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INDEHAVER INDEHAVER INDEHAVERINDEHAVER INDEHAVER VI SÆLGER
FLEST VILLAER I
HASSERIS 

Vedligeholdelse af Rotunden
En tidligere vedligeholdelsesplan er åbenbart gemt væk.

Det er jo bare raketvidenskab
Dette er betragtningen hos eleverne på højniveaufysikholdet.

Flotte og vilde blomster i Hasseris
Hasseris er en grøn bydel, og det er jo på mange måder helt rigtigt.

Læs mere side 4 Læs mere side 10 Læs mere side 14

hasserisavis.dk

Hasserisavis.dk fangede regionsformand Mads Duedahl en mandag eftermiddag hjemme I privaten.

Jeg har serveretten til at kæmpe for Nordjylland
- siger regionsformand Mads Duedahl, da Hasserisavis.dk var på besøg i privaten.

Den franske forfatter Marcel Proust opstillede for cirka 
130 år siden 37 spørgsmål, som den dag i dag bliver 
brugt, når en samtale eller et interview skal have særlig 
dybde. Vi tager spørgsmålene med på visit hos spæn-
dende mennesker, som bor inden for Hasseris Avis’ 
dækningsområde. Den første, der tager imod, er Mads 
Duedahl – formand for regionsrådet i Region Nordjyl-
land.

Af Steen Bjerre

Mads Duedahl – siden 1. 
januar 2022 den politiske 
frontfigur for Region Nord-
jylland – lægger ud med at 
trække fem Marcel Proust-
kort fra bunken.

Nr. 25: Hvilke historiske 
personer nærer du er 
størst afsky for?
”Hitler siger vel sig selv. Han 
var årsag til den største krig 
og udrensning af mennesker. 
Han stod i spidsen for folke-

forførelse og forfærde-
ligheder i det, der var hans 
version af retfær-dighedens 
navn. I disse dage er det 
svært ikke også at nævne 
øjeblikkets despoter, der 
handler med baggrund i en 
vanvittig idealisme. Det er 
dybest set af den årsag, jeg 
er gået ind i politik – for at 
være med til at tage ansvar 
for at finde pragmatiske løs-
ninger, så vi undgår de histo-
riske forfærdeligheder. Jeg er 

Fortsættes side 2...

Læs mere side 2

Nu får vi flere flotte og vilde blomster i Hasseris
Vi går jo og siger, at Hasseris er en grøn bydel, og det er jo på mange måder helt rigtigt, siger 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!

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

Olav                      Lone              Kristian                   Anders

Din garanti for faguddannede bedemænd.

Familie� rma 
grundlagt 1914 

Folmer Olsen
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opdraget til, at når man ser 
noget, der ikke er godt, at 
det eneste rigtige er at gøre 
sit for at ændre det.

Da jeg var ung, tog jeg med 
to kammerater på en jordom-
rejse og oplevede, hvor fan-
tastisk vores verden er – men 
så også de mørke sider, der 
opstår i forlængelse af fat-
tigdom, afmagt og diktatur. 
Jeg så verdens ondskab og 

lærte, at frihed ikke kan tag-
es for givet og at vi til hver 
en tid må være parate til at 
tage et ansvar. Der er altid 
en ondskab, der lurer.”

Nr. 22: Hvilke nulevende 
mænd beundrer du mest?
”Hvis jeg skal nævne en en-
kelt person fra Danmark, må 
det være Anders Fogh Ras-
mussen. Men generelt beun-
drer jeg mænd – og kvinder – 

der udtrykker håb, optimisme 
og tro på fremtiden. De men-
nesker, jeg beundrer mest, er 
ledere og ressourcepersoner, 
der engagerer andre. Jeg er 
inspireret af og ser meget op 
til dem, der evner at skabe 
engagement hos deres med-
mennesker.”

Nr. 37: Hvad er dit ynd-
lingsmotto?
”Er det ikke Søren Kierke-
gaard, der har sagt, at man 
skal vove – jo: ”At vove er 
at miste fodfæstet et kort 
øjeblik – ikke at vove er at 
miste sig selv.” Man skal 
turde noget i sit liv, også dér 
hvor man ikke kan bunde. 
Mit eget eksempel er at 
opgive en sikker rådmand-
spost og stile efter at blive 
den øverste politiske leder 
for regionen, hvor der ikke 
har været en Venstre-mand 
i spidsen, siden det i 1978 
hed en amtsborgmester. 

