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HJØRRING: Når det rytmiske 
voksenkor “Concentus” 
starter op efter sommerfe-
rien, bliver alting ikke som 
det plejer.

Koret har nemlig fået ny 
dirigent.

Dirigenten er Signe Høj-
mark, som bl.a. underviser 
i stemmeteori og sang på 
konservatoriet i Aalborg.

At Signe Højmark er det 
perfekte match for Con-
centus er vi meget sikre på, 
udtaler Camilla, der selv 
har sunget gennem flere 
år, og har været med i den 
arbejdsgruppe der har væ-
ret nedsat for at finde en ny 
dirigent.

- Det har været utroligt 
inspirerende at møde Sig-
ne og høre nogle af de tan-
ker hun har for koret.

- Vi er bl.a. sammen med 
Signe blevet enige om at 
ændre korets repertoire, så 
det fremadrettet vil være 
en blanding af populær 

rytmisk musik. Men også 
fortsat nogle gospelnumre.

- At Concentus har sit 
eget dygtige band er helt 
fantastisk og er også en af 
årsagerne til at jeg har sagt 
ja, til at dirigere koret. Med 
et sammenspillet band, har 
jeg langt større frihed til at 
arbejde med selve korsan-
gen, understreger Signe 
Højmark.

Concentus øver tirsdag 
aften og er netop gået i 
gang med efterårssæso-
nen.

Ny dirigent  
til Concentus

Concentus er netop gået i 
gang med efterårssæsonen. 
 Arkivfoto

Af Thomas Nielsen
thomas.nielsen 
@nordjyske.dk

HIRTSHALS: En 3,2 kilometer 
lang sti, der snor sig gennem 
by og natur langs kyst og 
havn i Hirtshals, er måske li-
ge på trapperne.

Udsigtsstien skal efter pla-
nen gå fra Nordsøen Oce-
anarium i øst til Hirtshals fyr 
i vest - og kan man ikke nøjes 
med at gå de godt tre kilo-
meter, er der også råd for 
det: Udsigtsstien kommer 
nemlig til at blive koblet på 
både Hærvejen og Nordsø-
stien.

- Stien skal være en attrak-
tion for både turister og lo-
kalbefolkning. Og så skal 
den også skabe forbindelse, 
så man til fods nemt kan 
komme til byens yderpunk-
ter - fyret og oceanariet, ly-
der det fra John Kongerslev, 
der er  formand for Byforum 
Hirtshals.

Byforum er en frivillig for-
ening, der arbejder på at gø-
re byen mere spændende og 

attraktiv - både for beboere 
og byens besøgende.

Bænke og solnedgange
Nu skulle man måske tro, at 
godt tre kilometer sti ikke 
kan koste en halv bondegård 
- men det er muligvis tæt på. 
I hvert fald opereres der med 
et budget på godt syv millio-
ner kroner.

Og det har John Konger-
slev en ganske god forkla-
ring på: Dele af ruten skal 
have belysning, og den skal 
også være tilgængelig for 
gangbesværede. Samtidig 
kræver det et vist greb i lom-
men, at udkigsstien udstyres 
med gangbroer over både 
Skagerrakvej og Jyllandsga-
de - sidstnævnte monteret 
på siden af jerbanebroen 
som en miniudgave af Kul-
turbroen mellem Aalborg og 
Nørresundby.

Der er lavet en såkaldt 
Hirtshals-bænk, der skal 
placeres flere steder på ru-
ten, som også leder folk forbi 
byens hjerte - Den grønne 
plads og trappen. Lidt læn-
gere mod vest vil man også 
komme forbi en solned-

gangsplads, som skal anlæg-
ges, hvor der er etableret 
sandfang til regnvand.

Byforum har arbejdet med 
projektet i et par år - vigtigst 
var det at skaffe tilladelser 
fra diverse lodsejere og myn-
digheder, så der blev fri pas-
sage.

- Vi håber at få finansierin-
gen på plads i løbet af i år, og 
hvis det lykkedes, så kan ar-
bejdet med at anlægge stien 
gå i gang næste år, siger John 
Kongerslev.

Byforum har blandt andet 
søgt penge via flere fonde.

Byen som organisme
Arkitekt Steen Eiler Rasmus-
sen skrev i 1923 blandt an-
det følgende i ”Plan til en By 
ved Hirtshals”:

”En by er en stor sammen-
hængende organisme, hvis 
enkeltheder er stærkt af-
hængige af hinanden (...) 
misdannes et enkelt af byens 
lemmer, da skader det hele 
kroppen. Man bør derfor 
sørge for, at byen kan få de 
organer, som den behøver 
(...)”

