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www.np-nielsen.dk

Kom ind og prøv vores nye modeller og se vort 
store udvalg i forlovelses-/vielsesringe med og uden
brillanter. Pris pr. par i 14 kt. guld fra kr. 5.900,-

Vi har også et stort udvalg i titaniums ringe 
med og uden brillanter. Par priser fra kr. 800,-

NØRRESUNDBY: 200 mænd 
og kvinder maser på lørdag 
rundt i området ved Aal-
borg Kaserner for at finde 
vej.

De har ikke tabt overblik-
ket. De deltager bare i en 
særlig form for oriente-
ringsløb, som flere kaster 
sig over. Løbet foregår 
nemlig på mountainbike.

Lørdagens løb afvikles af 
Aalborg Cykle-Ring Moti-
on, og det indgår som tred-
je afdeling af Newline 
MTB-O. Start er kl. 12 på 
Aalborg Kaserner, og for-
ventningen er, at op imod 
220 ryttere) tørner ud.

Orienteringsløb på den 
terrænkørende cykel er en 

voksende vinteraktivitet. 
Den nordjyske løbsserie er 
inde i sin femte sæson, og 
fra en begyndelse med cir-
ka 20 hold har det udviklet 
sig til små 100 hold. I alt 
byder serien på seks afde-
linger på forskellige lokali-
teter i det nordjyske. 

Udfordringen består i at 
finde vej i høj fart og samti-
dig bruge hovedet. Holde-
ne har 90 minutter til at 
finde så mange poster som 
muligt. I alt er der udlagt 
15 poster i området. Fart 
og orienteringsevner gør 
det ikke alene. På hver post 
skal der svares på et 
spørgsmål, der også tæller 
med i pointregnskabet. 

Stifinderløb  
ved kasernen

Deltagerne stiller op i hold (par) og har 90 minutter til at finde 
15 poster via kort. 

Af Jakob Kanne Bjerregaard
jakob.kanne.bjerregaard@nordjy-
ske.dk

AALBORG: Da tyfonen havde 
raset i Filippinerne var der 
en oplysning, der fangede 
Torben Walthers opmærk-
somhed.

- De havde jo kun de klæ-
der og tøj, de stod i, resten 
var væk. Jeg fulgte jo også 
med, da der var tsunami i 
2004, og kan huske, hvor 
stort omfanget af behovet 
for hjælp var, siger tøjman-
den, der satte sit eget projekt 
på benene for at hjælpe de 
nødstedte.

- Folk her i Danmark har jo 
masser af tøj derhjemme, 
bøjle op, hylde ned. Så jeg 
tænkte, at de kunne tage det 
med herind, og så bytte-byt-
te-købmand, lyder det fra 
Torben Walther, der har Mr 
Walther på Nytorv.

Han igangsatte for en kort 
periode en kampagne, hvor 
kunderne kunne få 200 kro-

ner per par brugte bukser. 
Pengene skulle så bruges på 
køb i butikken, og så ville 
han donere tøjet til Røde 
Kors.

- Jeg er overrasket over, 
hvor mange der egentlig tog 
imod tilbuddet. Hvis vi bare 
havde givet 200 kroner i ra-
bat, så ville det ikke have gi-
vet noget. Men når folk sam-
tidig kan støtte en god sag 
ved at aflevere noget slidt tøj 
og købe et par nye bukser, så 
sker der noget, siger Torben 
Walther, der ikke bare tog 
imod bukser, men også jak-
ker og bluser.

Tøjet fra Mr Walther kom-
mer dog kun i overført be-
tydning til at varme ofre på 
Filippinerne. Det skal i høj 
grad sælges herhjemme, og 
så er det pengene, der kom-
mer ofrene til gode, siger de i 
Røde Kors.

- Det vil være alt for dyrt i 
transportomkostninger at 
sende tøjet til Filippinerne. I 
stedet sælger vi tøjet, og 

pengene overføres til Filippi-
nerne, hvor de bruges til at 
købe tøjet lokalt, siger Peter 
Theilmann fra Røde Kors i 
Aalborg.

Røde Kors får så meget 
mærkevaretøj ind, at det 
sagtens kan betale sig at sæl-
ge det i en af landets 230 bu-
tikker.

