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SKAL VI 
OGSÅ 
SÆLGE DIN?

Vi er den Hasseris-mægler 
som sælger fl est boliger
Vi har mere end 40 års erfaring og 20 engagerede 
medarbejdere, som er klar til at hjælpe. Vi tilbyder 
altid en gratis og uforpligtende vurdering.

som sælger fl est boliger

Hash, høns og hippiemusik
Et farverigt musikmiljø udfoldede sig på Egevej i Hasseris.

Erstatter pen og papir 
AMPHI Systems har udviklet et digitalt journalsystem til brug i ambulancer.

Kit hjælper par ud af barnløshed
I Nordjylland er akupunktur ikke en fast del af tilbuddet på fertilitetsklinikker.
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SE OGSÅ MÅNEDENS VILLA PÅ SIDE 23

Hasserisavis.dk har besøgt byrådsmedlem for Venstre, Maja Torp i privaten.

Ene høne i hanegården: Venstre-kvinde i byrådet

Af Helena Ravnsbæk

Hasserisavis besøger by-
rådsmedlem Maja Torp i sin 
lejlighed ved Spritten. Herfra 
har hun udsigt over Limfjor-
den og Aalborg, som det lo-
kalpolitiske hjerte banker.
Indtil november 2022 sad 
Maja Torp i Folketinget for 
Venstre, men efter Vens-
tres ”valglussing”, som det 
tidligere folketingsmedlem 
selv kalder det, måtte hun 
sande, at hun ikke blev gen-
valgt. 
Men for Maja Torp er det 
ikke det store tab, og hun 
fortæller, at hun de sidste 
par måneder har nydt fri-
heden.

Christiansborgs tornado
Maja Torp trådte til, da 
Karsten Lauritzens nedlagde 
sit mandat for Venstre og 
trådte ud af politik i februar 
2022. Her blev hun Vens-
tres Ligestillingsordfører, 
trådte ind i en verden, hvor 
alt handlede om politik. Hun 
beskriver de ni måneder på 
Christiansborg som en boble, 
hvor ingen kunne planlægge, 
hvad man skulle tage stilling 
til eller hvor man begav sig 
hen.

”Når man er på Christians-
borg, så er man midt i or-
kanens øje. Man er der, hvor 
alt sker. 
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Sundhed & velværeErhvervsprofilen

Byrådsmedlem Maja Torp er det eneste 
kvindelige byrådsmedlem fra Venstre I Aal-
borg Byråd, og det er ifølge lokalpolitikeren 
et demokratisk problem.



GRUNDEJERFORENING

BLIV 
MEDLEM 
–  SÅ STÅR VI  

STÆRKERE

Gennem 126 år har Hasseris Grundejerforening været med til at forme Hasseris og 
varetage Hasseris borgernes interesser – et arbejde der gennem årene har været med 

til at sikre havebyen Hasseris, som en attraktiv bydel at bo og leve i.
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  ALLE STÆRKERE!

 
Det handler om tillid og tryghed 
når du skal vælge bedemand…

Olav                      Lone              Kristian                   Anders

Din garanti for faguddannede bedemænd.

Familie� rma 
grundlagt 1914 
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Fortsat fra forsiden

Det har været en kæmpe op-
levelse, men det er også en 
livsstil for sig. Det har nogle 
store omkostninger, når man 
har familie i Aalborg. Jeg vil 
jo stadig gerne være tæt på 
mine børn, og det kan man 
ikke, når man er halvdelen af 
tiden i København,” fortæller 
Maja Torp, der efter valgned-
erlaget i november har nydt 
at have sit fokus på familie, 
venner og fremtidsplaner. 

Lokalpolitik på deltid
I dag sidder Maja Torp i Aal-
borg Byråd, som hun har 
gjort siden 2017, hvor hun 
sammen med sine kollegaer 
træffer de nære beslut-
ninger i en lokalpolitisk sam-
menhæng. 
Den knap så ideologiske 
kommunalpolitik er noget, 
som den nordjyske kvinde 
brænder for, men modsat 
landspolitik er kommunalpo-
litik ikke et fuldtidsjob. Og 

det vilkår, synes Maja Torp, 
er vanskeligt.

”Det er svært at passe et 
rigtigt job, samtidigt med at 
man skal bruge flere dage 
om ugen på lokalpolitik,” 
siger hun og fortæller, at hun 
i syv år har været leder af et 
misbrugscenter i Aalborg, 
som hun har beskæftiget sig 
med ved af siden af sit lokal-
politiske arbejde.

”Aalborg Kommune er 
landets tredje største kom-
mune, og derfor kan man 
jo sagtens bruge mere end 
fuldtid på lokalpolitikken. Og 
det ville være godt, hvis man 
gjorde det, for så kunne man 
bruge endnu flere kræfter på 
de politiske spørgsmål. Men 
vi har desværre for lidt tid til 
det,” erkender Maja Torp.

Et bredt parti?
I byrådet sidder Maja Torp 
sammen med sine fire man-
dlige kollegaer fra Vens-

tre. Hun er efterhånden 
vant til at være ene høne i 
hanegården, men hun savner 
alligevel kollegaer i partiet, 
som hun selv kan spejle sig i.

”Hvis man gerne vil være et 
parti for den brede del af be-
folkningen, er man også nødt 
til at være repræsenteret 
bredt. Landspolitisk havde vi 
en del kvindelige kandidater 
ved folketingsvalget, men fx 
i Venstre i Aalborg havde vi 
ikke ret mange kvinder,” siger 
Maja Torp og fortæller, at ud 
af de 15 opstillede folke-
tingskandidater fra Venstre, 
var der kun fire kvinder. 

Nul kvinder fra Venstre
På Christiansborg var Maja 
Torp Venstres Ligestillings-
ordfører, og hun er heller 
ikke bange for at pege på 
ulighederne internt i partiet. 
Hun husker tilbage til efter 
Kommunalvalget i 2021, 
hvor KL’s bestyrelse skulle 
vælges, og hvor Venstre ikke 

formåede at opstille en en-
este kvindelig kandidat.

”Der var nul kvindelige kan-
didater,” siger Maja Torp 
hovedrystende. ”Der måtte 
jeg rejse mig op foran alle 
kommunal- og folketing-
spolitikere til gruppemødet 
og sige noget. Men der sid-
der bare nogle magtfulde 
mænd på over 50, som ikke 
vil af med deres poster, og 
de vælger nogen, der ligner 
dem selv,” fortæller hun. 

Det var ikke den eneste gr-
und til, at nordjyden stillede 
sig op foran alle partifæl-
derne, for dilemmaet lå også 
i, at fire år forinden stillede 
partiet op med kun en enkelt 
kvindelig kandidat til KL’s be-
styrelse efter Kommunalval-
get i 2017.

”Det var også et problem 
dengang, og her aftalte vi 
faktisk, at det skulle se an-
derledes ud næste gang. Og 
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Maja Torp drømmer om at få endnu flere bestyrelsesposter i fremtiden.

Fortsat fra forsiden...

så kommer de med nul kan-
didater i 2021,” lyder det fra 
lokalpolitikeren.

Decideret udemokratisk
”Meget af argumentationen 
går på, at man vælger dem, 
som er mest kompetente. 
Men hvem siger, at man per 
definition er den mest kom-
petente til jobbet, bare fordi 
man er en mand på 50+?” 
spørger hun retorisk. 

”Det går ud over diversiteten, 
når vi sammensætter leder-
skabet af ens typer af men-
nesker, og der vil være vin-
kler, som man derfor vil være 
blind overfor. Det er ærger-
ligt, at vi i partiet er kørt fast 
i de samme argumenter om 
”at finde de mest kompe-
tente”. I et demokrati handler 
det jo netop om at afspejle 
det samfund, vi lever i. Det er 
decideret udemokratisk, hvis 
vi ikke gør det,” fastslår hun.
Kvinder på banen

Noget af ligestillingsprob-
lemet ligger i strukturer og 
fordomme i partiet, mener 
byrådsmedlemmet, men hun 
erkender også, at en del lig-
ger hos kvinder selv. 

”Vi bliver nogle gange lidt for 
pæne og tilbageholdende. 
Og nogle kvinder er måske 
heller ikke så gode til at ban-
ke i bordet. Vi skal nok mere 
op på tæerne, hvis der skal 
ske en udvikling,” indrømmer 
hun.

Da hun selv første gang blev 
spurgt, om hun ville stille op 
til Kommunalvalget i 2013, 
takkede hun dengang nej, 
fordi hendes tre børn var 
små, og hun vurderede, at 
det ville kræve for mange 
ofre. Men i dag er hun stolt 
over, at hun i 2017 tog sprin-
get ud i en lokalpolitisk kar-
riere, og hun håber at kunne 
være med til at inspirere an-
dre kvinder i fremtiden.

”Generelt forsøger jeg at af-
mystificere, hvad det vil sige 
at være politiker. Men selv-
om jeg forsøger at være en 
rollemodel, skal der jo meget 
mere til end det. Jeg ville øn-
ske, at jeg kunne sige, at vi 
var på rette spor, men det 
synes jeg ikke, at vi er.”

Kvindeligt bestyrelses-
medlem
Maja Torp vil fortsat slå 
et slag for, at Venstre kan 
få indført nogle metoder, 
hvorpå det kan blive nem-
mere for kvinder at takke 
ja til politik. Men det er ikke 
kun i lokalpolitiske sammen-
hænge, at hun beviser, at 
kvinder kan beskæftige sig 
med det samme som mænd. 
Til Hasserisavis fortæller 
hun, at hun er blevet god-
kendt af byrådet til at kunne 
indtræde i Port of Aalborgs 
bestyrelse.

”Min plan er, at jeg vil tage 
en bestyrelsesuddannelse 
i 2023, så jeg formelt set 
kan blive bedre klædt på til 
at kunne bidrage i den sam-
menhæng.” 

Maja Torp sidder allerede i 
bestyrelsen i bl.a. NOVI Sci-
ence Park, Musikkens Hus, 
Aalborg Symfoniorkester og 
i Kammaprisens bestyrelse. 
”I fremtiden vil jeg gerne ar-
bejde med en kombination 
af politik og bestyrelsesar-
bejde, hvor jeg kan udnytte 
mine kompetencer og net-
værk på en ny måde. Så jeg 
er på lidt udkig og glæder 
mig til at se, hvad der opstår 
af nye muligheder,” smiler 
Maja Torp. 

Privat er Maja Torp ved 
at planlægge juni-bryllup 
med sin forlovede, Torben 
Nielsen, som skal afholdes 
med både vielse, reception 
og fest på Restaurant Fu-
sion i Aalborg.
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Thulebakken solgt til COOP
I dag huser de gule mursten på Thulebakken 42 - 48 både Matas, Jyske Bank, Has-
seris Pizzeria og Coop365, men snart overtages hele bygningen af COOP, der har købt 
ejendommen.
Af Helena Ravnsbæk

Hos Jyske Bank på Thule-

bakken venter man spændt 
på at få nyheden omkring, 
hvad der skal ske. De har 

fået at vide før jul, at COOP 
Ejendomme har købt hele 
bygningen på hjørnet af 

Hasserisvej og Stolpedals-
vej, hvor banken i øjeblikket 
lejer sig ind. 

De gule murstensbygninger overtages helt af COOP

”Vi kender ikke COOP’s 
planer, og om vi eventuelt 
fortsat kan leje os ind og på 
den måde blive her. Det ved 
vi faktisk ikke endnu,” siger 
Michael Johansen, bankråd-
giver ved Jyske Bank Has-
seris. 
Hos Coop365 kender bu-
tikschefen, Nick Klitgaard 
Buch, tilsyneladende heller 
ikke noget til COOP’s planer, 
og han henviser i stedet til 
COOP’s ejendomsadmini-
stration. 

Overtager 1. april
Sælger af ejendommen 
er interessantselskabet 
Thulebakken I/S v/Kirsten 
Flyger m.fl. der beskæftiger 
sig med udlejning af erh-
vervsejendomme.
Det har ikke været muligt at 
få en kommentar fra sæl-
ger, og køberen holder kor-
tene tæt ind til kroppen.

”Det er for tidligt at sige 
noget konkret om planerne. 
Der er en del forhandlinger, 
der skal falde på plads, 
og vi forventer at kunne 
sige noget mere konkret 
til sommer,” siger Lars Aa-
rup, Kommunikations- og 
Analysechef hos COOP, som 
fortæller, at COOP først 
overtager ejendommen på 

Thulebakken den 1. april 
2023.

Udlejning eller ej
I januar 2023 kom det frem, 
at COOP ligeledes har købt 
den tomme ejendom, hvor 
tidligere Rema 1000 i Ve-
jgaard holdt til, og her afs-
lører Lars Aarup, at butik-
ken, som ligger et stenkast 
fra SuperBrugsen, i første 
omgang vil udlejes til Røde 
Kors. 

Lars Aarup vil ikke komme 
nærmere ind på, om de 
eksisterende lejemål på 
Thulebakken opsiges eller 
om Jyske Bank, Coop365 og 
Hasseris Pizzeria stadig vil 
være at finde på Thulebak-
ken efter COOP overtager. 
Det er allerede besluttet, 
at Matas flytter til Hasseris 
Bymidte i oktober 2023.
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Investeringsrådgiver: Kom i gang med aktier
Hvordan kommer man bedst i gang med køb og salg, af aktier og hvad skal man være 
opmærksom på? Vi har besøgt investeringsselskabet Stonehenge for at få svar.
Af Helena Ravnsbæk

Flemming Vognsen, med-
ejer i det lokale investerings-
forening Stonehenge i Has-
seris Bymidte, har i over 20 
år arbejdet med investering 
som investeringsrådgiver, in-
vesteringschef og aktieråd-
giver. 

I Stonehenge rådgiver han 
både private og virksom-
heder i investeringer, men 
størstedelen af selskabets 
kunder er de ’små’, som har 
investeret noget af sin op-
sparing i Stonehenges fonde 
via netbanken.

Kom i gang for 500 kr. 
Hvis man gerne vil i gang 

med aktier, hvor man selv 
sammensætter sin egen 
portefølje, anbefaler Flem-
ming Vognsen, at man bør 
investere i 15 forskellige 
aktier for minimum 10.000 
kr. i hver. Det betyder altså, 
at man bør have 150.000 
kr. klar på bogen for blot at 
komme godt i gang med ak-
tiehandel på egen hånd.

Men når man er helt grøn på 
aktiemarkedet, kan det virke 
overvældende selv at skulle 
aflæse markedet, udvælge 
de gode aktier og smide 
mange tusinde kroner efter 
det. 

Som alternativ kan man 
vælge at investere sine 
midler i fonde, hvor man 
køber sig ind i en pulje, der 
består af flere forskellige 
aktier, helt uden at man 
behøver at have den store 
pengepung op af lommen.

Ifølge Flemming Vognsen, 
kan man på den måde 
springe ud som investor for 
blot 500 kr.

Fond for spredning
Og det er her, hvor foreninger 
som Stonehenge kommer 
ind i billedet. Som eksempel 
har Stonehenge sammensat 
en fond med 35 forskellige 
virksomheder i én pulje. Når 
man køber sig ind her, sikrer 
man en spredning på forskel-
lige brancher og lande, så 
hvis en branche på et tids-
punkt klarer sig dårligt, er 
det kun en hvis procentdel af 
aktiepuljen, der er ramt. 

”I vores pulje investerer vi 
i mange udenlandske sel-
skaber, og så har vi en regel 
om, at en enkelt virksomhed 
ikke må fylde mere end 5 % 
af den samlede pulje,” siger 
Flemming Vognsen. 
Spekulation eller investering
Flemming Vognsen slår fast, 
at inden man springer ud i 
det store investeringseven-
tyr, bør man afgøre sin risiko-
profil og sin tidshorisont.

”Vi plejer at sige, at man kun 
bør investere med en hor-
isont, der minimum hedder 

Flemming Vognsen forklarer til Hasserisavis.dk de store forskelle på mandlige og kvindlige investorer. 

