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Jam mer bugt 
side 14-15

JAMMERBUGT: Usikkerheden breder 
sig blandt Jammerbugtens lærere. 
Alle risikerer fyreseddel.  Side 14-15

Skolelærere frygter fyring
En god historie:  Har du et tip til redaktionen så ring til os på tlf. 9935 3762 /9935 3763 eller skriv til aalborg@nordjyske.dk 

eller
NORDJYSKEStiftstidende, Aalborgredaktionen,Langagervej 1,postbox 8000,  9220 Aalborg Ø.

Han tilbeder den forkerte
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     telefon 9848 7222   skagenstrand.dk

skagen strand  
væk fra det hele, tæt på det meste

Du kan også vælge en dinner+ entertainment pakke til kr. 499
 Se mere på skagenstrand.dk

Café Hack’s
Søren Dahl
vælter Skagen Strand
12/3

Overnatning, afslapning, festmid-
dag, morgenbuffet og i godt 
selskab med Søren...
 

kr. 1.250 pr. person
BOOK PÅ SKAGENSTRAND.DK

Den bedste 
tid er din 
tid. Få det 
allerbedste 

ud af efter-
middagen 

Lyt online 
på anr.dk

Mere tjek på fortid 
BYGGEBOOM: 3424 almene boliger skal bygges, hvilket ikke bare giver 
travlhed i byggeriet men også hos dem, der graver i fortiden.      Side 4-5

VEJRET VISTE sig fra sin solrige side, da omkring 100 cykelryttere gennemførte 4. afdeling af orienteringsløbet Craft MTB-O Vintercup i går eftermiddag. Starten gik her fra 
Herningvej Skole, og undervejs på de 32 kilometer var der 15 poster, hvor rytterne skulle svare på forskellige spørgsmål. Den samlede vinder af orienteringsløbet er endnu 
ikke fundet, det sker når 5. og sidste afdeling bliver afviklet i Nøvling 19. marts. Det er tredje gang, løbet finder sted.  Foto: Michael Bygballe 

ORIENTERINGSLØB PÅ TO HJUL

LINDHOLM: Bøge-
træerne omkring 
Lindholm Høje står 
tæt, og udtynding 
har været forsømt. 
Nu startes saven, 
så der bliver bedre 
plads og mere lys til 
at styrke træerne.
 Side 2

Mere plads
mellem træer

AALBORG: Motion 
og spilmaskiner var 
i centrum på Bør-
nebiblioteket i går. 
Den slags arrange-
menter er med til 
at øge interessen 
for bibliotekerne, 
mener bibliotekar.
 Side 6

Meget mere 
end bøger


