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BLÆRE: 38.900.
Så mange mælke- og 

yoghurtlåg har lokalbe-
folkningen i Blære - og i 
særdeleshed eleverne på 
Blære Skole - samlet ind i 
forbindelse med kampag-
nen Brug Låget!

 Det er miljøvirksomhe-
den TerraCycle, der i sam-
arbejde med Arla står bag 
kampagnen, som begyndte 
i april 2013. Målet er at for-
hindre, at lågene ender på 
forbrændingen. I stedet 
kan man nemlig genanven-
de dem innovativt til nye 
produkter.

På Blære Skole har man i 
den grad taget projektet til 
sig.  Her har man indsam-
let cirka 30.000 låg i løbet 
a knap et år. 

Det var pedel Erik Bis-
gaard, der i sin tid fik ide-
en. På bagsiden af en Arla 
Harmonies mælkekarton 

læste han om TerraCycles 
indsamlingsprogram.

- Nu er det nærmest ble-
vet et selvstændigt projekt 
på skolen. Og mælke- og 
yoghurtlåg er noget, bør-
nene kan forholde sig til, 
siger Erik Bisgaard og tilfø-
jer:

- De lærer på en nem og 
overskuelig måde, at det 
kan betale sig at genbruge. 

Og skoleelevernes enga-
gement har spredt sig til 
resten af lokalsamfundet.

- Siden vi begyndte heru-
de, har mange lokale bor-
gere også taget idéen til sig 
og er begyndt at samle ind, 
siger Erik Bisgaard.

Som en ekstra motivati-
onsfaktor har TerraCycle 
besluttet, at hver enhed 
indbringer 5 øre. Pengene 
kan doneres til velgøren-
hed eller folkeskoler efter 
eget valg.

Blære Skole har beslut-
tet, at pengene skal gå til 
børnene på skolen.

Blære Skole  
hjælper miljøet

På Blære Skole har pedel Erik Bisgaard opstillet en indsamlings-
beholder, der består af gennemsigtige genbrugsdele fra en 
gammel rutsjebane. På den måde kan eleverne selv følge med 
i, hvor mange låg der er samlet ind. Privatfoto

VILSTED SØ: Oven på en vellykket hedevandring i Oudrup i 
den forgangne weekend, rykker Naturekspeditionen i 
Vesthimmerland på søndag igen i marken. Denne gang i 
samarbejde med Løgstør Lystfiskerforening, Dansk Han-
dicap Forening og Naturstyrelsen. 

Med udgangspunkt i P-pladsen ved Vilsted Sø vil de fire 
parter i fællesskab orientere om naturgenopretning og 
lystfiskeri - og om udsigten til, at der nu snart kommer en 
bro over søen ved fugletårnet, så turen rundt om Vilsted 
Sø i fremtiden kan deles i to.

Arrangementet henvender sig også til bevægelseshan-
dicappede, som i dagens løb bl. a. vil få mulighed for at fi-
ske fra båd.

De fremmødte må hellere end gerne selv medbringe fi-
skegrej, men ellers er der mulighed for at låne, oplyser 
naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommu-
ne. 

Udsigt til bro over Vilsted Sø

Af Lasse Damsgaard
lasse.damsgaard@nordjyske.dk

FARSØ:  - Underskuddet bli-
ver større end de 50.000 kr., 
som vi tidligere har meldt 
ud. Vi kommer desværre nok 
nærmere til at ende med et 
underskud på mellem 
75.000 kr. og 100.000 kr. Så 
mit bedste bud er, at ikke bli-
ver søkoncert i Farsø næste 
år.

Sådan lyder det fra Anders 
Jørn Skriver fra FUIKs Ven-
ner, der er arrangør af sø-
koncerten, som i år kun sam-
lede op i mod 800 publikum-
mer. 

Med et musikbudget på 
385.000 kr. og en billetpris, 
der i år var sat ned i forhold 
til tidligere, betyder det et 
underskud, som vil komme 
til at tynge idrætsklubbens 
venneforening i den kom-

mende tid.
- Vores ambition er helt 

klart, at vi vil svare enhver 
sit. Kreditorerne skal have 
deres penge, siger Anders 
Jørn Skriver, som derfor reg-
ner med, at de næste mange 
arrangementer i FUIKs Ven-
ner skal bruges til at skrabe 
penge sammen til at få gæl-
den ud af verden.

Fire arrangementer
- Vi har fire arrangementer i 
år, og jeg håber virkelig på, 
at vi kan tjene så meget på 
dem, at vi får samlet sam-
men til at få betalt kredito-

rerne, så gælden er ude af 
verden om et år, siger An-
ders Jørn Skriver, som un-
derstreger, at der endnu ikke 
er det endelige overblik over 
økonomien efter Søkoncer-
ten 14. juni.

