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Himmerland
Telefon 99353535 E-mail himmerland@nordjyske.dk  
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

I DAG
9.30-13.30  P-pladsen ved 

Grøndalen for enden 
af Rebild Skovhusevej
Travetur med Rold 
Skovs Venner.

10-16  Boldrup Museum.
Honningslyngedag. 
Museets Bilaug slynger 
årets første honning 
fra egen bigård.

14        Øster Hornum Hallen
Sommergudstjeneste 
som afslutning på 
årets sommerfest.

I MORGEN
16.30  Kulturstationen,  

Skørping
Møde om afbureaukra-
tisering med folke-
tingsmedlem Josephi-
ne Fock. Arr. Alternati-
vet Rebild.

18.30  BHIs Klubhus,  
Kirketerp
Gåtur omkring Sebber-
sund og Valsted med 
Byrsted og Omegns 
Husmoderforening, 
Veggerby Seniorer og 
Byrsted Hjeds Idrtæsfo-
rening. 

BIOGRAFER

I DAG
18.15 Jurassic Park - Fallen 

Kingdom.
20.45  Så længe jeg lever - 

ekstraforestilling.

I MORGEN
18.15  Breathe.
20.40 Jurassic Park - Fallen 

Kingdom.

MARIAGERFJORD
 
I DAG
Hobro Kirke: 9, Käthe 

Japhetson-Jensen.
Hobro Kirke: 10.15, Lili 

Svinth.
Sdr. Onsild Kirke: 10.30
Øls Kirke: 10.15
Hvilsom Kirke: 10.15, Jørgen 

Egebjerg Pontoppi-
dan.

Valsgaard Kirke: 11, Jane 
Jelsbak, Hanne Munk.

Arden Kirke: 11, Paul Christi-
an Arnbak.

Astrup Kirke: 9.30
Assens Kirke: 10.30, Jørgen 

Germann.
Mariager Kirke: 10, Edith 

Mark.
Hadsund Kirke: 11, Nadia Uh-

rup Hassig.
Vive Kirke: 9.30, Nadia Uh-

rup Hassig.
Øster Hurup Kirke: 11, Hanne 

Eggers.
Visborg Kirke: 9.30
Rigssalen Hadsund: 10.30
Hadsund Frikirke: 10

REBILD 

I DAG
Gerding Kirke: 9, Jonas Lang-

dahl Gormsen.
Gravlev Kirke: 10.30, Bente 

Madsen.
Haverslev Kirke: 10.30, Kri-

stoffer Garne.
Kongens Tisted Kirke: 10.30, 

Rikke Visby Wickberg.
Skørping Nykirke: 10.30,  Jo-

nas Langdahl Gorm-
sen.

Suldrup Kirke: 9, Rikke Visby 
Wickberg.

Sørup Kirke: 9, Bente Mad-
sen.

Trængstrup Frimenigheds- 
kirke: 10, Ole Beck.

Øster Hornum Kirke: 14,  
Ingeborg Bruun Seb-
belin.

Skibsted Kirke: 10.30
Lyngby Kirke: 9
Brorstrup Kirke: 9
Ravnkilde Kirke: 10.30
Grynderup Kirke: 9
Stenild Kirke: 10.30
Støvring Kirke: 10.30

VESTHIMMERLAND

I DAG
Aars Kirke: 10, Arndt Jessen 

Hansen.
Aars Frikirke: 10
Skivum Kirke: 9.30
Vognsild Kirke: 11, Jari Tol-

lestrup Jensen.
Haubro Kirke: 9.30, Jari Tol-

lestrup Jensen.
Ulstrup Kirke: 9.30, Inge 

Frandsen.
Aggersborg Kirke: 9.30, Per-

nille Vigsø Bagge.
Kornum Kirke: 11
Oudrup Kirke: 9.30, Torben 

Haahr.
Vindblæs Kirke: 11
Vilsted Kirke: 9.30, Steffen 

Bang Kristensen.
Farsø Kirke: 10.30, Niels Iver 

Juul.
Vester Hornum Kirke: 9
Louns Kirke: 13.30
Alstrup Kirke: 10.30
Strandby Kirke: 9
Ullits Kirke: 9
Foulum Kirke: 10.30
Gedsted Kirke: 9.30, Asger 

Staugaard Nielsen.
Vesterbølle Kirke: 11, Thomas 

Gjedboe Felter.
Aalestrup Kirke: 11, Asger 

Staugaard Nielsen, Ni-
els Peter Sørensen.

Testrup Kirke: 9.30

DET SKER, REBILD

GUDSTJENESTER

LØGSTØR: En 24-årig mand blev fredag klokken 00.50 
stoppet af politiet i Rådhusgade. Man mistænkte den lo-
kale mand for at være for spirituspåvirket til at måtte køre 
bil, hvilket en samtale med manden ikke kunne afkræfte.

