For de få, der gik sig en rundtur mellem byggerierne i Himmerlandsbyen, var paraplyen en nødvendighed. Regnen silede ned
det meste af dagen til ærgelse for himmerlandsbyboerne, der gerne ville vise frem. Foto Hans Christian Jakobsen

Regn er godt for jorden
BESØGSDAG: Der er ikke noget, der så skidt, at det ikke er godt for noget
Af Asbjørn With
asbjoernwith@nordjyske.dk
AARESTRUP:
Der er som bekendt ikke
noget, der så skidt, at det
ikke er godt for noget.
Himmerlansbyens
kommende beboere havde i
går inviteret til besøgsdag
for alle interesserede. En
dag hvor solen kunne have
lokket mange af huset.
Sådan gik det desværre
ikke,
for
selv
om
himmerlandsbyboerne
gerne vil gøre mange ting
på deres egen måde, så kan
de ikke styre vejrgudernes
lune.
Regn er ikke godt for lysten
til at gå og studere
byggerierne, der skyder op,
men så er den heldigvis
godt for noget andet.
- Regnen er godt for jorden.
Der skal rigtig meget regn
til, før den her jord bliver til
at grave i konstaterede Tina
Falden, der skal bygge hus i
Himmerlandsbyen.
Hun har søgt ly i en af de
opstillede pavilloner, der
desværre
blev
mere
nødvendige end nogen
havde håbet. En anden god
ting ved regn er, at
mennesker har det med at
søge derhen, hvor der er ly.

Og
der
løb
den
informationsrige del af
besøgsdagen af stabelen.
Forskellige talere byttede
plads i den største
pavillon med spændende
emner
på
tapetet.
Spildevandsrensning i det
åbne land. Hvordan får du
gjort dit hus mere
økologisk?
Hvordan
virker en masseovn?
Hvordan kan huse gøres
mere energivenlige?
Ærgerligt
Selv om der
fyldt op i
humøret var
ærgelsen over
alligevel svær

var godt
teltet, og
højt, var
regnvejret

Ølpavillonen var ofte velbesøgt. Her var der mulighed for at
smage på Himmerlandsbyøllet fra Langdal Bryghus
.

at skjule.
- Det er godt nok
ærgerligt med det her
Det
kunne
vejr.
nærmest ikke have

været værre, siger
Kersten Bonnen, der
er
formand
for
andelsforeningen
Himmerlandsbyen.

I den store pavillon var der foredrag om mange spændende økologiske emner.
Her er det Rene Killian der fortæller om spildevandsrensning i det åbne land.