Er dit familieliv 
forsikret?
Din pension er ikke bare en opsparing. Den 
indeholder også forsikringer i tilfælde af kritisk 
sygdom, tab af erhvervsevne eller dødsfald.

Er det mere end tre år siden, du sidst har kigget 
på din pension? Book et møde med Jan Michael 
Daucke på 96 30 29 85, og lad os undersøge, 
hvordan du og din familie er dækket.

5 år. Så er det ikke længere 
spekulationer, men en reel 
investering,” siger han og 
forsætter: ”Men afkast og 
risiko hænger uhjælpeligt 
sammen. Jo mere afkast man 
vil gå efter, jo højere risiko 
må man løbe. Man kan altså 
ikke forvente at lave et af-
kast på 32 % på et år og ikke 
risikere at miste sine penge.” 

Konservativ filosofi 
Til de helt grønne i invester-
ingsverdenen, som gerne vil 
gå forsigtigt frem og satse 
på omkring 8-9 % i afkast om 
året, vil Flemming Vognsen 
anbefale Stonehenges egen 
fond. 

”Vi har ikke en fond, hvor 
det hele kan stige med 70 
% på en måned. Det kommer 
aldrig til at ske, fordi vi in-
vesterer med lav risiko. Men 
vi leverer i gennemsnit 9 % i 
afkast hvert år, efter der er 
betalt omkostninger til os,” 
forklarer Flemming Vognsen 
og fortsætter: 
”Vi vælger aktier til vores 
fond ud fra en filosofi om at 
være lidt forsigtige og passe 
på folks penge. Her er vi 
meget konservative, hvor vi 
investerer i øl, vin, mad, medi-
cin, toiletpapir, shampoo – alt 
sammen noget, som vi altid 
skal bruge.”

Fonde og aktier
Flemming Vognsen foreslår, 
at Stonehenges fond kan 
bruges som en stabil base, 
der sikrer en investering 
uden de store udsving, hvor-
til man kan købe individuelle 
aktier ved siden af, hvis man 
ønsker at øge risikoen og 
muligheden for større afkast.

”Vores kunder køber sig ind i 
vores pulje, fordi de godt kan 
lide sikkerheden og den store 
spredning på de udenland-
ske virksomheder. Vi har kun 
tre danske selskaber i vores 
pulje ud af 35, og derfor kan 
man sikre endnu mere spred-
ning ved tilføre sin portefølje 
5-10 individuelle aktier i fx 
danske selskaber. Det er der 
mange, der vælger at gøre, 
fordi man ofte har en idé om, 
at fx A.P. Møller har skibe på 
havene eller at DSV har last-
biler på vejene,” siger Flem-
ming Vognsen.

ETF’er 
Noget, som er blevet meget 
populært de seneste år, er 
ETF’ere (exchange-traded 
fund). De minder om fonde, 
som dem, Stongehenge har 
sammensat, men den store 
forskel er prisen.
”Det er billigere at investere i 
ETF’ere, fordi der ikke sidder 
nogen og udvælger aktierne. 
Her køber man et billede af 
et indeks. Det er jo klart, at 
når der ikke er nogen, som 
skal bruge tid på at finde og 
udvælge aktierne, vil om-

kostningerne være lavere,” 
fortæller Flemming og til-
føjer: 
”Men det svarer lidt til, at du 
går ned i Brugsen og køber 
alle varer på hylderne. Også 
selvom der er flere af var-
erne, som du egentligt ikke 
moralsk kan stå indenfor eller 
som du synes smager dårligt. 
Det koster måske 1 % mere 
at købe sig ind i vores fond, 
men her sidder vi og udvælg-
er aktierne nøje, så vi er sikre 
på, at man ikke kommer til at 
investere i fx børnearbejde 
eller våben.”

Forskel på mænd og kvin-
der
Flemming Vognsen afslører, 
at den typiske investor er en 
mand på over 50 år, men at i 
de senere år er der begyndt 
at dukke flere kvindelige in-
vestorer op, som gerne vil 
tage økonomien i egen hånd 
og være uafhængige.

”Den store forskel på mænd 
og kvinder er, at kvinder 
ofte er mere rationelle, hvor 
mænd godt kan komme til at 
lade følelserne spille for stor 
en rolle,” erfarer Flemming og 
fortsætter: 
”Den gængse psykologi, især 
hos mænd, er, at hvis man 
køber to aktier, hvor den ene 
stiger og den anden falder, 
vil man sælge den, der klarer 
sig bedst. Psykologisk giver 
det bedst mening at få ud-
betalt en gevinst fremfor et 
tab. Her har jeg så mange 
eksempler på, at mænd ikke 
vil indrømme, at de har taget 
fejl, og ikke vil sælge selvom 
kursen falder.”

‘The trend is your friend’
Han tilføjer: ”Man skal huske; 
the trend is your friend. Det 
er vigtigt, at man tør stole på, 
at de aktier, der gør det godt, 
bliver ved med at gøre det 
godt. Og når trenden skifter, 
og kurven knækker, skal man 
kunne holde følelserne ude 
af det og trykke ’sælg’.”

Konklusionen fra Flemming 
Vognsen er, at når man skal 
i gang med at investere, er 
det en god idé at investere 
i en fond, hvor der er stor 
spredning, og hvor man kan 
komme i gang for forholdsvis 
små penge. Så kan man byg-
ge på som legoklodser med 
individuelle aktier og øve sig 
lidt med aktiehandel, forskel-
lige strategier og psykologier 
for mindre pengebeløb.

Du kan komme i gang som 
investor via din netbank eller 
via andre online børsmæ-
glere såsom Nordnet. Her 
kan du tilgå Stonehenge’s 
fonde (Stonehenge Globale 
Valueaktier KL eller Stone-
henge Value Mix Akkumul-
erende KL) og starte din in-
vesteringseventyr



Hasseris Bymidte 6 · DK-9000 Aalborg · Tlf. +45 98 18 33 33RÅDGIVNING | REVISION | SKAT 

Vi har en stærk vision om at sætte bedre og bredere aftryk som ejerlederens rette rådgiver. Vi er en af Danmarks største rådgivnings- 
og revisionsvirksomheder. Vi er landsdækkende, men tæt på vores kunder. Derfor har vi kontorer i både Aalborg, Hadsund, Randers, 

Hadsten, Aarhus og København. Mere end 350 medarbejdere arbejder hver dag på at gøre en mærkbar forskel for vores kunder.

Mærkbar forskel

”Mange familievirksomheder er startet med 
en opfindelse eller en god idé, som der er 

bygget videre på. Som rådgiver skal jeg 
være ydmyg over for ånden i virksomheden 

samtidig med, at jeg tænker stort og 
præsenterer muligheder.”                    

 
– Johnny V. Jensen,  

Statsautoriseret revisor i Redmark

Af Helena Ravnsbæk

Et af byens mest kendte var-
tegn, Mariendal Mølle på Ho-
brovej, er i så dårlig stand, at 
den næsten er klar til at blive 
revet ned. Og det skærer 
initiativtagerne bag Marien-
dals Møllelaug dybt i hjertet. 
Derfor vil de nu tage sagen i 
egen hånd og forsøge at få 
overdraget nøglerne til møl-
len af Aalborg Kommune. 

I et undervisningslokale 
på UCN afholdt man stif-
tende generalforsamling for 
Mariendals Møllelaug med 
44 fremmødte, og her valgte 
den nye forening sin bestyr-
else.

Formanden blev Henrik Ped-
ersen, som hidtil har stået 
for korrespondancen til Aal-
borg Kommune. Den øvrige 
bestyrelse blev hurtigt valgt, 
da Henrik Pedersen foreslog 
at lade arbejdsgruppen, som 
står bag initiativet omkring 
møllelauget, træde ind på de 
resterende poster.
Det blev besluttet, at Claus 

Overgaard Christensen, 
Thomas Hald, Anne Aagaard 
Berg, Rasmus Bo Berg sam-
men med Henrik Peder-
sen fortsat arbejder videre 
med først at få afklaret 
ejerforholdet med Aalborg 
Kommune og senere søge 
fondsmidler til at kunne 
istandsætte den historiske 
mølle. 

Info til medlemmerne vil 
foregå på Mariendals Mølles 
Facebookside, via nyheds-
brev på mail og på sigt vil en 
hjemmeside oprettes. 

Kontingentet besluttedes til 
50 kr. om året, og det drøft-
edes til generalforsamlingen, 
at nye medlemmer er vigtige 
for at lykkes missionen, om 
at få Mariendal Mølle til at 
fungere og køre på ny. 

Du kan melde dig ind i 
Mariendal Møllelaug på mail: 
claus.o.christensen@gmail.
com.

Henrik Pedersen blev valgt som Mariendal Møllelaugs første formand.

Mariendals Møllelaug: “Må vi få nøglerne til møllen?”
Den 17. januar afholdt Mariendals Møllelaug stiftende generalforsamling, hvis hovedformål vil være at få nøglerne til det historiske 
vartegn med henblik på at bevare og vedligeholde. 



Krea-messe vender tilbage
Elsker du at være kreativ? Så kan du glæde dig til, at Krea-mes-
sen vender tilbage i KFUM-Hallerne den 25. og 26. februar.
Af redaktionen

Nu har kreative sjæle igen 
mulighed for at nørde strik, 
hækling, smykker, syning og 
uendeligt mange andre for-
mer for kunsthåndværk.
For Krea-messen vender til-
bage i KFUM-Hallerne i fe-
bruar og fylder hele to haller 
op med kreative sysler. 

Til messen i Hasseris vil 
du opleve nogle af landets 
dygtigste kunsthånd-
værkere udstille deres unik-
ke kunsthåndværk med fx 
smykker, strik, keramik, teg-
ninger, malerier, trækunst, 

quilling, genanvendt og 
kniplinger. 

Der vil samtidigt være mu-
lighed for at finde materialer 
til at købe med hjem og selv 
være kreativ med stof, garn, 
uld, perler, håndværksbøger 
håndarbejdsbøger og meget 
mere.

Igen i år vil der være drop-in 
workshops henover week-
enden, så du både vil have 
mulighed for at afprøve nye 
former for håndarbejde, og 
du kan søge råd hos garvede 
håndværkere, der kender sit 
fag.

Blandt andet vil man kunne 
male sin egen keramik, få det 
brændt og afhente det et 
par dage efter.
Derudover vil der være 
konkurrencer, hvor du vil 
kunne vinde præmier på din 
indgangsbillet. 

KREA-messen er for hele 
familien, og der vil være op-
stillet et gratis krea-bord 
fyldt med materialer til børn-
ene, så de kan slippe sin ind-
re kunstner løs.

Der vil være både private og 
virksomheder, som vil ud-
stille på messen.

Via vores hjemmeside eller mobilapp kan du booke møde 
direkte i din rådgivers kalender med 24 timers varsel.

Der er også mulighed for at booke møder til om aftenen 
eller i weekenden.

Vi glæder os til at mødes

Danske Bank
Hasseris afdeling

danskebank.dk

Book møde
direkte på vores

hjemmeside
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”Musical & Tapas” på 
Hasseris Gymnasium
Hasseris Grundejerforening indbyder med-
lemmerne til Musik & Tapas på Hasseris 
Gymnasium.
Af redaktionen

De godt 1.600 medlem-
mer af Hasseris Grundejer-
forening indbydes igen i år 
til en gang ”Musik & Tapas” 
på Hasseris Gymnasium. 
Arrangementet finder sted 
onsdag, den 8. februar 
2023 med start på fore-
stillingen kl. 18:00. I pau-
sen serveres et glas koldt 
hvidvin og efter forestil-
lingen er der i aulaen gjort 
klar til en servering af en 
lækker omgang tapas med 
tilhørende hvid- og rødvin. 
P-pladsen ved gymnasiet 
kan benyttes og indgang-
en åbnes fra kl. 17:30.

Dette arrangement har 
i årevis været det mest 
besøgte af grundejer-
foreningens arrangement-
er - af flere grunde: mange 
medlemmer har/har haft 
børn/børnebørn på gym-
nasiet, OG eleverne laver 
altid et rigtig godt og un-
derholdende show.

Forestillingen har fået ti-
tlen ”We will rock you” og 
er bygget på musikken 
fra gruppen Queen med 
den kendte sanger Fred-
die Mercury. Gruppen fik 
sit gennembrud i Danmark 
omkring 1973 med album-
met Bohemian Rhapsody.  
Freddie Mercury døde dog 
allerede i 1991 af sygdom-
men aids.

Handlingen bliver kryd-
ret med en lang række 

af Queens hits, herunder 
Another One Bites the 
Dust, Bohemian Rhapsody, 
Radio Ga Ga, We Will Rock 
You, We Are the Champi-
ons og mange flere.”
Medlemmerne er indbudt 
via et udsendt Nyheds-
brev pr. mail den 17. januar 
2023 og sidste frist for 
tilmelding er den 1. fe-
bruar 2023. I Nyhedsbre-
vet er der et link, der giver 
adgang til tilmelding og 
betaling for op til max. 2 
medlemmer pr. husstand. 
På www.hasseris.dk er der 
på forsiden også adgang 
til tilmelding. Prisen pr. 
person er kun kr. 175,00 
for forestilling samt mad & 
drikke.

Kom og nyd de unge men-
nesker optræde for os 
samt få lidt hyggeligt sam-
vær med din nabo/genbo 
eller måske familie/venner, 
der også er medlem af 
foreningen.
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Hasseris 
Grundejerforening  

GRUNDEJERFORENING

BLIV 
MEDLEM 
–  SÅ STÅR VI  

STÆRKERE

Gennem 126 år har Hasseris Grundejerforening været med til at forme Hasseris og 
varetage Hasseris borgernes interesser – et arbejde der gennem årene har været med 

til at sikre havebyen Hasseris, som en attraktiv bydel at bo og leve i.

- VI ARBEJDER FOR 
OG MED UDVIKLING 

AF HASSERIS

BLIV 
MEDLEM 
- SÅ STÅR VI 
  ALLE STÆRKERE!

 



Udvikling af Sygehus Nord-grunden er i fuld gang
Hasserisavis.dk har taget temperaturen i en samtale med afdelingsleder Henrik Thomsen, Aalborg Kommune.

Af Palle Bjørnstrup

I projektet omkring forand-
ringen af Sygehus Nord-
grunden blev det senest 
meldt ud, at en vision om 
at etablere en undergang 
under banelegemet langs 
sygehusgrunden over mod 
Aalborg Katedralskole, som 
en forlængelse af et plan-
lagt udeområde, er blevet 
droppet.  Hvad kommer det 
til at betyde i projektet?

Henrik Thomsen: ”Jeg vil 
gerne lige starte med at sige, 
at Nordud A/S, der købte 
Sygehus Nord-grunden efter 
dialog med kommunen, ind-
bød tre konsortier til at frem-
komme med deres visioner 
for området inkl. det kommu-
nale areal på Gåsepigen. De 
tre visionsforslag blev vur-
deret af en dommerkomite. 
Der var tale om tre meget 
spændende forslag og ud 
fra en samlet vurdering ud-
pegede dommerkomiteen 
forslaget fra konsortiet med 
SLA Arkitekter og en række 
underrådgivere som vinder. 
Mellem Nordud og Aalborg 

kommune var det aftalt, 
at når vinderforslaget var 
udpeget, overgik arbejdet 
med planlægningen til kom-
munen med udgangspunkt i 
vinderforslaget

Det er det, der nu sker 
løbende. Og da projektet er 
så stort og komplekst, bliver 
det bearbejdet i temaer og 
etaper, der selvfølgelig sam-
menfattes i en helhed.

