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Mariagerfjord

»

Kommunalpolitik var og er utrolig spændende, men
det er bare ikke mig. Det er for langsomt.

10.00: Butikscenter
Hadsund: Elefantparade.
10.00: Øster Hurup
Turistbureau: Bogstavjagt.
10.00: Mariagerfjord:
Vandrefestival i efterårsferien
- finder sted lidt over det hele,
se www.visitnordjylland.dk.
10.00-15.00: Solgården,
Hadsund: Bazar Skelund.
10.00-16.00: Fyrkat: Brød
og skuespil, smagsprøver på
vikingemad og på vikingespil.
10.00-17.00: Mariager
Saltcenter: Græskarhelvede
med leg, skattejagt,
konkurrencer og gratis
græskar til alle børn.
10.00-17.00: Det Røde
Pakhus, Hobro: Økologisk
Marked. Det er et levende
marked med mulighed
for at opleve og smage
på den lokale økologi.

- finder sted lidt over det hele,
se www.visitnordjylland.dk.
10.00-16.00: Fyrkat: Brød
og skuespil, smagsprøver på
vikingemad og på vikingespil.
10.00-17.00: Mariager
Saltcenter: Græskarhelvede
med leg, skattejagt,
konkurrencer og gratis
græskar til alle børn.
11.00-15.00: Lille
Vildmosecentret: Grøntsager
og græskarmænd.
13.30-15.30: Høhoj ved
Mariager: Vandretur ved
Hohøj/Alstrup Krat.

Hadsund Bio:
14.00: »Marco Macaco«.
16.00: »Klokkeblomst«.
16.00: »Far til fire til søs«.
16.00: »Talenttyven«.
19.00: »Marie Krøyer«.
19.00: »Den skaldede frisør«.

Hobro filmteater:

Hadsund Bio:

11.00: »Klokkeblomst«.
14.00: »Far til fire til søs«.
16.00: »Marco Macaco«.
18.00: »Talenttyven«.
19.00: »Den gode, den
onde og den grusomme«.
20.00: »Sover Dolly
på ryggen?«.

14.00: »Marco Macaco«.
16.00: »Klokkeblomst«.
16.00: »Far til fire til søs«.
16.00: »Talenttyven«.
19.00: »Marie Krøyer«.
19.00: »Den skaldede frisør«.

Hobro filmteater:
11.00: »Klokkeblomst«.
14.00: »Far til fire til søs«.
16.00: »Marco Macaco«.
18.00: »Talenttyven«.
19.00: »Den gode, den
onde og den grusomme«.
20.00: »Sover Dolly
på ryggen?«.

Mandag
14.00-16.00: Hobro
Bibliotek: »Cambodja storhed, fald og ny udvikling«.
Foredrag med cand.agro.
Sigurd Østergaard.

Hadsund Bio:
14.00: »Marco Macaco«.
16.00: »Klokkeblomst«.
16.00: »Far til fire til søs«.
16.00: »Talenttyven«.

I morgen
10.00: Mariagerfjord:
Vandrefestival i efterårsferien

En rolig dame med fart på
19.00: »Marie Krøyer«.
19.00: »Den skaldede frisør«.

Hobro filmteater:
18.00: »Talenttyven«.
19.00: »Den gode, den
onde og den grusomme«.
20.00: »Sover Dolly
på ryggen?«.

Tirsdag
19.00: Hobro Idrætscenter:
Folkloristisk show med
»Pribuzhie«-truppen.
19.00-21.00: Restaurant
Fyrkat: At sejle er at leve.
19.30: Mariagerfjord
Gymnasium: To pianister
og to flygler.

Hadsund Bio:
14.00: »Marco Macaco«.
16.00: »Klokkeblomst«.
16.00: »Far til fire til søs«.
16.00: »Talenttyven«.
19.00: »Marie Krøyer«.
19.00: »Den skaldede frisør«.