- Det betyder også, at det 
evalueringsmøde, vi i ven-
neforeningens bestyrelse 
skal have sammen med be-
styrelsen for moderklubben 
ovenpå Søkoncerten først 
bliver afholdt efter sommer-
ferien, siger Anders Jørn 
Skriver.

Selvom Anders Jørn Skri-
ver er så godt som sikker på, 

Søkoncert betaler
GÆLD: Kreditorer skal have deres 
penge, siger venneforening

VESTHIMMERLAND: Jeg skal li-
ge over at hilse på Knud 
(læs: borgmester Knud Kri-
stensen, red.)

Det var en af de første be-
mærkninger, der kom fra 
Signe Nøhr, det unge by-
rådsmedlem i Vesthimmer-
lands Kommune, da hun 
tirsdag ved middagstid fik 
den røde studenterhue sat 
på hovedet efter at have væ-
ret oppe i sidste fag på Vest-
himmerlands Gymnasium 
og HF.

Borgmesteren i Aars kan 
da også være stolt over sin 
konservative partifælle - og 
bysbarn fra Hornum. Hun 

skulle gennemgå en case om 
”Mad og mennesker” med 
udgangspunkt i fagene sam-
fundsfag og naturgeografi, 
og det gjorde hun så godt, at 
det kastede et 12-tal af sig.

Ifølge Signe Nøhr er det et 
perfekt match at være gym-
nasieelev og byrådspolitiker 
samtidig, selvom der har væ-
ret nok at se til i månederne 
under efter kommunalval-
get. 

Og det går begge veje: 
Selvom Signe Nøhr altid har 
interesseret sig for politik 
derhjemme på gården i Hor-
num, har teorien fra den 
samfundsfaglige studieret-

Byråds- 
politiker  
fik huen på

ning alligevel hjulpet hende 
i byrådsarbejdet. Samtidig 
har byrådsarbejdet givet 
hende et fagligt løft i den 
daglige undervisning.

På spørgsmålet om, hvad 
den nærmeste fremtid skal 
bringe, svarer Signe Nøhr, at 
der nu i højere grad skal fo-
kuseres på byrådsarbejdet, 

men at hun på længere sigt 
sigt stiler mod et studium på 
universitetet.

For Signe Nøhr vil gerne 
være gymnasielærer, netop i 
samfundsfag og naturgeo-
grafi. Og hvem ved, måske 
også landspolitiker på et 
tidspunkt?

AARS: Når Messecenter Vest-
himmerland lørdag 16. au-
gust inviterer til stor ”Bier-
fest” i forbindelse med sen-
sommerens Made in Den-
mark-turnering i golf, har 
festdeltagerne udsigt til at 
kunne skylle øllet ned til æg-
te tyroler-toner.

Tyrolermusikken vil nem-
lig blive leveret af ”Tyroler-
band”, der er Danmarks ene-
ste tyrolerorkester med ori-
ginal Oberkrainer-besæt-

ning.
”Tyrolerband” har gen-

nem årene udgivet flere 
cd’er med bierfestmusik og 
optrådt ved flere tyske og 
østrigske oktoberfester.

- Og vi er derfor heller ikke 
i tvivl om, at vi har fået det 
bedst tænkelige orkester til 
at sørge for musikken til en 
dansk ”Bierfest”, siger mes-
sedirektør Nicolaj Holm.

- Allerede tidligt var vi me-
get varme på ”Tyrolerband”, 

men de er et meget efter-
spurgt orkester, og derfor er 
vi selvfølgelig også ekstra 
glade for, at det er lykkedes 
at lave en aftale med dem, 
supplerer Jørgen Odgaard.

Som restauratør i messe-
centeret er det ham, der skal 
stå for maden til festen 16. 
august, og med en fortid 
som som kok og rejseleder i 
Østrig ved Jørgen Odgaard 
præcis, hvad der kræves til 
en rigtig ”Bierfest”.

- Vi har Bierfestpølser til 
en meget overkommelig pris 
– og selvfølgelig også wie-
nerschnitzler,” garanterer 
han.  

”Bierfesten” i messecente-
ret er åben for alle - og altså 
ikke kun for tilrejsende golf-
turister - men arrangørerne 
opfordrer på forhånd til, at 
man bestiller bord, hvis man 
vil være sikker på at få plads.

Tyrolerband spiller op til   ølfest

 » Vores ambition er helt klart, at 
vi vil svare enhver sit. Kreditorerne 
skal have deres penge. 
ANDERS JØRN SKRIVER, FUIKS Venner