Stoppet for spritkørsel

Af Margit Sig  
og Torben Hansen (foto)
margit.sig@nordjyske.dk 

REBILD: De fik et ordentligt 
puf både fagligt og socialt, 
da de i september 2017 del-
tog i fire ugers intensivt  
læringsforløb på Rebild Van-
drerhjem.

Det store spørgsmål er så, 
hvordan det sidenhen er gå-
et de 20 unge fra Rebild 
Kommunes forskellige over-
bygningsskoler.

Er entusiasmen og den ny-
vundne tro på egne evner 
blegnet i skolehverdagen 
derhjemme?

Nej! lyder den glade mel-
ding fra blandt andre to af 
eleverne, en klasselærer og 
en skoleleder, alle fra Sorte-
bakkeskolen i Nørager.

- Det er gået godt! Og nu er 
jeg faktisk erklæret uddan-
nelsesparat. Det har meget 
været de grundlæggende 
ting, som jeg nu har fået styr 
på, fortæller Clara Sofie 
Hougaard, 8.A.

- Jeg har knækket koden, 
især i matematik. Det er sim-
pelt hen nemmere nu, siger 
Jacob Skødt, 8.B.

En pind i ryggen
Jacob er godt nok ikke kom-
met helt så langt, at han er 
erklæret uddannelsesparat, 
men det er hans kontaktlæ-
rer, Mia Thulstrup, helt sik-
ker på, at han bliver til næste 
år:

- Karakterkravene er jo 
hævet i 8. klasse, så man skal 
have 4,0 i snit i alle fag for at 
blive erklæret uddannelses-
parat. Men i 9. klasse hand-
ler det om at komme over 2 i 
dansk og matematik, og så 
klarer du det! Du tør meget 
mere nu og giver ikke så 
nemt op. 

- Det kan godt være, det 
var en lille forsagt dreng, vi 
sendte af sted på campen, 
men du kom jo tilbage med 
en pind i ryggen og en helt 
anden udstråling, siger Gitte 
Rubæk, skoleleder på Sorte-
bakkeskolen og med i visita-
tionsudvalget, der udvælger 
de 20 deltagere til Lærings-

lokomotivet. 
For der bliver Læringslo-

komotiv i Rebild igen til sep-
tember, hvor 20 nye elever 
får chancen.

Holdet samlet flere gange
Det er primært Rebild Ung-
domsskole, der står for den 
lokale udgave af projektet, 
som er et landsdækkende 
forsøg under Ungdomssko-
leforeningen med støtte fra 
Egmont Fonden.

Projektleder Helle Bitsch 
Pedersen fra Rebild Ung-

domsskole forklarer, at man 
ikke bare slap de 20 elever, 
da de forlod Rebild Vandrer-
hjem med et diplom som 
synligt bevis på, at de alle 
sammen havde rykket sig 
markant i løbet af de fire in-
tensive uger.

- Vi har samlet campholdet 
fem-seks gange siden, og det 
er en del af det officielle ef-
terforløb. Vi har haft temaer 
som julematematik og inno-
vation, men de unge har og-
så opfordret os til at arrange-
re en ren social dag med 

De har fået mere      mod på at lære
TURBO: De  
første unge på  
Lærings- 
lokomotivet har  
oplevet et  
vendepunkt

Jacob Skødt fra 8.B på Sortebakkeskolen er blevet en helt anden 
modig og glad ung mand efter at have været på Læringslokomoti-
vet, lyder meldingen fra hans hjemskole. 

 { Læringslokomotivet er et toårigt projekt med intensive lærings-
forløb for ikke-uddannelsesparate elever i 7. og 8. klasse. Målet er 
at løfte eleverne fagligt, personligt og socialt, så de i december i 
8. klasse kan blive erklæret uddannelsesparate til en ungdomsud-
dannelse og minimum opnå karakteren 2 i dansk og matematik.

 {Projektet er forankret i Ungdomsskoleforeningen med støtte af 
Egmont Fonden. I dette skoleår er 12 kommuner udvalgt til de  
første forsøg, blandt andet Rebild, som også er med næste år.

 {Som noget nyt næste år inddrages forældrene mere: der  
kobles en såkaldt forældrekupé på Læringslokomotivet.

 {Rebild har valgt den store pakke med fire ugers camp på Rebild 
Vandrerhjem, hvor 20 udvalgte unge har fået undervisning, lavet 
aktiviteter, spist og overnattet - undtagen i weekenderne.

 {Campen koster en halv million. Egmont Fonden betaler 45 pro-
cent. Hver enkelt skole skal betale 6500 kr. pr. deltagende elev. 
Rebild Ungdomsskole har desuden investeret over 100.000 kr.