Hobro filmteater:
10.00: Babybio: »Sover
Dolly på ryggen?«.
18.00: »Talenttyven«.
19.00: »Winter’s bone«.
20.00: »Sover Dolly
på ryggen?«.

dgudstjenester
21. oktober 2012

Mariager Kirke, 10:00,
Jacob Duevang Krogh
Rasmussen, Højmesse
Rørbæk Kirke, 09:00, Herluf
Christensen, Gudstjeneste
Skelund Kirke, 11:00, Finn
Carpentier, Højmesse
Svenstrup Kirke, 10:30,
Breinegaard, Højmesse
Svenstrup Kirke, 09:30, Inge

Als kirke, 09:30, Finn
Carpentier, Gudstjeneste
Hersom Kirke, , Ingen
gudstjeneste
Hobro Kirke, 10:15, Anja
Mindstruplund, Højmesse
Klejtrup Kirke, , Ingen
gudstjeneste

Als: En landejendom, der ligger på Brødensvej i Als, har haft besøg af tyveknægte, oplyser ordensmagten. Mellem tirsdag og torsdag har tyvene haft held til at
stjæle smykker og andre værdier, som i alt når en værdi af 20.000 kroner.

Mette bay velling, B&B-ejer, eks-politiker med mere

ddet sker i Mariagerfjord
I dag

Nu kan tyvene smykke sig

Frandsen, Gudstjeneste
Valsgård Kirke, 11:15,
Hanne Munk, Gudstjeneste
Visborg Kirke, , Ingen
gudstjeneste
Assens Kirke, 10:15, Arndt
Jessen Hansen, Gudstjeneste

Travlhed. I Mariager finder man
det hyggelige og fredfyldte bed &
breakfast-sted, Den gamle smedje.
Den kvindelige ejer, Mette Bay Velling,
hviler der - trods utroligt mange jern
i ilden - en helt særlig ro over.
Af Zarah Grothe
zagr@amtsavisen.dk

Mariager: Sagte musik,
hyggeligt julepynt og masser
af tændte stearinlys. Træder man indenfor i byens vel
nok eneste, men bestemt også skønneste bed & breakfaststed, Den gamle smedje, så
falder der en dyb ro over én
- også selvom man ellers har
tilbragt dagen i et yderst rasende tempo.
Ingen kan være i tvivl om,
at den kvindelige ejer har et
særligt talent udi at skabe en
dejlig afslappet stemning. Det
i sig selv er egentlig ret paradoksalt, for hvis der er nogen,
der har meget på programmet, så er det hende:
»Altså på en eller anden
måde, så er jeg altid på arbejde. Der er ingen lukketid sådan et sted her, for vi bor selv
lige ved siden af. Så man tager
ikke lige hyggetøj på klokken
21, fordi der kan altså stadig
nå at komme nogen,« fortæller Mette Bay Velling og tilføjer med et smil:
»Men så på den anden side,
det er også det, som, folk synes, er hyggeligt ved at komme her.«
Den 37-årige kvinde ER altid lidt på arbejde, kan man se,
hvis man kigger på skemaet
over en helt almindelig dag, og
så er der jo også familielivet,
som skal hænge godt, gedi-

37-årige Mette Bay Velling
ejer bed & breakfast-stedet
Den gamle smedje i Mariager
- her udstiller hun også de
billeder, som hun selv har
malet. Foto: Zarah Grothe

gent sammen, forklarer hun.

En tand for meget
Overnatningstedet, der ligger
i Kirkegade 9, og som hun har
haft siden 2006, sluger mange
af de vågne timer. Der skal
gøres rent, reddes senge, laves morgenmad, snakkes med
gæsterne samt stå i butikken,
der blot med sine gennemførte julerier, vidner om masser
af engagement. Men det stopper ikke der.
For en 12-14 timer om ugen
står hun også foran en tavle
og underviser børn på Mariager Skole, og derudover sidder hun i Turistforeningens
bestyrelse og er talskvinde
for Samrådet for Cittaslow.
Hun elsker helt tydeligt at have noget at rive i, men det kan
også blive en tand for meget,
erkender hun:
»Nogle gange har det været alt, alt for meget, og så har
jeg sagt til mig selv: ’Nu må
jeg luge ud i det, og så må jeg
tage en helt anden vej’. Det er
helt naturligt, tror jeg, måske
især for yngre kvinder, der gaber over for meget,« forklarer
Mette Bay Velling.
Nogle af de ting, som hun
med tiden har måttet vinke
farvel til, er diverse bestyrelsesposter samt en politisk karriere.