Jeg elsker forandring og er 
ikke meget for at være i den 
samme trummerum hele 
tiden. Derfor er det vældigt 
meningsfyldt at være den, 
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Fortsat fra forsiden...

der har det øverste politiske 
ansvar for 14.500 medar-
bejdere med stærkt fokus 
på stadig bedre tryghed og 
sundhed. Det er en rolle, som 
jeg er stolt af og beæret 
over at have fået og som jeg 
vil bruge de næste fire år på 
at løse bedst muligt. Jeg skal 
op i helikopteren og skabe 
en bedre region for os alle. I 
øvrigt handler min funktion 
langtfra udelukkende om 
sundhedspolitik, men nok så 
meget ’at føre Nordjyllands 
sager’ på Christiansborg, 
hvor det gælder alle emner. 
Alt det der gør, at vi har en 
livsnerve og fortsat udvikler 
os i Nordjylland. Jeg ser 
mig selv som Nordjyllands 
førende netværkspolitiker. 
Jeg har ikke nødvendigvis 
pengene, men jeg har ind-
flydelsen – og jeg har serve-
retten til at kæmpe for Nord-
jylland. Og det er jo det, det 
handler om: Vi skal kæmpe 
for vores interesser, for det 
kommer ikke flyvende til os 
af sig selv.

Det er blandt andet vigtigt, 
at vi giver virksomhederne 

de rette forudsætninger for 
at vokse. Det skal ske igen-
nem en grøn dagsorden, 
hvor bæredygtighed og grøn 
omstilling er dynamoen. Skal 
Nordjylland være vinder, skal 
Regionsrådet gå forrest og 
sammen med de 11 kom-
muner forpligte os til at være 
Danmarks grønne region.”

Nr. 32: Hvilken sport kan 
du bedst lide?
”Fodbold! Mit ståsted er hos 
AaB og Manchester United. 
Jeg elsker idéen om fæl-
lesskabet og dynamikken i at 
stå sammen, som man gør i 
blandt andet fodbold. Sport 
er følelser – en følelse af til-
hørsforhold. 

Det er ofte – netop som i 
sportens verden – de for-
pligtende relationer, der 
giver styrken til at lykkes og 
danner rammerne for det 
gode liv. Det er en lærdom, 
der på mange måder afspej-
ler det menneske og den 
politiker, jeg er. Og noget jeg 
har taget med mig også i mit 
professi-onelle arbejde. Jeg 
lærte først om administrativt 
ansvar i min tid i Venstres 
Ungdom og jeg studerede 
det på Aalborg Universitet 
og praktiserede det som råd-
mand i Aalborg Kommune. 
Men meget af min ledelses-
tankegang har jeg så at sige 
med fra omklædningsrum-
met. For mig handler det om 
værdibaserede ledelse – og 
en erkendelse af at adminis-
trativt ansvar er en lang re-
jse. Jeg får nye kompetencer 
hver dag. Og er der ikke mere 
af lære, er det noget andet, 
jeg skal lave.”

Nr. 10: Hvad er din 
største frygt, det værste 
du kan forestille dig?
”Det er at miste et barn. Om 
ikke før så i hvert fald når 
man bliver forældre, oplever 
man den biologiske kær-
lighed. Da Anna og jeg fik 
Isabella, var hun ikke mange 

minutter gammel, før jeg 
indså, at jeg ville gøre alt i 
mit liv for hende. Som ung er 
man jo udødelig, men i hvert 
fald når man får et barn, 
forstår man for alvor, hvad 
det vil sige at kunne miste. 
Hvis jeg skal trække en par-
allel til den funktion, jeg nu 
indtager, er det vigtigste, vi 
kan præstere derfor også et 
velfungerende sundheds-
system – sundhed tæt på be-
folkningen. Tæt på så vi kan 
lytte til folk, der hvor de er. 
Det er jo helt afgørende for, 
hvordan ens liv former sig.

Nordjyderne har hidtil fået 
for lidt sundhed for deres 
skattekroner og det synes 
jeg ærlig talt er uaccep-
tabelt. Vi bør ikke være 
tilfredse med lange ven-
telister, lægemangel og en 
region, der ikke i tilstrækkelig 
grad har formået at lytte til 
borgerne.”

De første fem af Prousts 
spørgsmål er besvaret, men 
Mads Duedahl synes, vi skal 
tage et par stykker til og 
måske komme et spadestik 
dybere.

Nr. 31: Hvilken begiven-
hed synes du bedst om?
”Jeg hader gaveræs og kata-
loger, men jeg elsker julen. 
Jeg har i mange år arbejdet 
rigtig meget og blandt andet 
derfor er det godt at have 
mærkedage, hvor man er 
sammen med de nærmeste. 
Og det er præcis, hvad ju-
leaften og juleferien i det 
hele taget er for mig. Julen 
er også helt fantastisk, når 
man får børn. Der er noget i 
julen, som vi kan genkende 
og glæde os over sammen 
og noget, som vi kan give 
videre til næste generation.”

