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AALESTRUP: Natten til tirsdag blev der begået indbrud på Aalestrup 
Varmeværk, Elmegårdsvej, Aalestrup. Tyven forsvandt efterføl-
gende i en af varmeværkets biler. Det er en gul VW pick up med 
dobbeltkabine. Den har nummerpladerne TN 89.228.

Varmeværkets bil stjålet

AARS: ”Pavilion of the na-
ked” - ”De nøgnes pavil-
lon”.

Nej. Titlen refererer ikke 
til den forlængst heden-
gangne pavillon i Aars Ly-
stanlæg - men derimod til 
en splinterny udstilling, 
som åbner på Himmer-
lands Kunstmuseum i Aars 
fredag eftermiddag.

Manden bag udstillingen 
er kunstmaleren Claus 
Carstensen, som på sepa-
ratudstillingen præsente-
rer et udvalg af sine male-
rier fra perioden 2009-
2012.  

Gennem sin kunst kaster 
Claus Carstensen et blik på 
en række af samtidshistori-
ens voldeligste diktaturer 
som eksempelvis Fillippi-
nerne i 1970erne, Myan-
mar og Libyen under Gad-
dafi. Diktaturer, som bl. a. 
udmærkede sig ved at ville 
være i fuldkommen poli-
tisk og billedmæssig kon-
trol og ved at ville tage pa-
tent på både fortælling og 
form. 

I forbindelse med Claus 
Carstensen udstilling er 

der blevet udarbejdet et 
omfattende katalog, som 
også dækker kunstnerens 
sideløbende udstilling i 
Morsø Kunstforening.

Kataloget er støttet af 
Statens Kunstråds Billed-
kunstudvalg.

Selve udstillingen på 
Himmerlands Kunstmuse-
um er åben i perioden fra 
på fredag og frem til ons-
dag 8. maj.  

Diktaturstater  
i kunstnerisk  
søgelys

Den kommende Claus Car-
stensen-separatudstilling på 
Himmerlands Kunstmuseum 
er åben i perioden fra på fre-
dag og frem til onsdag 8. maj.   

LØGSTØR: Med en 150 Mbit 
internetforbindelse sætter 
Løgstør Kabel-TV nu yder-
ligere fart på sit bredbånd.

- Løgstør Kabel-TV og vo-
res leverandør, Stofa, har 
siden introduktionen af 
111/11 Mbit for år tilbage 
ikke været udfordret, når 
det gælder om at kunne le-
vere den højeste kommer-
cielle hastighed herhjem-
me - og det forspring ud-
bygges nu, hvor medlem-
merne af Løgstør Kabel-TV 
introduceres for en 150/15 
Mbit forbindelse, siger for-
manden for Løgstør Kbale-
TV, Bjarne Mæng Pedersen

- 150/15 Mbit er selvføl-
gelig kun til dem, som bare 
gerne vil have det hurtig-
ste. Med denne forbindelse 
tager det kun godt 30 se-
kunder at downloade en 
film, fortæller Bjarne 
Mæng Pedersen.

Løgstør Kabel-TV hæver 
også hastigheden i bunden 
og tilbyder nu fire bred-

båndshastigheder. 20/3, 
40/5, 60/10 og 150/15 
Mbit til nye kunder. Også 
upload hastighederne har 
fået et løft, fordi flere og 
flere bruger cloud-tjene-
ster til at gemme billeder 
og andre data.

Sætter farten op 
på nettet i Løgstør

Bjarne Mæng Pedersen, der 
er formand for Løgstør Kabel-
TV.

Af Anna Grethe Jensen
ag.jensen@nordjyske.dk

AARS: Bager Frank Hartvig 
og Rikke Madsen nåede kun 
at drive bageri i Aars i min-
dre end et år. 

Da Frank mødte på arbej-
de i Konditorbageriet på 
Himmerlandsgade 45 forri-
ge mandag, løb en rotte hen 
over gulvet.

Fra det øjeblik, var han 
godt klar over, at det var 
slemt, men ikke så slemt, at 

parret helt må opgive at dri-
ve bagerforretning i Aars.

- Da jeg havde set rotten, 
låste jeg døren, fik fat i ska-
dedyrsfirmaet Rentokil selv 
om klokken var to om natten 
og fik senere fat i et firma, 
der sendte et kamera ned i 
kloakrørene, fortæller Frank 
Hartvig.

