Skaktavle kvader
I Danmark er der registreret 48 kirker, som med en enkelt undtagelse
befinder sig i et bælte fra Thy,
tværs over Himmerland og ned
mod Aarhus.
I tidens løb er der givet mange bud på tolkningen, men man
kender ikke den endelige.
Kampen mellem det onde og gode?
Stenhuggerens regnskab?
Lyse og mørke felter, lyse og mørke dage ( bogen om Bislev kirke s. 44 )

Hjertet og kirkeklokken
Kærlighed og fred. Hjertet findes
på toppen af et gravminde, der står
ved Lundbæk ( til venstre for broen
over voldgraven ) Mindet er sat for
baronessens køreheste.
Kirkeklokken er her tænkt som
symbol for fred. (De tusind tårne
tog til at tone, så landet fyldtes med
klokkers klang) 5. maj 1945.

Bislevstenen
En romansk billedsten. Relief over kæmpende krigere, som tidligere har hængt
over mandsindgangen i
kirkens sydside. Denne
indgang er nu tilmuret.
Stenen hænger nu på vestgavlen, og hestemotivet fra denne
sten har været afbilledet på 1000kr sedlen. Bislev kirke er opført
omkring år 1200. Skib og kor er opført i kvadre og munkesten i
romansk stil.

Børnene
Øverst i skulpturen
har vi børnene, der
som bekendt er fremtiden. Vi har dem illustreret i både leg og
læring. Ved samarbejde mellem børnehaven, ”dussen” og
skolen får vi et indlæringsmiljø præget af tryghed og nærvær. Dette bliver illustreret
som en rød tråd gennem børnenes liv.

Osten
Der har været andelsmejeri i Bislev siden 1932. I 1968 overgik det
til privatmejeri, da det blev købt af
ægteparret, Bente og Jørn Christiansen. De besluttede senere at
bygge et helt nyt ostemejeri, som
var klar til indvielse i 1977.
Det er i dag ejet af Arla og er Danmarks tredjestørste osteproducent, men Danmarks største producent af flødeost og hvid ost.

Tordenkalven
er et øgenavn for en krøbling, som blev født i 1816. Hans egentlige navn var Chresten Christian Larsen. Da han var ca. 10 år
gammel, blev hans mor ansat som husbestyrerinde hos smeden
i Djørup. Under hans ansættelse på herregården, Lundbæk blev
han under tilridning af en hest, smidt af og gjort til krøbling. Han
gik som vagabond til sin død i 1892. Han blev især kendt gennem Johannes V. Jensens himmerlandshistorier. Tordenkalven
ligger begravet på Sdr. Tranders kirkegård.

Blå og grønne farver
Bislev er et lille sogn i Himmerland, der gennem tiden
har levet af fjord og jord.

Hovstriberne
er fortællingen om, at bønderne
fra 1733 og frem til hoveriets
ophævelse i 1788 var ufrie og
underlagt hoveriets regler og
pligter.
Hovstriberne kan den dag i dag
ses i brolægningen foran Lundbæks hovedbygning.

Skulptur ved Bislev skole
og Aktivitetshus.
Skulpturen er udført i 2012 af glaskunstnerparret, Britta Madsen
og Søren Gøttrup, Støvring og smed, Yes Kristiansen, Djørup.
Økonomi:

Gave på 25.000 kr. fra tidligere beboer i Bislev til Bislev skoles 50 års jubilæum

25.000 kr. fra samme giver til Bislev Aktivitetshus

45.000 kr. fra H. K. puljen i Aalborg kommune

3.000 kr. fra Spar Nord fonden.

Sildene
Bislev sogn grænser op mod Limfjorden,
og gennem tiden har befolkningen hentet deres udkomme fra jord og fjord.
Grundlaget for den rigdom, der blev
skabt på Lundbæk i 16-1700tallet var i
høj grad fiskerettighederne i fjorden.
Derfor blev fiskestaderne handlet for store beløb.
De tre sild indgår i Nibes byvåben.
Nibe blev købstad i 1727.

