I hjertet af Himmerland
– i hjertet hos mennesker …

Suldrup
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Gode butikker
Velfungerende skole og institutioner
Rigt foreningsliv
Stærkt erhvervsliv
God infrastruktur
Smuk natur
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Det hele til det halve …
Nogle gange har man lov at føle sig heldig og privilegeret.
Sådan tror vi, at de fleste beboere i Suldrup har det.
Byens størrelse taget i betragtning har vi gode butikker,
pengeinstitut, en velbesøgt kro med historie, et rigt foreningsliv,
gode institutioner, en velfungerende skole, et stærkt erhvervsliv
og en god infrastruktur, hvor det er nemt at komme til de
omkringliggende større byer og på motorvejen. Det hele krydrer vi
med en beliggenhed i den skønneste natur.
Alt det burde koste en masse penge! Men det er faktisk lige
modsat.
I Suldrup er priserne på huse og nye grunde yderst attraktive. Det
betyder, at særligt børnefamilier for alvor har fået øje på byen.
Det er vi glade for og stolte af. Men vi hviler ikke på laurbærrene
og arbejder hele tiden på at udvikle og gøre Suldrup endnu mere
attraktiv for nye tilflyttere.
I denne brochure fortæller vi lidt om byen – og det skulle glæde os
rigtigt meget at byde jer velkommen til byen.
Suldrup – I hjertet af Himmerland – i hjertet hos mennesker
Mange hilsener
Suldrup Borger- og Erhvervsforening

GRUNDE OG HUSE TIL SALG
Aktuelt er der flere spændende og attraktive grunde til salg i
Suldrup – blandt andet på Søskrænten, Anlægsvej og ved højene.
Hovedparten af grundene sælges af Rebild Kommune
– og du kan få en oversigt på: www.mangegodegrunde.dk
For private udstykninger
– se mere på: www.suldrupby.dk
For en oversigt over aktuelle huse til salg i Suldrup
– se mere på: www.boligsiden.dk
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En skøn by - uanset alder
HER SKAL VI BARE BO
Marie og Martin Kjærgaard Jensen boede for
nogle år siden i Svenstrup ved Aalborg, men
i takt med at familien i tidens løb var blevet
udvidet med døtrene Emilie på 8 år og Ida
på 3 år, var pladsen blevet for trang i deres
hus. De ville gerne bygge selv, og derfor
gik jagten ind på den perfekte byggegrund.
De kiggede mange forskellige steder, men
kunne ikke finde det rigtige…. Altså lige indtil
de kom til Suldrup.
– Vi havde forgæves ledt længe efter den
rigtige grund, men da vi kom til Suldrup
og steg ud af bilen ved grundene på
Søskrænten, gik der to minutter, så udbrød
jeg ”her skal vi bare bo”, fortæller Marie.
Sådan gik det. Parret købte den første af
grundene, der er til salg på Søskrænten – og
her har de opført drømmehuset. Det har de
bestemt ikke fortrudt.

– Suldrup byder på en fantastisk kombination
af land og by. Her er alt det, vi skal bruge af
faciliteter, samtidig med, at vi føler, at vi er
ude i naturen, fortæller Martin, der også har
engageret sig i det lokale foreningsliv som
formand for byens gymnastikforening, hvor
Marie også er træner.
Parret arbejder i Aalborg, men afstanden
fra Suldrup til den nordjyske hovedstad
er ganske passende, og på ingen måde
en udfordring i hverdagen, hvilket også
skyldes, at pigerne Emilie og Ida stortrives
i henholdsvis 1. klasse på Suldrup Skole og
vuggestuen Tumlehøj.
– Ja, vi stortrives i Suldrup alle fire, og
det minder vi ofte hinanden om, lyder det
samstemmende fra Marie og Martin, mens
pigerne smiler i baggrunden.

BOET I SULDRUP DET MESTE AF LIVET
Gert Jensen er født og opvokset i Suldrup,
hvor han med undtagelse af nogle få
ungdomsår i Aalborg har boet lige siden.
Han har været pedel på byens skole. Her
havde han mange forinden gået i klasse
med Dorthe, som han giftede sig med
i 1974. Året efter byggede de et hus på
Vikingevej, hvor de i dag nyder en aktiv
pensionisttilværelse.
– Jeg har boet i Suldrup det meste af mit liv,
og kan uden tøven sige, at det er en skøn
by, uanset om du er ung eller lidt ældre.
– I dag er det også et rigtigt godt miks af
forskellige aldersgrupper, men ens for alle,
så kender de fleste hinanden og kommer
hinanden ved, fortæller Gert, der er
formand for byens tennisklub og har været
med til at starte Suldrup Senior Service,
der er en aktiv gruppe af seniorer, som
hjælper med at forskønne, renholde og
vedligeholde Suldrup og omegn.

