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Virksomhedsbesøg på Lindenborg Gods A/S 
Lindenborg Gods er en af perlerne blandt slotte og her-
regårde i vores område, ja i hele Danmark. På samme 
måde som ved Turistforeningens andre herregårdsbe-
søg er dette en enestående mulighed for at se og høre 
om bedriften. Henrik Thorlacius-Ussing, der er direktør 
for Lindenborg Gods A/S, vil fortælle om aktieselska-
bets aktiviteter inden for skovbrug og jagt samt træin-
dustri og trælasthandel. Henrik vil også fortælle om 
godsets historie og der vil blive mulighed for at gå en 

tur i parken til Lindenborg Slot og se slottet udefra. 

Hvis omstændighederne tillader det vil godsets skytte, Nils Grænge Jørgensen, 
vise fasanfarmen frem og fortælle om fasanopdræt. 

Gårdbutikken vil være åben, hvor skytten sælger lækre produkter fra Lindenborgs 
eget vildt. Her vil deltagerne også kunne købe den helt unikke bog om Linden-
borg: Lindenborg Slot. Fortællinger fra Danmarks historie til dagligdag, af Søren 
Flott. 

Interesserede kan læse mere på www.lindenborg.dk. 

Tid : Mandag den 12. juni 2023 kl. 19:30 – 22:00. 
Mødested : Lindenborg Avlsgaard, Aalborgvej 61, 9260 Gistrup 

Pris : Kr. 60,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 90.00 for øvrige. 
Tilmelding : Ved køb af billet på www.derudad.dk eller tilmelding pr. e-mail til 
   info@rebildturist.dk. Prisen inkluderer kaffe og kage. 
   Seneste tilmelding lørdag den 10. juni kl. 12:00. 
   Ved fristens udløb er tilmeldingen bindende.  

Kort om Rebild Turistforening 
Rebild Turistforenings idégrundlag er at styrke medlemmernes kompetencer i rol-
len som værter for deres gæster. Det betyder, at vores arrangementer ikke alene 
skal være hyggelige, de skal også give deltagerne viden og indsigt med hjem. Vi-
den som de kan bruge, når de skal være værter for deres gæster. 

Kontingentet for 2023 er: 
Kr. 150,00 for enkeltpersoner. 
Kr. 200,00 for familier/husstand. 
Kr. 275,00 / 550,00 / 1.100,00 for virksomheder eller foreninger. 

Foreningens Bankkonto: (9070) 1825630844. 
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Musikalsk pubcrawl i Rebild 

Forestil dig, at du står midt på den store P-plads på toppen af 
Rebild og vil vide mere om mulighederne på stedet. Så kom-
mer der tre raske spillemænd og tilbyder dig at komme med 
på en musikalsk rundtur til de 5 steder du kan se fra pladsen: 
Rebildhus, Spillemandsmuseet, Comwell Rebild Bakker, 
Røverstuen og Tophuset. Dog starter vi i skoven, dér hvor 
Turistforeningen i gammel tid holdt Dans under Bøgen. 

Spillemænd og turledere er de nok så velkendte Leah Jacob-
sen, Peter Aldal og Peter Borup. I en vekselvirkning mellem 
fortællinger, sange og syng-med-sange får du indblik i hver 
enkelt ”pubs” særlige og spøjse kendetegn samt fine specia-
liteter.  

Kom og fornem fællesskabsfølelsen, når vi alle synger og 

morer os sammen. 
Tid : Torsdag den 9. marts 2023 kl. 20:00. 
Sted : Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 
    9520 Skørping. 
Pris : Gratis for Turistforeningens med- 

    lemmer, kr. 75,00 for øvrige. 
    Prisen inkluderer kaffe og kage. 

(Fortsættes på side 2) 

Rebild Turistforening 
Aktivitetsprogram 
Første halvår 2023 



 

 

Side 2 

Tilmelding   : Ved køb af billet på www.derudad.dk eller pr. mail til 
   info@rebildturist.dk, senest tirsdag den 7. marts kl. 12:00.    
   Ved fristens udløb er tilmeldingen bindende. 

OBS: Arrangementet ligger i forlængelse af Turistforeningens generalforsamling, 
der starter kl. 19:00. Tilmeldte til generalforsamlingen er automatisk tilmeldt dette 
arrangement. 
 

Hvorfor er fjernvarmen så dyr? 
Samfundene i den vestlige verden befinder sig i en 
energikrise, som er blevet forstærket af Ruslands 
invasion i Ukraine og Vestens deraf følgende sankti-
oner mod Rusland. Energiforsyning og energipriser 
er blevet aktuelt og meget nærværende for rigtig 
mange husholdninger og virksomheder i Rebild 
Kommune. I dette arrangement har vi valgt at sætte 
fokus på fjernvarmen i almindelighed og i Rebild 
Kommune i særdeleshed. 