Kan ikke gennemføres
I denne proces blev det kon-
stateret, at etablering af en 
underføring under banen 
over til Aalborg Katedral 
Skole ikke kan gennemføres. 
Dels fordi vinderforslaget 
kun opererer med en under-
føring under to jernbanespor 
– og der er et tredje service-
spor, og det betyder noget 
for den dybde og længde, 
tunnelen vil få. Dels fordi der 
er en aftale om medfinan-
siering fra Bane Danmark om 
en overførsel på strækning-
en og en tunnel ved Sax-
ogade i forbindelse med en 
kommende sporspærring. 
Projekteringen er så langt i 

processen, fordi spærringen 
sker i 2024. Så samlet er det 
både teknik og økonomi, der 
umuliggør underføringen 
ved Katedral Skolen. 

I stedet arbejdes der nu på 
en cykel/gangbro fra Sankt 
Jørgensgade til Sygehusom-
rådet med en placering, der 
udgår fra, hvor Sankt Jørg-
ensgade har et knæk for at 
kunne gå langs med banen. 
Den endelige placering er 
ikke helt på plads, da der skal 
tages hensyn til både nyt og 
gammelt byggeri på Syge-
hus grunden og landingen 
på Stengade ved Gåsepigen.”

Underføring for biler
I visionsoplægget indgik 
også en underføring for biler 
under banen, hvor sygehus-
grunden skulle forbindes 
til Saxogade på den anden 
side…? 
“Dette projekt indgår stadig 
i planerne. Der vil være be-
hov for denne mulighed for 
bl.a. at kunne tilgå og ud-
nytte fremtidige p-pladser 
på Sygehusgrunden, og der 
arbejdes på en P-hus løs-

Et “view” ind I arkitekternes vision for området.

ning. Det vil derfor være en 
nødvendig del af infra-struk-
turen i området. “

Hvad bliver der af parker-
ingsarealerne?
Ser man på det hidtidige 
visionsoplæg, er der vist 
en række nye bygninger - 
primært på det område, der 
betegnes som Gåsepige-
parkeringen eller den gamle 
rutebilstation. Hvad bliver 
der af parkeringsarealerne i 
den sammenhæng?

“Omdannelsen af Gåsepige-
parkeringen vil jeg med det 
samme sige kommer til de-
bat, når vi har udmøntet det 
hele i en konkret plan. Men 
tanken er, at området frem-
over kommer til at indeholde 
boliger, institutioner og 
parkering. Det er en delplan 
i det overordnede, som vi 
som sagt er ved at defi-
nere, og som efterfølgende 
kommer til offentlig debat. 
Nordud A/S arbejder p.t. på 
at definere, hvor boliger, 
servicefunktioner, kontorer 
og butikker samt p-områder, 
herunder p-pladser til be-
boere, bedst kan indpasses i 
en helhed.

Målet er at sikre et fornuf-
tigt antal p-pladser, så tæt 
på det nuværende som mu-
ligt.

Som projektet tegner, bliver 
det selvfølgelig en kombina-
tion af de nuværende byg-
ninger (den ældste del af 
Sygehus Nord er fredet) og 
et givet nybyggeri, og det 
er et klart ønske fra Nordud 
A/S, at det indgår, at byg-
geriet og mikroklima bliver 
bæredygtigt hele vejen 
igennem med en certificer-
ing efter DGNB

I takt med udviklingen af 
projektet er det Aalborg 
Kommunes plan, at projek-
tet kommer til debat, første 
gang formodentlig i løbet af 
første halvår 2023. “

Infrastrukturen
Det må også handle meget 
om infrastrukturen i områ-
det…?

“Ja det er vi meget bevidste 
om i projektet, og vi arbejder 
allerede efter Aalborg Kom-
munes Mobilitetsplan 2040 
– og ja, det handler også her 
om at lave en plan for bil-

trafik og parkering i området.

Men som sagt når vi kommer 
lidt længere frem bliver de 
bearbejdede visioner lagt ud 
til debat, og efterfølgende 
vil alle givne kommentarer/
forslag blive behandlet. 

Det er et stort udviklingspro-
jekt på mindre central areal 
og med mange komplekse 
elementer, der skal og vil 
blive bearbejdet.”
 

 

PILATES AALBORG

Bliv stærk på rekordtid  

- eller træn i ro og fordybelse

Hasserisgaard, Skelagervej 375A-B - 9000 Aalborg
info@pilates-aalborg.dk - Tlf. +45 25 104 105

Tilmelding via 
www.pilates-aalborg.dk

Vi har over 50 ugentlige hold, som du kan tjekke 
ud på vores booking kalender.

Prøvetime
kun

50 kr. 

Der er
også et

hold for
dig!

hasserisavis.dk
- en del af hasseris medier
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Se mere på www.kvg.dk
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Bare rolig. Lars Christian er i god behold her hos os. Kig forbi til en snak 
og en kop kaffe, eller ring og book et uforpligtende møde.

Savner du Lars Christian?

Spar Nord Hasseris   |   Hasserisvej 113

Ring på 

96 30 29 75
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Jeg har serveretten til at kæmpe for Nordjylland
- siger regionsformand Mads Duedahl, da Hasserisavis.dk var på besøg I privaten.

Profilen

Telefon  96 30 42 30       www.ht-law.dk

Hjælp til sikker dødsbobehandling

Med bistand fra Hovmøller & Thorups erfarne dødsboteam bliver du ledt trygt  
og sikkert gennem dødsbobehandlingen.

Telefon 96 30 42 30 | www.ht-law.dk | info@ht-law.dk

Nyt 
design,
- og ny  

netavis på
vej!

Følg de 
store og små 

begivenheder
I Hasseris

tæt på de lokale

Har du  
tjekket  

netavisen  
I dag?

Telefon  96 30 42 30       www.ht-law.dkTelefon 96 30 42 30 | www.ht-law.dk | info@ht-law.dk

Advokat Lærke Faarbæk Hjort, der er specialiseret i at rådgive om oprettelse af testamen-
te, står til rådighed for en uforpligtende samtale og bistår gerne med at skræddersy  

et testamente efter dit og din families behov.

 Hovmøller & Thorup Advokatfirma yder specialiseret rådgivning om alle privatlivets forhold.   

Hvad skal der ske med arven efter dig ?
 



Tre kæmpe generatorer sendt til Ukraine
Aalborg Søndre Rotary Klub donerer 20.000 kr. til tre generatorer, som skal give ukrainere strøm.
Af Helena Ravnsbæk

Den ukrainske infrastruktur 
er hårdt ramt, og ukrainerne 
mangler strøm. Både elværk-
er og transformatorstationer 

står på mål for de russiske 
missiler, og det har resulter-
et i, at mange områder er 
helt eller delvist uden strøm 
i længere perioder.

Situationen er livstruende, 
da mange ukrainske hjem 
opvarmes via el, og tempera-
turen om vinteren i Ukraine 
kan falde til mere end -20 
grader.

Aalborg Søndre Rotary Klub mødes på Svalegården hver mandag kl. 17.15

Den tredje generator blev leveret i Mykolaiv, Ukraine.

Derfor var der ikke megen 
tvivl hos Aalborg Søndre 
Rotary Klub, da de skulle 
beslutte, om de ville donere 
til projektet om at sende tre 
generatorer til Ukraine. 

Donation til reparationer
Præsidenten for klubben, Pe-
ter Ettrup Larsen, fortæller, 
at de tre generatorer er 
sendt til det krigshærgede 
land efter et grundigt efter-
syn.

”Generatorerne skulle have 
været installeret den 23. 
december, men grundet 
et problem med kølean-
læggene, blev vi nødt til at 
vente. En generator blev så 
sendt til Kharkiv mellem jul 
og nytår, og én generator 
blev leveret til Mykolaiv og 
endnu en til Kharkiv i uge 3,” 
fortæller Peter Ettrup Lars-
en, og tilføjer: 
”Vores donation har gået til, 

at de kunne blive repareret 
i Fredericia, og i den forbin-
delse blev der samtidigt la-
vet en manual på ukrainsk, 
så de har kunne få genera-
torerne op og køre allerede 
en time efter, at de modtog 
dem.”
Hver generator vejer 10 
tons, og de er nu alle tre lev-
eret og installeret i forbin-
delse med lokale hospitaler 
samt et varmeværk, der kan 
forsyne ca. 100.000 beboer 
i det østlige Ukraine.

Projektet er støttet af 25 
Rotary klubber i Danmark, 
og det er Lviv international 
Rotary Club i Ukraine, der har 
fundet frem til de tre loka-
tioner ved fronten, som skal 
have en generator install-
eret.

Indenfor netværket
I forbindelse med over-
dragelsen har borgmestre 

og lokale Rotary-medlem-
mer været til stede samt 
medlemmer fra Lviv Interna-
tional Rotary Club. 

”Det bliver inden for vores 
eget netværk i Rotary, hvor 
vi rækker ud til hinanden 
uden mellemmænd. I stedet 
for bare at sende en check, 
gør vi her en menneskelig 
forskel,” siger Peter Ettrup 
Larsen. 

Bag projektet er ATP Ejen-
domme, som har doneret 
generatorer, Rambøll & 
Coromatic med rådgivning 
vedr. pakning og installering, 
Køge Nord Rotary Klub med 
fundraising og koordinering 
og Lviv international Rotary 
Club omkring logistik og 
koordinering I Ukraine. 

De 20.000 kr., som Aalborg 
Søndre Rotary Klub har 
indsamlet til projektet, er 
samlet ind dels via klubbens 
kontingent, via donationer 
fra klubbens medlemmer og 
via en indbringende auktion 
til klubbens julefest.

E N  P E R S O N L I G  A F S K E D

B E D E M A N D

PERSONLIGT • BÆREDYGTIGT • TRYGT 

RING 27 58 99 66
OGSÅ WEEKEND OG AFTEN

VI ER 100 % CO2-NEUTRALE
Vi er din sikkerhed for tryghed, erfaring og en 
personlig afsked. Vi dækker hele Aalborg &  
omegn. Bæredygtighed og miljø er vigtigt for 
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En vildt fascinerende oplevelse i Aalborg Zoo

LYS I MØRKET
LYS I MØRKET kan opleves d. 11. & 12. 
samt 18. til 26. februar fra kl. 16-20. 

Uden lys intet liv. I februar fejrer vi lyset, 
livet og solen og oplyser haven i alle solens 
strålende, gule farver. Kom og se haven i et 
helt nyt lys, oplev magien i lyset og skygger-
ne og hør, hvordan lys og varme giver liv til 
planter, dyr og mennesker på jorden.

Aalborg Zoo er også åben alle dage d. 11. 
til 26. februar kl. 10-16, hvor du kan blive 
klog på ”Naturen er den vildeste gave”. 

Se hele vinterferiens program 
på aalborgzoo.dk

Vinterferie: Aalborg Zoo oplyst i gul og orange 
I vinterferien fejrer Aalborg Zoo solen og det kommende forår ved at tænde Lys i Mørket. 
Af Helena Ravnsbæk

Hasserisavis.dk har talt med 
adm. direktør for Aalborg 
Zoo, Henrik Vesterskov 
Johansen, som inviterer 
gæsterne til en magisk op-
levelse i vinterferien, hvor 
Zoo giver muligheden for at 
se haven i et helt nyt lys. 
Aalborg Zoo vil blive badet i 
gule og orange lys for at fej-
re solen og det kommende 
forår, når de slår dørene op 
til Lys i Mørket den 11. og 
12. februar samt 18. til 26. 
februar fra kl. 16-20.  

Fejring af solens stråler
Direktør Henrik Vester-
skov Johansen lover, at Lys 
i Mørket bliver en sanselig 
og poetisk oplevelse for 
hele familien, når gæsterne 
træder ind i den zoologiske 
have i vintermørket. 

”Haven bliver oplyst på en 
helt ny måde, hvor vi frem-
kalder lys, skygger og natur, 
og samtidigt fejrer det kom-
mende forår i solens stråler,” 
siger Henrik Vesterskov Jo-
hansen og fortsætter: 
”Vi vil gerne kaste lys på de 

smukke omgivelser og land-
skab, som man ellers ikke 
lige opdager, når man går 
rundt herinde til dagligt.”

Solen over girafhuset
I december var Aalborg 
Zoo også dekoreret med 
farvestrålende lys i ju-
letiden, men direktør Henrik 
Vesterskov Johansen for-
sikrer om, at det her bliver 
noget, som aldrig er set før. 

”Her bliver lyset mere usyn-
ligt, og i stedet for at lyset 
skal være det smukke og i 
fokus, så bruges lyset nu til 
at oplyse nogle ting rundt 
omkring i haven,” forklarer 
Henrik Vesterskov Johan-
sen, der afslører, at girafhu-
set vil blive projekteret med 
en film af solen bane hen 
over Aalborgs hustage. 

Vinterens dyr
Direktøren fortæller, at man 
hver år vil lave nye temaer 
i Aalborg Zoo, og at Lys i 
Mørket kun vil kunne op-
leves denne ene gang. 
”Vi vil gerne give vores 
gæster en ny og sanselig 
oplevelse, om de ikke får i 

dagtimerne. Og så er det 
også vigtigt for os, at dem, 
som køber årskort, får nye 
oplevelser hele året rundt. 
Det har vi jo gjort med hal-
loween og jul, og nu får 
de en ny aktivitet i vinter-
ferien,” lyder det fra Henrik 
Vesterskov Johansen.

I vinterferien 2023 står 
den altså på en masse fin-
urligheder med solen, leg 
og læring samt formidling 
om vinterens dyr og solens 
betydning for dem. 

”Og så er der selvfølgelig 
også mulighed for at kom-
me ind og hilse på vores dyr,” 
tilføjer Henrik Vesterskov 
Johansen, som håber at se 
en masse gæster, som går 
en oplyst aftentur i Aalborg 
Zoo for at se haven i nyt lys.

Efter kl. 16 bliver indgangs-
prisen sat ned til 135 kr. for 
voksne og 75 kr. for børn 
(3-11 år). 

Henrik Vesterskov Johansen 
fortæller Hasserisavis.dk, at 
2023 byder på endnu flere 
spændende projekter.
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Hash, høns og hippiemusik: Spectator Records på Egevej
Et farverigt musikmiljø udfoldede sig på Egevej i Hasseris fra 1969 – 1972, hvor pladeselskabet Spectator Records indspillede musik 
og udgav plader, indtil studiet brændte ned til grunden.
Af Jens Skovgaard

Det er en ret utrolig historie, 
men den er sand. Ude i det 
mondæne Hasseris lå i nogle 
år et pladestudie, som den 
tidligere DR-journalist Jørgen 
Bornefelt dannede i samar-
bejde med jazzmusikeren 
Carsten Meinert. Miljøet var 
præget af Hippiekulturen, 
hvor hashtågerne var tætte, 
lydniveauet højt og musik-
ken alternativ. Dette gav 
ofte anledning til klager fra 
naboer, som følte sig gener-
et af det liv, der foregik inde 
på Egevej 7.

Spectator Records
Historien om Spectator 
Records er fortalt i en film, 
‘Spectator Records - op i røg’, 
som kan ses på Filmstriben. 
Filmen er optaget i 2017, og 
er en retrospektiv fortælling, 
hvor mange af musikerne og 
de to indehavere fortæller 
om deres oplevelser fra 
tiden.

Musikken på Spectator Re-
cords udgivelser spændte 
fra børnemusik og under-
visningsplader over beat-

musik og bluesrock til hip-
pie freestyle og avantgarde 
jazz. De fleste Spectator 
Records plader blev udgivet 
i små oplag (300-500). Vi-
nylkvaliteten var ikke al-
tid den bedste, hvilket kan 
høres på mange af pladerne. 
Omslag og pladelabels var 
primitive og af billigste slags. 
Til gengæld kunne kreati-
viteten være stor. En lang 
række af pladerne er blevet 
kult blandt samlere.