Også Dorthe, der inden hun blev
pensionist, arbejdede på byens plejehjem,
har en meget aktiv fritid – hun spiller
blandt andet petanque i byens
velfungerende idrætsforening.
– Suldrup er dejlig by med
alt det, vi behøver. Gode
dagligvarebutikker,
pengeinstitut, kro,
skole, institutioner
og ikke mindst et
aktivt foreningsliv.
Både for de unge
og lidt ældre,
slutter Dorthe.
Parret har tre
voksne børn,
hvoraf ét af dem
fortsat bor i
Suldrup.
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Et stærkt erhvervsliv
og to dagligvarebutikker
Suldrup og omegn har et stærkt og varieret erhvervsliv. Fra små, spirende iværksættere til
mindre og mellemstore virksomheder med mange år på bagen. Hertil kommer et – for en by af
Suldrups størrelse – pænt udvalg af detailbutikker, blandt andet med to dagligvarebutikker.
Og ja, så er der jo også en velfungerende kro og et pengeinstitut plus meget mere!
DAGLI’ BRUGSEN
Suldrup har haft en brugs i byen siden 1899 – altså i imponerende 118 år. Dagli’
Brugsen ledes af købmand Steffan Sørensen, og er i dag ejet af 660 kunder i
området. Den hyggelige og flotte brugs har et stort udvalg af alle dagligvarer, samt
egen bagerafdeling og fungerer endvidere som byens posthus.

SPAR
For omtrent fem år siden valgte købmand Finn Degn Ovesen at bygge en ny
Spar-butik i Suldrup. En økonomisk satsning, som heldigvis har båret frugt. Den
flotte butik byder på alt, hvad hjertet begærer af dagligvarer, herunder også en
delikatesseafdeling med mad-ud-huset. Desuden får butikken hver dag frisk brød fra
Nørager Bageri.

SULDRUP KRO
I mere end 120 år har Suldrup Kro været en væsentlig del af byens identitet. Sådan
er det fortsat. Der er virkelig godt gang i kroen, som for 35 år siden blev overtaget
af Henrik Pedersen og Helga Jensen. Kroen har i dag fokus på selskaber, som der
mere end 100 af om året. Samtidig er der massevis af weekendophold, hvor kroens
blot tre værelser står for 700 overnatninger om året. Hertil kommer mad-ud-huset,
ligesom der særligt i weekenderne er godt gang i kroens hyggelige restaurant.

SULDRUP MASKINFORRETNING
En stolt virksomhed med mange år på bagen er Suldrup Maskinforretning – i daglig
tale kendt som Sumas. Forretningen blev startet som en almindelig landsbysmedje
i 1940 af Peter Holland. I 2004 overtog den nuværende ejer Karsten Nielsen
forretningen. Sumas er i dag beliggende i flotte lokaler på Hjortholmvej, og tæller
en lang række aktiviteter og produkter i tillæg til den traditionelle maskinforretning
– blandt andet et kæmpe udvalg af alt indenfor håndværktøj, haveredskaber,
plæneklippere, buskryddere, motorsave m.v. i den 900 m2 store butik.

ELMERHØJ
Af andre stærke Suldrup-virksomheder kommer vi ikke udenom
Elmerhøj Anlægsgartneri, der blev grundlagt tilbage i 1978 af Dan
Mølgaard. Elmerhøj A/S beskæftiger i dag mellem 20 og 30
dygtige og veluddannede medarbejdere og består af flere
afdelinger, der udfører alle former for anlægsarbejde.
En del af Elmerhøjs succes tilskriver virksomheden selv
beliggenheden i Suldrup – lige i hjertet af Himmerland,
og med kort afstand til en række større byer. Perfekt
beliggenhed for et anlægsgartneri.
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Med den hyggelige vuggestue og børnehave Tumlehøj, samt
en velfungerende Suldrup Skole, der har klasser fra 0. til 9., er
Suldrup det oplagte valg for børnefamilier.
Samtidig er bustransporten til eksempelvis Aalborg, Aars
og Støvring rigtig god, når der skal vælges gymnasium,
erhvervsskole, teknisk skole eller noget helt andet.

