Til eksamen

Skallens Dag i Bunken

Ø. BRØNDERSLEV: Viceskoleleder Ove Dam fra Ø. Brønderslev kom til eksamen på sidste
skoledag efter 40 år.
Side 10

SKAGEN: Der var søndag
inviteret til skalle-fiskeri ved
Birkesøen, men det triste vejr
lokkede ikke mange til. Side 7
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Kulturcafeen genåbnet
NY START: Gammelt nag var lagt på hylden, da Kulturcafeen i Hjørrings Vestby lørdag
genåbnede efter interne uenigheder resulterede i en lukning ultimo 2013
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Et skib
fuld af
minder
MYGDAL: Efter syv års arbejde

er den tredje og sidste af
kunstneren Marit Benthe
Nordheims sejlende skulpturer, Life-Boats er nu næsten klar til prøvesøsætning.
Omkring 150 frivillige i alle
aldre har gennem hele
weekenden ved håndkraft
knoklet med at støbe det store skib, der i beton er formet
som en kæmpe galionsfigur
af en ældre dame fuld af
minder. Galionsskulpturen
skal ved hjælp af opladelige
el-motorer fra juni 2016 sejle i Skandinavien og ned
gennem Europas kanaler, og
samle minder og bringe folk
sammen på tværs af grænser
og kulturer. De to øvrige skibe symboliserer ungdommen og livet.

Den sidste skulptur hedder Skibet er ladet med minder og er
et symbol på den aldrende
kvinde.
Foto: Kurt Bering

Hakket oksekød 6-10%

Dig & mig

BILLETTEN

1 kg.
Kun

50,Tilbuddene gælder
til og med
fredag 18. september

389,

FRA

Samsø kartofler

BIL + 2 PERSONER

2 kg.

10,ÅBENT ALLE UGENS DAGE TIL KL. 21.00
Tilbuddene gælder i føtex

Hjørring, Frederikshavn & Brønderslev.

849,-

KØB • SALG • BYTTE
VÆRKSTED
TLF. 98 92 70 43
SALG • TLF. 40 18 70 43

Få timer bag rattet
til Sverige & Norge.
Book rejsen på stenaline.dk

• TIMEPRIS VÆRKSTED 420,- + MOMS
SERVICEEFTERSYN • GRATIS SYNSCHECK
Serviceeftersyn incl. • Køb - Salg - Bytte af brugte biler
- gerne FDM-ATT.
tjek af 32 punkter +
olieskift og filterskift • Biler tages i kommission for salg
- få toppris
kr.
• Alle reparationer og service udføres
på veludstyret værksted.
Gælder det
• Alle former for trafikskader udbedres
brugte biler
så kontakt • AUT. SONAX BILPLEJECENTER
• AUT. HELLA SERVICE PARTNER

TILBUD

Everyone deserves a break

Gerne
FDM
attest
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