FAKTA
LÆRINGSLOKOMOTIVET

overnatning, fortæller hun.
Den blev til virkelighed 

forleden på Boldrup Muse-
um, hvor de unge lavede 
bålmad, fik besøg af heksen i 
skikkelse af Gert Rubæk, var 
på natløb og sov i shelters. 

Kontakt til hjemklassen
Men med i opfølgningen er 
også blandt andet overleve-
ringssamtaler mellem 
camplærerne og elevernes 
faste lærere og elevsamtaler 
med de faste lærere.

Også under selve campen 
blev der gjort et stort num-
mer ud af, at eleverne opret-
holdt kontakten til hjem-
klassen. Klassen skulle skri-
ve til deres kammerat en 
gang om ugen, og hver dag 
skulle den enkelte elev også 
kommunikere med en mak-
ker derhjemme.

- På den måde følte vi os ik-
ke så meget udenfor. Og de 
vidste også, hvad vi havde 
lavet. Vi fandt også ud af, at 
vi kunne sende videoer i ste-
det for at skrive, fortæller 
Clara Sofie.

Veteraner bliver mentorer
Alligevel har der været visse 
udfordringer ved overgan-
gen.

Clara Sofie Hougaard (th) fra 8.A på Sortebakkeskolen er oven i  
købet blevet erklæret uddannelsesparat nu. 
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I DAG
11-18     Mariager

Børnefest med optog, 
kåring af rosendron-
ning mv.

15 og 19  Mariagerfjord  
Gymnasium
Mariagerfjord Kor- 
skoles Sommerkon-
cert.

BIOGRAFER 

I DAG
Filmteatret Hobro
15 og 20  Jurassic World -  

Fallen Kingdom.
15 og 18 Sig’ Det’ Løgn.
17.45  Breathe.

20 Solo - A star wars Story.
Hadsund Bio 1+2
15 og 19  Jurassic World -  

Fallen Kingdom.
15 Mesterdetektiven Sher-

lock Gnomes.
19 Breathe.

I MORGEN
Filmteatret Hobro
15 og 20  Jurassic World -  

Fallen Kingdom.
15 og 18 Sig’ Det’ Løgn.
17.45  Breathe.
20 Solo - A star wars Story.

Hadsund Bio 1+2
19  Jurassic World -  

Fallen Kingdom.
19 Breathe.

I DAG
-11       Aars Lystanlæg

Stafet for livet med for-
skellige aktiviteter.

9.30   Testrup Kirke
Pilgrimsvandring fra 
Testrup via Simested, 
Ll. Restrup, Aalestrup, 
Østerbølle og Vesterris 
tilbage til Testrup. 

10-13    Dyrskuepladsen,  
Løgstør
Truck Show Himmer-
land med forskellige 
aktiviteter.

10-16   Herregårdsmuseet 
Hessel, Hvalpsund
Hestedag og historisk 
dyrskue. 

10-16  Gedsted Heliport,  
Stadionvej, Gedsted
Flyvearrangement 
med helikopter.

10-17   Fragtrupvej 47, Farsø
Åben have.

13-16   P-pladsen ved  
Shelterpladsen på 
Louns-halvøen
Danmarks Naturfred-
ningsforening og  
Hjerteforeningen  
byder på Kystvandring.

16.30  Anlægget, Løgstør
Byfestgudstjeneste.

I MORGEN
19.30  Aars Kirkecenter

Foredrag v. Bente Due-

lund Jensen og Thor-
kild Nielsen om Thit 
Jensen og Vesthim-
merland. 

20       Simested Å, Aalestrup
Aftenmusik ved åen 
med Lars Refsgaard og 
Ejnar Noe.  

BIOGRAFER
 
I DAG
Bio Aalestrup
19  Fædre og sønner

Løgstør Bio
15 og 19.30  Jurassic World - 

Fallen Kingdom.
19.40 Breathe.

Aars Teaterbio
19.30  Jurasssic World -  

Fallen Kingdom.
20 Breathe. 

I MORGEN
Bio Aalestrup
19  Fædre og sønner

Løgstør Bio
19.30  Jurassic World -  

Fallen Kingdom.
19.40 Breathe.

Aars Teaterbio
19.30  Jurasssic World -  

Fallen Kingdom.
20 Breathe. 

DET SKER, MARIAGERFJORD

DET SKER, VESTHIMMERLAND

REBILD: I lighed med tidligere år arrangeres der også i 
2018 Hjertehøjskole på Comwell i Rebild - i et sam- 
arbejde mellem de forskellige hjerteforeninger i lokal- 
området. 

Årets højskolearrangement afvikles 5.-7. september og 
byder bl. a. på oplæg af studievært og tv-journalist Jens 
Gaardbo og Per Thorgaard, som er anæstesiolog på Aal-
borg Universitetshospital. 

