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Velkommen.
Der er ca. 230 medlemmer og vi er pt. 9 i bestyrelsen.
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Landdistrikstpris
April 2018

Gandrup Borgerforening
”for via mange initiativer
at skabe en super god by

at bosætte sig i”

I 2018 var Gandrup Borgerforening indstillet til Landdistriktsprisen. Vi vandt ikke, men 
er stolte over at være nomineret. Foreningen var repræsenteret – i flotte nye veste.

2



Toiletbygning ved Teglværkssøerne
April 2018

I april blev opførelsen af Toiletbygningen ved Teglværkssøerne startet.
Forinden var der blevet gravet el-ledninger ned.
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Toiletbygning ved Teglværkssøerne
April 2018

Og der var blevet etableret vandledning.
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Toiletbygning ved Teglværkssøerne
April 2018

I den forbindelse blev der lagt en vandslange tværs over søen fra vandværket og over 
til toiletbygningen.
Det var den korteste vej (og måske også den sjoveste).
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Toiletbygning ved Teglværkssøerne
April 2018

Det har været et arbejde med kæmpe frivillig arbejdskraft langt hen ad vejen.
Det var kun elektriker, smede og folk til taget, hvor det var nødvendigt at hyre betalt 
arbejde.
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Toiletbygning ved Teglværkssøerne
Maj/Juni 2018

Bygningen var klar til at blive taget i brug i juli.
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Toiletbygning ved Teglværkssøerne
Juli 2018

Toiletbygningen bliver flittigt benyttet, men desværre er der også nogle, som ikke 
behandler den så pænt.
Vi var en overgang plaget af ødelæggelser derude. Nu har vi fået sat kamera op, og 
det ser ud som det har hjulpet.
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Ny belægning i grillhytten
Juli 2018

Efter holdet var færdig med toiletbygningen blev der lagt fliser i grillhytten.
Den er nu er meget lettere at feje og er blevet mere tør.
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Grundlovsfest
Juni 2018

Grundlovsfesten i 2018 var igen en succes med mange mennesker og godt vejr.
Talerne var Niels Busk for Venstre, Lasse Frimand Jensen for Socialdemokratiet og 
Niels Chr. Kobbelgård, som er domprovst i Aalborg.
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Grundlovsfest
Juni 2018

Der var underholdning af Gandrup Folkedansere, Juniorholdet Nordøst samt Hals 
Sangkor.
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Sankt Hans
Juni 2018

Sankt Hans aften havde vi Skoleleder Anders Borkmann fra Gandrup Skole som taler.
Gandrup Harmonikaklub underholdt og spillede til fællessangene, og som vi plejer 
blev der grillet medbragt mad og brændt bål af med en flot heks.
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Sankt Hans
Juni 2018

Der var afbrændingsforbud i store dele af landet, men heldigvis ikke i Aalborg 
Kommune ☺
MEN på grund af det varme vejr, var vand og øl lidt lunkne - det sker ikke igen lover 
vi..

14



Får ved Teglværkssøerne
2018

Som et led i naturpleje, har vi haft får i indhegningen ved Teglværkssøerne. Det er 
rigtigt hyggeligt for folk i alle aldre.
Vi er så heldige at Jens Jørgen gerne vil have sine får til at gå derude igen i 2019.
Vi har nu ryddet op i indhegningen og der bliver slået græs, og der er også blevet 
lavet et godt halvtag til fårene.
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Gandrup Hundeskov klar til brug
August 2018

Hundeskoven er blevet plantet og gror rigtigt godt.
Vi har fået sat en kæmpe sten derop, hvorpå Johanne Pallisgård har skrevet "Gandrup 
Hundeskov".
Der bliver lavet legeplads, parkering og bord-bænkeområde. Vi er ikke helt færdig 
endnu, men når vejret bliver lidt bedre, bliver der lavet sandkasse, nogle sten til at 
kravle på og så nye bord-bænkesæt.
Vi skal også have ryddet op og så skal der laves en sti, så man kan gå fra Tunnelen og 
ind af lågen ved Omfartsvejen.

16



Stationspladsen
2018

Stationspladsen er også blevet færdig i det forløbne år. Det er blevet en helt 
anderledes plads at se på med flotte store træer, nye bord-bænkesæt og 
stenmelsstier.
Der mangler bare at blive sået græs, når vejret bliver lidt lunere. Pladsen er med til at 
forskønne en ellers kedelig plet i byen. Og den bliver allerede brugt meget.

