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Menighedsmøde i Multihuset i Ø Hurup.
Ø. Hurup menighedsråd inviterer til det åbne menig-
hedsmøde den 22. november kl. 19.30 i Multihuset i Ø. 
Hurup.
Menighedsrådet vil fortælle om emner, som har opta-
get menighedsrådet det sidste år. Herunder budget og 
regnskab. Desuden vil vi gerne drøfte punkterne:
•Hvorfor er vi blevet grøn kirke? Og hvordan passer vi  
  på vores kirke.
•Hvordan arbejder vi sammen med de øvrige  
  foreninger i ”Det gode liv i Ø. Hurup”? 
  Kan samarbejdet med foreningerne udvides?
•Udvidelse af menighedshuset 

Vel mødt
Ø. Hurup Menighedsråd

INFORMATION
Randers Kommune · www.randers.dk

OFFENTLIG HØRING 
OG BORGERMØDE 
OM NYE VINDMØLLER VED OVERGAARD
Randers Byråd har den 6. november 2017 vedtaget planforslag og miljørapport 
for opstilling af 46 nye vindmøller i den eksisterende vindmøllepark ved Over-
gaard.

En otte uger lang offentlig høring om planforslag og miljørapport er igangsat med 
digitale annoncer den 8. november 2017. Den offentlige høring løber til den 3. 
januar 2018.

Der er tale om at udskifte 30 eksisterende ældre vindmøller med 30 nye møller, 
samt at opstille 16 nye vindmøller på placeringer, hvor der ikke tidligere har været 
møller. De nye vindmøller ønskes opført med en totalhøjde på mellem 148 m og 
149,99 m.

Indbydelse til debat og offentligt borgermøde
Alle er velkomne til at komme og høre om projektet og planforslagene på det 
offentlige borgermøde, der afholdes i Udbyneder Forsamlingshus, Udbynedervej 
25, 8970 Havndal, mandag den 4. december 2017 fra kl. 19.00 til 21.00.

Høringsfrist
Høringssvar kan sendes på e-mail til plan@randers.dk. Høringssvar skal være 
modtaget af kommunen senest den 3. januar 2018.

Mere information
Planforslag, miljørapport og flere oplysninger  
kan ses på: plan.randers.dk/overgaard

Læs mere om stillingerne og se flere spændende job 
på www.mariagerfjord.dk/job 

          

 
Nyeste stillinger 

• Støttepædagog

• Sygeplejerske

• Pædagoger

• Social og sundhedsassistent

Foredrag i Den Bette Skole
Eftermiddagshøjskole mandag den 20. november 2017

Den Bette Skole i Skelund Elkærvej 2.
Kom og hør Helga Moos Iversens foredrag  

- Uden Birgitta - intet Mariager !
Pris 80 kr. incl. kaffe og brød.

Arr. Seniorklubben i Skelund
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Gudstjenestetider:
Søndag den 29. oktober 2017

* = Kirkebil kan benyttes       
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Søndag den 19. november 2017
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HOLDER LUKKET FREDAG D. 17. NOV. 
DA VORES SERVER SKAL SKIFTES UD

Vi henviser akutte patienter til Lægehuset i Fårup, 
Butikstorvet 6, 8990 Fårup, Tlf. 8645 2211

JULEFROKOST
Lørdag den 25. november kl. 12.00

i Hadsund KulturCenter

Kom og vær med til god mad og hyggeligt  
samvær. Vi håber at se rigtig mange af vore 
lokale medlemmer.
Stort lotteri med mange flotte sponserede 
gaver.
Pris 155,- kr. ekskl. drikkevarer
Tilmelding til Inger Lene Pedersen,  
tlf. 98 57 33 91 eller Lilli Harbo tlf. 98 57 19 53  
mellem kl. 8 - 9 eller på vores hjemmeside: 
www.aeldresagen.dk/hadsund  
Tilmelding senest 23. november.

