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Håndlavet og hånddyppet påskeæg,

lavet med              marcipan

Pakkede 
påskeæg
Priser fra kr. 135.-
Påskeæg
Ta’ 3 stk. kr.       30.-

Tlf. 98 25 22 55 . www.mejdahlsbageri.dk

Café
 & A la carte

Moderne gastronomi med lokalt islæt
Som noget nyt, har vi i januar 2016, åbnet vores nye 
café der dagligt fra 11-21, byder på lettere retter som 

kan nydes i caféen eller som “Take Away”

Prøv også vores populære månedsmenu

Se mere og book bord online på
www.restaurantstrandvejen.dk

EN HELT ny bestyrelse er på 
plads i Hals Rideklub, og 
klubben har også benyttet 
den seneste tid på at søsætte 
en række nye aktiviteter. 
Klubben har blandt andet 
indledt et samarbejde med 
berider Søren Hedegaard. 
Han underviser til dagligt i 
Aalborg Sportsrideklub, og 
fremover frekventerer han 
også jævnligt Hals Rideklub 
til glæde for især de mere er-
farne ryttere. 

Ligeledes får børnehave-
børnene i den tidligere Hals 
Kommune nu lejlighed til at 
lære klubben bedre at ken-
de. Det sker via tiltaget ”Klap 
en pony”. Børnehaverne kan 
bestille tid til at gæste klub-
ben og nyde gavn af både fa-
ciliteter og klubbens firbe-
nede venner. 

- Det er ingen hemmelig-
hed, at vi meget gerne vil ha-

ve flere medlemmer, siger 
formand Konny Olsen. 

- Vi har plads til både børn 
og voksne. Derfor har vi 
igangsat de nye aktiviteter i 
håbet om, at de kan styrke 
interessen for vores klub, til-
føjer Konny Olsen.

Dermed stopper rækken af 
nyheder dog ikke. Også is-
lænderheste er på vej til at 
gøre deres entré i klubben. I 
foråret lanceres et undervis-
ningshold for den særlige ra-
ce, ligesom en løsdriftsstald 
til netop islænderheste også 
er i støbeskeen. 

I det mere kuriøse hjørne 
er såkaldt voltegering kom-
met på programmet. Titlen 
dækker kort fortalt over en 
form for akrobatik på heste-
ryg. Endelig lancerer klub-
ben også flere nye begynder-
hold - heriblandt et hold 
møntet på drenge.

Klubben har i øvrigt benyt-
tet foråret til at indkøbe nye 
sikkerhedsveste. Indkøbet er 
en udløber af en donation 
fra Sparekassen Vendsyssels 
Ulstedfond, Nordea Fonden 
og Revisorhuset Hals. Hjal-
lerup Maskinforretning har 
leveret vestene med pæn ra-
bat til klubben.

Den 30. april er der mulig-
hed for at lære både besty-
relse, medlemmer og heste 
bedre at kende. Her er der 
inviteret til åbent hus i Hals 
Rideklub. Indtil da kan der 
læses mere om de nye tiltag 
på klubbens hjemmeside.

Nye aktiviteter i rideklubben

Sparekassen Vendsyssels Ulstedfond, Nordea Fonden og Revisorhuset Hals har doneret penge til klub-
bens nyindkøbte sikkerhedsveste. Foto: Allan Mortensen

Klubben har mange børnemedlemmer, men der er plads til flere. På billedet er det Josefine Emborg 
Tomra, der forcerer en bom på ”Bonnie”. Foto: Allan Mortensen

Hals Rideklub bor til leje hos John Jensen og Rikke Baisgaard på Aalborgvej. De to indehavere flanke-
rer her bestyrelsen i skikkelse af Ulla Toft, Konny Olsen, Helene Tomra og Betinna Martinsen. Rikke 
Møller Larsen var fraværende ved fotograferingen. Foto: Allan Mortensen


