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Teater om at være ”færdig med fyrre”

Julemotionstur med Fodslaw 3.juledag

FREDERIKSHAVN: Teaterforening viser 31. januar, ”Færdig med fyrre” med Kar-

FREDERIKSHAVN: 27. december arranger Vandreforeningen Fodslaw julemoti-

sten Jansfort, Henrik Lykkegaard, Joy-Marie Frederiksen, Troels II Munk og
Josefine Moody Øland. Skuespillerne e vil drible hen over scenen, og man
skal holde godt fast for ikke at falde ned af stolen af grin.

onstur med start fra 9-11 fra FFK, Flade Engvej 8. Der er ruter på fem og ti kilometer, og det er muligt efterfølgende at købe et diplom eller en medalje til
minde om turen. Arrangørerne opfordrer familier til at gå en tur sammen.

Sportscollege
Sportscollegefår
fårhjælp
hjælp fra
frakommunen
kommunen
SIDSTE GANG: Økonomiudvalget
støtter med 75.000 kroner
Af Marianne Isen
marianne.isen@nordjyske.dk

Syv floorballpiger fra Blackhawks vender hjem fra VM med en
11. plads.
Arkivfoto: Martin Damgaard

Dansk 11. plads
ved floorball-VM
OSTRAVA: Det danske kvin-

delandshold i floorball
med syv spillere i truppen
fra
Frederikshavn
Blackhawks sluttede på en
11. plads ved VM i Tjekkiet.
Efter et nederlag på 3-4
til Slovakiet efter forlængelse sluttede det danske
hold og landstræner Søren
Frederiksen fra Frederikshavn af med at besejre Australien med 9-4 i kampen
om 11. pladsen.
Perioderne i kampen
blev 2-1, 3-2, 4-1, men australierne fulgte med til 4-5
i starten af tredje periode.
Derefter satte det danske
hold dog tingene på plads

med to pletskud af Cecilia
di Nardo fra Blackhawks
og to af Stinne Jørgensen.
I første periode stod Maria Olausson og Cecilia di
Nardo for de danske mål,
og i anden periode sørgede
Caroline Christoffersen og
Annika Bengtsson fra
Blackhawks samt Maria
Olausson for målene.
Selv om den danske placering som nummer 11 er
lidt skuffende, kan især rutinerede Annika Bengtsson
se tilbage på en god indsats
med tre mål og 11 assister,
og den farlige angriber Cecilia di Nardo, der opnåede
ti mål og fire assister. jop

FREDERIKSHAVN: Vendsyssel
Sportscollege
har
fået
75.000 kroner i støtte fra
økonomiudvalget til at dække et underskud, som opstod
i forbindelse med flytningen
fra den daværende base på
kollegiet i Frederikshavn og
ned på Hotel Jutlandia.
. Vi har indvilliget i at hjælpe sportscollege med den

del omkring boet, og har
samtidig meddelt dem, at
fremtidige ansøgninger ikke
kan forventes imødekommet, siger borgmester Lars
Møller fra Venstre.
Økonomiudvalget havde
inden mødet forlangt flere
oplysninger omkring hvilke
udfordringer sportscollege
står over for, og udvalget
havde modtaget et budget
for 2014, hvor udgifter og
indtægter balancerer, og

hvordan man vil sætte gang i
nye tiltag for at forbedre.
- Men vi fik også at vide, at
vi afslog at hjælpe nu kunne
konsekvensen være, at
sportscollege
forsvandt.
Derfor hjalp vi, og nu regner
vi med, at de fremover klarer
sig selv, siger Lars Møller.
Lederen af Vendsyssel
Sportscollege Preben Vejrum kalder støtten for en
dejlig julegave, som gør, at
man nu kan få lukket det
hul, der har været siden man
flyttede 1. december 2010.
- Vi er blevet hjulpet ud af
en svær økonomisk situation, som i worst case kunne

»

Vi er r allerede i
gang med at planlægge, hvordan vi kan
indgå i den nye helhedsskole i kommune,
når den træder i kraft o
august 2014.

PREBEN VEJRUM, leder af Vendsyssel
Sportscollege.

have betydet, at vi måtte
stoppe, siger Preben Vejrum.
Del af helhedsskolen
De nye tiltag for sportscollege handler om at blive en

del af helhedsskolen, som
træder i kraft 1. august
2014.
- Vores ønske er at eleverne i folkeskolen, kan have et
fag på skoleskemaet der
hedder sportscollege. Her
kan de så træne i de sportsgrene de gerne vil.
50 folkeskoleelever er med
Sportscollege har allerede
50 folkeskoleelever tilknyttet, som går i 9. klasse på
byskolerne og i 10. klassecentret.
- Eleverne kan så træne sammen med de elever fra
sportscollege, som går på

ungdomsuddannelserne.
Det sker nu om morgenen og
om eftermiddagen, forklarer Preben Vejrum.
Han er allerede i gang med
at planlægge sammen med
forvaltningen om, hvordan
man kan inddrage sportscollege træning på højt niveau i
den kommende skoledag.
Sportscollege har p.t. 70 elever tilknyttet, og de træner i
fodbold, håndbold, floorball, ishockey, badminton
og golf.
- Vi kan sagtens forestille os
flere idrætsgrene, som kan
indgå som fag i den nye helhedsskole.