Nr. 24: Hvilke historiske 
personer beundrer du 
mest?
”Inspireret af, hvad vi oplever 
i øjeblikket, vil jeg nøjes med 

Faktaboks
Mads Duedahl, født 1984 i Vejle, opvokset i Skovs-
gård. Gift med Anna, far til Isabella og Alexander
.   
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2013  Cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet
2013  Ansat i Sundhedsafdelingen i 
 Jammerbugt Kommune
2014  Rådmand for Aalborg Kommunes 
 sundheds- og kulturforvaltning
2021  Venstres spidskandidat ved 
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Rosé 2019  
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Med denne årgangs-

champagne lavet 100% 
af Chardonnay får du en 

ekstraordinært elegant 
Champagne, som er 

moden, fyldig og rig på 
finesser.  

Vinen er rund og imøde-
kommende med stor  
friskhed og kompleksitet.  
Den perfekte rosé til  
sommerens glæder:  
Afslapning og lediggang!  

Vi sælger  
din bolig!
- og donerer  

kr. 6.000,-
- til Ukraine  

Vi er Lokale,  
og sælger  
med hjertet
Når I sætter jeres bolig eller 
sommerhus til salg i april, 
maj eller juni 2022 hos 
LokalBolig Aalborg, så 
medbring denne annonce. 
LokalBolig Aalborg vil nem-
lig donere kr. 6.000,- 
til      Røde Kors, Ukraine. 
Kr. 2.500,- når I sætter boligen til salg og  
kr. 3.500,- når boligen er SOLGT!

Med venlig hilsen
Claus Nyrup Højsholt-Nielsen
Indehaver, Ejendomsmægler MDE
Køberrådgiver med Tryghedsmærke

LokalBolig Aalborg ApS
Kong Christians Allé 37 - 9000 Aalborg
Tlf. 70 60 20 19 - Mobil 30 80 99 00
www.lokalbolig.dk - cni@lokalbolig.dk 

at nævne én: John F. Kenne-
dy. Han formåede at inspir-
ere folk i en sort tid.”

Mads Duedahl rækker ud eft-
er bunken med spørgsmåls-
kort og trækker to til. 

Nr. 30: Hvilket træk bry-
der du dig mindst om ved 
andre?
”Jeg hader misundelse – det 
kan jeg virkelig ikke bruge 
til noget. Misundelse kan 
ødelægge liv. Det handler 
om at se muligheder frem 
for begrænsninger og langt 
de fleste har mulighed for 
at forfølge deres chance. Så 
meget desto mere er der in-
gen grund til misundelse.”

Nr. 23: Hvilke nulevende 
heltinder beundrer du 
mest?
”Lise Nørgaard fortjener om 
nogen en statue, for hun er 
i sig selv et monument i sin 
samtid – et forbillede at spe-
jle sig i. Uden for vores egne 
grænser er Angela Merkel 
også et forbillede, for hun 
formåede at gøre Europa 
stærkt inden for de seneste 
20 år. Hun har været en 
kæm-pe foregangsperson 
som eksempel på, hvad kvin-
der kan nå. Det er vigtigt 
med den slags mennesker, så 
vi kan give vores kommende 
generationer af kvinder no-
gen at se op til. Jeg er ikke 
tilhænger af kønsbestemte 

kvoter, men der er brug for 
en kulturændring, hvor vi 
er mere opmærksomme på 
diversitet og på at ansætte 
forskelligheder.”

Man kan måske undre sig, 
men Marcel Proust beskæft-
iger sig ikke i et eneste af 
sine 37 spørgsmål med Has-
seris. Derfor må vi jo gribe til 
et 38. og sidste spørgsmål 
om, hvad der har fået famil-
ien Duedahl til at slå sig ned i 
en 1907-villa med det musi-
kalske navn ’Elton’:

”Anna og jeg boede i en de-
jlig lejlighed i et af de nye 
højhuse i Musikhuskvarteret. 
Da vi fik Isabella, valgte vi 
at blive boende, men det 
varede ikke længe før hun 
sagde ’Far, jeg vil ud!’ Det er 
jo så ikke lige det sted, man 
sender et lille barn ud for at 
lege, så vi gav os til at lede 
efter et hus. Egentlig ville 
vi have noget, som vi kunne 
flytte direkte ind i, men da vi 
så ’Elton’, faldt vi pladask for 
huset og dets muligheder – 
også selvom vi endte med 
at gå i gang med en større 
renovering. Det er dejligt at 
bo kun et stenkast fra Møl-
leparken og tæt på Aal-borg 
Zoo, Aalborgtårnet og Kun-
sten – og at være en del af 
en lille by i en storby, som 
blandt andet har et fantas-
tisk foreningsliv.”

