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Vibeke Velff, Lundby. Peter kVist, Lundby.

GistrUP: Gistrup kirke holder tirsdag 15. marts kl. 19.30 
en salmesangsaften, hvor der bliver mulighed for ikke 
bare at synge nogle af de kendte salmer, men også nogle 
af de nye, der er kommet med i Salmebogen i den seneste 
udgave. Der er i forhold til kirkebladet tale om et nyt ar-
rangement, for det programsatte blev rykket frem som 
følge af et afbud i sidste måned.

Salmesangaften i Gistrup kirke
GUNDerUP: I forbindelse med sogneeftermiddagen 
onsdag 16. marts kl. 14 i konfirmandstuen i Gun-
derup er der mulighed for at synge foråret ind. Så-
ledes vil Kristina Anna Hove synge for, mens kir-
kens organist Gitte Rolighed spiller klaver.

Sangeftermiddag i Gunderup

Håndbold, 2. division kvinder
Aalborg Hk-Aalborg kfUM 26-
31
AAlbOrG: Lokalopgøret var 
af stor betydning for begge 
hold, da nedrykningsspø-
gelset for begges vedkom-
mende bankede alvorligt 
på med tre kampe tilbage 
af årets turnering. Aalborg 
DH’s divisionsreserver fra 
KFUM lagde bedst ud spil-
lede en rigtig god første 
halvleg. Efter pausen blev 
gæsterne grebet af nervøsi-
tet, og Aalborg HK kom 
næsten helt op på siden af 
gæsterne. Mod kampens 
slutning var der ikke mere i 
hjemmeholdet, og Aalborg 

KFUM kunne igen trække 
fra og sikre sig sejren på 
31-26.

Resultatet betyder at 
AHK næste sæson er at fin-
de i 3. division, da holdet 
med to kampe tilbage ikke 
længere kan komme op 
over nedrykningsstregen, 
mens Aalborg KFUM med 
sejren sikrede sig mod di-
rekte nedrykning. Holdet 
ligger stadig til at skulle 
spille kvalifikationskampe 
om at undgå nedrykning, 
og skal derfor i sæsonens 
to sidste kampe hente 2 
point på HF Mors for også 
at undgå det. � jeege

KFUM sendte AHK 
ned i 3. division

AAlbOrG: Foråret presser 
sig mere og mere på. Nu 
har også motionscykelryt-
terne fundet jernhestene 
frem og kastet sig ud på 
landevejene.

Aalborg Cykle-Ring Mo-
tion havde standerhejs-
ning søndag, og det foregik 
i pænt vejr - tørt, overskyet, 
en temperatur i omegnen 
af 5 grader, svag vind og 
næsten tør asfalt.

Efter velkomst af for-
mand Jan Gerberg Skals 
kørte alle i samlet flok om-
kring Klitgaard til Store 
Restrup, hvor formanden 
gav løbet fri til race frem til 

Aalborg-byskiltet i Hasse-
ris Enge.

Da 53 mere eller mindre 
trætte m/k cyklister nåede 
tilbage til klublokalerne i 
Foreningshuset på Ny Kær-
vej 2A, efter at have tilba-
gelagt godt 40 km på lan-
devejen, stod der varm 
suppe, kolde øl og vand og 
varm kaffe klar. 

Aalborg Cykle-Ring Mo-
tion har jubilæum i år. 10. 
april er det nøjagtigt 20 år 
siden, der blev holdt stif-
tende generalforsamling. 
Jubilæet fejres på dagen - 
men først efter den ordi-
nære søndagstræning.

Trængsel på  
landevejen

53 ryttere fra Aalborg Cykle-Ring Motion på årets første træ-
ningstur. Privatfoto
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