-  Det er brud på lednings-
nettet under bygningen hele 
tre steder, og da vi kun har 
lejet huset og ikke kan være 
sikker på, hvordan eller 

hvornår sådan noget bliver 
repareret, har vi simpelt hen 
besluttet at opgive forretnin-
gen i Aars, fortæller Frank 
Hartvig, der har været bager 
siden 1985 men aldrig været 
så uheldig som lige nu.

Parret driver også Kondi-
torbageren i Viborg, men 
har måttet lukke butikken 
her, fordi selve bageriet var 
flyttet til Aars.

- Vi skal have købt eller le-
jet udstyr, så vi kan bage i Vi-
borg, men lige nu kommer 

der slet ingen penge i kas-
sen, lyder det beklagende fra 
både Frank Hartvig og Rikke 
Madsen, der begge har væ-
ret rigtig glade for at være i 
Aars.

Ejendommen i Aars ejes af 
MHB Udlejning, og kommu-
nen har været i kontakt med 
firmaet for at få lavet en 
plan, så der bliver lukket for 
rotternes adgang til huset.

Alle har pligt til at melde 
om rotter, og der skal sættes 
ind med bekæmpelse. 

Kollapsede  kloakrør     under konditorbager
LUkninG: Bagerpar opgiver at drive forretning i det gamle Bundgaards 
Bageri i Himmerlandsgade efter at en rotte løb over gulvet i en sen nattetime

Af Kim Juhl Andersen
kim.andersen@nordjyske.dk

AARS: En ny hovedsponsor i 
skikkelse af Himmerland 
Forsikring. Støt medlems-
fremgang både i børne- og 
voksenafdelingen. Et over-
skud på 14.000 kroner. En 
konkurrenceafdeling, der 
med hele 65 svømmere er en 
af Nordjyllands største. Og 
en imponerende generalfor-
samlingsdeltagelse på op 
mod 100 fremmødte.

Pessimismen havde umid-
delbart trange vilkår, da 
Aars Svømmeklub forleden 
afviklede sin årlige general-
forsamling. 

Den stigende svømmeinte-
resse i Aars udmønter sig 
indtil videre i et medlemstal 
omkring de 700.

Men dermed er toppen 
langt fra nået, hvis man skal 
tro svømmeklubformand 
Preben Hansen.

- Vi tror på en fremtid, 
hvor Aars Svømmeklub tæl-
ler over 1000 medlemmer. 

Men det kræver mere haltid 
- både til børnene, de unge 
og specielt til de voksne.

- Trenden er, at flere og 
flere voksne gerne vil dyrke 
motion, og det vil vi også 
gerne kunne tilbyde. Så hav-
de vi mere tid i svømmehal-
len, har vi også ideerne til 
nye typer af hold, annonce-
rede svømmeklubforman-
den på generalforsamlin-
gen.

Eksempelvis har svømme-
klubben for nylig etableret et 
nyt crawl-hold for voksne. 
Dette hold blev hurtigt fuld-
tegnet - uden at klubben i 
øvrigt gjorde det store for at 
markedsføre tilbuddet.

Der var på generalforsaml-
lingen genvalg til både for-
mand Preben Hansen, kas-
serer Jimmy Krøier Søren-
sen, forvalter Carina Kjær og 
sekretær Julie Holten Han-
sen. Og så var det i øvrigt tid 
til den traditionelle udde-
ling af hæderspriser og -po-
kaler.

Trænerpokalen tilfaldt Ni-

kolaj Rasmussen, som er 
træner for et af klubbens 
børnehold.

”Nikolaj er ikke en af de 
trænere, som til hverdag gør 
større væsen af sig, men han 
er mand for i helt bogstave-
lig forstand at gå ned i bør-
nehøjde, når han undervi-
ser. Alle børn på Nikolajs 
hold får en fantastisk mod-
tagelse, så de føler sig vel-
komne”, hed det bl. a. i be-
grundelsen for at tildele Ni-
kolaj Rasmussen trænerpo-

kalen.
Pokalen som ”Årets fighter 

2012/2013” tilfaldt i denne 
omgang ikke en enkelt 
svømmer, men derimod 
sekstetten Louise Warming, 
Klara Therkildsen, Emma 
Kjær, Magnus Lerche, Ale-
xander Jensen og Kim Møl-
ler Nielsen, som tilsammen 
udgør svømmeklubbens 
hold nr. 2 i serieturneringen.