Og i Byforums optik kan 
den 3,2 kilometer lange sti 
netop være et organ, der kan 
være med til at skabe balan-
ce igen i en by, som i en år-

række har oplevet stor netto-
fraflytning - selv om er-
hvervsudviklingen på hav-
nen har buldret afsted i åre-
vis.

Havneby 
knyttes 
sammen 
af ny sti 
3,2 KM: Byforum Hirtshals er langt 
fremme med planer om at skabe en 
sti, der går fra oceanariet til fyret

 {Byforum Hirtshals har udarbejdet en finansieringsplan:

 {HSF-Fonden Hirtshals: 1,5 mio. kr.

 { ENV-fonden: 1,5 mio. kr.

 {Hjørring Kommune: 400.000 kr.

 {Hirtshals Sparekasses Gavefond: 100.000 kr.

 {Realdania ”Vestkysten viser vejen”: 2.635.000 kr.

 {Nordea Fonden: 1 mio. kr.

 { I alt: 7.135.000

 {Der er tilsagn fra gavefonden og HSF-Fonden - kommunes tek-
nik- og miljøudvalg tager ønsket med i den videre budgetproces.

 {Rådgivere på projektet er Arkitektfirmaet Hovaldt, Vrå, og råd-
givende ingeniør Ole Møgelmose, Tornby.

FAKTA
UDSIGTSSTI TIL GODT SYV MILLIONER KRONER
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ERHVERVSSERVICE:

ERHVERVSFORENING:

erhvervhjoerring.dk

Hjørring ErhvervsCenters arran-
gementer er for alle – medlem 
som ikke-medlem. Erhverv Hjør-
rings arrangementer er kun for 
medlemmer af foreningen.

LÆS MERE OG TILMELD 

DIG PÅ www.hjec.dk

Masser af gode tilbud til erhvervslivet og iværksættere i Hjørring kommune. 
Få inspiration, viden og vedligehold et værdifuldt netværk!

10. SEPT. 
INFORMATIONSMØDE 
FOR RÅDGIVERE

15. SEPT. 
STYRK DIN VIRKSOMHEDS 
FORANDRINGSKAPACITET

24. SEPT. 
TIPS TIL DIN ONLINE 
MARKEDSFØRING

8. OKT. 
SÅDAN SKABER DU EN 
SUCCESFULD ABONNE-
MENTSFORRETNING

5. NOV. 
KOM GODT FRA START 
MED DIN WEBSHOP

24. NOV. 
BESØG PÅ NORDSØEN 
FORSKERPARK OG 
OCEANARIUM

SÅDAN SKABER DU EN 

BESØG PÅ NORDSØEN 

VIDEN & NETVÆRK

ARRANGEMENTER
2. HALVÅR 2020

Erhverv Hjørring BRUNCH

Startup Videncafé Erhverv Hjørring BOOST

Startup Videncafé

Erhverv Hjørring VISIT

Få hjælp til nye muligheder

22. SEPT. 
DIGITAL 
LEDELSESKULTUR 
KICK OFF

19. AUG. 
STØTTE TIL VÆKST 
OG UDVIKLING I DIN 
VIRKSOMHED

28. AUG. 
ERHVERV HJØRRING 
GENERALFORSAMLING 
& BUSINESS 
GET-TOGETHER

28. OKT. 
EKSPORTMARKEDER

19. NOV. 
STARTUP EVENT 2020

Inspirerende oplæg og over-
rækkelse af iværksætterpris

Der er dog måske lidt trøst 
at finde i den seneste befolk-
ningsprognose fra Hjørring 
Kommune: Fra 2007 til 
2020 har havnebyen smidt 

omkring 10 procent af sine 
indbyggere, godt 600 - men 
nedturen er tilsyneladende 
ved at flade ud: De næste 13 
år vurderes det således, at 

man ”kun” taber godt 150 
indbyggere.

Udsigtsstien går fra Hirtshals Fyr til Nordsøen Oceanarium - og ikke nok med det: Samtidig kommer 
den til at flugte med både Hærvejen og Nordsøstien, hvis man vil gå endnu længere. Illustration: Byfo-
rum Hirtshals

Projektet indebærer også, at der skal laves en to meter bred bro over Skagerrakvej, hvor man kan få et 
view over havnens ældste del samt skibstrafikken. Illustration: Byforum Hirtshals