Gasolins debutalbum
I filmen fortæller Franz 
Beckerlee fra Gasolin, at de 
i 1970 havde skrevet ‘Silky 
Sally’, som de mente kunne 
blive et hit. På b-siden var 
sangen ‘I’ve got to find the 
looser’. De havde fået ind-
spillet pladen på Rosenberg 
Studiet i København, men 
der var ikke noget pladesel-
skab, der ville udgive den. 
Men så kommer de i kontakt 
med Carsten Meinert, som 
i filmen fortæller, at da han 
hørte indspilningen havde 
tænkt, at de kunne da no-
get de drenge. Så han fik 
indspilningen sendt op til 
Jørgen Bornefelt i Aalborg, 

som udgav pladen. Franz 
Beckerlee medvirker i filmen, 
hvor han fortæller, at deres 
honorar var 25 eksemplarer 
af pladen, som de forærede 
til venner og bekendte. 

Det er mange år siden
Vi har kontaktet Franz Beck-
erlee for at høre, om han 
husker mere om indspilning-
en. “Åh, det er mange år 
siden”, siger han. “Men jeg 
kan da godt huske, at den 
blev indspillet i et studie 
i København, og derefter 
udgivet på Spectator”. Han 
husker også, at han hørte om 
branden, og at alle spor efter 
pladen forsvandt i branden. 
Han gætter på, at der i alt 
blev udgivet 300 eksemplar-
er, men det er ikke engang 
sikkert, ihvertfald er der er 
jo nok ikke mange tilbage i 
dag”. 

Franz Beckerlee husker ikke, 
at han i 2017 medvirkede i 
en filmoptagelse om Specta-
tor Records. 
“Men nu er jeg da blevet min-
det om det, så den vil jeg da 
gerne se. Tak for det.” slutter 
han vores samtale. 

Ifølge Carsten Meinert er det 
rigtige tal nok snarere 150 
plader. I hvert fald er det en 
plade, det er så godt som 
umuligt at opdrive i dag. Den 
er blevet kult blandt samlere, 
som givetvis vil tilbyde store 
beløb for et eksemplar.

Lis Sørensens hashdebut
Både i filmen og i sin biografi, 
‘Jeg er kommet for at synge’, 
som er udgivet i 2019 
fortæller Lis Sørensen, at 
hun sammen med 4 veninder 
fra Brabrand en weekend i 
sommeren 1970 var i studiet 
på Egevej for at indspille no-
get musik. Årsagen var, at de 
fem piger, som på det tids-
punkt var 15 år, havde dan-
net et kor, der skulle synge 
til nogle af Holger Laumanns 
melodier. Holger og pigerne 
kendte hinanden fra skolen, 
hvor han var musiklærer. 
Han havde dannet orkestret 
‘Tears’, der skulle indspille 
en plade på Spectator Re-
cords, og pigerne skulle være 
gennemgående vokal på al-
bummet. 

Lis Sørensen fortæller his-
torien i bogen: “I Aalborg, 
nærmere bestemt Hasseris, 
fandt vi Jørgen Bornefelts 
røde villa på Egevej. (…) Vi 
blev ført om i haven, hvor 
studiet lå. Indenfor var et 
højloftet indspilningsrum 
med tæpper på gulvet og 
tre mikrofoner, der var gjort 
klar til os. (…) I stuen sad en 
masse voksne mænd og 
kvinder på gulvet. Håret var 
slået ud, øjnene blanke og 
fra hånd til hånd gik flere 
chillummer. Pludselig blev en 
af chillummerne rakt frem 
mod mig. Det var blevet 
standard at hænge med en 
smøg i frikvartererne, lige-
som jeg var begyndt at ryge 
pibe. Så teknikken fejlede 
ikke noget. Men hash havde 

Jørgen Bornefelt (Privatfoto 2005)

jeg aldrig prøvet. Nysgerrigt 
tog jeg chillummen, satte 
den for munden og sugede. 
Jeg blinkede lidt og mærkede 
mit hoved stige til vejrs. Jeg 
rakte den videre til en af de 
andre piger, som også tog 
et hiv. Det samme gjorde 
den næste, indtil vi alle fem 
havde røget. Vi kiggede 
rundt på hinanden og beg-
yndte at grine.” 
Men da de jo skulle op og 
synge næste dag, trak de sig 
tilbage til soverummet, som 
var studiet. De fem piger 
krøb ærbart i deres sovepos-
er, hvor de “stadigt fnisende 
døsede hen.” 

Mangeartet musik
Udover Tears indspillede og 
udgav Spectator Records 
en lang række albums med 
meget forskellige kunstne-
re. Blandt dem var Gregory 
Wilson med Goodbye (Folk), 
Carsten Meinerts Kvartet 
med To you (Jazz), Cinde-
rella med Danish Progres-

sive Rock 1970 (Bluesrock). 
Også en del singler, udover 
Gasolins Silky Sally blev det 
til. Her kan nævnes Lisbeth 
Dahl med Jeg Hedder Pippi/
Politivisen/Godnatvisen/
Hoppevisen (Børneviser), 
Hurdy Gurdy med Tic Tog 
Man/Lend me Your Wings 
(Rock) og Erling D. Bjerno 
med Rapport Fra Bethlehem 
(Choir).

Økonomien skranter
Medens kreativiteten blom-
strede i det alternative miljø, 
gik det knap så godt med 
økonomien. I filmen fortæller 
Carsten Meinert, at han trak 
sig ud af foretagendet, fordi 
regninger ikke blev betalt, og 
der ikke blev afregnet for ud-
givelserne. Jørgen Bornefelt 
fortæller, at han på et tids-
punkt overdrog ‘det hele’ til 
sin kone, fordi han fik, hvad 
han selv betegner som et 
psykisk sammenbrud. I 1972 
blev det helt galt, og Jørgen 
Bornefelt fortæller, at han 
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Hippimiljøet på Egevej 7 ca. 1970.

på et tidspunkt tænkte “bare 
det hele kunne brænde”.

Studiet brænder
Det gjorde det så søndag 
den 6. august 1972. Der 
opstod hurtigt rygter om at 
branden var påsat, og politi-
et foretog en undersøgelse, 
som dog viste, at der var tale 
om et hændeligt uheld, idet 
en cigaret havde antændt 
nogle bånd, som lå på gulv-
et. Branden havde bredt 
sig meget hurtigt, og hele 
studiet nedbrændte, heri-
blandt også råbånd af opta-
gelserne. Jørgen Bornefelt 
fortæller i filmen, at han den 
pågældende dag var syg, og 
derfor slet ikke i studiet.

Branden er omtalt dagen 
efter branden i en artikel i 
Aalborg Stiftstidende man-
dag den 7. august 1972, og 
et foto viser de mange til-
skuere til branden.

Nabo husker det tydeligt
Gunnar Rossell var en af 
naboerne, der overværede 
branden, og han bor stadig 
på Egevej. Han husker ty-
deligt tiden hvor Spectator 
Records lå på Egevej 7. 

“Jeg flyttede ind i nr. 3 i 
1970”, fortæller han. “Hver 
gang vi hørte lyden af deres 
Folkevognsrugbrød med den 
defekte udstødning, vidste 

vi, at nu blev der larm i gaden 
igen, for så havde de været 
inde på banegården for at 
hente nogle musikere. Når de 
spillede, gik bassen igennem, 
så vores ruder klirrede”, siger 
han og ler. 
“Der rendte ofte høns rundt 
ude på vejen. Det blev der 
klaget over til Landbetjent-
en, men det var jo ikke ulov-
ligt at holde høns, så de blev 
blot jaget ind på grunden, 
indtil de igen stak af.” 
Han fortæller også, at deres 
datter rendte rundt ude på 
vejen om morgenen uden en 
trævl på kroppen og stjal den 
mælk, som mælkemanden 
havde stillet uden for deres 
fordør. 

“Vi klagede til mælkemanden 
over hans manglende lever-
ing, men han mente bestemt, 
at han havde stillet mælken 
på trappen om morgenen.” 
Da studiet brændte, stod 
han sammen med nogle and-
re naboer ude på vejen, da 
brandvæsenet kom susende. 
“De spurgte om vi vidste 
hvor den nærmeste brand-
hane stod, men det var der 
mærkeligt nok ingen af os, 
der lige kunne komme i tank-
er om”, fortæller Gunnar Ros-
sell med et smil på læben.

Bornefelts datter
Vi har også talt med Lone 
Bornefelt, som er datter af 

Jørgen Bornefelt og Inge 
Lise Frederiksen. Lone bor i 
Ballen på Fyn og er i dag 65 
år. Hun fortæller, at hun er 
datter af Jørgen Bornefelts 
første ægteskab, som dog 
var opløst inden Spectator-
tiden. Hun kendte ikke sin 
far på det tidspunkt. Først 
langt senere kontaktede 
hun sin far, som på det tids-
punkt boede i Øster Hurup. 
Lone fortæller, at han efter 
Spectator-branden rejste til 

Lapland, hvor han boede et 
par år. Derefter flyttede han 
ind i Christiania i København, 
hvor han boede en del år. 
Efter Øster Hurup boede han 
en årrække ved Viborg, inden 
han rejste til Thisted og der-
fra til Mors, hvor han tilbrag-
te resten af livet. Lone havde 
ind imellem kontakt med sin 
far, men dels var afstanden 
jo ret stor mellem Sydfyn 
og Mors, og dels hørte hun 
aldrig fra sin far, men måtte 

selv tage kontakt. Hun husk-
er, at han boede i en nedlagt 
smedje i Frøslevvang på 
Mors, men at han de sidste 
år af sit liv boede i Nykøbing 
Mors.

Jørgen Bornefelt døde i 
2021, 87 år gammel. Da han 
flyttede til Viborg omkring 
1995 mødte han Morten 
Kjærsgaard, som han beva-
rede et venskab med resten 
af livet. Morten spiller på gui-

tar, og er medlem af et band, 
der kalder sig ‘Knoldespark-
erne’. Han fortæller, at Jør-
gen havde bedt ham spille 
Fats Wallers ‘Ain’t Misbe-
havin’ ved sin bisættelse, 
hvilket han fik familiens til-
ladelse til, og således blev 
der i Jørgen Bornefelts ånd 
sat et fint musikalsk punk-
tum for et langt og farverigt 
liv, hvor musikken var en livs-
lang passion.

Malerarbejde  
af højeste kvalitet  
- udført med omhu
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud  
eller besøg. 



Erstatter papir og pen: Sundheds-it udvikles i Hasseris
AMPHI Systems har udviklet et digitalt journalsystem, som bruges i alle danske ambulancer – og udviklingen sker alt sammen fra den 
prestigiøse villa på Hasserisvej. 

Af Helena Ravnsbæk

På køreturen ned ad Has-
serisvej er det nok de fær-
reste, der ikke har fået øje 
på den store hvide villa med 
det bemærkelsesværdige 
trappetårn i glas. Adressen 
er Hasserisvej 125, og i dag 

huser de smukke rammer tre 
virksomheder, der har sund-
heds-it til fælles. 

Både Judex, Treat Systems 
og AMPHI Systems har 
hovedkvarter i den pres-
tigiøse villa på Hasserisvej, 
og vi har aftalt et møde med 

direktør for sidstnævnte.

Solid tablet til 25.000
Baggrunden for mødet med 
direktør for AMPHI Systems, 
Knud Buus Pedersen, er en 
helt særlig tablet. Teamet 
i virksomheden har nemlig 
udviklet en digital patient-

journal til den præhospitale 
sektor, som til dagligt tager 
form i en tablet, der findes 
under armen på ambulan-
ceredere i hele Danmark. 

”Det er ikke en normal tab-
let, som du kan købe nede i 
Elgiganten. Det er en tab-

Adm. Dir. Knud Buus, AMPHII Systems

let, der er beregnet til og 
kan holde til det miljø den 
er i,” fortæller Knud Buus 
Pedersen, som afslører, at 
prisen for den håndholdte 
computer med solidt gum-
mi-cover er et sted mellem 
20-25.000 kr. 

Information på store 
knapper
Tabletten er et vigtigt red-
skab for ambulancered-
erne i Danmark, som aller-
ede inden ankomst til et 
ulykkessted har fået infor-
mationer, der blev noteret 
ved alarmopkaldet, sendt til 
tabletten.
”Rederne kan se, hvilken 
ulykke de skal ud til. Hvis 
der er tale om en ulykke i 
et privat hjem, vil man ofte 
have CPR-nummer på pa-
tienten, så allerede inden 
ambulancen ankommer, vil 
rederne have adgang til 
oplysninger om medicin, 
tidligere indlæggelser og 
andre ting, der kan gøre de-
res arbejde mere effektivt,” 
fortæller Knud Buus Peder-
sen.

Når ambulancerederen kom-

mer til ulykkesstedet, vil 
rederen koble sig op på 
tabletten og registrere 
vigtige oplysninger om pa-
tientens tilstand.

”Det vigtigste er, at det er 
meget hurtigt og enkelt for 
rederen at kunne registrere 
informationer. Derfor er de-
signet også derefter med 
touchskærm og store knap-
per, ” viser han.

Fra ambulance til akut-
modtagelse
Akutmodtagelsen på 
sygehuset vil kunne gøre 
klar til at modtage den til-
skadekomne, fordi de er 
’live’-opdaterede på, hvilke 
oplysninger ambulancered-
eren på farten indtaster i 
ambulancen omkring pati-
enten. Her kategoriseres 
patienten i en farveskala, 
så når ambulancen ankom-
mer til sygehuset, har akut-
modtagelsen allerede fået 
informationer om, om der 
er tale om en ”rød, gul eller 
grøn patient.”
”Det primære er selvføl-
gelig, at man har fokus 
på patienten. Men når der 
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er nogle ledige stunder, så 
registrerer rederen behand-
ling og tilstand. Men de er 
jo så vant til at bruge den, 
så de kan sagtens indtaste 
oplysninger samtidigt med, 
at de taler med patienten,” 
fortæller Knud Buus Peder-
sen.

Det Digitale Nordjylland
AMPHI Systems’ teknologi 
har været at finde i de nord-
jyske ambulancer siden 
2006, og siden 2014 har 
den digitale patientjournal 
vundet indtog i alle danske 
ambulancer.

Det hele startede i år 2000, 
hvor EU frigav midler til at 
kunne digitalisere sund-
hedssektoren. Judex, som 
også holder til i den store 
villa på Hasserisvej, gik sam-
men med Falck i Nordjylland 
om at skabe en digitaliser-
ing af akutprocesser i sund-
hedsvæsenet fra ambulance 
til akutafdelingerne.

”Tidligere skrev man det hele 
ned på et stykke papir, som 
blev afleveret til akutmod-
tagelse, når man ankom 
med patienten. Derfor var 
det svært at følge en tidstro 
registrering, om hvornår der 
skete en given hændelse,” 
fortæller Knud Buus Peder-
sen, der tidligere var direktør 
i Judex og har været med helt 
fra begyndelsen.

Ud over landegrænser
I 2015 blev AMPHI Systems 
et selvstændigt firma, og i 
2016 vandt virksomhedens 
produkt et stort udbud i 
Stockholm. Nu kører ambu-
lancer i den svenske hoved-
stad rundt med de samme 
tablets, som de danske am-
bulancer er indrettet med, 
trods AMPHI Systems var 
omkring 15 % dyrere end 
konkurrenternes.

”De troede mest på vores 
system, og fordi det alle-
rede kørte i hele Danmark. Vi 
har her et nationalt system, 
og det er også baggrund-
en for, at vi nu kan komme 
ud i verdenen med vores 
produkt,” siger Knud Buus 
Pedersen, som stolt forklar-
er, at Region Stockholm med 
omkring 2,3 millioner ind-
byggere er en stor og vigtig 
kunde.

Eksport med Dedalus
Teknologien fik international 
opmærksom, da AMPHI Sys-
tems begyndte at sende sin 
software ud over Danmarks 
grænser, og i 2020 begynd-
te flere store virksomheder 
melde sig på banen.