En bæredygtig håndsrækning
Priserne stiger på alt i øjeblikket, og det rammer hårdt hos nogle.
Af redaktionen

Det mærkes særligt i de 
familier, hvor rådigheds-
beløbet er relativt lavt i for-
vejen, at alt stiger i øjeblik-
ket. I Gestus Nord møder vi 
ofte den udfordring blandt 
de børnefamilier, der er tilk-
nyttet foreningen. 

Gestus Nord er en vel-
gørende forening, der har 
sit udspring i Aalborg, og 
som hjælper de nordjyske 
børn og unge, der har 
mindst og mangler mest. 
Foreningen er drevet af 
frivillige ildsjæle, der ar-
bejder dedikeret for at 
give børn og unge et styr-

ket fundament gennem 
fællesskab og en ekstra 
håndsrækning. Midlerne 
til at hjælpe målgruppen 
modtager Gestus Nord fra 
det nordjyske erhvervsliv 
og udvalgte fonde. Gestus 
Nord laver mange aktiv-
iteter for børn og unge, og 
udvikler løbende nye mu-
ligheder for at kunne give 
en håndsrækning, dér hvor 
der er mest brug for det. 

Initiativ til nyt projekt
En lille gruppe af frivillige 
i Gestus Nord tog først på 
året initiativ til et nyt pro-
jekt, der har til formål at til-
byde nordjyske børnefami-
lier en håndsrækning med 

tøj til børnene – og på en 
bæredygtig måde. De friv-
illige har indsamlet brugt 
kvalitetstøj, der ser ud som 
nyt, og som giverne egent-
lig overvejede at sætte til 
salg. Særligt i Hasseris er 
de frivillige blevet taget 
godt imod, og mange har 
doneret tøj.

Glad for håndsræknin-
gen
Tøjet er nu givet videre 
til familier tilknyttet Ges-
tus Nord, som blev utrolig 
glade for håndsrækningen 
til at klæde børnene på. 
Familierne kunne tage af-
sted med hænderne fulde 
af tøj, og det var tydeligt 

at mærke, at det var en 
håndsrækning, der spredte 
glæde. Der var helt sikkert 
nogle børn, der glædede sig 
til at komme i skole mandag 
morgen i nyt tøj.

Det giver mening
De frivillige i Gestus Nord 
bag initiativet er klar til 
at fortsætte projektet. 
De oplever, at det er en 
fornøjelse at sprede glæde 
på denne måde, og så er 
det rart at det samtidig 
sætter bæredygtighed på 
dagsordenen. Det giver så 
meget mening!

Rigtig mange donerede kvalitetstøj, og det var en håndsrækning der spredte glæde.
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Vedligeholdelse af  
Rotunden i bedring
En tidligere plan for vedligehold af de grønne områder i Holberg-
kvarteret er åbenbart gemt bort.
Af Jens Skovgaard

I 2016 udsendte Park og 
Natur i Aalborg Kommune 
en omfattende plan for den 
fremtidige vedligeholdelse 
af de grønne områder i Hol-
bergkvarteret.

Et markant element i denne 
plan var, at man ville lade 
Egetræerne, som danner 
den yderste krins i Rotun-
den vokse, og håbet var, at 
grenene efterhånden ville 
bøje sig ned mod jorden og 
derved danne en slags tun-
nel.

Idé fra 60erne
Idéen kom i følge planen fra 
en illustration, som stam-
mede fra 60’erne, da områ-
det blev planlagt. Denne ski-
tse viste at egetræerne, når 
de voksede op ville danne en 
tunnel imellem de to rækker 
træer.
Imidlertid var træerne 
løbende blevet opstammet, 
så det var vanskeligt at for-
estille sig at man pludselig 
kunne ændre grenenes ret-
ning.

Planen blev blandt andet 
beskrevet i artikler i hasseri-
savis.dk, og i foråret 2017 
holdt Hasseris Grundejer-
forening et borgermøde, 
hvor man præsenterede 
planen.

Det er derfor man med no-
gen overraskelse kan kon-
statere, at man tilsynelad-
ende har ændret holdning, 
og nu har beskåret træerne 
kraftigt.

