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Nørager 2018 
125 år efter jernbanen 

Da det nuværende Nørager blev anlagt som stationsby i 1893 var det vigtigt for 
Nøragergaards ejer, Henrik Kjeldsen, at jernbanen kom forbi hans gods. Mand 
og mand imellem taler man om den kjeldsenske bue i jernbanens linjeføring. Så 
på sæt og vis kan man sige, at Nørager Stationsby ligger, hvor den gør på grund 
af Nøragergaard. I dag, hvor jernbanen for længst er nedlagt, må man sige, at 
det er en særdeles livskraftig by, der så dagens lys i 1893.  

Kom til Nørager og hør, hvad det er for en dynamik, der gør byen så livskraftig. 
Først skal vi på en byvandring med Tage Christiansen. I mange år var han di-
rektør på byens største arbejdsplads, Nørager Mejeri, og kender derfor er-
hvervslivets dynamikker. Dernæst samles vi i Kig Ind – det lokale kulturhus. 
Her vil Søren Christensen fortælle om og vise billeder fra den bog, ”Nørager 
2018”, som Nørager Borger- og Håndværkerforening udgav i forsommeren i 
anledning af Nøragers 125-års jernbanejubilæum i 2018.  

Vigtige oplysninger 
Tid : Tirsdag den 10. september 2019 kl. 19:00 - 21:30. 
Mødested : Kig Ind, Vestermarksvej 2, 9610 Nørager.  
Pris : Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre. 
   Prisen inkluderer kaffe og kage når vi vender tilbage fra gåturen. 
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til www.himmerlandsbilletten.dk eller 
pr. e-mail til info@rebildturist.dk - eller som sidste udvej på tlf. 4088 6833 
senest søndag den 8. september kl. 12:00. 

Praktiske oplysninger 
Gåturens længde: Ca. 4 km. 
Signerede eksemplarer af Søren Christensens bog, ”Nørager 2018”, kan erhver-
ves for kr. 300,00. Bogen er på 272 sider. 
Hvis gåturen er for lang så meddel det ved tilmeldingen og kom kl. 20 i Kig Ind 

 Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret. 

Følg os på www.rebildturist.dk og www.facebook.com/rebildturist/ 
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Rebild Turistforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at 

give deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgodeser 

vi ved at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer som 

værter for deres gæster.  

Søren Christensen har i år fået udgivet bogen ”Nørager 2018”, der er en 
markering af, at det i 2018 var 125 år siden, at jernbanen kom til Himmer-
land og skabte grundlaget for dannelsen af Nørager by. Bogens mission har 
været at give et aktuelt billede af Nørager anno 2018 og rummer derfor en 
beskrivelse af samtlige virksomheder, offentlig og privat service samt selv-
ejende institutioner og foreninger. Men Søren Christensen fortæller også 
om byens udvikling gennem tiden med særlig fokus på de initiativer, der 
har været og er helt afgørende for byen. 
Søren Christensens baggrund for udgivelsen af bogen er, at han har haft 
bopæl i Nørager siden i 1962. I 1987 blev han leder af Rørbæk-Centret (et 
landsdækkende center for social og kulturel udvikling), hvor han indtil 
2008 specielt arbejdede med landdistriktsudvikling. 

Nørager Mejeri: Med 105 ansatte er Nørager 
Mejeri den ene af byens to store arbejdspladser. 
Nørager Mejeri har siden 1984 har det været ejet 
af Nordex Food A/S i Dronninglund; i de første 
fem år dog i et delt ejerskab med Nordjysk Meje-
riselskab. De ansatte straks Tage Christiansen som 

mejerichef, og under hans ledelse udviklede meje-
riet sig fra 8 medarbejdere til 100 medarbejdere i 
2008. Det kan ikke udelukkes, at vi på gåturen 
med Tage får nogle anekdoter om nogle episoder, 
der har været afgørende for, at denne udvikling 
kunne finde sted. 

Nørager Sundhedshus: Den bankbygning, som Pro-
vinsbanken byggede i 1975 fungerede som bank ind til 
2005. Efter at bygningen havde stået ubenyttet hen i små 
10 år, hvor den forgæves har været udbudt til salg, op-
stod tanken om at indrette den til Sundhedshus hos bl.a. 
hos Johnni Kristensen og Søren Christensen. For ikke at 
risikere, at bygningen ”forsvinder” til andre formål, kø-
ber Johnni Kristensen bygningen sammen med murer-
mester Jens Jacob Jensen og tømrermester Johny Ibsen.  
Herefter skulle det hele så ”bare” organiseres, og her 
søgte Søren Christensen råd hos Erik og Jeppe Ugilt 
Hansen på Volstrup. ”Det projekt vil vi godt finansiere”, 
lød det prompte fra de to. Og sådan blev Erik og Jeppe 
Ugilt medejere af Nørager Sundhedshus sammen med 
de tre, der havde købt bygningen, og det er de fem, der 
nu har skabt et moderne sundhedshus i Nørager. 