Børn og unge
stortrives
TUMLEHØJ

SULDRUP SKOLE

Når du træder ind i Tumlehøj, fornemmer
du det med det samme. Der er lys og glæde
i øjnene på børnene, som der er kommet
flere og flere af de seneste år. Søgningen
til både vuggestue og børnehave har de
seneste år været rekordhøj.

Suldrup Skole er en stor og velfungerende
skole med cirka 350 elever fra 0. til 9.
klasse. Lige udenfor døren findes bakker,
sø, mose, skov og gravhøje. Skolen er
helt nyrenoveret med gode faglokaler og
spændende læringsmiljøer.

– Vi har rigtig mange børn, og gør alt hvad
vi kan for altid at kunne sige ja til nye børn.
Jeg kan ikke udstede 100 % pladsgaranti,
men næsten. I starten af 2018 bygger
vi også til for at sikre, at der er plads til
alle. Både i vuggestuen og børnehaven,
fortæller Lene Kaldahl Laursen, leder på
Tumlehøj.

– Værdierne på Suldrup Skole handler om
begejstring, læring, trivsel, engagement,
tillid, respekt og nytænkning. Det handler
om, at vi skal bringe det enkelte barns
potentiale frem – personligt, socialt og
fagligt. Samtidigt er vi inkluderende, og
inddrager både forældre og lokalsamfund,
fortæller Marianne Nielsen, leder på
Suldrup Skole.

Blandt de mange hyggelige aktiviteter
på Tumlehøj i årets løb skal blandt andet
nævnes den årlige Tumlefestival, hvor også
private dagplejere og deres børn kigger
forbi. En dag med massevis af aktiviteter og
underholdning.

Skolen rummer også SFO Myretuen, hvor
man kan tilmelde sit barn morgen og efter
skoletid, ligesom der under ungdomsskolen
findes to tilbud; ”Hyggehjørnet”, som er
et tilbud til elever i 4. til 7. årgang, og et
ungdomsskoletilbud for 8. – 9. årgang nogle
aftener om ugen.
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Så’r der fest!
Siden engang i 1970’erne har der været afholdt Jættefest i Suldrup. Festen afholdes hvert år
i uge 31. Det er IK Frem Sønderup/Suldrup, der afholder festen i tæt samarbejde med
Suldrup Borger- og Erhvervsforening.
Jættefesten er et kæmpe tilløbsstykke, der i årenes løb har budt på mange
forskellige tiltag – en overgang blandt andet også med større koncerter.
I dag byder festen på traditionsrige tiltag som banko, løb, cykelløb,
fodboldturnering, golf, optog, legeland, kåring af årets Jætte, samt ikke mindst
et kæmpe Jætteparty i teltet, der hvert år tiltrækker omkring 700 festglade
mennesker.
Det forlyder, at der til Jættefesten i Suldrup drikkes mere øl end til Cimbrerfesten
i Aars. Og, ja – det til trods for, at Aars har omtrent seks gange så mange
indbyggere!
Go’ fest!

ANDRE AKTIVITETER
I ÅRETS LØB
I tillæg til Jættefesten er der
i løbet af året en lang række
andre sjove arrangementer og
aktiviteter i Suldrup – blandt
andet kan nævnes Sankt Hans
fest, julefest, fastelavn og
torvedag.
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Aktiviteter for alle
Suldrup har et rigt foreningsliv, hvor IK Frem Sønderup/Suldrup er områdets store
idrætsforening med syv afdelinger og godt 1.100 medlemmer. Samtidig har byen selvfølgelig
også aktive spejdere. Her får du en kort præsentation.
FODBOLD

Det primære i fodboldafdelingen er socialt
samvær – og så alligevel… Når spillerne går
på banen, er det altid for at vinde. Der er
fokus på at skabe hygge for alle årgange,
samtidig med at man kan udvikle sig som
fodboldspiller. Fodboldafdelingen består af
en stor gruppe engagerede trænere, og i
ungdomsrækkerne har holdene rigtig stor
forældreopbakning. Der er altid god stemning blandt spillere og tilskuere, når der
spilles lokale kampe på stadion. Afdelingen
har 10 ungdomshold og 5 seniorhold.