Mød derfor op og bliv klædt på, så du kan stille de 
skarpe spørgsmål på den forestående generalforsamling i dit eget fjernvarmeselskab. 
Du vil få styrket din indsigt i energiens teknologi, økonomi og indvirkning på kli-
maet. 

Vi starter med en rundvisning på Støvring Kraftvarmeværk, hvor vi skal se co-

produktion af strøm og varme baseret på naturgas, vi skal se et gasfyr beregnet til 
varmeproduktion. Og som det nyeste skal vi se en el-drevet varmepumpe til varme-
produktion.  

Efter rundvisningen kører vi ned til Business Park Nord, hvor vi starter med at ind-
tage lidt tapas med tilhørende drikkevarer, inden vi går i gang med 3 foredrag med 
indlagte spørgeseancer og pauser. 

I det første foredrag vil Dansk Fjernvarmes udviklingschef, Kim Behnke, fortælle 
om de forskellige energikilder/brændsler og markederne for indkøb af disse. Kims 
foredrag vil også handle om de ”maskiner”, der omdanner energien til fjernvarme. 
Kims foredrag rundes af med en belysning af fjernvarmens betydning i den danske 
forsyning med opvarmning af boliger og virksomheder.  

I det andet foredrag vil Støvring Kraftvarmeværks driftsleder Claus Haparanda først 
fortælle om, hvad du som fjernvarmebruger kan gøre for at passe på dine egne pen-
ge og hvad du kan gøre for fællesskabet af brugere på dit varmeværk. Herefter vil 
Claus fortælle om, hvordan han og drifts-personalet hver time optimerer sammen-
sætningen af produktionen på basis af aktuelle inputpriser og -mængder. 

I det tredje foredrag vil planlægger Dennis Duy Hoang Ngo fra Rebild Kommune 
fortælle om de områder i kommunen, hvor varmeværkerne har planer om at udvide 
fjernvarmenettet.  
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Tid : Torsdag den 16. februar 2023 kl. 16:30 – 21:30. 
Mødesteder : Støvring Kraftvarmeværk A.M.B.A., Hjedsbækvej 2, 9530 Støvring 

   og Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring. 
Pris : Kr. 240.00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 275,00 for øvrige. 
   Prisen inkluderer tapasbuffet og et glas vin eller en øl/vand samt kaf- 
   fe under foredragene. Ekstra drikkevarer kan købes til kantinepriser. 
Tilmelding : Ved køb af billet på www.derudad.dk eller pr. e-mail til  
   info@rebildturist.dk senest tirsdag den 14. februar kl. 12:00. 
   Ved fristens udløb er tilmeldingen bindende. 
Arrangør : Rebild Turistforening i samarbejde med Støvring Kraftvarmeværk 

   AMBA, Dansk Fjernvarme og Rebild Kommune. 
 

 

Historisk byvandring i Blenstrup 
En lille by med et stort hjerte. Sådan præsenterer Blen-
strup sig selv i en video på byens hjemmeside. Det sva-
rer helt til den imødekommende måde Rebild Turistfor-
ening blev modtaget, da vi henvendte os til Blenstrup 
Lokalråd med et forslag om nærværende arrangement.  

Blenstrup borgerne inviterer hermed folk fra de andre 
byer og landsbyer i Rebild Kommune til se byens se-
værdigheder og møde dens ildsjæle, der kan få tingene 
til at ske.  

Kom derfor til Blenstrup og se og hør fortællingerne om Galgebakken med de første 
grundlovsmøder og tyskernes skjulte biler under 2. Verdenskrig. Se og hør om Blen-
strup Kirke med resterne af kirkens første orgel og om Tinghuset hvor Birkeretten 
holdt til i gamle dage. Der er også historier om hvordan Lindenborg Gods har præget 
udviklingen i Blenstrup gennem årtier. Hør også fortællingerne om håndværkere og 
småhandlende, der i 1930’erne befolkede Vesterbygade – dengang før landbrugets 
mekanisering. Vi besøger også den fantastiske naturlegeplads og frirum lige ved si-
den af Blenstruphallen. 

Det starter med at vi skal ud at gå en tur på ca. 3 km, hvorefter vi mødes over en kop 
kaffe og kage i Spejderhytten på Galgebakken. Der vil her være lejlighed for delta-
gerne til at fortælle anekdoter med tilknytning til Blenstrup.  

Tid : Søndag den 26. marts 2023 kl. 14:00 – 16:30. 
Mødested : P-pladsen ved Blenstruphallen, Halvej 2, Blenstrup pr.  
   9520 Skørping. 
Pris : Kr. 40,00 for Turistforeningens medlemmer, 70,00 for øvrige. 
   Prisen inkluderer kaffe og kage i spejderhytten. 
Tilmelding : Ved køb af billet på www.derudad.dk eller pr. mail til  
   info @rebildturist.dk senest fredag den 24. marts kl. 12:00. 
   Ved fristens udløb er tilmeldingen bindende.. 
Arrangør : Rebild Turistforening i samarbejde med Blenstrup Lokalråd. 
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Den lille by i perspektiv 