FAKTA
SPORTSCOLLEGE
{ Vendsyssel Sportscollege
tilbyder træning til unge, der
dyrker ishockey, floorball,
håndbold, fodbold, badminton og som noget nyt golf.
{ 50 elever fra 9. og 10.
klassetrin og 20 elever fra
ungdomsuddannelserne er
tilknyttet sportscollege.
{ I forbindelsen med indførelsen af helhedsskolen er
det planene, at også yngre
elever skal have mulighed for
at træne på sportscollege.

Kunstværket Øjesten
ærer de udsendte

OPLEV
JESPER
LUNDGAARD

Af Marianne Isen og Martin
Damgård (foto)
marianne.isen@nordjyske.dk

FREDERIKSHAVN: Billedhugge-
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Der var festlig jazzmusik i Netto-tårnet, da Netto slog dørene op til en helt ny butik i den sydlige ende
af Frederikshavn - og som nærmeste nabo til Iscenter Nord.
Udenfor var der kaffe og rundstykker til de morgenfriske kunder. Borgmester Lars Møller stod klar til
at klippe snoren, og han gjorde sin åbningstale meget kort, for som han sagde:
- Nu skal i skynde jer ind og gøre det, som det handler om.
Straks strømmede de første 50 kunder ind i den 745 kvadratmeter store og nybyggede butik.
Berit Rysholt Svendsen er butikschef i den nye butik. Hun har 17 års erfaring som Netto-pige, og i høj
grad også ledelseserfaring i nye butikker. I begyndelsen af året åbnede hun som butikschef en ny Netto på Skagensvej i Hjørring.
- Jeg kommer oprindeligt fra Kvissel og bor nu i Elling, fortæller Berit Rysholt Svendsen.
- Så at blive butikschef her i Netto i Frederikshavn er absolut en ønskestilling for mig, slutter den glade butikschef, mens hun bød velkommen til kunderne.
Foto: Kim Dahl Hansen

NYTÅRSKONCERT

SAVNET: Kunstnerpar står bag ny skulptur på flådestations paradeplads

ren Marit Benthe Norheim
har skabt et nyt stort relief i
sten, som er placeret på en
rød granitsokkel. Sokkelen,
der forestiller stævnen på et
skib har hendes mand Claus
Ørntoft kreeret.
Parret var torsdag med til
afsløringen af relieffet på paradepladsen inde på flådestationen i Frederikshavn.
Værket er skabt til ære for de
mennesker, der er udsendt i
søværnets tjeneste.
- Relieffets titel ”Øjesten”
kom til mig under arbejdet,
og som I kan se, er den udsendte soldat en del af det
store ansigts ene øje. Det
symboliserer et savn mellem
den udsendte og dem, der er
blevet tilbage. For mig har
det været vigtigt at skabe et
kunstværk, der viser noget
alment menneskeligt som
savnet er, sagde kunstneren
i sin tale efter værket var blevet afsløret.
Inden hun gik på talerstolen, satte hun sig på relieffets sokkel.
- Det var for at vise, at sokkelen har en stols højde, og
gerne må bruge til at sidde
på, mens man venter. En
tankesten, forklarede hun.
Kunstværkets placering på
paradepladsen er valgt med

NY NETTO ER ÅBNET

i samspil med

MUSIKKORPS SÆBY
på årets nytårskoncert
på Hotel Viking

Lørdag 18. januar kl. 18.00-01.00

Kommandør Per Frank Hansen kom i sin indvielsestale ind på, hvordan soldaterne i søværnet hurtigt
må omstille sig fra piratjagt til en ny indsats i Syrien.
omhu.
- Det er her vi markerer
flagdagen for vore udsendte
5. september, og det er på
pladsen vore gæster parkerer, og dermed også vil se
værket og sende en tanke til
de mennesker, der er udsendt i søværnet, forklarede
kommandør Per Frank Hansen.
”Øjesten” er doneret til flådestationen i Frederikshavn
af Forsvarets Bygnings. og
Etablissementstjenestes
kunstpulje.

MED OVERNATNING
OG MORGENBUFFET
Pr. pers.
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Ring og bestil i dag...

Marit Benthe Norheim sagde, at soldaten og kunstneren har det til
fælles, at de begge tror på, at det de gør har en betydning.

Man må meget gerne sidde på skulpturen oh tænke på de udsendte sagde billedhuggeren Marit
Benthe Norheim. Hendes relief ”Øjesten” skal hædre udsendte soldater.
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