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Aarestrup'ere gør front
SAMMENHOLD: 10 foreninger vil aktivt støtte
friskole og Himmerlandsby
Af Knud Labohn
knud.labohn@nordjyske.dk

Venstrevælger-foreningen i Aarestrup.
Spejderne i Aarestrup, Aarestrup Skoles
bestyrelse, Aarestrup Menighedsråd, Aarestrup
Idrætsforening, SFO'en / Børnehaven Solsikkens
Forældreråd samt Aarestrup Forsamlingshus.

AARESTRUP: Tiden, hvor landsbyen Aarestrup
kan nøjes med at klemme sig søvnigt ned mellem
sine bakker, er forbi.
Måske startede den tid aldrig. For det kan ikke
betale sig for et lille samfund at. gøre sig selv
ubemærket, mener John E. Sørensen.
- Som lille samfund er man nødt til at gøre sig
bemærket. Man bliver for let overset i forskellige
sammenhænge. Derfor er vi blevet enige om, at vi
sammen vil gøre hvad vi kan for at støtte
oprettelsen af en friskole her samt at støtte
opførelsen af Himmerlandsbyen, forklarer han.
Fælles sag
"Vi" er denne sammenhæng hele ti foreninger i
Aarestrup, der blev enige om den usædvanlige
udmelding
på et nyligt fællesmøde.
I en udtalelse lover de at være positive overfor
oprettelse af den nye friskole, som der allerede
arbejdes på, hvis byrådet fastholder at nedlægge
folkeskolen.
De ti foreningers bestyrelser lover også at gøre
hvad de kan for at det, økologiske bo- og byggefællesskab får lov til at blive opført på den købte
grund udenfor landsbyen.
- Vi syntes at det at lave sådan en udtalelse er en
naturlig ting at gøre. At sende et budskab ud om,
at vi i hvert fald støtter disse ting. Vi er jo en slags
repræsentanter for borgerne herude, siger John E.
Sørensen.
Ti forenlnger
Han er mest kendt på den ydre side af
sognegrænsen som formand for kommunens
Landsbyrådet. Det er dog ikke blandet ind idet
dette samarbejde.
John E. Sørensen er også formand for Aarestrup
Vandværk, der er medunderskriver på udtalelsen,
der er sendt til Støvring Kommune.
De øvrige foreninger er: Aarestrup og Omegns
Borgerforening, Aarestrup Pensionistforening,

- Når man ser udviklingen i Aarestrup lidt fra oven, så er det
værd at holde fast i al mulig positiv udvikling. Det har ti lokale
foreninger nu skrevet under på. Arkivfoto.

Ønsker udvikling
- Det er altid nødvendigt for os at signalere
sammenhold overfor omverdenen. Vi vil gerne
have nye ting og udvikling til vores egn, og det
lover vi så at arbejde for, siger John Sørensen. I
en passus i udtalelsen lover foreningerne nemlig
at fungere som ambassadører for de to store
landsbyprojekter, hvor det så måtte blive
nødvendigt.
- Havde politikerne villet, så havde de godt kunne
få det til at fungere med små landsbyskoler. Hvad
Himmerlandsbyen angår, så er der meget
potentiale idet projekt, siger John E. Sørensen.
UDTALELSEN
"Der er enighed om, at vi (de ti foreninger. red):
- Såfremt byrådets endelige beslutning bliver at
Aarestrup Skole skal nedlægges ved skoleårets
slutning 2005, er positive for at der oprettes en
friskole i Aarestrup.
- Bakker Himmerlandsbyen op i bestræbelserne
på at få tilladelse til at etablere sig på
ejendommen Stubberupvej 34, Aarestrup, og
dermed er positive overfor udvikling i Aarestrup.