Hadsund By’s Fjernvarmeværk
Fabriksvej 1

9560 Hadsund
Tlf.: 98 57 16 32

www.hdsfv.dk
info@hadsundfjernvarme.dk

CVR nr. 60 56 77 19

TILSKUD TIL  
ENERGIBESPARELSER!
Er du håndværker og laver energibesparende 

tiltag i private hjem og hos virksomheder? 

Det kan være indenfor el, vvs, isolering eller  
skift af vinduer mv. Så kom og hør nærmere om, 

hvordan du får udbetalt tilskud til dit projekt/opgave.
Hadsund Fjernvarme lancerer en ny energi- 
portal, hvor håndværkere kan indberette de  

energibesparende tiltag de planlægger at udføre  
hos private og erhverv.

Kom og hør nærmere om løsningen
torsdag d. 16/11-2017 kl. 14.00 på værket,

Fabriksvej 1, Hadsund  hvor vi også har lidt  
til ganen. Tilmelding til værket inden d. 15/11-17

Med venlig hilsen Hadsund Fjernvarme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelser

TIL OPSLAGSTAVLEN
Har du ikke fået Hadsund Folkeblad  
så ring til NORDJYSKE Distribution  

Mandag kl. 8.00-15.00 
Tirsdag kl. 10.30-15.00 
Onsdag kl. 8.00-16.00 
Torsdag kl. 8.00-16.00 
Fredag kl. 10.30-15.00

Tlf. 99 35 34 34
Med venlig hilsen

Læs Hadsund Folkeblad hver uge!
Vil du have lokale 
butikker i morgen 

- så brug dem i dag....

Bliv synlig på 
nordjyskejob.dk
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Mellerup: Lørdag den 11. no-
vembervar der fernisering i 
Nørhald Kunstforening på 
den årlige lokaludstilling. 
I Nørhald Kunstforening er 
mange af medlemmerne selv 
aktive kunstnere, og derfor er 
der tradition for at afholde 
en lokaludstilling, hvor med-

lemmernes egne værker ud-
stilles. I år udstiller seksten 
kunstnere: Kurt Poulsen, El-
se Hundevad, Gerda Peder-
sen, Henning Højlund, Lise 
Brokholm, Vibeke Henrik-
sen, Mai Klemmensen, Ma-
ria Fangel, Signe Kolding, 
Dorte Hundevad, Michelle 

Marhauer Pedersen, Hans 
Hundevad, Henrik Kjærga-
ard-Jensen, Dan Brokholm, 
Olesen Mads Arndtzen og 
Jan Fog. Udstillingen kan ses 
på alle hverdage fra kl. 14-17 
i foyeren på Mellerup Fri- og 
Efterskole i perioden 11.no-
vember til 14. december.  /exp 

Lokalkunstudstilling åbnet

Randers Byråd har den 6. november 2017 vedtaget planforslag og miljørapport
for opstilling af 46 nye vindmøller i den eksisterende vindmøllepark ved Overgaard

En otte uger lang offentlig høring om planforslag og miljørapport er igangsat
med digitale annoncer den 8. november 2017.
Den offentlige høring løber til den 3. januar 2018

Der er tale om at udskifte 30 eksisterende ældre vindmøller med 30 nye møller,
samt at opstille 16 nye vindmøller på placeringer, hvor der ikke tidligere har været
møller. De nye vindmøller ønskes opført med en totalhøjde på mellem 148 m
og 149,99 m.

Indbydelse til debat og offentligt borgermøde
Alle er velkomne til at komme og høre om projektet og planforslagene på det
offentlige borgermøde, der afholdes i Udbyneder Forsamlingshus,
Udbynedervej 25, 8970 Havndal,
mandag den 4. december 2017 fra kl. 19.00 til 21.00.

Høringsfrist
Høringssvar kan sendes på e-mail til plan@randers.dk.
Høringssvar skal være modtaget af kommunen senest den 3. januar 2018.

Mere information
Planforslag, miljørapport og flere oplysninger kan ses på:
plan.randers.dk/overgaard

Offentlig høring
og borgermøde om nye
vindmøller ved Overgaard



 

 