Han vil bl. a. fortælle om, hvordan han har arbejdet  
terapeutisk med musik på sygehuset og i ambulancerne, 
mens Anne Mette Strandgaard vil give tips til den rigtige 
sang-vejrtrækning. Tilmelding til hjertehøjskolen sker 
via tlf. 24479969 eller hjemmesiden rebild.lof.dk

Tv-journalist på hjertehøjskole

KGS. TISTED: Borgerforeningerne og menighedsrådet i Kgs. Tisted, Binderup og Durup sogne kan se tilbage på endnu 
et godt besøgt grundlovsmøde i præstegårdshaven i Kgs. Tisted. Flere end 150 børn og voksne mødte op til en 
spændende grundlovsdag med gode oplevelser, hygge, sang og tale v. byrådsmedlem Jeppe Ugilt Hansen. På den 
baggrund er arrangørerne også friske på at afvikle et nyt, tilsvarende grundlovsarrangement i 2019. 

Over 150 til grundlovsmøde i Kgs. Tisted

De har fået mere      mod på at lære

- Jeg skulle lige finde ud 
af, at Jacob så ikke havde 
været med, da vi havde om 
det og det emne, siger Mia 
Thulstrup.

Til gengæld har de hjem-
vendte deltagere i Lærings-
lokomotivet også kunnet de-
le ud af deres nyerhvervede 
viden om nye metoder.

- Jeg kan måske hjælpe 
med at forklare noget med 
en tegning, siger Clara So-
fie.

Og den slags kompetencer 
har projekt Læringslokomo-
tivet tænkt sig at trække me-
re på næste år.

Da bliver ”veteranerne” 
nemlig en slags mentorer for 
de nye, hjemvendte deltage-
re.

Jacob er allerede begyndt 
at reklamere for, hvad man 
kan få ud af at være med.  

Tidlig indsats
Ungdomsskoleleder Jens 
Skov Jørgensen forklarer, at 
projektet går ud på at gribe 
fat i de unge, før de bliver er-
klæret ikke-uddannelsespa-
rate:

- Det ved man godt i 6. el-
ler 7., hvem der kan risikere, 
og så kan man jo lige så godt 
gøre noget. Nu fortsætter vi 
det toårige forsøg, men vi 
håber jo ikke, at 2018 bliver 
det sidste år, siger han og an-
tyder, at det efter hans me-
ning vil være en god investe-
ring for Rebild Kommune at 

overtage ordningen.
Interessen og behovet sy-

nes i al fald at være der. I fjor 
var der 35 ansøgere til de 20 
pladser, i år 31. De kommer 
fra alle overbygningsskoler i 
kommunen.

- Vi er blevet meget skar-
pere på, hvem der kan profi-
tere på sådan et forløb, siger 
Gitte Rubæk.

Det fører til spørgsmålet, 
hvad der så skal blive af de 
10-15 elever, som ikke kom-
mer med på Læringsloko-
motivet, men som måske 
også kunne have brug for 
lidt ekstra støtte.

Gitte Rubæk forklarer, at 
hun har bestilt et såkaldt 
”MILIFE”-forløb fra ung-
domsskolen som et valgfag 
til blandt andre de elever, 
der får afslag på Læringslo-
komotivet i år. Det handler 
især om personlig udvikling 
og mental sundhed.

- Og så holder vi som alle 
andre overbygningsskoler 
vores egne 14 dages turbo-
forløb i 8. klasse med inten-
siv undervisning i dansk og 
matematik i 35 timer om 

ugen. Hvis der er huller i 
fundamentet, kan man jo ik-
ke bygge oven på. Men hvis 
man pludselig forstår pro-
centregning, kan man kom-
me videre, fortæller Gitte 
Rubæk.

Forældre involveres mere
Det samlede projekt er ble-
vet evalueret af Epinion, 
som blandt andet har kon-
kluderet, at forløbene med 
overnatning har givet en sig-
nifikant større personlig og 
faglig udvikling hos elever-
ne.

Evalueringen har også 
vist, at forældrene gerne vil 
involveres mere, og det bli-
ver de så nu i anden runde af 
forsøget. 

Her kobles en såkaldt for-
ældrekupé på Læringsloko-
motivet.

- Det bliver et tilbud om 
workshops, som går ud på at 
ruste forældrene, så de bed-
re kan støtte den unge. Det 
handler om at blive klogere 
sammen, en helhedsorien-
teret indsats, siger Helle 
Bitsch Pedersen.

Projektleder Helle Bitsch Peder-
sen fra Rebild Ungdomsskole 
glæder sig over de gode resul-
tater af den første omgang med 
Læringslokomotivet. 

De 20 unge deltagere i Læringslokomotivet på Rebild Vandrerhjem har også fået et tæt fællesskab, som de vil fortsætte med at dyrke. 
Forleden samlede ungdomsskolen dem for sidste gang til bålmad, sjov og overnatning på Boldrup Museum. 


