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Af Marianne Isen

marianne.isen@nordjyske.dk

2. ETAPE af Landsbyløbet fin-
der sted 14. maj.Start og mål 
by er Ravnshøj.  Hvor flage-
ne selvfølgelig vil vejre. Vi 
har modtaget denne omtale 
fra tovholder i Ravnshøj Le-
ne Nielsen:

Da LandsbyLØBET netop 
har modtaget Sundhedspri-
sen, har vi i Ravnshøj invite-
ret formanden for Sund-
hedsudvalget Christina Lyk-

ke til at holde en tale. Mon 
ikke hun kommer ind på 
Sundhed, fællesskab og glæ-
de.  Vi håber, hun har nogle 
fra Sundhedsudvalget med, 
så de oplever den glæde, 
stemning og fællesskab som 
er med til gøre landsbyerne 
til gode steder at bosætte sig. 

Der løbes / cykles i LOOP 
– Fra Ravnshøj går turen 
igennem Åsted som i dagens 
anledning vil være festlig 
pynte, turen fortsætter til 
Skærum, hvor der er depot 

ved Aktivitetshuset, fælles-
skabet fortsætte efter løbet 
med tændt grill.  Turen fort-
sætter ud i de smukke Katsig 
Bakker inden Hjørringvej 
krydses og fortsætte igen-
nem Skovplantagen ved 
Skårupgaard.  Det er på den-
ne strækning, at løbet sniger 
sig ind i Hjørring Kommune 
– Dvergetved hvor der er de-
pot.  Et enkelt tlf. opkald og 
friske borgere i Dvergetved 
var klar med hjælpende 
hænder. 

Østerholmen Legeplads er 
depotet hvor der bages pan-
dekager – fra Østerholmen 
går turen til Kvissel, hvor 
endnu et depot vil byde på 
lækkerier.  For løberne på 
10-14 km distancen vil der 
endvidere være mulighed 
for frisk forsyning ved P 
plads til Elling plantage.

I start område vil der være 
en festlig stemning leveret af 
Mobildiskotek Unique – i 
samarbejde med folkene 
bag Rock på Knivholt kom-

me vil til at høre god blandet 
musik.  Der vil være et godt 
tilbud fra Rock samt udlod-
ning af et par præmier.

Husets Venner vil sørge at 
der kan nydes både mad og 
drikke i området. 

I fest området vil der være 
rig mulighed for at benytte 
skaterrampe, multibane el-
ler den nye legeplads. 

Det er vigtigt at pointere, 
at løbet den 14. maj er et fæl-
lesskab på hele ruten, i hver 
af byerne er der ildsjæle som 

hjælper med afviklingen. Vi 
har holdt et par fællesmøder 
for at planlægge. Der arbej-
des på højtryk på at elever 
fra Ravnhøj Skole tilmelder 
skolehold, - børn under 16 
deltager gratis.

Det vil også være elever fra 
skolen som være medalje pi-
ger/drenge. 

Forud for løbet indkøbes 
og pakkes der depotkasser  - 
frugt, chokolade, chips og 
andet lækkert som kan ny-
des ude på ruten. 

Ravnshøj fejrer at Landsbylø-
bet fik Sundhedsprisen

Af Marianne Isen

marianne.isen@nordjyske.dk

LANDSBYLØBET, DER netop 
har fået et stort skulderklap i 
form af kommunens Sund-
hedspris, kan i den grad glæ-
de sig over opbakning på fle-
re måder. Da årets løb starte-
de tirsdag aften var der 470 
deltagere børn som voksne, 
og værterne fra startstedet 
Voerså havde pyntet sig med 

guldhår.
- Guldhåret handlede om, 

at de har deres landsbyklyn-
ge Østkystens Guld (Voerså, 
Lyngså, Præstbro, Mølholt, 
Ørtoft og Stidsholt), som de 
er stolte af, fortæller Catha-
rine Jochumsen fra Gærum. 
Hun er næstformand i fore-
ningen Landsbyløbet i Fre-
derikshavn Kommune, som 
har overtaget løbet efter det 
for tre år siden blev startet 
op ad Distriktsudvalget.

Udover det flotte deltager-
antal på en dejlig forårs tirs-
dag aften kan arrangørerne 
også mærke opbakningen i 
det lokalområde af Frede-
rikshavn Kommune, hvor lø-
bet finder sted.

- Fællesskab er vores over-
ordnede tema, og vi kan be-
styrelsen virkelig mærke, 
hvordan de frivillige bakker 
op. På en løbsdag alene er 
der over 100 timers frivilligt 
arbejde, fortæller Catharine 

Jochumsen.
Opbakning er i følge næst-

formanden et særkende ved 
landsbyer. Man giver en 
hånd med, hvis der skal ske 
noget i ens by.

