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Everyone deserves a break

Spørg dig selv:

Har vi brug 
for nogen der 
tager dig og 
dit liv alvorligt?
Vi er her for nordjyderne

Nyt tilbud til haller
DØRÅBNER: Politikere og forvaltning i Rebild håber fremstrakt hånd til 
bestyrelsen i Arena Rebild kan åbne dørene for skolebørn i hallerne Side 6-7

Et beplantet filteranlæg med aktiv beluftning renser fremover de 1000 liter spildevand, som den lille fødevarevirksomhed KT Food i Gundestrup mellem Handest og Fårup 
har i  
aktion. Installationen, der overvåges af Aarhus Universitet og støttes med et betydeligt millionbeløb af EU, er den første af sin art i Skandinavien.  Et anlæg, der overflødig-
gør kilometerlange pumpeledninger, og som med naturens hjælp, planter, ral og luft, renser spildevand helt lokalt, så det i løbet af to døgn harmløst kan sive ud  

RØDDERNE KLARER ÆRTERNE

ARDEN: Glæde hos 
togpendlerne fra 
Arden, efter DSB 
har meldt ud, at de 
fra 15. december 
sætter en ekstra 
morgenafgang ind 
på strækningen 
Hobro-Aalborg. 
 Side 4-5

DSB opfylder 
togønske

VESTHIMMER!
LAND: Efter at kom-
munen har haft en 
ejendomsmægler 
til at prissætte en 
række grunde i 
Vesthimmerland, 
bliver priserne nu 
sænket med cirka 
25 pct.  Side 8-9

Prisdyk på 
byggegrunde

VESTHIMMERLAND: Byrådspolitiker-
ne lader op til slagsmål om place-
ringen af Psykiatriens Hus i Vesthim-
merland.  Side 8-9

Gør klar til slagsmål
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Mariager!ord
Telefon 98527000 E-mail mariager!ord@nordjyske.dk  
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

Af Jesper Poulsen
jesper.poulsen@nordjyske.dk

HOBRO: Hvem kan mon 
hjælpe Fyrkatspillet med et 
gammelt omstillingsbord 
eller to, efterlyser Fyrkat-
formand Jytte Frederik-
sen?

Omstillingsbord?
Jo, for telefonen er nem-

lig kommet til Hobro i det 
herrens årti 1880erne, 
hvorunder dette års jule-
spil - Nisser På Linjen - ud-
spiller sig.

Og hvor vi nu om dage 
telefonerer mobilt eller 
smartfonisk med Graham 
Bell’s epokegørende opfin-
delse, hang datidens udga-
ve ikke bare på fastnet, 
men var tillige ude af stand 
til at kommunikere med 
omverdenen uden telefon-
damer, omstillingsdamer - 
eller telefonister, som de 
også hed.

Og de damer sad altså 
ved omstillingsborde, som 
vitterligt stadig skulle være 
til at støve op på de gule el-
ler blå tilbudssider.

 - Vi kan godt bruge et el-
ler to borde til. I forestillin-
gen har vi fire-fem telefo-
nister siddende, som pas-
ser telefoncentralen, og 
damerne bruger jo de gam-
le omstillingsborde med 
snore, forklarer Jytte Fre-

deriksen.
Fyrkatspillet mærker 

pæn efterspørgsel på bil-
letter til de seks forestillin-
ger i Hobro Theater - med 
premiere torsdag 27. no-
vember.

I historien om Nisser På 
Linjen fører manuskript-
forfatter Jørgen W. Larsen 
publikum tilbage til 
1880’ernes Hobro, hvor 
jernbanen har sat sine 
spor, og bygassen så småt 
er på vej.

Byen vokser hastigt. Så 
hastigt, at borgmester og 
bystyre har svært ved at 
følge med. Samtidig stres-
ser brygger Bie i Hobro for 
at blive først med den pils-
ner, som også Jacobsen på 
Carlsberg jagter.

Just da kommer telefo-
nen så til byen. Og dati-
dens ledningsafhængige 
telefonapparater vakte 
mindst lige så megen op-
sigt og forvirring som vore 
dages smartphones.

