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REBILD: For tre år siden indførte Rebild en metode, så man bedre kan forudsi-
ge, hvad der der skal bruges af på det specialiserede voksenområde. Lige nu 
er der udsigt til en ekstraudgift på 2,7 mio. kr. til pleje og omsorg, mens der 
kan spares  2,2 mio. kr. på familie og handicap. 

Mere styr på økonomienRebild
Telefon 98527000 E-mail rebild@nordjyske.dk  
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

Af Anna Grethe Jensen
ag.jensen@nordjyske.dk

SKØRPING: Næsten hver ene-
ste torsdag året rundt sætter  
foreningen med det lange 
navn - Himmerlands Danse- 
og Spillemandslaug - kulør 
på Kulturstationen i Skør-
ping.

Enten bliver der øvet i det 
25-30 mand store spille-
mandsorkester eller også 
bliver der danset, så sveden 
springer.

Det er musik med tradition 
og rødder i Himmerland og 
til dels det øvrige Nordjyl-
land, der bliver spillet og 
danset til, og det har mange 
det har gjort gennem de se-
neste 25 år.

Der blev holdt generalfor-
samling og danset igennem 
på 25-års fødselsdagen, hvor 
der også blev serveret kage-
mand med fødselsdagsflag.

Generalforsamlingen er 
en formsag, hurtigt overstå-
et og med genvalg over hele 
linjen plus et lille tilbageblik 
og lidt nostalgi.

- Der var nok mere gang i 
den i gamle dage, men da 
var vi jo også 25 år yngre, 
medgiver Johs. Jakobsen.

Et kik ud over forsamlin-
gen ved sølvbryllupsbordet 

bekræfter, at de fleste er grå 
eller lidt tynde i topperne.

- Vi ville gerne have nogle 
flere unge med, men det er 
ikke så nemt. De kommer li-
gesom ikke af sig selv, bekla-
ger formand Verner Chri-
stensen.

Han og bestyrelsen kan el-
lers være ganske tilfredse 
med det rekordstore frem-
møde til generalforsamling, 
fødselsdagskage og masser 

af dans og musik. Af de godt 
100 medlemmer, forenin-
gen tæller - fordelt på 30 
spillemænd og resten danse-
re - var der kun 22, der ikke 
var mødt op til den halvrun-
de festdag.

Skulle der være et og an-
det med lidt gulnede tal på 
respektive dåbsattester, så 
fejler humør og danseglæde 
ingenting, og da den musi-
kalske udfoldelse og danse-

glæden på alle måder virker 
foryngende, bliver folk jo ba-
re ved og ved uanset alder.

Danseleder Niels Bund-
gaard er et godt eksempel.

Han er fyldt 80 og hopper 
rundt på gulvet og styrer 
dansere og koordinerer med 
orkestret som var han 
mindst 20 år yngre.

 Der er ingen under 50 og 
en masse over 60, flere er 
over 80, men både rynker og 
skavanker glattes ud med 
fornøjeligt samvær, der ud 
over det, man er kommet ef-
ter tæller en god lang kaffe-
pause med hjemmebag og 
tre fælles sange fra DGI-
sangbogen.

- Det er fantastisk dejligt 
for os at spille musik, der bli-
ver brugt. Vi kunne sagtens 
spille for os selv og øve og 
gøre ved, men det giver altså 
noget helt andet at spille 
musik, der skal danses til her 
og nu, siger orkesterleder el-
ler forspiller Anna Martha 
Bohl.

Hun spiller violin og kan 
ikke dirigere orkestret med 
en stav.

- Men så bruger jeg min 
mimik. De kan ganske tyde-
ligt se på mit ansigtsudtryk, 
om jeg er tilfreds eller ej, 
men det, de laver, tilføjer 
Anna Martha Bohl.

Dansen går 
over 25 år
SØLVBRYLLUP: Himmerlands Danse- og Spillemandslaug  
fylder Kulturstationen med musik, smil og godt humør

Orkesterleder Anna Martha Bohl aftaler et par detaljer med danseleder Niels Bundgaard, før danser-
ne skal ud på gulvet.  Foto: Torben Hansen

» Der var nok mere gang i den i gamle dage, 
men da var vi jo også 25 år yngre.

 JOHS. JAKOBSEN, medlem af bestyrelsen i Himmerlands Danse og Spille-
mandslaug 

 {Stiftet i Store Brøndum Forsamlinghus for 25 år siden, da navn-
kundig spillemand Børge Hyldgaard stoppede med sit virke.

 { Johs. Jakobsenog Verner Christensen var blandt stifterne som 
henholdsvis formand og kasserer, og i dag har de to bare byttet 
pladser i bestyrelsen.