”AMPHI har aldrig haft inten-
tioner om, at det var os, der 
skulle ud på det store glo-
bale marked. Vi skulle have 
internationale samarbejds-
partnere, der kunne tage 

vores idéer og bringe dem ud 
i verdenen,” siger direktøren 
og fortsætter: 

”Men det var lidt underligt, 
at tre forskellige firmaer 
nærmest samtidigt var in-
teresserede i at købe os. Vi 
forhandlede frem og tilbage, 
og i april 2021 blev vores ak-
tivitet solgt til det store ital-
ienske firma, Dedalus.”

Knud Buus Pedersen fulgte 
med i salget og blev direktør 
for de 30 ansatte i AMPHI 
Systems med Dedalus som 
paraply. Dedalus er den led-
ende europæiske udbyder 
af sundheds-it til hele sund-
hedssektoren og er blandt 
de største i verden.

”De havde ikke noget sund-
heds-it til den præhospitale 
sektor, og med vores elek-
troniske patientjournal har 
de nu et komplet system. 
Det var bare et godt match,” 
siger Knud Buus Pedersen.

Det globale eventyr
AMPHI Systems er nu klar til 
at gå verdenen i møde med 
Dedalus, og på nuværende 
tidspunkt står virksomheden 
til at vinde et vigtigt udbud 
i Australien i marts 2023, 
hvor man på nuværende 
tids-punkt stadig bruger pa-
pir og blyant i ambulancerne. 
Derudover har AMPHI Sys-
tems fokus på andre steder, Knud Buus viser her AMPHI Systems eftertragtede tabletløsning.

hvor man også kunne have 
gavn af den digitale jour-
nalførelse.

”Det ville også kunne bruges 
i forbindelse med katastro-
fer eller terrorangreb, hvor 
tilskadekomne vil få et 
armbånd, som tabletten 
kan scanne, og hvor man 
nemt kan registrere oply-
sninger om patienten. De 
tilskadekomne vil blive ind-
delt i kategorier, og oplys-
ningerne vil kobles sammen 
med hospitalerne i området, 

så man kan fordele de tils-
kadekomne ud på hospital-
ernes kapacitet,” forklarer 
Knud Buus Pedersen. 

Mulighederne for AMPHI 
Systems er mange, og den 
vigtige sundheds-it’s glo-
bale eventyr med italienske 
Dedalus er kun begyndt. 
Indtil videre sidder de 30 an-
satte med en gennemsnits-
alder på 33 år og udvikler 
den livsnødvendige teknolo-
gi i den store villa med trap-
petårnet i Hasseris. 

”Siden vi blev solgt, har vi 
fordoblet antallet af med-
arbejdere. Det har været 
med til at sikre endnu flere 
arbejdspladser her, og vores 
status hos Dedalus er Cen-
ter of Excellence indenfor 
den præhospitalske løsning. 
Vores opgave er at under-
støtte Dedalus, så vores 
løsning kan komme ud i hele 
verdenen,” afslutter Knud 
Buus Pedersen.



Vejen mellem nederlag og triumf
Vejen til triumf er ikke altid ligetil. Triatleten Benjamin Mark Andersen fortæller her, hvor-
dan han fik vendt et indædt nederlag til vaskeægte kampånd.
Af Helena Ravnsbæk

Hasserisavis mødes med den 
nordjyske triatlet Benjamin 
Mark Andersen i Haraldslund 

vand- og kulturhus. Første 
gang avisen mødtes med 
den unge sportsmand, var 
det i de selv samme rammer 
tilbage i sommeren 2022, 

hvor han var i fuld gang med 
at træne op til sin første 
ironman. 

Hidtil havde den dengang 

26-årige Benjamin dyrket 
triatlon med fokus på dis-
tancen, der kaldes en halv 
ironman. Men i efteråret 
2022 skulle den første fulde 
ironman prøves i Challenge 
Almere-Amsterdam til EM.
Det gik dog ikke, som den 
unge sportsmand havde 
drømt om.

Brændt for mange tænd-
stikker
Den første fulde ironman 
skulle gennemføres i Hol-
land, og Benjamin følte sig 
klar. Han kastede sig ud i 
de 3800 m svømning, som 
han klarede med bravur. Han 
hoppede derefter hurtigt op 
på cyklen og begav sig ud 
på de 180 km cykling - svar-
ende til en Tour de France-
etape.

Feltet var dog mere dyna-
misk, end hvad Benjamin 
havde forventet. Da han 
trænede op alene, havde 
han ikke haft mulighed for 
at træde i pedalerne side om 
side med andre triatleter, og 
derfor har han været vant til 
et mere jævnt tempo.

”Her kører man i små grup-
per, nogen forsøger at rykke 
væk, som man så må ind-
hente igen, og nogle gange 
forsøger man også selv at 
rykke væk. Jeg tror, at jeg 
har kørt lidt for ujævnt, i 
forhold til hvad min krop er 
vant til – jeg fik brændt lidt 
for mange tændstikker af på 
cyklen,” forklarer triatleten, 
og forsætter:
”Jeg stillede cyklen som den 
tredje, så det var jo rigtigt 

Benjamin Mark Andersen: “Revanche er første prioritet”

godt, men da jeg kom af 
cyklen, føltes mine ben som 
beton.”

Løb med knive i lårene 
Efter cyklingen skulle Ben-
jamin ud på de 42 km løb. 
Allerede fra start kunne han 
mærke, at lårene var spændt 
op. ”Jeg tænkte, at måske 
skal det bare føles sådan. Jeg 
har jo aldrig prøvet at køre en 
fuld ironman før, så måske 
skal man bare løbe de første 
ti kilometer for at få benene i 
gang,” griner Benjamin.

Men benene kom ikke i gang, 
og de blev kun tungere og 
tungere. ”Jeg kunne slet ikke 
flytte mine ben til sidst. Efter 
28 kilometer føltes det, som 
om at jeg fik en kniv i mit lår, 
hver gang jeg tog et skridt, 
og efter 30 kilometer måtte 
jeg give op,” fortæller han. 

“Either you win or you 
learn” 
Nederlaget var et stort hak i 
selvtilliden for den unge tri-
atlet. ”En uge eller to efter 
var jeg lige nede og ramme 
bunden. Jeg har jo trænet i 
virkelig lang tid, så jeg følte 
mig lidt som en fiasko.” 

Men vindermentaliteten 
for-svandt ikke helt hos tri-
atleten, og hurtigt vendte 
han nederlaget til noget 
positivt. ”Jeg måtte lige 
minde mig selv om, at ’either 
you win or you learn.’ Så be-
gyndte jeg at fokusere på, 
hvad jeg kunne lære af det.”

Toppræstation er en 
videnskab
Benjamin satte sig med 
tunge lærebøger og læste 
om saltindtag, væskeba-
lance og dynamisk træning, 
der i fremtiden kan være 
med til, at triatleten får de 
mest optimale forhold for at 
kunne præstere. 

”Hvis det var gået super-
godt, så havde jeg ikke de 
her nøglepunkter, som jeg 
kan arbejde videre med. For 
eksempel er salt er super-
vigtigt, for at musklerne skal 
kunne fungere. Jeg tror ikke, 
at jeg fik nok salt undervejs 
på min ironman, og at det 
var med til, at mine muskler 
krampede op,” forklarer Ben-
jamin.

Vejrtrækning og kolde 
brusebade
I bøgerne finder Benjamin 
endnu flere metoder, der kan 
hjælpe ham videre mod sit 
mål: at køre en god ironman. 
Her undersøger han måder, 
hvorpå han kan forbedre sin 
søvn, restituering, energi-
niveau og humør.  

”I starten af hver måned 
planlægger jeg, hvad vil jeg 
gerne blive klogere på den 
følgende måned. Så læser 

jeg op, tester og konkluderer 
sidst på måneden, om det 
har fungeret.” 

Noget, som Benjamin for 
nyligt er begyndt på, er at 
begynde dagen med et is-
koldt brusebad. 

”Det virker for mig. Jeg får 
et naturligt energiboost 
lige fra morgenen af. Jeg 
har læst på det, og her viser 
undersøgelser, at det har 
samme virkning som ti kop-
per espresso, og virkningen 
varer i to-tre timer efterføl-
gende,” fortæller Benjamin. 
Iskolde brusebade sammen 
med vejrtrækningsøvelser 
er blevet en fast del af Ben-
jamins dagligdag, og han 
er topmotiveret til at give 
ironmandistancen endnu et 
forsøg.

Træning under varmere 
himmelstrøg
Siden hasserisavis sidst 
talte med Benjamin, har han 
fået sig en økonomisk spon-
soraftale, der gør, at han nu 
kan dyrke sin sport på endnu 
mere end tidligere. 

”Det giver en stor frihed. Nu 
kan jeg lægge endnu flere 
timer i min træning, og jeg 
behøver ikke arbejde ved 
siden af sporten længere,” 
fortæller Benjamin, som er 
i gang med at finde endnu 
flere sponsorer, der kan være 
med til at finansiere en fire 
ugers træningslejr på Gran 
Canaria i februar. 

”Vejret i Danmark gør det 
svært for mig at træne op-
timalt. Hvis jeg skal ud at 
cykle i 4-5 timer, skal jeg 
have virkelig meget tøj på, 
hvorimod, hvis man cykler på 
Gran Canaria i solen, får man 
næsten energi af at cykle 5 
timer. Det er et helt andet 
miljø at træne i,” forklarer 
Benjamin. 

Træningslejren skal gerne 
finde sted i februar, så Ben-
jamin kan være i topform til 
den kommende triatlonsæ-
son, som han planlægger at 
skyde i gang i april.

Revanche er førsteprior-
itet
”Jeg vil gerne have revanche 
fra sidst, så første prioritet 
er, at jeg vil gerne køre en 
virkelig god ironman,” ly-
der det fra en topmotiveret 
sportsmand.

Benjamin Mark Andersen har 
endnu ikke planlagt, hvilke 
stævner han vil deltage i, 
men Ironman Copenhagen 
er med i overvejelserne. Men 
vigtigst for ham er det, at 
han i 2023 vender tilbage til 
Nordjylland, træt, udkørt og 
i boblende lykkerus efter at 
have gennemført kongedis-
tancen i triatlonsporten.
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Er loge-grunden på Hasserisgade er egnet til beboelse?

Af Jens Skovgaard

Som et led i forberedelserne 
til en lokalplan for den bolig-
blok, der skal erstatte den 
nuværende Logebygning på 
Hasserisgade 18, har Aal-
borg Kommune rekvireret 
et støjnotat, da der er tale 
om et byggeri i bymæssig 
bebyggelse beliggende ved 
trafikerede veje.

Dette notat er udarbejdet 
i løbet af oktober 2022 og 
fremsendt til By- og Land-
skabsforvaltningen, som har 
frigivet notatet i december, 
idet man dog bemærker, *at 

man endnu ikke har haft mu-
lighed for at behandle nota-
tet.

En vejledende 
støjgrænse
Af notatet fremgår, at man 
i Danmark opererer med 
en såkaldt ‘vejledende 
støjgrænse’ for boliger m.v. 
på 58dB Lden. Allerede her 
bliver det en smule teknisk, 
da man opererer med flere 
beregningsmetoder. I støjno-
tatet har man anvendt Lden, 
som er støjen beregnet ‘for 
døgnperioden på samtlige 
dage i et meteorologisk ref-
erenceår. Ved beregningen 

vægtes støjen således, at 
der tillægges hhv, 5dB og 10 
dB for aften og natperioder, 
idet støjen i disse perioder 
opleves som mere støjende.

I beregningsforudsætning-
erne indgår det tegnings-
materiale, som entreprenør 
Tom Jakobsen har fremsendt 
3. oktober 2022. Endvidere 
indgår oplysninger om de 
eksisterende vejes og bygn-
ingers placering og material-
er, og sidst men ikke mindst 
de målte trafiktal. Her er der 
imidlertid det problem, at 
udmundingen af Hasseris-
gade ved Vesterbro er spær-

Den eksisterende ejendom, der ønskes nedrevet og erstattet af et 4-etagers boligbyggeri.

Et støjnotat, udarbejdet af SWECO for Logen Den Kubiske Sten, viser, at det planlagte byggeri vil blive udsat for sundhedsskadelig trafikstøj.
ret som et led i et forsøg, 
som kommunen i øjeblikket 
gennemfører. 
Man har derfor haft valget 
mellem at anvende trafiktal 
fra enten 2018 eller 2020. 
I rapporten skriver man, at 
man er opmærksom på, at 
trafiktallene fra 2020 er 
påvirket af Covid-19 ned-
lukningen, men alligevel 
har man valgt at fremskrive 
trafikken med 2020 som ref-
erence. Som man f.eks. har 
gjort ved VVM-redegørelsen 
for Egholmforbindelsen, 
fremskrives trafikken frem 
til 2032 med en årlig frem-
skrivning på 1,73%. Gns. 
hastigheden på hhv. Has-
serisgade og Anders Borchs 
Vej er målt til 42,2 km/t og 
38,1 km/t. Den beregnede 
døgntrafik er på 6.936 på 
Hasserisgade og 2.028 
på Anders Borchs Vej. Alle 
disse tal bruges som input i 
støjberegningsprogrammet 
SoundPlan.

Overskredet grænse
Resultatet er, at den vejled-
ende støjgrænse på 58dB er 
væsentligt overskredet på 
matriklen. På facaderne mod 
Hasserisgade og Anders 

Borchs Vej varierer støjen 
fra 60dB til 65dB, medens 
facaden mod Kong Hans 
Gades Arrest ligger lige om-
kring den tilladte grænse 
(57dB til 60dB).

Det vil sige, at de planla-
gte boliger vil sandsynligvis 
blive udsat for sundheds-
skadelig støj i ikke uvæs-
entligt omfang. 

I det afrundende afsnit be-
skrives det, at der gælder 
nogle særlige regler for nye 
boliger i ‘eksisterende støjb-
elastede byområder, idet der 
kan ses bort fra støjgrænsen 
ved facaderne, dog ‘kun’ 
op til 68dB, under forud-
sætning af, at det sikres, 
at udformningen af byg-
ningernes facader sker, så 
der er et støjniveau på højst 
46dB i sove- og opholds-
rum med åbne vinduer. Det 
bemærkes, at “dette kan 
muliggøres ved at etablere 
specielle facadeløsninger 
på de facadedele, hvor der 
forekommer overskridelser.” 
Støjniveauet må jf. Bygning-
sreglementet ikke overskride 
33dB inde i boligen, når vin-
duer er lukkede.

Glemte sager
Støj måles i decibel, som er 
en logaritmisk skala. 0dB er 
den svageste lyd et men-
neske kan høre. En stigning
på 3dB svarer til en for-
dobling af lydstyrken. Når 
lydstyrken ligger på 61dB 
- altså 3dB over den vejled-
ende støjgrænse, svarer det 
altså til, at lydniveauet er 
fordoblet.
Den vejledende støjgrænse 
på 58dB, som anvendes 
i Danmark, ligger i øvrigt 
væsentligt over WHO’s 
vejledende støjgrænse 
på 53dB. Denne grænse 
anbefalede WHO i en rap-
port tilbage i 2018, og den 
daværende Miljøminister Ja-
cob Ellemann-Jensen udtalte 
til DR Nyheder: “Jeg hilser 
rapporten fra WHO velkom-
men (…) Jeg har bedt Miljø-
styrelsen kigge nærmere på 
rapporten og vurdere, om 
der er behov for en eventuel 
opfølgning”. Siden da er der 
som bekendt sket mangt 
og meget i dansk politik, og 
sagen er formentlig blevet 
henlagt i kassen for ‘Glemte 
sager’.



Asbestforureningen for Egholmforbindelsen 
er værre end Cheminovas forurening
Mange tusinde tons asbestholdig eternit ligger nedgravet i Mølholm og ved Dall i det tracé 
hvor Egholmforbindelsen er planlagt. I følge den uafhængige tænketank Geohav er denne 
forurening i omfang sammenlignelig med Cheminovas forurening ved Harboøre Tange - 
en forurening, der betragtes som én af de værste i Danmark.
Af Jens Skovgaard

Fra tid til anden er der dukket 

historier op om borgere, der 
ved selvsyn har konstateret, 
at der ligger synligt eternit-

affald i strandkanten og i det 
bagvedliggende engområde 
ved Mølholm. 