I hvert fald på centralen, 
hvor de ærbare telefonjom-
fruer bestemt ikke kunne 
finde på at lytte med på 
samtalerne.

Nisser På Linjen instrue-
res af Kim Brandt, musik af 
kapelmester og komponist 
Kasper Fonnesbæk Ander-
sen og koreografi af Dorte 
Mørch.

Telefoner knitrer
Telefondamerne i julespillet kan godt bruge et ekstra omstil-
lingsbord eller to. Privatfoto

HADSUND: Plejehjemmet Skovgården i Hadsund holder 
motionsuge fra og med på mandag. Beboere og persona-
le kan hver dag klokken 10 og 14 deltage i stolegymna-
stik, gåture, bowling, cykling og ringspil. Hver dag er der 
desuden almindelig træning fra klokken 9-10, hvor der 
skal cykles så mange kilometer som muligt, idet der er 
søgt sponsorater pr. kørte omgange til indkøb af en ny 
træningscykel, oplyser centerleder Dorthe Lynge. 

Motionsuge på plejehjem

W Se også lokale nyheder på  
www.nordjyske.dk/mariagerfjord 
og på tv-kanalen 24NORDJYSKE

MARIAGERFJORD: Forældre, der pønser på at sende deres børn i friskole, har i 
dag mulighed for at kigge nærmere på friskolerne i Hobro, Hvilsom og No-
rup. På Vindblæs Friskole strækker åben skole-arrangementet sig over hele 
fem timer. I Hobro og Hvilsom ”nøjes” man med at holde åbent i tre timer. 

Friskoler åbner dørene

Af Jesper Poulsen
jesper.poulsen@nordjyske.dk

GUNDESTRUP: Et beplantet fil-
teranlæg med aktiv beluft-
ning. Har man hørt mage?

Tilmed det første af sin art 
i Skandinavien. Installeret 
og sat i drift hos Kai og Karin 
Thomsen og deres syv ansat-
te på KT Food, Randersvej 
147, i Gundestrup.

Og endda både med be-
tragtelig EU-millionstøtte og 
under ugentlig overvågning 
af Aarhus Universitet.

Et anlæg, der overflødig-
gør kilometerlange pumpe-
ledninger, og som med natu-
rens hjælp, planter, ral og 
luft renser spildevand, så 
det i løbet af to døgn harm-
løst kan sive ud i den nærlig-
gende Fårup Bæk.

Åbent hus i går
I går eftermiddags havde 
den lille fødevarevirksom-
hed i landbrugsbygningerne 
mellem Handest og Fårup 
for en stund påkaldt sig små 
to snese kloakmestres, uni-
versitetsforskeres og kom-
munale miljøfolks opmærk-
somhed

Jo, for KT Food befinder 
sig uden for kloakkers lov og 
ret. Så langt ude på landet, 
at man gør bedst i at finde en 
lokal løsning til at rense de 
daglige 1000 liter spilde-
vand, fødevarevirksomhe-
den kaster af sig under pro-
duktionen af sky, røræg, sov-
sekulør - og flyvefisk til 
charterbranchen, såmænd.

Producent Kai Thomsen 
følte, at noget måtte gøres, 
da han for et par år siden fra 
kommunen fik besked på, at 
hans gamle rodzoneanlæg 
tilbage fra amtets tid i slut-
halvfemserne ikke længere 
rensede tilfredsstillende.

Løsning lå på landsskue
Fra Mariagerfjord Kommu-
ne, som jo er godt i gang med 
at sikre fjorden mod spilde-

vand - også fra landejen-
domme og sommerhusom-
råder - fik Thomsen besked 
om at forbedre sin spilde-
vandsrensning

 - Jeg tænkte, at jeg lige så 
godt kunne gå i gang med 
det samme, men det kom da 
noget bag på dem hos kom-
munen, at jeg så hurtigt 
fandt en løsning, gnægger 
Kai Thomsen.