HÅNDBOLD

Håndboldafdelingen har hold i alle rækker
på drenge/herresiden, mens det kniber en
smule mere på pige/damesiden. U10, U12
og U14/U16 pigerne træner trofast, men er
desværre ikke nok til at kunne spille turnering. Sommeren bruges på strandhåndbold
- bag hallen på den lækre sandbane. Håndboldafdelingen består af 37 frivillige – og
der er altid plads til nye holdkammerater,
både på ungdoms- og på seniorholdene.

GYMNASTIK

I gymnastikafdelingen bidrager de frivillige
trænere og hjælpere hver sæson med at
udvikle tilbuddene, der har fokus på leg,
motorisk udvikling og venskab. Det betyder
en bred vifte af tilbud, herunder en række
nyskabelser. I år har foreningen haft stor
succes med et vægttabshold for kvinder og
diverse dagsarrangementer som eksempelvis NERF-krig, der er en sport/leg med legetøjsvåben. Sæsonen afsluttes med årets
opvisning i Stensbohallen, hvor de mange
gymnaster og et udvalgt gæstehold viser,
hvad de har lært i løbet af året. Det er en
begivenhed, som mange af byens borgere
ser frem til.

BADMINTON

Badminton-afdelingen er både for motionister i alle aldre og ambitiøse turneringsspillere. Klubben har i skrivende stund et
hold i Jyllandsserien og et i Serie-2, hvilket
er super flot for en ny af Suldrups størrelse.
De seneste år har der været flot tilgang på
spillersiden, hvilket helt sikkert skyldes, at

badmintonspillerne har et unikt sammenhold på og uden for banen, samtidig med at
klubben har rigtig dygtige trænere.

PETANQUE

Der er massevis af hygge og højt humør,
når medlemmerne af petanque-klubben
mødes et par gange om ugen. Klubben har
godt 60 medlemmer, hvoraf mange af dem
også deltager i turneringer mod andre byer.
I løbet af året er der endvidere massevis af
arrangementer, blandt andet klubmesterskaber, kommunemesterskaber, grillaftener
og julefrokost.

MOTIONSCENTER

Byens idrætsforening omfatter også et
lækkert motionscenter, hvor medlemstallet
de seneste år er blomstret. Der er blandt
andet stor succes med spinning med seks
fuldt bookede hold i løbet af ugen, samt et
bike&pump-hold, som er en kombination
af spinning og styrketræning. Der ud over
byder motionscenteret også på et hold med
fokus på fysisk træning, hvor der arbejdes
med kroppens styrke gennem crossfit
lignende øvelser. Medlemmerne i motionscentret tæller alle typer – teenageren,
den bevidste fitnesstype, den nybagte mor
og pensionisterne. I motionscentret er alle
velkomne.

TENNIS

Tennis er skønt spil for alle aldre – og det
nyder rigtig mange på de flotte baner i
Suldrup. Der findes hold for ældre, voksne,
børn og unge. I løbet af året arrangeres der
forskellige træningsaftener.

SPEJDERNE

Elsker du naturen, så er spejderlivet med
garanti noget for dig. I Suldrup
findes der en afdeling af
FDF med massevis af
aktiviteter. De holder
til i kredshuset på
Anlægsvej 10 – og der
er p.t. cirka 30 børn og 10
ledere.

DEN SKØNNESTE
NATUR
I Suldrup finder du flere hyggelige søer og et
veludbygget stisystem med skov, vandløb og
grønne områder – og lige midt i den smukkeste
natur findes en nyrenoveret legeplads.

HELE LIVET!
Suldrup har selvfølgelig også et ældrecenter.
Himmerlandshave er et lyst og venligt
ældrecenter med en hyggelig og positiv
stemning. Dagcentret er flittig brugt og udgiver
10 gange årligt ”Jættebladet”, hvor man kan læse
om diverse aktiviteter på Himmerlandshave.
De beboere, der bor i de ældrevenlige boliger i
umiddelbar nærhed, tilbringer mange af deres
vågne timer på centeret.

SENIORER HOLDER
BYEN REN
Suldrup Senior Service består af arbejdsomme
og ihærdige seniorer, der tager sig af større og
mindre opgaver rundt omkring i Suldrup.
De har blandt andet hjulpet med udførelsen af
bytorvet, renovering af flagstænger, samt generel
oprydning og rengøring.

Læs mere om Suldrup på:
www.suldrupby.dk

