestivalen 2019

Dronninglund
B

R
Ø

N

DERSLEV KOMMUN
E

Festival

BÆRE
DYGTIG
HEDS

Nordjylland

BØGEBÆK 
ØKOLOGI
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