 { Foreningen er unik, da den både rummer dansere og spille-
mænd -  ca. en fjerdedel af medlemmerne har været med i 25 år

 {Spillemændene øver sig hver anden torsdag, og hver anden 
torsdag bliver der danset til på Kulturstationen i Skørping.

 { Foreningen har godt 100 medlemmer, og det årlige kontingent 
er kun 100 kr. Der spilles og danses hele året, og foreningen tager 
ud og underholder i mange sammenhænge

 {Den sociale del vægtes højt med kaffebord og fællessang.

FAKTA
HIMMERLANDS DANSE- OG SPILLEMANDSLAUG

Af Henrik Dragsdal Sørensen, 
Bestyrelsesformand for Den Socia-
le Fællesliste Rebild

Smallegade 8, 9520 Skørping

RESULTATLØN: I 2013 udbe-
talte Rebild Kommune 
171.000 kroner i personli-
ge bonusser til en række 
medarbejdere på Jobcen-
ter Rebild, fordi de ansatte 
blandt andet fik afsluttet 
en række sygedagpengesa-
ger ud over et aftalt mål. 

Den Sociale Fællesliste 
Rebild mener ikke, at man 
skal arbejde efter resultat-
løn når man arbejder med 
mennesker. Det er uhen-
sigtsmæssigt, at man udbe-
taler bonus til medarbejde-
re, der skal behandle sager 
som har meget store per-
sonlige og sociale konse-
kvenser for borgerne. 

Derfor har vi rejst denne 
sag, som er med på økono-
miudvalgsmøde den 19. 
marts 2014. Vi arbejder 
hårdt på at få afskaffe ord-
ningen, og da det nye by-
råd allerede flere gange 
har vist, at det er i stand til 
at træffe fornuftige beslut-
ninger, er vi overbeviste 
om at det vil lykkes.

Vi har tillid til, at vore 
medarbejdere på Jobcen-
ter Rebild altid arbejder for 
den bedst mulige løsning 
for den enkelte borger. Der 
vil dog altid blive truffet 
beslutninger, hvor parter-
ne ikke er helt enige. Der-
for er det meget uheldigt at 

Rebild Kommune som ar-
bejdsgiver, medvirker til at 
danne grobund for mulig 
mistanke hos kommunens 
borgere om, at jobcente-
rets medarbejdere lader 
bonus og lønkroner påvir-
ke udfaldet af de arbejds-
markedssager. 

Pengene som det tidlige-
re byråd har besluttet skal 
udbetales som resultatløn 
foreslår vi, at vores rådgi-
vere fortsat skal beholde. 
Pengene er givet for at øge 
motivationen, og det skal 
de stadig bruges til. Det 
kunne være som en gene-
rel fast lønstigning. En an-
den mulighed kunne være, 
at bruge pengene på andre 
motivationsfremmende 
faktorer. Derfor kunne 
nogle af pengene bruges til 
kompetenceløft også af le-
delsen, således den har de 
redskaber der skal til, for 
at motivere deres medar-
bejdere bedst muligt. Re-
sultatløn er efter vores 
overbevisning ikke et af 
disse redskaber.

Vi gik blandt andet til 
valg på at genoprette tilli-
den fra borgerne til vores 
kommune. Et stort skridt 
for at gøre sig fortjent til 
denne tillid kan tages den 
19. marts. Jeg har person-
ligt stor tillid til, at vores 
byråd træffer den rigtige 
beslutning.

 fork. af red.

Resultatløn  
en dårlig idé

LOKALDEBAT

FRÆER: Søren Ervig kommer 
nu igen til Fræer Aktivitets-
hus og fortsætter sin fore-
dragsrække om verdens vild-
marker med nye rejsemål og 
oplevelser, som han ikke tid-
ligere har fortalt om. Fore-
draget kan opleves tirsdag 
eftermiddag 18. marts.

Søren Ervig har i 42 år boet 
i udlandet, blandt andet i Ca-
nada. I det meste af sit liv har 
Ervig levet af at skrive for in-
ternational presse om even-
tyrlige rejser i verdens natur 
og om jagt og fiskeri. Han 
har fået udgivet flere bøger 
på dansk og er kendt som en underholdende fortæller 
blandt andet fra flere udsendelser i Danmarks Radio.

Denne gang kommer tilhørerne blandt andet med til 
Sibirien på besøg i en lille landsby, til den berømte Kam-
chatka-halvø i det østligste Sibirien på sporet af kæm-
peelge og bjørne og til Alaskas berømte Katmai National 
Park, hvor Ervig kun bevæbnet med sit kamera har op-
søgt grizzly-bjørne.