De seks svømmere er på to 
år gået fra at svømme fra 
1700 til 2300 meter i timen 

På vej mod 
de 1000 
svømmere
MEdvind: Aars Svømmeklub 
satser på fortsat medlemsfremgang  
- men savner flere haltimer

Nikolaj Rasmussen fik pokalen som årets træner i svømmeklub-
ben.  Privatfoto
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I DAG
10  Aktivitetcenteret i Aars 

bymidte.
Rejsemøde med rejse-
leder fra "De Grå Bus-
ser" om flyrejse til Tyr-
kiet og busrejse til 
Prag.

15-17  Markvænget 36, Aars.
Aars Y´Men’s Club hol-
der loppemarked.

16  Rådhuset i Aars.
Ordinært byrådsmøde.

18-20.30  Farsø Rådhuscen-
ter.
Konfirmandaften.

18  Hesselvang, Hval-
psund.
Generalforsamling i 
Hesselvangs Venner.

18        Fjelsø Stål
Borgerforeningens ge-
neralforsamling.  

19  Vesthimmerlands 
Gymnasium og HF.
Generalforsamling i 
Tordenkalvens Øllaug.

19        Vesterbølle Efterskole
Møde om vindmøller 
ved Lilleåen.  

19  Aars Bibliotek.
Forårsfornemmelser. 
Frække og forførende 
fortællinger af Jette og 
Pernille. Mest for da-
mer.

19.30  Sognegården, Ullits
Åbning af ”Sporet” og 
showet ”Send klovnen 
ind ” v. Troels Laursen 
og Samuel Frederik-
sen.

21.45  Kimbrerkroen.
Generalforsamling i 
AIK's Venner.

I MORGEN
10-12  Aktivitetcenteret i Aars 

bymidte.
Ældre Sagens IT Cafe.

15-17   Himmerlands Kunst-
museum, Aars
Fernisering på Claus 
Carstensen-udstillin-
gen ”Pavilion of the 
Naked”.  

17  Byens Hus.
Årsmøde i Klubben.

18-21  Messecenter Vesthim-
merland, Aars.
Fernisering og åbning 
af udstillingen "Tidens 
Kunst".

19-21   Jenle Plantage
Natskovtur. Arr. Natur-
ekspeditionen.

19.30  Idrætscenter Øster-
marken, Aars
Håndbold, 1. division, 
herrer: Team Vesthim-
merland-HRH 74, Ro-
slev.

21.30  Rytterbaren, Ranum
Ivan Johansen spiller 
levende musik. 

BIOGRAFER
 
I DAG
Bio Aalestrup
19  Min Søsters Børn i Afri-

ka.

Løgstør Bio
18  Hushpuppy.
20  A Good Day To Die 

Hard.

Aars Teater Bio
19.30  A Good Day To Die 

Hard.
20  Alle for to.
 
I MORGEN
Bio Aalestrup
19  Min Søsters Børn i Afri-

ka.

Løgstør Bio
18  Hushpuppy.
20  A Good Day To Die 

Hard.

Aars Teater Bio
19.30  A Good Day To Die 

Hard.
20  Alle for to.

DET SKER

LØGSTØR: Løgstør Røde Kors er så småt ved at være klar til 
endnu en sæson med førstehjælpsundervisning.

Søndag 17. februar starter et nyt hold under overskrif-
ten ”Førstehjælp i trafikken”.

Kurset gennemføres på en dag og strækker sig over i alt 
otte timer. 

- Vores erfaring er, at de unge, som er i gang med at ta-
ge kørekort, gerne vil have kurset overstået i en fart, og 
derfor har vi valgt at gennemføre det som et en-dags-kur-
sus. 

- Samtidig har vi indført et nyt tilmeldingssystem www.
klartilkort.dk, hvor man hele døgnet kan booke sig ind på 
vores førstehjælpskurser via internettet, oplyser kur-
suskoordinator i Røde Kors, Arne B. Mortensen.