- Derfor var jeg også stolt 
som en pave over, at vi fik 
Sundhedsprisen, det er en 
pris til alle de mange, mange 
mennesker ude i landsbyer-
ne, som har knoklet med at 
få det her løb op og stå og af-
viklet, siger Catharine Jo-

chumsen.
Løbet var i øvrigt ved at 

blive ”løbet” over ende i fjor 
og kom ud med et mindre 
underskud. Der deltog rigtig 
mange børn og unge, som er 
med gratis. Hver tredje del-
tager i år og i fjor var under 
17 år.

- Det er vi rigtige glade for 
og vil fastholde at børnene 
er med. Men der var allige-
vel udgifter til dem blandt 
andet bustransport mellem 

de to byer, der var start og 
mål.

På foreningens generalfor-
samling blev det derfor be-
sluttet, at i 2019 skal start og 
mål være samme sted på alle 
etaperne. 

- Dermed kunne vi spare 
på udgifterne, og samtidig 
er det også nemmere med 
logistikken på denne måde, 
oplyser Catharine Jochum-
sen.

Landsbyløbet oplever stor op-      bakning hele 
vejen rundt

Guldhåret på deltagerne symboliserer, at landsbyerne i området er sammen i en klynge, Østkystens 
Guld, hedder den.

Landsbyløbet startede i Voersaa. I løbet af sommeren kommer løbet igennem 26 landsbyer på otte 
etaper. Foto: Martin Damgård

Landsbyløbet startede tirsdag aften i Voerså. I løbet af sommeren 
kommer løbet igennem 26 landsbyer på otte etaper, og der er sær-
lige medaljer, hvis man har gennemført alle otte Landsbyløb. 
Foto: Martin Damgård

Der er stort set en etape på cykel eller løb, som kan passe til den 
enkelte. Foto: Martin Damgård

Foto: Martin Damgård
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Aagaard 
Brolægning & Multiservice
v/Henrik Aagaard
Tlf. 23 31 22 14 . www.aagaard-brolaegning.dk

MANGE ÅRS ERFARING  •  EFFEKTIV MASKINPARK

TIL PRIVATE OG ERHVERV • KØRER I HELE VENDSYSSEL

Ring til Henrik og få et
GODT TILBUD når det drejer sig om:

Tlf. 23 31 22 14 . www.aagaard-brolaegning.dk

Samarbejder
med

kloakmester

• Brolægning
• Terrasseanlæg
• Indkørsler

• Gravearbejde
• Snerydning
og meget mere!

Menuen

 Skærising roulade med fyld af jomfruhummer  
og estragon dressing

Røget kuller med røgeost og croutons

Ovnbagt kulmule med persille topping og persillerod

Vores gode brød og smør

Langtidsstegt kalveculotte med timian

Saltet skinkestegt med hvidløg og hyben

Ovnbagte gulerødder med brunet smør

Kål med tørsaltet bacon og skalotteløg

Rustiksalat med græskar, sennep, hyldeblomst  
og ristede kerner

Stegte små kartofler med rosmarin og citron

God sauce

Ost og sprødt

Chokolademazarin med karamel, hvid  
chokolade creme, kandiseret chokolade og 

chokolade-vanilje parfait   

268.- pr pers.
 

Vi går meget op i sæson og smag, så derfor skifter menuen  
selvfølgelig med naturens naturlige skift.

Lidt af det heLe buffet, 
nOK OG GOdt 
essensen af den gode buffet, er vel den gode 
mad og smag?

Min 20 personer

jordnær - smag - hygge

Åbningstider:
tirsdag - lørdag fra kl. 17:30

danmarksgade 69 l fr.havn
t: 2329 1088 
restaurantessens@gmail.com

essens - ud af huset

GL. AALBORGVEJ 3  •  SÆBY  •  TLF. 9689 6600  •  IKON-AS.DK

AUT. KLOAKMESTER
STØBNING AF SOKLER

ENTREPRENØRARBEJDE
TERRASSER OG INDKØRSLER

GRAVE- OG ANLÆGSARBEJDE
KLOAKERING OG SEPARERING

MONTERING AF ROTTESPÆRRE

Landsbyløbet oplever stor op-      bakning hele 
vejen rundt

Foto: Martin Damgård

Landsbyløbet starter i Voersaa. I løbet af sommeren kommer løbet igennem 26 landsbyer på otte eta-
per. Foto: Martin Damgård

Landsbyløbet starter i Voersaa. Her byder det lokale medlem af Distriktsudvalget Mette Hardam (V) 
velkommen. Foto: Martin Damgård