Eventyrer fortæller igen i Fræer

Søren Ervig er tilbage med 
fortællinger fra vildmarken.  
 Pr-foto

Søndag 16. marts 2014 NORDJYSKE Stiftstidende Himmerland 7 ...

Geilsk bomuld og uld 

45,-

 Strikkepinden  
strikkepinden.nshop.dk

Flere farver

Kr.

Danserne er også glade for 
den levende musik, der gi-
ver en helt anderledes stem-
ning end båndet eller strea-
met musik over et anlæg.

Så selv om foreningen er 
himmerlandsk i sit hjerte, 
kommer der folk fra Brovst, 
Løkken, Brønderslev og Vi-
borg og danser med.

På fødselsdagen sagde 
Finn Andersen fra Skørping 
tak på egne og fruens vegne, 
fordi han som sjællænder er 
blevet taget så godt imod i 

det jubilerende jyske fælles-
skab, som de også er blevet 
en del af.

Musik og danseglæde fylder den store sal på Kulturstationen i Skørping hver anden torsdag hele året. Musikerne, der øver de andre tors-
dage får en sjælden mulighed for at prøve deres musik af på danserne - og omvendt. 

Harmonikaen fik en renæssance som det foretrukne folkemusikinstrument for 30 år siden, og det har holdt ved lige siden hos himmer-
lændingene. Forrest er det Else Andersen fra Støvring, der koncentrerer sig om den praktiske udførelse.

REBILD: Rebild Kommune har fået de fem mio. kr., som man har søgt om til 
øget indsats på ældreområdet. Pengene skal bruges til rehabilitering og træ-
ning, praktisk hjælp og personlig træning med fokus på de svagest ældre. 
Forvaltningen er gået i gang med at få styr på, hvordan man gør det i praksis.

De fem millioner kroner er i hus 

Durup Kirke: 9. 
Gerding kirke: 10.30.
Gravlev Kirke: 10.30, 

Laila Olesen.
Haverslev kirke: 9.
Rørbæk Kirke: 19, 

Herluf Christensen.
Skibsted Kirke: 11, 

Sara Schouby Peter-
sen.

Skørping kirke: 10.30.
Skørping Nykirke: 9.

Stenild Kirke: 10.30, 
Herluf Christensen.

Støvring Kirke: 10.30, 
Joan Amalie Holck.

Suldrup Kirke: 10.30, 
Ingeborg Sebbelin.

Trængstrup Frimenighedskir-
ke: 14, 
Ole Beck.

Veggerby kirke: 10.30.
Øster Hornum kirke: 16.
Aarestrup kirke: 10.30.

GUDSTJENESTER, SØNDAG

I DAG
9.30  Bælum gl. station.

Motionstur. Arr. Had-
sund Fodslaw.

10-12.30  Blenstrup Hallen.
Forårsopvisning ved 
BUCK og BGF.

11.30  Terndrup Hallen.
Håndbold damer serie 
2 Terndrup-IK1919,Aal-
borg.

13-16  Sortebakkehallerne.
Forårsopvisning ved 
Sortebakken GF.

13.30  Stensbohallen.
Gymnastikopvisning 
ved IK Frem.

I MORGEN
10  Terndrup Ældrecenter.

Petanque.
10.30  Øster Hornum Hallen.

Generalforsamling i 
Gnisten Øster Hornum.

17-21  Mastruplund.
Årsmøde for kommu-
nens frivillige sociale 
arbejde.

19  Blenstrup Hallen.
Ekstraordinær general-
forsamling i Blenstrup 

Idrætsforening.
19  FDF kredshus i Kirke-

terp.
Generalforsamling i 
Byrsted og Omegns 
Husmoderforening.

19  Mejlby Borger og Kul-
turhus.
Generalforsamling i 
foreningen Mejlby Bor-
ger- og Kulturhus.

19.30  Spillemands-, Jagt- og 
Skovbrugsmuseet i Re-
bild.
Generalforsamling i 
Støvring Museumsfore-
ning.

 

BIOGRAF
 
I DAG
Kinorevuen
18.30  Inside Llewyn Davis.
20.40  12 Years A Slave.
 
I MORGEN
Kinorevuen
18.30  Inside Llewyn Davis.
20.40  12 Years A Slave.

DET SKER

REBILD: En mødedeltager blev dårlig under generalfor-
samling i Hjerteforeningens Lokalkomite på Rebild Hus, 
hvor den lokale hjertelæge Erik Berg Schmidt bl.a. fortal-
te om kolesterol. Heldigvis var der ikke noget alvorligt i 
vejen og efter et tjek på hospitalet, blev patienten sendt 
hjem. Men pludselig blev tingene meget nærværende og 
alle fik en lille reminder om, at man skal passe godt på sit 
hjerte.

Virkeligheden kom tæt på
NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 16. marts 2014