Kurset ”Førstehjælp i trafikken” er i øvrigt ikke kun re-
levant for personer, som skal have kørekort. 

- Det er et godt kursus for alle, der færdes i trafikken, 
fremhæver Arne B. Mortensen.

Førstehjælpskurset afholdes på Løgstør skole med Jette 
Have Kristensen som førstehjælpsinstruktør.

Klar til førstehjælpskursus 

W Flere arrangementer på  
www.friii.dk

Kollapsede  kloakrør     under konditorbager
En rotte løb over gulvet og bebudede begyndelsen til 
enden for bageriet i Himmerlandsgade 45 i Aars.  
 Arkivfoto: Mette Nielsen

- Lige nu afventer jeg en til-
bagemelding fra udlejnings-
firmaet, der har pligt til at 
udbedre skaderne på kloak-
rørene under bageriet. Så 

sagen er ikke helt afklaret 
endnu, siger Tine Hansen, 
afdelingen for rottebekæm-
pelse i Vesthimmerlands 
Kommune.

Afdelingsleder i kommu-
nens vandselskab, Bent 
Skærlund, afviser at det 
kommunale ledningsnet i 
bydelen skulle være årsa-
gen.

- Netop i det område har vi 
et prima kloaksystem. Det er 
simpelt hen kommunens 
bedste, men vi er ikke an-
svarlige for, hvad der er un-
der husene, og er der huller, 
så kommer der rotter. For 
der er rotter alle vegne, tilfø-
jer Bent Skærlund.

Der har været bageri i 

Himmerlandsgade i mere 
end 50 år. Efter den gamle 
bager Bundgaard trak sig til-
bage, har butikken været le-
jet ud til Guldbageren, og før 
Frank Hartvig og Rikke 
Madsen overtog i april sidste 
år, hed forretningen Bavin-
chi. Det uheldige bagerpar 
har tidligere haft bageri i 
Skals og lukkede for kort tid 
siden et udsalg i Aalestrup.

Tilbage i Aars er Peders 
Bageri i den anden ende af 
Himmerlandsgade og Kvick-
ly-bageren.

Pokalen som ”Årets fighter 2012/2013” tilfaldt i denne omgang hele seks svømmere: Louise Warming, Klara Therkildsen, Emma Kjær, 
Magnus Lerche, Alexander Jensen og Kim Møller Nielsen.  Privatfoto

til nu at svømme 2100-3000 
meter i timen,

”Og svømmerne gør sig 
desuden bemærkede i den 
daglige træning ved at hjæl-
pe hinanden med teknikken 
og ved selv at spørge om 
hjælp til at udvikle egen tek-
nik”, lød det bl. a. i motivati-
onen for pokaltildelingen.

Tidligere på sæsonen er 
Morgensvømmernes Van-
drepokal blevet overrakt til 
Emilie Sondrup Andersen 
for hendes store energi og 
entusiasme ”uden hensynta-
gen til de opnåede resulta-
ter”.

I forlængelse af general-

forsamlingen blev der afvik-
let et informationsmøde, 
hvor den nye hovedsponsor, 
Himmerland Forsikring, og 
klubbens nye klubtøj blev 
præsenteret. Cheftræner 
Dan Nielsen gav informatio-
ner fra konkurrenceafdelin-
gen og lagde op til den fore-
stående påske-træningslejr i 
Sæby Fritidscenter, og som 
afrunding på en meget vel-
lykket aften fortalte nord-
manden Line Dalen fra Da-
len Sportsbehandling om 
behandling af muskelære 
skader og forebyggende ska-
debehandling i forhold til 
børn.

Formanden for Aars Svømmeklub, Preben Hansen, og assurandør 
Pauli Mørk Nielsen, Himmerland Forsikring, glæder sig i fælles-
skab over den nye sponsoraftale, som svømmeklubben og forsik-
ringsselskabet har indgået.  Privatfoto

»» Netop i det område har vi et prima kloaksystem. Det er simpelt hen 
kommunens bedste, men vi er ikke ansvarlige for, hvad der er under hu-
sene, og er der huller, så kommer der rotter. For der er rotter alle vegne.
 BENT SKæRLUND,  afdelingsleder, Vesthimmerlands Kommune