På Landsskuet i Herning i 
2013 faldt han i snak med 
René Kilian fra Bryrup-fir-

maet Kilian Water, der pro-
jekterer, etablerer og vedli-
geholder beplantede, beluf-
tede filteranlæg til at rense 
spildevand der, hvor rørlag-
te kloakker eller pumpeled-
ninger ikke når ud.

EU-støtte for millioner
Med sine samarbejdspartne-
re i Belgien og Spanien var 
han netop da på udkig efter 
en mindre industrivirksom-
hed ude på landet, som med 
EU-støtte ville være villig til 

at lade sit spildevand rense.
 - Vi var nok på udkig efter 

en noget større virksomhed, 
men KT Food virkede meget 
interesseret.

- Virkelig et projekt med 
perspektiver i, fordi vi viser, 
at selv fra en industrivirk-
somhed kan spildevand 
godt behandles decentralt, 
og at man kan undgå 20-30 
kilometer lange pumpeled-
ninger.

Man kan spare en masse 
ved at etablere små, lokale 
anlæg, der renser spildevan-
det på stedet, forudser René 
Kilian, hollandskfødt miljø-
ingeniør på et landbrugsuni-
versitet i fødelandet.

- Hvis man ville, kunne 
man genanvende det rense-
de spildevand til skyllevand 
til toilettet, tilføjer han.

Universitetet følger med
Forsøget er splittet op i fire 
anlæg på henholdsvis 16, 
16, tre og tre kvadratmeter - 
med henblik på at afprøve 
varianter og sammenligne 
resultater.

 - Denne forskning giver os 
en rigtig god viden om, hvor-
dan vi behandler industri-
spildevand bedre, og siden 
igangsætningen i august har 
vi været herude for at tjekke 
anlæggene en gang om 
ugen, forklarer colombian-
ske Carlos Arias, ph.d., ansat 
ved Bioscience på Aarhus 

Spildevand 
skal da  
renses lokalt
FØRST I NORDEN: Under stor bevågenhed luftede  
KT Food i går eftermiddags sit spildevand og viste sit  
beplantede !lteranlæg med aktiv beluftning

Skitse over et aktivt beluftet filteranlæg i en af de fire varianter, 
som afprøves på Randersvej 147.  Skitse: Kilian Water

 {Helt i bunden af anlægget - cirka 70 centimeter nede - placeres 
en membran af plast og fiberdug.

 {Ovenpå lægges ral/småsten, hvorpå der danner sig en film. 
Den æder af de forurenende stoffer.

 { I toppen plantes gul iris og almindelig siv, hvis rødder også 
æder af fosfor og kvælstof.

 {Processen fremmes ved at belufte med trykledning, og ilten 
sørger for et godt miljø, så de gode bakterier arbejder som i en 
god kompostbunke, der får tilført luft.

 {Spildevandet lukkes ned via trykledning, og via en drænledning 
sendes det renses spildevand retur.

 {Renseprocessen tager lige knap to dage.

 {Andre varianter med både aktiv og passiv beluftning inddrages 
i processen for at kunne sammenligne resultater.

 {Anlæggene fylder enten 16 eller 3 kvadratmeter.

 { I en af varianterne opsuges og bindes fosfor via grus.

 {Hele forskningsprojektet inklusive anlæg koster 9 millioner kro-
ner. Heraf støtter EU med 6.775.000 kroner.

 {Samarbejdspartnere er danske Kilian Water, spanske Sea Aqua, 
belgiske Rietland, Aaarhus Universitet, kloakfirmaet Kringelhov-
gaard og KT Food.

 {Siden august er 60.000 liter spildevand løbet gennem rense-
anlægget.

FAKTA
RENSNING MED BELUFTET, BEPLANTET FILTER
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ARDEN: Centerrådet på Solgården i Arden frister atter i år med velstegt and 
mortensaften. Der er også lagt op til hygge med musik leveret af Leif Told-
borg. Alle er velkomne til at sætte sig til bordet mandag 10. november kl. 18, 
men det kræver forudgående tilmelding.

Andesteg på Solgården

MARIAGERFJORD: Onsdag af-
ten 30. oktober opførte 
skuespiller Pia Rosenbaum 
monologen ”Hunden er 
rask” i dramarummet på 
Mariagerfjord Kulturskole 
foran en lille flok teaterin-
teresserede fra Mariager-
fjord og en læsekreds fra 
Rebild.