Værelser med succes
Før hun - faktisk sammen

med sin eksmand - købte Den
gamle smedje, sad hun i Mariager Byråd, men det havde
hun for meget krudt bagi til:

Kilde: www.kirku.dk

tdøgnrapport
Juleglade tyve på spil

Computere væk

Hadsund: Så er der en eller flere tyve, der godt kan begynde at pynte op til jul. En villa på Timandsvej i Hadsund har i løbet af de sidste 14 dages tid haft besøg af listige tyveknægte, der muligvis er ekstra glade for den glade jule tid.
I hvert fald har de fra et loftsrum stjålet motorcykeltøj,
men også Georg Jensen-julepynt til en værdi af 30.000 kroner. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Hadsund: Natten til fredag har der været indbrud hos Hadsund Rensningsanlæg, der ligger på
Tempovej i Hadsund. Herfra er der blevet stjålet to
bærbare computere, oplyser Nordjyllands Politi.

mariagerfjord-redaktionen
Nørregade 7 . 8900 Randers
Tlf. 87 12 20 00 . Fax. 87 12 20 10 . mariagerfjord@amtsavisen.dk
		Direkte
Zarah Grothe................................................................ 87 12 22 60

I butikken er der et hav af lækre og spændende ting. De fleste af dem kommer fra Danmark også gerne fra lokalområdet, som her med honning fra klosterhaven. Foto: Zarah Grothe

»Kommunalpolitik var og
er utrolig spændende, men
det er bare ikke mig. Det er
for langsomt, og jeg tror simpelthen, at jeg er for handlingsorienteret til at være i
det selv. Der skal ske noget,«
fastslår hun.
Det gør der så også. I vintersæsonen sidste år havde Mette Bay Velling blandt andet
travlt med at udvide foretagenet med to værelser, fra tre til
fem. Det har været givet godt
ud, kan man se nu. For stedet
har været særdeles velbesøgt
siden:
»Jeg har regnet på det, og
sidste år har der været omkring 1200 gæster. Faktisk vil
jeg sige, at det har været den
bedste sæson, siden vi startede,« siger hun med stolthed i
stemmen.
Sideløbende med forandringerne i Den gamle smedje, så har hun også haft fokus
på at få familielivets kabale
til at gå op. For hun er - sammen med sine tre børn - flyt-

tet sammen med kæresten
Stig og hans tre børn. Det er
gået over al forventning, men
alligevel er en del energi gået
i den retning.
Der er ikke noget at sige
til, hvis folk bliver forpustede,
når de hører om Mettes mange projekter, men hun selv er
utrolig glad for, hvor hun er i
dag:
»Lige nu, synes jeg, at billedet harmonerer vældig godt.
Det hele går på en eller anden måde op i en højere enhed,« fortæller hun og nikker
bekræftende.

der vil poste lidt kapital i tiltaget, så kunne hun virkelig
godt tænke sig at udvide i den
retning:
»Jeg kan mærke, at hver
gang nogen kommer og kigger på det, så er jeg på stikkerne. For jeg kunne godt tænke
mig det - så vil jeg udvide til
tolv værelser, og jeg forestiller
mig lidt, at det skal være sådan en rigtig rosenhave,« fortæller hun drømmende om de
store planer og uddyber:
»Jeg tror på, at det vil passe
godt ind i det, som stedet er i

Kig på nabogrunden
Det hele harmonerer nu, ja,
men det betyder bestemt ikke, at der er stilstand i Mettes
liv. I øjeblikket går hun nemlig og drømmer om det næste
store projekt.
Måske bliver det til noget,
måske gør det ikke, men uanset hvad tænker hun stort.
Nabogrunden er i øjeblikket
til salg, og hvis der er nogen,

Lige nu bliver der julet igennem
i Den gamle smedje - man
kan købe alt fra hånddrejede
lys til små, fine træfigurer.
Foto: Zarah Grothe

dag, men også mere generelt
ind i Mariager som by. For ligesom den skal det her heller ikke være standardiseret.
Jeg gør meget ud af, at det er
autentisk, altså jeg forsøger

at hive bygningen og byens
historie ind i det. Der er kun
gamle møbler, og jeg køber lokale varer osv.,« forklarer hun
og tilføjer:
»Det vil for eksempel være

synd, hvis et stort Scandic-hotel kom til byen. Det ville slet
ikke passe ind, og det er heller
ikke det, som folk kommer for,
kan jeg mærke. De kan godt
lide den ro, der er her.«

