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KØR MED DEN LOKALE TAXA
– kør med Hennings Taxi, din lokale taxavognmand

ALLE FORMER FOR TAXAKØRSEL
i Aabybro-, Kaas, Pandrup-, 
Blokhus- og Saltum-området

• Lokal taxakørsel
• Handicapkørsel med lift
• Kørsel med op til 8 personer

NU OGSÅ MED AFDELING
I AABYBRO

BOOK EN TAXA PÅ:

53 53 44 74

Dansere fra Biersted.  Foto: John Andersen

ET FYLDT Hjorts Hus i Birkel-
se, var 15. marts rammen 
om et besøg af Biersted Fol-

kedanserne, og Birkelse 
Pensionistforenings med-
lemmer kunne nyde opvis-

ningen af de dygtige dansere 
under ledelse af Lene Chri-
stensen.

Lene Christensen fortalte 
om de enkelte danse, om 
hvor de stammede fra, for 
enhver egn i Danmark har 
sine traditioner for folke-
dans, og fortællingerne blev 
krydret med lidt forklaring 
om enkelte af de utroligt 
flotte dragter.

Efter første afdeling af 
dansen, samledes man med 
danserne til kaffebord, og 
efter kaffen kunne man igen 
nyde en stund med de dan-
seglade gæster.

Biersted Folkedanserne er 
en forening, som har en lang 
historie som startede i 1976 
da en kreds af danseinteres-
serede i Biersted og Aabybro 
begyndte at danse folkedans 
i Biersted under LOF.

I dag er foreningen meget 
aktiv, foruden en ugentlig 
foreningsaften, optræder 
medlemmerne ved mange 
arrangementer rundt om i 
landsdelen, herudover ple-

jes de mange venskabsfore-
ninger, enten ved besøg hos 
dem eller de besøger Bier-
sted.

Folkedansere fra Biersted 
besøgte Birkelse

• Ingen ventetid

•  Tryghedsforsikring på alle apparaterne

• Gratis høreprøve og afprøvning

•  Det behøver ikke at koste en formue, 
at få nye høreapparater

MULIGHED FOR HJEMME BESØG

Vælg rigtig forhandler 
allerede første gang!

Aalborg, Hobro, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn

98113200     hoereapparatet.dk

– så får du det rigtige høreapparat!
• Ingen ventetid
• Mulighed for tryghedsforsikring på apparaterne
• Gratis høreprøve og afprøvning
• Det behøver ikke at koste en formue, at få nye høreapparater

hoereapparatet.dk

Aalborg, Hobro, Brønderslev, 
Hjørring, Frederikshavn og Aars 9811 3200

Brug 
for 
høreapparat?  
Få professionel rådgivning 
- ring i dag og få en tid...  

Kaffe og hygge bageefter.Foto: 
John Andersen

Klar til dans i flotte Dragter.  Foto: John Andersen

Lene Christensen ledte an.  Foto: John Andersen