Forestillingen er en af 
Folketeatrets turnéforestil-
linger, som Teaterkredsen 

Mariagerfjord har engage-
ret til Hobro.

Stykket handlede om 
forfatteren og dokumen-
tarfilminstruktøren Sonja 
Vesterholts usædvanlige 
liv bag jerntæppet under 
den kolde krig i Leningrad 
indtil 1970, hvor hun gifte-
de sig med den danske stu-
derende Ole Vesterholt og 
rejste til København.

Livet bag  
jerntæppet

Folketeatrets medarbejder, Tommy Jensen, og en af Teaterkred-
sens frivillige hjælpere, Ole Hansen, sørgede for, at scenografi-
en til forestillingen kom på plads.  Privatfoto

HOBRO: Hjerneskadefore-
ningen Himmerland har i 
samarbejde med LOF Ma-
riagerfjord/Rebild engage-
ret en af de største kapaci-
teter i Danmark inden for 
hjerneskadeområdet. 

Det er sundhedschef på 
Vejlefjord Rehabiliterings-
center Anders Degn Peder-
sen, som er specialist i neu-
ropsykologi og tidligere 
har fungeret som ledende 
neuropsykolog på Hammel 
Neurocenter. 

Han kommer til Hobro 
og holder foredrag på Be-
handlingscentret Øster-
skoven mandag 10. no-
vember. 

 Anders Degn Pedersen 
vil fortælle om de psykiske 
følger, der kan opstå i køl-
vandet på en hjerneskade. 
Med baggrunden i viden 
fra forskningslitteraturen 
vil han også give svar på en 
række spørgsmål, der mel-
der sig i forbindelse med 
hjerneskade, bl.a. om der 

er en sammenhæng mel-
lem hjerneskade og de-
pression og andre psykia-
triske lidelser. 

120.000 mennesker i 
Danmark lever med en er-
hvervet hjerneskade. 
Hvert år kommer der 
20.000 nye til, altså hver 
dag omkring 50 menne-
sker, som pludselig får de-
res liv ændret radikalt. 

Ekspert fortæller 
om hjerneskade

Anders Degn Pedersen fortæl-
ler om hjerneskade

René Kilian byder rundt. Hvem vil gerne smage det rense spildevand? Foto: Michael Bygballe

Kai Thomsen med kasket, og som driver KT Food i Gundestrup, var manden i centrum denne onsdag 
eftermiddag. 

Universitet og i går på besøg 
med studerende fra Aarhus.

- Jeg har etableret flere al-
mindelige husstandsanlæg 
rundt i det midtjyske, men 
aldrig tidligere et beplantet 
filteranlæg som dette.

- Egentlig ganske utroligt, 
at sådan noget bette skidt 
som et minianlæg på kun tre 
kvadratmeter kan rense van-
det så rent, funderer kloak-

mester Anders Wegger fra 
Kringelhovgaard i Hammer-
høj ved Tjele.

Hans vvs-firma står for in-
stallationen hos KT Food.

Mageløs økologi
Også kollega Johannes Mol-
tesen fra Allingåbro med en 
fortid som økologisk kvæg-
bruger studerer de mageløse 
økomekanismer.

Engang installerede han et 
stort anlæg til processpilde-
vand til slagtehuset i Nørre 
Onsild.

- Men det her er godt nok 
et rigtig spændende projekt. 
Bare lidt ærgerligt, at strøm-
men til pumpen jo trækker 
lidt fra på det grønne regn-
skab, indvender Johannes 
Moltesen med et svedent 
grin.

- Eller sagt på jysk: Hvor er 
det træls, at det ikke var mig, 
der fik den her idé.

»!Bare lidt ærgerligt, 
at strømmen til 

pumpen jo trækker lidt 
fra på det grønne regn-
skab. Eller sagt på jysk: 
Hvor er det træls, at 
det ikke var mig, der fik 
den her idé. 
JOHANNES MOLTESEN, kloakmester, 
Allingåbro