Årsagen er, at Dansk Eter-
nitfabrik i en årrække havde 
tilladelse fra Aalborg Kom-
mune til at deponere eter-
nitaffald på området. De-
poneringen blev igangsat i 
1977, uden at området var 
inddæmmet imod Limfjor-
den, og uden at der var an-
lagt bundmembran, hvorfor 
en ukendt mængde asbest 
er blevet udvasket i fjorden 
og er sivet ned til grund-
vandet. Hertil kommer, at 
der også er konstateret et 
kviksølvniveau over det til-
ladte.
I 1979 gav Nordjyllands 
Amtskommune tilladelse til 
opfyldning af en grusgrav i 
Dall, idet Dansk Eternitfabrik 
havde ansøgt om yderligere 
deponeringsmul igheder, 
fordi deponierne ved Møl-
holm var fyldt. Tilladelsen 
blev givet, og grusgraven 

Asbestforureningen på området ved Mølholm.
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blev fyldt med asbestholdig 
eternit, uden at der var an-
lagt en membran til forhind-
ring af nedsivning til grund-
vandet.

Låg på asbest- 
forureningen
Med planen om at anlægge 
en 3. Limfjordsforbindelse 
vest om Aalborg og over 
Egholm, er de beskrevne de-
ponier igen kommet ind i bil-
ledet. Både deponierne ved 
Mølholm og ved Dall ligger 
nemlig i det tracé, hvor linje-
føringen er planlagt.

Såvel myndigheder som poli-
tikere synes dog helst at ville 
undgå at tale om sagen, for-
mentlig af frygt for at skulle 
forholde sig til et problem, 
som man ikke bare kan løse 
med et fingerknips, eller 
måske ovenikøbet at skulle 
erkende, at den planlagte lin-
jeføring af den 3. Limfjords-
forbindelse må skrottes.

‘Potentielt opfyldt med 
affald’,
I VVM-rapporten fra 2021, 
som findes på Vejdirektora-
tets hjemmeside, omtales 
asbestforureningen over-
hovedet ikke. Ønsker man 
yderligere oplysninger om de 
miljømæssige påvirkninger 
af en Egholmforbindelse, 
henvises man til en Miljøkon-
sekvensrapport på 511 sider 
plus bilag. På side 455 findes 
et afsnit om ‘Forurenet jord’, 
hvor man oplyser, at man på 
basis af JAR (Jordforuren-
ingslovens Areal Register) 
har indhentet oplysninger 
om områder, hvor der enten 
findes viden om forurening, 
eller områder ‘der kan have 
medført forurening’. 
Desuden har man baseret 
undersøgelsen på flyfotos, 
men man har ikke indhentet 
oplysninger fra hverken Aal-
borg Kommune eller Region 
Nordjylland. I en tabelover-
sigt er der for de enkelte 
områder angivet hvilken 
form for forurening, der er 
tale om, eller rettere muligvis 
tale om, for alle fyldpladser 
er karakteriseret som ‘Poten-
tielt opfyldt med affald’, og 
kun for to områder er der an-

givet ’Potentielt opfyldt med 
affald/asbest’. Det drejer sig 
om område 108 og 109, der 
er beliggende ved Nørholm-
udfletningen og ved Lim-
fjordskysten, hvor tunnelen 
til Egholm skal etableres.

Borgere gør kommunen 
opmærksom
hasserisavis.dk har kontak-
tet tænketanken Geohav for 
at høre, om de kan bidrage 
med yderligere oplysninger 
om ‘den potentielle’ foruren-
ing med asbest. 

Geohav har gennem ansøg-
ninger om aktindsigter og 
ved søgninger i bl.a. Rig-
sarkivet fremskaffet oply-
sninger om sagen. I den 
forbindelse har Geohav de-
suden afdækket, at ingen 
myndighed har søgt oplys-
ninger i arkiverne. 
Aalborg Kommune har 
således ikke medvirket til at 
afdække forureningen ifm. 
de VVM-rapporter, som Aal-
borg Kommune har været 
med til at finansiere. 

Først i 2020, da borgere 
henvender sig til pressen 
med oplysninger, om at de 
har fundet eternitrester ved 
Mølholm og i strandkanten, 
reagerer kommunen ved i 
2021 at få udarbejdet en 
rapport af rådgivningsfir-
maet WSP, efter at kommu-
nens Miljøafdeling havde 
konstateret synligt eternit-
affald i området, og en del af 
området var blevet afspær-
ret for publikum. 

Af det notat, som WSP har 
udarbejdet fremgår, at: 
“Der på området Mølholm 
beliggende vest for Aalborg 
By og sydvest for Ren-
seanlæg Vest er foretaget 
etablering af et asbestde-
poni i perioden 1976 -1988. 
De opfyldte arealer udgør 
knap 70.000 m2 eller ca. 7 
ha. Man har sammen med 
kommunen besigtiget om-
rådet, men egentlige und-
ersøgelser er ikke blevet 
foretaget, ligesom der ikke 
er foretaget nogen beregn-
ing af den samlede mængde 
eternitaffald i området.” 



Konklusionen er, at: “Kom-
munen bør sikre området ved 
at tildække synlige forekom-
ster af eternit. Skal der 
graves i området, skal gæld-
ende regler for håndtering 
af asbestholdigt materiale 
overholdes.”

Med åløb til byen
Geohav oplyser, at man er 
ved at undersøge, om der 
også udenfor de deponier, 
som Aalborg Kommune har 
erkendt eksistensen af, 
findes andre deponier, f.eks. 
omkring Nørredyb nord for 
Egholm.

Desuden oplyser Geohav, at 
der i det deponi, der findes 
ved Dall er deponeret ca. 
90.000 tons eternitaffald. 
Det interessante ved dette 
deponi er, at man i den 
seneste opdatering af VVM-
rapporten i 2021 har forlagt 
Østerå, så den vil blive ført 
direkte igennem deponiet. 
Derved vil der kunne ske ud-
vaskning af asbest i åløbet, 
som føres ind gennem byen, 
hvor åløbet er genåbnet ved 
bebyggelsen på det tidligere 
godsbaneterræn og gennem 
Karolinelund, hvor det løber 
tæt på en børnehave.

Stemt ned af byrådet
Aalborg Kommune har til-
syneladende ikke forholdt 
sig til denne problemstilling. 
Vi har spurgt den ansvarlige 
for miljøområdet i Aalborg 
Kommune Miljørådmand 
Per Clausen (EL) hvordan 

han stiller sig i sagen. I en 
mail svarer han: “Jeg har ved 
flere lejligheder påpeget, 
at man bør undersøge kon-
sekvenserne af asbestforu-
reningen, før man igang-
sætter etableringen af en 
3. Limfjordsforbindelse i 
dette område, men de gange 
jeg har taget problemstil-
lingen op i forbindelse med 
høringssvar fra Aalborg Kom-
mune, er det blevet stemt 
ned i Byrådet.” Han fortsæt-
ter: “Det klogeste ville nok 
være at lade det ligge, og 
dække det ordentligt til, der 
hvor det ikke er sket”.

Tusinde tons Gene-
rationsforurening
Heller ikke i Region Nordjyl-
land synes der at være op-
mærksomhed på de asbest-
deponier, der findes. I 2021 
besluttede Folketinget at 
afsætte 630 mio. til oprens-
ning af de 10 Generations-
forureninger, som er regis-
treret af regionerne, men 
blandt dem findes asbestde-
ponierne ikke. Vi har spurgt 
Geohav, om de mener, at 
Asbestdeponierne burde de-
fineres som en Generations-
forurening. Mikkel Nielsen 
fra Geohav svarer: 
“Jo, asbestdeponierne burde 
ligeledes være anerkendt 
som en Generationsforu-
rening. Det er dog først for 
nylig, vi har dannet os det 
fulde overblik over de mange 
tusinde tons. Sagsakterne 
har været udeladt af VVM-
processerne i årtier”.

Region Nordjyllands  
kontorchef
hasserisavis.dk har anmodet 
regionsrådsformand Mads 
Duedahl (V) om at forholde 
sig til at der findes depo-
nier med op mod 200.000 
tons eternit indeholdende 
ca. 20.000 tons asbest 
i det tracé hvor Egholm-
forbindelsen er planlagt. 
Ligeledes har vi spurgt re-
gionsrådsformanden, hvor-
for man ikke har indberettet 
asbestforureningen som 
en Generationsforurening. 
Regionsrådsformanden har 
videresendt spørgsmålene 
til kontorchef Kenn Bloch 
Mortensen, der er ansvarlig 
for Regionens jordforuren-
ingsområde. Han oplyser, at 
Regionen har kortlagt om-
rådet vest for Mølholm ren-
seanlæg. “Kortlægningen 
er foretaget på baggrund 
af indsamlet viden om om-
rådets anvendelse til de-
ponering af affald”. Desuden 
forklarer han, at formålet 
med kortlægningen sker, 
“fordi oplysningerne er med 
til at sikre, at bygherre ved 
bygge- og anlægsprojekter 
foretager nødvendige for-
anstaltninger for at hindre 
spredning af forureninger”. 
Vedrørende Generations-
forureninger forklarer Kenn 
Bloch Mortensen, at for at 
en forurening kan klassifi-
ceres som en ‘Generations-
forurening’, skal udgiften for 
at fjerne den overstige 50 
mio. kr., og den skal udgøre 
en risiko for enten grund-

vandet, overfladevand eller 
arealer med bolig, børnein-
stitution eller offentlig lege-
plads. Imidlertid har regionen 
vurderet, “at det kortlagte 
deponi ikke udgør en risiko 
for Limfjorden, grundvandet 
eller arealanvendelse på ste-
det. Regionen finder derfor 
ikke, at der er grundlag for 
at indberette den kortlagte 
jordforurening som genera-
tionsforurening.”

Skødesløst af Regionen
Vi har forelagt regionens 
svar for Geohav, og om den 
manglende indberetning 
som Generationsforurening, 
skriver Geohav: “At Regionen 
ikke finder, at forureningen 
udgør nogen risiko for Lim-
fjorden, grundvandet eller 
arealanvendelsen på stedet 
finder vi en anelse skødes-
løst. Årsagen kan være, 
at Aalborg Kommune ikke 
fyldestgørende har oplyst 
Regionen om problemets 
omfang.” I sine kommentarer 
påviser Geohav med bl.a. fly-
fotos fra perioden den man-
glende inddæmning, ligesom 
der er talrige eksempler på, 
at der skyller eternitaffald 
ind på kyststrækningen.

Hemmeligholdt i årtier 
Én af de mest kendte Gen-
erationsforureninger er den 
dumpning, som Cheminova 
foretog ved Harboøre Tange. 
Oprensning herfra foregår 
fortsat, og vil ifølge Region 
Midtjyllands plan fortsætte 
mange år frem. Vi har spurgt 

Geohav, om man kan sam-
menligne forureningen ved 
Harboøre med asbestdepo-
nierne i Aalborg Kommune. 
Hertil svarer Geohav: “Sam-
menligner man deponierne 
af asbest i Aalborg med 
f.eks. forureningen på Har-
boøre Tange, er de lige om-
fattende. Asbestdeponierne 
har dog været forsøgt hem-
meligholdt i årtier for at sikre 
fremdriften af en 3. Lim-
fjordsforbindelse”.

Under valgkampen besøg-
te Statsminister Mette 
Frederiksen Aalborg, og blev 
i den forbindelse af en væl-
ger spurgt, hvordan hun for-
holder sig til den asbestforu-
rening, der er konstateret 
i linjeføringen for Egholm-
forbindelsen. Hendes svar 
var højst overraskende: “Det 
har jeg ikke hørt om,” på trods 
af at både Miljøministeren 
og Transportministeren har 
været indkaldt til flere sam-
råd om sagen, ligesom der er 
blevet stillet flere spørgsmål 
i Folketingssalen.

Opdatering af VVM-rap-
porten
Samrådene var indkaldt 
af Susanne Zimmer, Frie 
Grønne. Vi har bedt hende 
om at give sin beskrivelse 
af forløbet. Susanne Zim-
mer skriver, at: “Generelt har 
Miljøminister Lea Wermelins 
svar været, at al ansvar for 
miljø ifm. den 3. Limfjords-
forbindelse er overdraget til 
Transportministeren, hvorfor 

hun ikke har villet forholde 
sig til sagen.” 

Daværende Transportmini-
ster Benny Engelbrecht af-
viste først, at deponierne 
ville blive berørt af anlæg-
sarbejdet, men efter at Tæn-
ketanken Geohav har frem-
lagt den dokumentation, 
som Susanne Zimmer har 
baseret sine oplysninger på, 
har Transportministeren til-
syneladende ændret opfat-
telse, idet han senest har op-
lyst, at man nu vil opdatere 
Miljøkonsekvensvurderingen 
i VVM-rapporten.

Susanne Zimmer ser frem 
til denne opdatering, men 
samtidig giver hun udtryk 
for, at: “Det store spørgsmål 
er om undersøgelsen bliver 
foretaget af et uvildigt firma 
(red.: Et andet end Rambøll, 
som lavede den oprindelige 
rapport), og hvordan og hvor 
omfattende en analyse, der 
vil blive lagt til grund for af-
dækningen”.

Gennem årene er der in-
vesteret megen politisk 
kapital i Egholmforbindelsen. 
En modstand imod forbin-
delsen fra flere borgere, bl.a. 
med henvisning til de store 
miljø- og klimamæssige gen-
er, er hidtil forsøgt dæmpet, 
f.eks. ved at tale om, at man 
vil opstille støjskærme ved 
motorvejen, og nu altså, at 
man da lige vil kigge på as-
bestforureningen.

Siedle dørtelefoni

Energioptimering

Belysning

Adgangskontrol

Service og vedligehold
Tarmvej 1     |    9220 Aalborg Ø
Tlf.  98 14 99 90    |    mail@erikfals.dk
erikfals.dk
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Ny daglig leder i Hasseris Kirke
Hasserisavis.dk møder Susanne Brouw Pedersen på sin fjerde 
arbejdsdag i Hasseris Kirke. 
Af Helena Ravnsbæk

”Undskyld her roder lidt,” 
indleder Susanne Brouw 
Pedersen. Hun er netop ved 
at indrette sit nye kontor, for 
fra årsskiftet fik Susanne 
nyt job som daglig leder og 
kordegn i Hasseris Kirke. 

”Hasseris Kirke er et sted, 
hvor der sker en masse. 
Nogle gange er der over 80 
mennesker til nadver, hvor 
præsten må have hjælp til at 
dele oblater ud. Der er fuld af 
liv her,” siger Susanne. 

Leder med nye spørgsmål
Hele sit arbejdsliv har Su-
sanne arbejdet i Aalborg 
Kommunes Skolevæsen. 
Først over 30 år på Klarup 
Skole og efterfølgende et 
års tid på Gudumholm Skole 
ved Storvorde. Med sig til 
kirken har hun en masse 
ledererfaring, hvor hun har 
arbejdet med personalele-
delse siden 2005 og har 
bl.a. en diplomuddannelse i 
ledelse. 

”Jeg så stillingsopslaget 
’Daglig leder og kordegn’ og 

tænkte, at det kunne være 
spændende at bruge min 
ledererfaring i en kirke, og 
samtidigt prøve nye udford-
ringer med at være kordegn,” 
fortæller Susanne.

”Selvom jeg har været det 
samme sted i mange år, har 
jeg jo været leder for forskel-
lige afdelinger. Jeg kan godt 
lige at prøve nye udfordring-
er, og det var også derfor jeg 
søgte jobbet. Jeg ved, at me-
nighedsrådet i Hasseris Kirke 
har valgt mig på min leder-
erfaring, men også fordi jeg 
kommer udefra og kan stille 
nogle nye spørgsmål.”