17



Bedsteforældredag
Juli 2018

I juli holder vi vores bedsteforældredag. Det var også en dejlig dag med meget varme.
Ole B. Henriksen kom og lavede konkurrencer med deltagerne - børn som voksne. Der 
var et stort fremmøde og Brugsen gav kage og vi lavede kaffe og saftevand på 
pladsen, nu der er kommet strøm derud.
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Traktortræk
September 2018

Et af de store trækplastre i Gandrup er Traktortrækket. Det blev afholdt første lørdag i 
september med rigtigt mange mennesker. Igen var vi heldige med vejret, og der blev 
opnået et flot overskud til deling mellem Sportsklubben og Borgerforeningen.
I år var der gjort mere for børnene. Der var hoppeborg og skattejagt. Og tak til de 
mange frivillige der hjalp til fra de to foreninger.
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Julebelysning
December 2018

Årets sidste aktivitet er at få sat julebelysning op og taget det ned igen.
Vi fik i år hjælp af en enkelt frivillig hjælper.. Vi har forsøgt at hente hjælp via 
Facebook, men det giver ikke så meget feed back. Vi vil gerne have hjælp, og vi 
hygger os jo samtidig.
Vi vil arbejde på at få flere stjerner til gadelygterne, da der mangler på blandt andet 
Bredgade, Stationsvej og Teglværksvej.
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Blomsterkummer
2018/2019

Blomsterne i kummerne bliver udskiftet 3 gange om året. Kommunen leverer 
sommerblomster i juni og gran til december. Om foråret plantes der forårsblomster 
som Borgerforeningen selv betaler. Tirsdagsklubben tager sig af den ugentlige tjans 
med vanding.
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Grødeskæring
December 2018

I de sidste dage af året fik vi foretaget grødeskæring omkring Teglværkssøerne.
Det hjælper meget at sivene bliver holdt nede, og så giver det en fantastisk udsigt 
derude.
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Grødeskæring
December 2018

Desværre blev vandledningen kappet over under grødeskæringen, men det blev 
heldigvis opdaget dagen efter, så der blev hurtigt lukket for vandet.
Slangen blev repareret igen lige efter nytår og nu er den lagt længere ned og mærket 
op, så det ikke sker igen.
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1. spadestik ”Ved Søerne”
Oktober 2018

Gandrup er en by i udvikling. Der bliver solgt mange huse og husene der blev bygget 
på Mellemvang og ved Søerne er lejet ud.
Det er et positivt signal for byen og positivt for skole og børnehaver samt forretninger 
og foreningsliv.
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Tegllunden
Oktober 2018

Tegllunden er tæt på at være færdig. Der er lavet parkour bane, skater bane og andre 
lege-redskaber og de er flittigt taget i brug.
Stien fra Aalborgvej til Bredgade bliver færdig i foråret og så bliver der også snart 
lavet belysning derovre.
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2019
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Fastelavn
Februar 2019

Året er startet med fastelavnsfest i hallen med 230 deltagere. Dagen blev indledt med 
underholdning ved sognepræst Anders Grinderslev.
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Fastelavn
Februar 2019

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med fastelavnsboller og tøndeslagning og leg.
Arrangementet afholdes sammen med FDF, Holtet Idrætsforening og GS venner.
Det er en hyggelig tradition, som vi håber at fortsætte med.
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Affaldsindsamling
Marts 2019

Søndag den 31. marts 2019 Kl. 10.00
Ved Gandrup Hallens Cafeteria

Som noget nyt holder vi en tiltrængt oprydning i byen.
Det er den 31. marts der er affaldsindsamling, som vi håber mange vil deltage i.
Vi mødes ved Gandrup Hallen, hvor der uddeles sække og områder. Bagefter er der 
kaffe og kage som tak for hjælpen.
Det er i samarbejde med Gandrup Samråd. Det afvikles over hele landet under 
Danmarks Naturfredningsforening
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Flagstænger
2019

Vi er pt. ved at søge fonde om penge til nye flagstænger. Det er ca. 90 træstænger, 
der skal udskiftes til glasfiberflagstænger.  
Der er bevilliget 40.000 fra Hals Fonden og Ulsted Fonden søges den 1. april. Begge 
fonde er under Sparekassen Vendsyssel. 
Der skal laves nye huller i fortovet, som dækkes af et fastsiddende låg, så der ikke er 
nogle der kommer til skade - her tænker vi på dårligt seende og hundepoter.
Vi håber projektet kan startes op i sommerens løb.
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Gandrup Borgerforening
2019

kontakt@gandrupborgerforening.dk

Vi vil også gerne have lavet et halvtag ude ved grillhytten til grillerne. De kan ikke 
være inde i grillhytten, da det sviner meget med sod og der bliver brændt pinde af i 
grillerne derinde.

Vi vil i 2019 prøve at profilere Borgerforeningen lidt mere, ved at stå ved Spar og 
Brugsen en dag, for at fortælle om vores arbejde.
Input og nye ideer er altid meget velkomne. Vi er ikke længere væk end en telefon 
eller mail.
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Gandrup Borgerforening
2019

Ellers fortsætter vi med alle arrangementer igen i 2019:
Grundlovsdag med Rådmand Maj-Britt Iversen, Folketingsmedlem for venstre Preben 
Bang Henriksen og måske Jens Jacob Jensen som talere.
Underholdning leveres af Skansespillet, Gandrup Folkedansere og Hals Sangkor.

Sankt Hans taler bliver Chr. Roar Pedersen, Hals/Hou kirke.
Bedsteforældredag med Ole B. Henriksen.
Traktortræk lørdag den 7. september.
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TAK.
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