
Tekst og foto af Flemming Dahl 
Jensen 

NÆSTEN INGEN vind, ingen 
regn, vejret var perfekt til 
onsdagens sommer-arran-
gement på havnen i Gjøl. 
Biersted Folkedansere var 

mødt frem i deres flotte 
dragter og de viste flotte 
prøver på hvad folkedans 
kan være. Publikum blev he-
le tiden orienteret om, hvad 
der blev danset, af lederen 
Lene Christensen. Efter en 
halv times dans var det pub-
likums tur til at prøve at dan-
se folkedans og det var en 
meget stor succes. Lene har 
stået i spidsen for øvningen 
sammen med Biersted Fol-
kedansere igennem de sid-
ste fem sæsoner. 

- Foreningen i Biersted er 
Jammerbugtens største fol-
kedanserforening, og vi har 
et godt socialt samvær, for-
tæller Lene Christensen, 
mens hun retter lidt på tør-
klædet, som hører til hendes 
meget flotte dragt. - I sæso-
nen tager jeg hver torsdag 
turen til Biersted for at dan-
se, vi har vel ca. 30 par, som 
møder op til en times dans. 

Der er mange som gerne 
vil danse og ud at have det 
sociale samvær. Næsten alle 
er lidt grå i toppen, det er 
svært at tiltrække nye unge 
dansere til folkedans. 

- Jeg underviser også i mo-
derne dans - her er tilstrøm-
ningen til gengæld meget 
stor fra de unges side, slutter 
Lene Christensen.

Næste onsdag 5. august er 
det den dygtige trio Oktan 
66, som spiller noget af de-

res repertoire fra pop til 
country og rock, som under-
holder på havnen.
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Biersted Folkedansere gav 
liv på havnen

Der blev vist meget flotte dragter. 

Biersted Folkedansere gav en flot opvisning. 

Lene Christensen har været le-
der af Biersted Folkedansere i 
fem sæsoner. 
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kroen ved fjorden ÅBENT HVER DAG fra kl 12 00

ÅBENT HVER DAG

fra kl. 12.00 (lukket mandag)

Gjøl Kro - Fjordgade 18 - 9440 Aabybro - Tlf. 98 27 70 14 - www.gjoelkro.dk

Velkommen til

Restauranten 

er ÅBEN

TIRSDAG-SØNDAG

kl. 12.00-20.00

(Mandag lukket)

Nyd en skøn middag fra 
vores traditionsrige køkken 
F.eks. æggekage til 94,- pr. person 
eller en anden af menukortets
fristelser i maleriske 
omgivelser.

Udendørsservering efter vejret

HELE JAMMERBUGTENS LEVERANDØR AF ELEKTRONIK OG HVIDEVARER

”expert Aabybro”

Besøg Expert & Punkt1 i Aabybro, her fi nder du både elektronik og hvidevarer samlet under samme tag. 

Stort udvalg tilbehør i elektronik • Støvsugerposer til alle typer • Pasfoto uden ventetid
Vi hjælper dig med installering, giver dig den bedste service og rådgivning. 

VESTERGADE 3 . 9440 AABYBRO . TELEFON 98 24 14 00

Land & Fritid Aabybro · Mølhavevej 7-9 · 9440 Aabybro · tlf: 3368 7595

Vi forhandler og
rådgiver indenfor:
Telefoni

Hus & Have 

Hund & Kat 

Hest & Rytter

Biobrændsel

Fugl  gnaver

Annette Lone Rene

Mød os i butikken

Få 20% på alt dit
Royal Canin foder 
resten af 2015

Vi 
udlodder 

rabatkort til 

de 100 første, 

der kommer ned 

i butikken
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Sund fornuft

www.sparv.dk

Pia F. Jakobsen

82 22 98 04

PANDRUP

Kenneth Haggren 

82 22 90 13

AABYBRO

Andreas Sørensen

82 22 97 13

BROVST

Udnyt den historisk

lave rente
og få realiseret dine boligdrømme

Benyt dig af vores tilbud om GRATIS udarbejdelse 
af et BOLIGKØBERBEVIS, så du ved, hvad du kan 
handle for.

Måske er det NU, du skal 

købe bolig?

 

Det kan være, at det slet ikke 

er så dyrt, selv at eje i forhold 

til at leje...?

Kig ind og lad os sammen 

fi nde ud af, om drømmen 

om et hus kan blive til 
virkelighed...

SØNDAG 9. august. Biersted 
Kirke: 9, Sofie Gjørup Win-
kel. Rødhus Kirke: 20, Litur-

gi og prædiken: Anette Ud-
mark. Kirken er oplyst med 
levende lys. Vedsted Kirke: 

9, Ole Steen Hansen. Aaby 
Kirke: 10.15, Ole Steen Han-
sen.

GUDSTJENESTE

Der bliver vist mange forskellige former for dans. 

God underholdning til de fremmødte. 

TV NÅR DU HAR TID24nordjyske.dk