En god arbejdsplads
Susannes nye opgaver i Has-
seris Kirke bliver at varetage 
den daglige ledelse, hvor hun 
vil være bindeleddet mel-
lem menighedsrådet og den 
øvrige personalegruppe, hun 
vil være inde over kirkens 
regnskaber og så vil hun 
varetage nogle kordegn-op-
gaver, hvor hun bl.a. vil bistå 
præsten til Højmesse hver 
anden søndag. 
Og på blot fire dage er hun 
allerede faldet godt til. 

”Folk har været så hjerte-
varme og venlige overfor 
mig. Det er også med til, at 
det er let at falde til, og at 
man har lyst til at gøre en 
indsats. Jeg føler, at det er en 
rigtig god arbejdsplads, hvor 
man kan tale åbent med hin-
anden,” fortæller hun. 

Susanne glæder sig til at 
kunne sidde på sit kontor 
med døren på klem og med 
hovedet vendt ud mod gang-
en, og hvor hun vil kunne 
høre organisten og koret øve 
sig i kirkerummet. 

 ”Der er en fantastisk stem-
ning her i kirken, og den gode 
kultur befinder sig i murene, 
kan jeg mærke,” siger hun.

Susanne er 61 år, og privat 
bor hun med sin mand i Aal-
borg Øst. I sin fritid er hun 
meget aktiv, hvor hun bl.a. 
er frivillig hundetræner i en 
hundeklub, medlem af vin-
terbadeklubben Isbjørnen og 
bruger gerne tiden med en 
god bog, i sit sommerhus i 
Lyngså eller med sine dejlige 
børnebørn.

Susanne Brouw Pedersen tiltrådte sin nye stilling den 1. januar 2023

Nå ud til 

10.600  
husstande  

10 gange 

 i 2023



Onsdag d. 1. feb. kl. 14.30 Kontaktklub
Katja Schumann kommer på besøg. Hun var tre år, 
da hun trådte ind i savsmuldsmanegen for første 
gang. I dag er hun 72 år og har netop vundet Den 
Danske Cirkuspris. Ingen tilmelding bare mød op!

Torsdag d. 2. feb. kl. 16.00 V-koret øver i kirken
Hasseris Kirkes V-kor synger et bredt repertoire fra 
klassisk kor og kirkemusik til rytmisk musik, viser, 
højskolesang, folklore og pop. Vi øver hver torsdag 
fra 16:30 – 18:00. Vil du synge med, så kontakt: 
peterlindhardttoft@gmail.com tlf. 61 65 63 33

Torsdag d. 2. feb. kl. 17.00 Ungdomskoret øver i 
kirken
Hasseris Kirkes Ungdomskor er et ligestemmigt 
kor for piger og unge mellem 12 og 26 år. Koret er 
ambitiøst, der synges både rytmisk og klassisk, og 
der arbejdes med stemmetræning, nodelæsning og 
rytmelære. Ungdomskoret er lønnet, og øver tors-
dage kl. 17.00 -19.00. Har du lyst til at være med i 
koret så kontakt:
liv.lund.poulsen@gmail.com tlf. 42 20 29 53                     
anitasamsing@gmail.com tlf. 22 17 01 73

Onsdag d. 8. feb. kl. 19.30 Hasserisaften med 
Kirsten Busch Nielsen
”Min tid er i dine hænder” Foredrag og oplæg til 
samtale om teologen Dietrich Bonhoeffer.
Kirsten Busch Nielsen er professor ved Københavns 
Universitet. Ingen tilmelding bare mød op!

Torsdag d. 9. feb. kl. 19.00 Vintersang koncert 
med kirkens kor
Hør Hasseris kirkes Voksenkor & Ungdomskor 
synge varme og stemningsfulde vintersange under 
ledelse af kirkens to organister Peter Lindhardt Toft 
og Anita Hyldgaard Samsing. Vi vil synge fælles-
sang og lytte til de smukkeste vintertoner sammen.
Fri entré!

Tirsdag d. 14. feb. kl. 19.30 ”Ro til tro”
Har du en travl uge, og glemmer at give dig selv 
små åndehuller? Du vil blive mødt af et stemnings-
fuldt kirkerum, hvor der er sagte musik 10 minutter 
før gudstjenesten går i gang, og hvor du kan nyde 
den fred, der sænker sig. Ved Ann Sophie Bredmo-
se Jakobsen

Onsdag d. 15. feb. kl. 14.00 ”Kom og syng med”
Kom og syng med og få en hyggelig kop kaffe og 
kage, her synger vi primært sange fra højskolesang-
bogen. Ind i mellem disse sange krydres der med 
musikalske indslag fra den faste akkompagnatør 
Bente Frendrup. Alle er velkomne!

Onsdag d. 15. feb. kl. 16.15 ”Kirke og kokkeri for 
småfolk”
Børnegudstjenesterne varer omkring en halv time, 
derefter spiser vi aftensmad sammen. Det er gratis - 
bare mød op. Kom sammen med dit barn/dine børn 
og vær med til at synge, høre bibelhistorier, bede 
Fadervor, være sammen med mange andre børn og 
deres voksne og gå på opdagelse i kirken.

Arrangementer og gudstjenester
i HASSERIS KIRKE

Hasseris kirke, Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg

Arrangementer og gudstjenester  
 i HASSERIS KIRKE 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 
 

Onsdag d.5. oktober kl.14.30 Kontaktklubben 
”Smilets ambassadør” 
Foredrag med Jesper Grønkjær, der som 
eventyrer, forfatter, tryllekunstner og 
samfundsdebattør rejser rundt og beviser at 
smilet er et sprog alle taler. 
 
Søndag d.9. oktober kl.14.30 Kaffesang og kage 
En hyggelig musikalsk time, over en kop kaffe, i 
selskab med kirkens v-kor og organist Peter 
Lindhardt Toft. Der er ingen tilmelding, så man 
kan bare møde op og være med. 
 
 
Tirsdag d.11. oktober kl.19.30 Ro til tro 
En kort aftengudstjeneste, der kan være et lille 
åndehul i en travl hverdag. Bliv mødt af stille 
musik i et stemningsfuldt kirkerum, hvor roen kan 
få lov til at sænke sig. 
Med mulighed for en øl eller et glas vin bagefter. 
 
Onsdag d.26. oktober kl. 14.00 Kom og syng med 
Med udgangspunkt i højskolesangbogen, kan du 
her få lov til at synge med på sange du kender, og 
måske også nogle du ikke har sunget før. Alt 
sammen i selskab med andre, over en kop kaffe, 
med musikalsk ledelse af organist Bente Frendrup. 
 
Onsdag d.26. oktober kl. 16.15 Kirke og kokkeri 
- For småfolk og deres familie, er der her en 
gudstjeneste i øjenhøjde, med spændende 
fortællinger, overraskende indslag, og mulighed 
for at gratis at spise aftensmad sammen bagefter. 
Temaet er denne gang historien om Kain og Abel. 
 
Onsdag d.26. oktober kl. 19.30 Hasserisaften 
”Engang gik man kold, i dag brænder man ud. 
Hvor står kampen om dannelsen i dag?” 
Foredrag med Stefan Hermann, der er rektor for 
Københavns Professionshøjskole, og tidligere 
embedsmand i kultur-, og undervisnings-
ministeriet, og vicedirektør på Arken. 
 
Søndag d.30. oktober Åbning af udstilling 
Fra søndag den 30. oktober er det muligt at se en 
udstilling af værker skabt af billedkunstner og 
sognepræst Ninni Lodahl Gjessing. Grundet 
afskedsreception samme dag, vil udstillingen ikke 
åbne med fernisering. 
 
Søndag d. 30. oktober Afskedsreception 
Efter højmessen vil der være mulighed for at sige 
farvel og på gensyn til daglig leder Søren Ohlsen, 
der fratræder stillingen pr. 1 november 

Plejehjemsgudstjeneste Otiumgården torsdag den 6.10. kl. 14.00 
Plejehjemsgudstjeneste på Thulebakken fredag den 28.10. kl. 14.30 

Gudstjenester i kirken 
Søndag    d.  2.oktober  kl.10.00 Højmesse ved Lisbeth Solmunde Michelsen 
Lørdag     d.  8.oktober  kl.11.00 Dåbsgudstjeneste ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
Søndag    d. 9.oktober kl.10.00 Højmesse ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
Tirsdag    d.11.oktober   kl.19.30 Ro til tro ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
Søndag    d.16.oktober kl.10.00 Højmesse ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.23.oktober kl.10.00 Højmesse ved Lisbeth Solmunde Michelsen 
Onsdag    d.26.oktober kl.16.15 Kirke og kokkeri for småfolk ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.30.oktober kl.10.00 Højmesse ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
Kirkens Kontor Tlf.  96346500 Mail: hasseris.sogn@km.dk  
Hjemmeside:  www.hasseriskirke.dk 

Gudstjenester i kirken
Torsdag d. 2 februar  Kl. 14.00: Plejehjemsgudstjeneste Otiumgården 
Lørdag d.  4. februar  Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste 
Søndag d. 5. februar  Kl. 10.00: Højmesse
Søndag d. 12. februar  Kl. 10.00: Højmesse
Tirsdag d. 14. februar  Kl. 19.30: Ro til tro
Onsdag d. 15. februar  Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for småfolk
Søndag d. 19. februar  Kl. 10.00: Højmesse 
Fredag d. 24. februar  kl. 14.30:  Plejehjemsgudstjeneste Thulebakken
Søndag d. 26. februar  Kl. 10.00: Højmesse

Kirkens Kontor Tlf. 96346500 -
Mail: hasseris.sogn@km.dk
Hjemmeside: www.hasseriskirke.dk

BYMIDTEHASSERIS

Velkommen til 
Hasseris Bymidte 
– et naturligt centrum i Hasseris

Bymidten - her kan du 
handle dagligvarer og
i specialbutikker et 
og samme sted.

2 TIMERS GRATIS
PARKERING- lokale nyheder hver dag



Skelagervej 375 A-K . 9000 Aalborg
www.hasserisgaardcenter.dk

Har du ondt 
i sundheden?
Alle sundhedsspecialister samlet et sted

Hasserisgaard Centret er med sine mere end 
3.000 kvm erhvervsareal en af de største 
erhvervs- og sundhedscentre i Aalborg.

Centret omfatter 14 erhvervs- og sundheds-
virksomheder.

Kvinder, klæder og kamp: Hvad fortæller tøj 
om kvinders liv og rettigheder?
I Aalborg Zontaklub markeres den 8. marts og Den Internationale Kvindedag igen i år med 
et arrangement i Folkekirkens Hus. 
Af redaktionen

Denne gang med et histo-
risk modeshow, der viser, 
hvorledes kvinders stilling 
og status i samfundet og i 
forhold til den politiske- og 
kulturelle udvikling er blevet 
afspejlet i deres påklædning 
og tidens modebillede. 

Over hele verden fejrer man 
den 8. marts Kvindernes In-
ternationale Kampdag eller 
Den Internationale Kvinded-
ag. Det gør man for at fejre 
kvinders kulturelle, politiske 
og socioøkonomiske bed-
rifter og fremskridt, men 
også for at sætte fokus på 
kvinders vilkår, da deres ret-
tigheder globalt set ikke er 
nogen selvfølge, herunder 
den manglende ligestilling. 

Mode er identitetsskabende 
og med til at fast holde skøn-
hedsidealer, magtforhold og 
kvinders stilling i samfundet. 
Etnolog Frederikke Heick og 
modellerne på catwalken 
viser med et tilbageblik i 
historien de største mode-
tendenser, baggrunden for 

deres eksistens og trækker 
tråde op til vores egen tid.

Tøj fra gemmerne
For at gøre opmærksom på 
kvindedagen og arrange-
mentet, går medlemmerne i 
Aalborg Zontaklub derfor nu 
i gemmerne for at finde tøj 
og fotos fra deres mødres, 
bedstemødres og oldemø-
dres tid. Disse kvinders 
påklædning afspejler det liv 
og de vilkår, de levede under, 
herunder deres rolle i sam-
fundet. Fotos og tøj vil blive 
postet på Zonta Aalborgs 
Facebookside til glæde for 
alle.
Præsident/formand for Aal-
borg Zontaklub, Rita Canci-
no, udtaler: ”Overskuddet 
ved dette modeshow går 
til GirlTalk. Mistrivsel blandt 
unge piger er et voksende 
problem. Det hæmmer pig-
ers frie udfoldelse og liv. Vi 
har selv været piger og øn-
sker at række ud fra vores 
generationer til de unge. Det 
gør vi via det element, som 
kvinder altid – ofte subtilt 
og indforstået – har kunnet 
udtrykke sig igennem, nem- Hvordan gik din mor og bedstemor klædt?

lig vores tøj (suffragetter, 
sløjfeskjorte #knytblus, So-
fie Lindes kjole, etc.).”

”Endvidere er den 8. marts 
selv i 2023 en vigtig dag, 
som stadig bør markeres. 
Selv i Danmark er vi ikke nået 
frem til ligeløn og fuldstæn-
dig ligestilling på alle om-
råder,” afslutter Rita Cancino

GirlTalk Aalborg arbejder 
for at forebygge mistrivsel 
blandt piger og unge kvinder. 
GirlTalk tilbyder bl.a. SMS- og 
chatrådgivning, samtaler, 

fysiske fællesskaber og 
brevkasse.  Der er over 300 
frivillige i Aalborg og Køben-
havn. Læs mere om GirlTalk 
på www.girltalk.dk 

Zonta er en international 
organisation (NGO), der 
støtter kvinder internation-
alt, nationalt og lokalt. Aal-
borg Zontaklub har tidligere 
støttet lokalt bl.a. Reden 
Aalborg, Aalborg Krisecenter 
og Mødrehjælpen, Aalborg. 
Læs mere om Aalborg Zon-
taklub på https://aalborg.
zonta.dk/  



Kit hjælper par ud af barnløshed
I Nordjylland er akupunktur ikke en fast del af tilbuddet på fertilitetsklinikker, og der-
for opsøger mange barnløse par Kit Ballermann for at få hjælp til ’projekt barn’. 
Af Helena Ravnsbæk

Op ad den stejle bakke på 
Vestermarksvej, har Kit Bal-
lermann sin klinik. I villaens 
kælderetage tager Kit hver 
dag imod klienter, som hun 
har gjort det de sidste 20 
år, og hun holder meget af 
at kunne hjælpe mennesker 
både som terapeut og aku-
punktør.

”Jeg hjælper mange børn til 
verdenen her,” siger Kit med 
et stor smil og viser rundt i 
sin klinik. 
”Der er så mange unge par, 
der har problemer med at 
blive gravide, og der har jeg 
specialeret mig i at udrede 
og hjælpe dem,” fortæller 
hun.

Panden mod en mur
Andre steder i landet brug-
es akupunktur som en fast 
del i fertilitetsbehandlin-
gen, men da Kit forsøgte at 
byde ind i den verden for 20 
år siden, da hun var nyud-
sprunget akupunktør i start 
00’erne, følte hun, at hun 
gik panden mod en mur. 

”I Nordjylland er vi bare lidt 
længere bagud i forhold 
til mange andre steder 
i landet. Jeg har været i 
dialog med fertilitetsklinik-
ker, men da jeg ikke kunne 
komme igennem med aku-
punkturen der, trak jeg mig 
og fokuserede på min egen 
klinik,” fortæller Kit. 

Kit Ballermann synes, at 

det er et problem, at barn-
løse par i Nordjylland ikke er 
ligestillede med par i resten 
af landet. ”Formålet med 
akupunktur er at få ener-
gien til at strømme og åbne 
op for blokeringer. Og det er 
altså ikke dokumentation 
på, om det virker, der man-
gler, for det er der masser af. 
Det er derimod et valg, som 
den enkelte fertilitetsklinik 
tager,” understreger hun.