- Vi er rigtig glade for initi-
ativer, og det er supergodt, 
Torben Walther er gået ind i 
det, og jeg kan forstå, vi får 
500 stykker tøj ind. Tøjet er 
ikke nødvendigvis egnet til 
klimaet derovre, og så får vi 
væsentligt mere ud af det 
ved at sælge det herhjemme, 
siger Peter Theilmann.

- Donationen af tøj er kon-
kret med til at skaffe penge 
til hjælpearbejdet og en ka-
tastrofefond, som skal have 
en vis størrelse, så man kan 
rykke hurtigt ud, skulle det 
være nødvendigt, siger han.

På Nytorv har Torben Wal-
ther fået gode konkrete til-
bagemeldinger på sit initia-

tiv.
- Der kom en mand ind 

med pårørende på Filippi-
nerne, som bare ville sige 

500 bukser til 
Filippinerne
NØDHJÆLP: Tøjbutik donerede bukser til støtte for  
nødlidende efter tyfonen

Af Lise Stenbro
lise.stenbro@nordjyske.dk

AALBORG: Det blev Lars Jør-
gen Nielsen fra Vadum, der 
løb med prisen som Årets 
Landdistrikts Ildsjæl, da råd-
mand Thomas Kastrup-Lar-
sen (S) i går skulle udpege 
en værdig arvtager efter 

makkerparret Gunnar Jen-
sen og Kurt Christiansen fra 
St. Restrup.

Lars Jørgen Nielsen får 
prisen for sit store engage-
ment i flere foreninger i lo-
kalområdet samt sin evne til 
at skabe et godt samarbejds-
klima og villighed til at tage 
en praktisk tørn - for eksem-

pel i forhold til at vedligehol-
de Vadum Bypark og beplan-
te byens blomsterkummer. 

- Ingen går forgæves til 
Lars Jørgen, hvis man mang-
ler hjælp. Han er både igang-
sætteren og den, der formår 
at skabe engagement og fæl-
les resultater til glæde og 
gavn for lokalområdet, 
fremhævede rådmanden.

De øvrige nominerede til 
Årets Landdistrikts Ildsjæl 
2013 var Ulla Manstrup fra 
Hals, Hans Jørgen Dalum og 
Vodskov Avis, Mette Nød-
skov, Steen H. Jessen og Jør-
gen T. Olsen fra Ellidshøj og 
Jens Ole Rasmussen fra Gu-
dum. Ildsjælene nomineres 
normalt af de landsbyer, de 
kommer fra, og det er Aal-
borg Kommunes Aktions-
gruppe (AKA) som udvælger 
årets modtager i samarbejde 
med udvalget for sundhed 
og bæredygtig udvikling.

Samtidig med prisen til 
årets ildsjæl vælger man og-
så en modtager af Årets 
Landdistriktsprojekt, og her 

var feltet i år noget større. 
Prismodtageren skal nemlig 
findes mellem de mange 
projekter, som har modtaget 
AKA-puljen i 2013, og her 
var der denne gang mere 
end 30 projekter.

Men det blev alligevel Stae 
Skoleskov og Stae Borger-
foreningen, som løb med 
prisen. Både fordi udvalget 
for sundhed og bæredygtig 
udvikling synes, det er et ud-
tryk for, hvordan samarbej-
de, gensidig respekt og for-
ståelse mellem lokalområ-
der og kommunen kan få 
ting til at ske til glæde og 
gavn for de lokale borgere. 
Og fordi projektet er et godt 
eksempel på, at en god ide 
kan åbne pengekasser hos 
forskellige fonde og puljer.

- Årets Landdistriktspro-
jekt-prismodtager har be-
vist, at mange bække små 
gør en stor å, mente rådman-
den.

 Skoleskoven er en offent-
ligt tilgængelig, bynær skov 
på en hektar med handicap-

Pris til ildsjæl fra Vadum

Dunjakke fra ETAGE

800 kr.

 Torben  
torbenhadsund.nshop.dk

fl ere farver

Kr.

 » Jeg er overrasket over, hvor 
mange der egentlig tog imod  
tilbuddet.
TORBEN WALTHER, indehaver af Mr Walther