Den alternative vej
Kit Ballermann er uddannet 
sygeplejerske, og hun har 
arbejdet flere forskellige 
steder i sundhedsvæsenet 
gennem 12 år, inden hun fik 
øjnene op for de alternative 
behandlingsmetoder. 
”Min store frustration i 

sygeplejefaget var, at medi-
cin står meget alene i be-
handlingstilbuddet. Det var 
de redskaber, man havde, 
og jeg savnede den holis-
tiske vinkel, hvor der også 
er fokus på sammenhæn-
gen mellem krop og sind,” 
husker Kit. 

På egen krop
Kit har selv oplevet på egen 
krop at have problemer med 
at få børn. Og det var her 
hun havde sit første møde 
med en terapeut, der tilbød 
alternative behandlinger, 
og som tænkte helt ud af 
boksen.
”Vi tog derfra og tænkte: 
Hvad skete der lige? Men 
tre måneder efter var jeg 
gravid, og i dag har jeg tre 

Kit Ballermann driver på 20. år sin klinik, Akupunktur Ballermann, fra villaen i Hasseris.

voksne børn. Det er en så 
skæbnesvanger ændring 
i dit liv, at du går fra at 
være barnløs og må se ind 
i en fremtid uden børn, til 
at man pludselig står med 
en positiv graviditetstest,” 
husker Kit Ballermann.

En kæmpe myte
I dag hjælper hun selv par, 
som står i den samme situa-
tion, som hun selv gjorde. 
Værktøjskassen, som Kit 
arbejder med, er akupunk-
tur, vitamin- og mineraltest 
med et gennemgående 
fokus på kost, livsstil, kost-
tilskud, som vil kunne opti-
mere et fertilitetsforløb.

”Parrene får at vide, at de 
bare skal gå hjem og slappe 
af, og at det var ærgerligt, 
at det ikke lykkedes denne 
gang. Det er en kæmpe 
myte, at man ikke kan gøre 
noget selv for at forbedre 
sin hormonbalance i krop-
pen i forbindelse med fertil-
itetsbehandling. Det passer 
simpelthen ikke, og det skal 
vi have gjort op med her i 
2023,” lyder der fra tera-
peuten.

Kits håndværk
Kit Ballermann er ’Regis-
treret Alternativ Behandler’ 
som både akupunktør og 
terapeut. Hun kombinerer 
sin viden fra sygeplejefaget 
med akupunktur og for-
skellige former for tests 
og udredninger, som al 
sammen kan give et bredt 
udgangspunkt til at kunne 
hjælpe mennesker i ubal-
ance.

”Det er jo en form for hånd-
værk at kunne aflæse et 
menneske. Her lærer man 
jo at bruge sine sanser og 
værktøjer med de forskel-
lige udredninger. Ved klas-
sisk akupunktur lærer man 
at pulsaflæse, så jeg kan 
mærke, om det er de rigtige 
steder, jeg behandler. Man 
får hele tiden en feedback 
fra kroppen, som man kan 

arbejde ud fra,” forklarer 
hun. 

Derudover udreder Kit sine 
klienter for forskellige ub-
alancer, da det samlede 
velbefindende har stor 
indflydelse på fertiliteten. 
Her får hun et indblik i im-
munforsvar, metabolisme, 
belastning af tungmetaller, 
stressniveau og mangel på 
vitaminer, mineraler, fedt-
syrer, antioxidanter eller 
aminosyre.

Udviklingsrejse
”Som terapeut er man på én 
lang rejse i sit arbejde, og 
derfor er der svært at sætte 
os i en bås. Når man behan-
dler et menneske, der har 
ubehag eller er blevet syg, 
er der så mange forskellige 
veje, man kan vælge at gå. 
Ingen veje er forkerte, men 
det vigtigste er, at man er 
på en konstant udviklings-
rejse,” forklarer Kit. 

I efteråret 2022 fik Kit 
renoveret de gamle lokaler 
i kælderen, og nu fremstår 
de spritnye og indbydende. 
Tidligere havde hun ikke et 
venteværelse, men efter 
makeoveren af klinikken 
fik hun flyttet rundt på be-
handlerrummene, og hun fik 
sin længe ventede, hyggeli-
ge reception med disken, 
stole, et utal af læsestof og 
med ingefær-te på kanden. 

”Nu fungerer det. Jeg har 
ikke længere noget, som 
jeg gerne ville have an-
derledes,” siger Kit, som 
også løfter sløret for, at 
hun gerne vil dele sin viden 
om fertilitet og hormonbal-
ance på en ny, digital måde i 
fremtiden. 

På den måde vil hun kunne 
hjælpe endnu flere par på 
en sund og naturlig måde i 
fremtiden, som ikke autom-
atisk bliver sendt den alter-
native vej, når der opstår 
blokeringer og ubalancer 
med ’projekt barn’.

Sundhed & velvære
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Frivillige ildsjæle er hjertet i Gestus Nord
Tilgangen af frivillige i Gestus Nord er steget markant i efteråret, men foreningen mangler endnu flere.
Af Helena Ravnsbæk

I 10 år har Gestus Nord 
samlet ind til nordjyske børn 
og unge, der har brug for 
en ekstra håndsrækning. 
Foreningen er baseret på 
støtte fra det nordjyske er-
hvervsliv, som rækker ud til 
økonomisk trængte børne-
familier i landsdelen.

Hasserisavis.dk møder Jette 
Nørsøller Uhrenholt, pro-
jektleder i Gestus Nord, som 
har kontor i Spar Nord på 
Nørresundby Torv. Lokalet er 
kun til låns, fortæller hun, for 
i foreningen gælder om at 
holde udgifterne så lave som 
muligt.

Fantastiske frivillige
I Gestus Nord er Jette 
Nørsøller Uhrenholt den en-
este fuldtidsansatte, og hun 

står til dagligt for alt det ad-
ministrative.
”I dag har Gestus Nord 75 
frivillige, og det er helt fan-
tastisk. Vi var nede på 45 
aktive frivillige efter somme-
ren, men i løbet af efteråret 
er der kommet 30 nye til,” 
siger Jette Nørsøller Uhren-
holt henrykt.

De mange nye frivillige er 
bl.a. rekrutteret ved et ar-
rangement i september, hvor 
foreningen fejrede de frivil-
lige med middag og under-
holdning. 

”I september arrangerede vi 
en skøn aften med middag 
og efterfølgende underhold-
ning hos vores erhvervspart-
ner i Musikkens Hus. Ud 
over at forkæle de frivillige 
benyttede vi aftenen til at 
række ud til nye frivillige. 

Her fik de frivillige lov til at 
invitere en gæst med hver, 
og det resulterede i at om-
kring syv nye meldte sig ef-
terfølgende,” fortæller Jette 
Nørsøller Uhrenholt.

Mangler endnu flere 
hænder
Jette Nørsøller Uhrenholt er 
beæret over, at så mange 
vil hjælpe til i foreningen, 
og hun tror, at samfundets 
udfordringer med stigende 
priser spiller en stor rolle her. 
”Det får folk hjerter til at 
bløde i øjeblikket, så derfor 
er der mange, der gerne vil 
hjælpe andre, som er i nød,” 
forklarer hun. 

Men det er ikke altid lige 
nemt at være tovholder for 
en forening, der drives af 
frivillige, hvor arbejdet er 
dybt afhængige af ildsjæle, 

som vil løfte opgaven. 
”Når man arbejder udeluk-
kende med frivillige, har man 
ikke den samme sikkerhed 
i det. Jeg kan ikke kræve så 
meget af en frivillig, som hvis 
vedkommende fik løn for sit 
arbejde. Hvis nogen alligevel 
ikke kan overholde en aftale, 
er jeg bare nødt til at finde 
på en anden løsning,” forklar-
er Jette Nørsøller Uhrenholt. 

Administrative ildsjæle
Hun fortæller, at de frivillige 
ildsjæle er hjertet i Gestus 
Nord, når de trængte fami-
lier skal hjælpes økonomisk, 
når børnene inviteres på 
sommercamp eller skal holde 
fødselsdag. 

Især administrative frivil-
lige er en mangelvare. 
”Vi har en masse fantastiske 
ildsjæle, som gerne vil tage 

sig af børnene. Men det, vi 
især mangler, er frivillige, 
som også vil tage sig af ad-
ministrative opgaver. Det er 
særdeles vigtigt, når vi skal 
koordinere opgaverne, arran-
gere aktiviteter for børnene 
og give håndsrækninger til 
familierne,” fortæller Jette 
Nørsøller Uhrenholt. 

Gestus Nord er et privile-
gium
Gestus Nord lever udeluk-
kende af donationer fra 
virksomheder, der donerer 
mellem 5.000-50.000 kr. 
og derfor kan Jette Nørsøller 
Uhrenholt bruge mindre tid 
på fondsøgninger og mere 
tid på de vigtige opgaver. 

”Hvis man skal søge om 
5.000 kr. i det offentlige, 
kræver det meget arbejde 
med ansøgninger og doku-

mentation. I Gestus Nord 
kan vi i stedet fokusere på 
at bruge pengene de rigtige 
steder uden at skulle bruge 
for meget tid på papirarbej-
de. Det giver en større fri-
hed,” siger hun og fortsæt-
ter: 
”Det er erhvervslivet, der 
støtter os, og det er på den 
måde også erhvervslivet, der 
er vores netværk. Det er et 
privilegium ikke at have store 
udfordringer med at skaffe 
økonomi. Der er så fedt, at vi 
virkelig kan gøre en forskel 
for familierne.”

Vil du være med til at give 
en håndsrækning til børn og 
unge fra økonomisk trængte 
familier i Nordjylland, kan du 
kontakte projektleder Jette 
Nørsøller Uhrenholt på 25 
13 14 42 eller ju@gestus-
nord.dk. 

Mette bager med børnene.



Unik arkitekttegnet villa med fantastisk udsigt
Det bedste ved huset er, at det er lyst og luftigt, den dejlige beliggenhed og  panorama-udsigten mod fjorden,” lyder det fra sælger.

Diskret elegance er det ind-
tryk, der først møder dig ved 
synet af villaen på Mester 
Eriks Vej 34 i Indre Has-
seris: Strømlinet, vandskuret, 
sorte vinduer og et udhæng 
beklædt med flot, irret kob-
ber.  

Panorama-udsigten over 
hustagene
Træder du indenfor i den 
254 kvm store bolig, bliver 
du ledt ind i det smukke 
specialfremstillede køkken 
i massiv amerikansk valnød, 
stålbordplader, hårde hvide-
varer fra bl.a. Gagenau og 
italiensk skifer på gulvet.
Køkkenet smelter sammen 
med spiseafdeling og stue 
med egetræsgulve, og du 
når måske lige at registrere 
et lille arbejdshjørne til lek-
tielæsning eller hjemmek-
ontor, inden du drages af 
panorama-udsigten over 
hustagene mod Limfjorden.

Terrassen i hele husets 
længde lige udenfor stuen 
gør oplevelsen fantastisk om 
sommeren, hvor der er sol fra 
kl. 11 og til solnedgang.  
 
Walk-in og “vinkælder”
Også i underetagen er der 
tænkt over indretningen 
med indbyggede Arne Ja-
cobsen loftslamper i alle 
værelserne. Tre store 
værelser, badeværelse med 
kar samt bryggers/vaskerum 
i den ene ende. I den anden 
forældresoveværelse med 
stort badeværelse med 
dobbelt brus og -  i begge 
badeværelser - boform ele-
menter og speciallavede co-
rianvaske. For ikke at tale om 
walk-in closet, der gemmer 
på en lille “vinkælder”.  
 
Tæt på alt man har behov 
for
Fra underetagen er der også 
adgang til den knap 1000 

kvm store, tilvoksede og der-
for helt lukkede have med 
ildsted og plads til boldspil. 
Hvis du og familien altså 
ikke foretrækker facilite-
terne ved Aalborg KFUM lige 
i nærheden.

Lige nede ad vejen ligger Gl. 
Hasseris Skole, og tæt på 
ligger Hasseris Gymnasium, 
Hasseris Bymidte med ind-
køb, fjorden og Kridtgraven, 
“Det er skønt, at man har alt, 
hvad man har behov for, tæt 

på, så det er trygt at cykle til 
skole og fritidsaktiviteter”, 
siger sælger. Et ekstra plus 
er et godt sammenhold og 
nabohjælp på vejen med be-
boere i alle aldersgrupper.

Enestående villa på 311 etagemeter på toppen af Hasseris med 360 graders udsigt.

Månedens Villa i Hassseris

Fakta
•Dampovn, varmlufts
   ovn, induktions-
   kogetop og opvaske-
   maskine fra Gaggenau.

• Speciallavet køkken 
    i massiv amerikansk
    valnød.

• Trepol emhætte og
     amerikaner køle/frys-
     seskab fra Samsung.

• Badeværelser med 
    elementer fra boform
    og special- lavede 
    vaske i corian.

• Gulvvarme i alle rum.

Kontant 7.995.000
Ejerudgift 4.067
Energimærke C

Vil du vide mere om 
denne fantastiske bolig? 
Så kontakt Jette Gudik-
sen på 23416414

Fantastisk udsigt.

Stort køkken alrum, der er åbent ind 
til stor stue.

Gennemgående brændeovn med kig 
fra både indgang og stue.

Dejlig lukket og privat have.

Tegnet af arkitekt Torben Stokholm 
og omtalt i bog om unikke huse i Aal-
borg.  

•
•

•

•
•
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Oplev “We Will Rock You” på Hasseris Gymnasium
I perioden 7.-10. februar opføres årets musical We Will Rock You på Hasseris Gymnasium. 

Af redaktionen

Prøverne har været i gang i 
flere måneder, og omkring 
50 af gymnasiets elever 
deltager i projektet som 
sangere, skuespillere, band, 
kor og dansere. Desuden 
står eleverne for at lave 
scenografi, rekvisitter og 
kostumer, PR,  lys og lyd.  

Rebeller på iPlanet
We Will Rock You tager os 
med til fremtiden - helt 
præcist år 2350 - hvor et 
totalitært styre under le-
delse af den onde Killer 
Queen har forbudt enhver 
form for musik og i særde-
leshed rockmusik. Men-
neskeheden lever nu på 
iPlanet – den planet, der 

tidligere var kendt som Jor-
den. Livet leves online via 
internet-Gaga, og firmaet 
Globalsoft Corporation har 
taget kontrollen over alle 
menneskers sjæle, så ingen 
længere kan tænke frie, 
selvstændige tanker. 

Men en flok rebeller har 
ikke glemt, at for lang tid 

siden - før Globalsoft og før 
internet-Gaga - fandtes det 
virkelige liv og den ægte 
kærlighed. 

En ung drømmer, kaldet 
Galileo Figaro, bliver ledt 
til rebellerne, og han slut-
ter sig til dem i kampen for 
at finde den forsvundne 
rockmusik og de selvstæn-

Eleverne står selv for at lave koreografi til dansenumrene i forestillingen.

Kor og band er godt i gang med at øve.

dige, kreative tanker. Vil 
det lykkes for Galileo og 
rebellerne at sætte de 
selvstændige tanker fri og 
bringe rockmusikken til live 
igen? 

Queens hits
Handlingen bliver kryd-
ret med en lang række af 
Queens hits, herunder An-
other One Bites the Dust, 
Bohemian Rhapsody, Radio 
Ga Ga, We Will Rock You, 
We Are the Champions og 
mange flere.  
Musicalen har premiere tirs-
dag den 7. februar kl. 19.30 

og spiller desuden onsdag 
den 8. februar kl. 18.00, 
torsdag den 9. februar kl. 
19.30 og fredag den 10. 
februar kl. 18.00. 

Alle er velkomne til forestil-
lingen. 

Billetter købes ved hen-
vendelse til gymnasiets 
kontor på 96 32 71 10 
eller hg@hasseris-gym.
dk. Billetprisen er 50 kr. 
for voksne og 25 kr. for 
børn under 12 år.