Løbende vedligeholdelse
Parkforvalter Jes Lund Chris-
tensen, Aalborg Kommune 
oplyser til hasserisavis.dk, at 
man løbende vedligeholder 
træerne på offentlige areal-
er. Blandt andet altså også 
Egetræerne i Rotunden, 
som beskæres, dels for at 
få fjernet risikoen for at der 
falder store grene ned, som 
vil kunne beskadige dem der 
bruger Rotunden, dels for 
at give bedre lysforhold for 
træerne.

Forskønnelse
For de fleste af borgerne, 
der dagligt bruger Rotunden 
opfattes denne vedlige-
holdelse sikkert som en for-
skønnelse. I forvejen har der 
været en del kritik af nedfal-
dende store grene, ligesom 
den generelt manglende 
vedligeholdelse af græsar-
ealet, Urtehaven og spring-
vandet med Susanne i badet 
er blevet påpeget af mange.

Urtehaven
Urtehaven, eller Harlekin-
haven ved indgangen til 
Rotunden fra Thorsens Alle 
henligger stort set uden 

vedligeholdelse, bortset 
fra at man en enkelt gang 
om året slår det hele med 
en græstrimmer. På et tid-
spunkt var der en dialog mel-
lem Aalborg Kommune og 
Hasseris Grundejerforening 
om en renovering af Urte-
haven, men den strandede 
på, at man ikke kunne blive 
enige om økonomien, og at 
renoveringen ville blive ret 
bekostelig, fordi man skulle 
have en ny produktion af 
de oprindelige sekskantede 
Harlekinsten. 
Denne historie kan Parkfor-
valter Jes Lund Christensen 
dog ikke genkende, da de 
sekskantede fliser fortsat 
produceres.

Man burde kunne finde 
en løsning
En del borgere har lidt van-
skeligt ved at forstå, at man 
ikke kan finde en løsning 
omkring økonomien. Park-
forvalteren er enig i at man 
burde kunne finde en løsning 
for renovering af Urtehaven, 
som samtidig kunne gøre 
indretning og udformning 
mere tidssvarende.

Men måske emnet kommer 
op på den kommende gen-
eralforsamling i Hasseris 
Grundejerforening ?

Egetræerne I Rotunden beskæres.





Hun skabte Aalborg Seniorsport - 
Nu er det farvel!
Ildsjælen Kirstine Langagergaard giver nu stafetten videre efter 27 års kæmpe indsats…
Af Palle Bjørnstrup

I den anledning har hasseris-
avis.dk haft en snak med 
Kirstine om hendes ind-
sats, og hun fortæller: “Jeg 
spillede håndbold i Aalborg 
KFUM i KFUM hallen. Her 
tog jeg initiativ til at starte 
Hasseris Seniorsport. Jeg var 
dengang ansat ved Aalborg 

Kommune i Socialforvaltnin-
gen, og havde den her ide 
om at starte op med sport 
for ældre.

Prøveperiode på 15 
måneder
Jeg talte med min chef, den-
gang rådmand Henning G. 
Jensen, vores senere borg-
mester om ideen, og han 

fandt den helt ok, og vi af-
talte en prøveperiode på 15 
måneder, til at starte en bru-
gerstyret organisation med 
sport for ældre. Jeg gik så 
ned til Aalborg KFUM hånd-
bold og talte med dem om 
projektet.
De var med på ideen, og vi 
inviterede efterfølgende alle 
borgere over 60 år til at kom-

me og deltage i Seniorsport. 
Alle i klubben var med på 
at realisere ideen f.eks. var 
pigerne på ynglingeholdet 
friske til at løbe rundt med 
indbydelser til en præsenta-
tionsaften.

Kalkulerede med 15 per-
soner
Vi var meget spændte på, 
hvor mange der mødte frem, 
vi havde forsigtigt kalkul-
eret med at der nok kom om-
kring 15 personer, så vi var 
særdeles begejstrede, da vi 
kunne tælle ca. 70 deltagere 
denne aften, så der gik fluks 
ekstra bud til bageren efter 
mere kage.

Alverdens aktiviteter
Jeg fortalte bl.a. denne aften 
at jeg kunne tilbyde et klub-
hus til dem, hvor man kunne 
lave stort set alverdens ak-
tiviteter, lige fra madlavning 
for ”finere mænd”, over 
sportsaktiviteter til musik 
og dans. Det blev til Hasseris 
Seniorhus på Clementsvej, 
hvor det kørte godt i mange 
år, og Hasseris Seniorsport 

eksisterer den dag i dag og 
har omkring 150 medlem-
mer.

Dansk Firmaidræt
Så talte jeg med Henning G. 
Jensen, som var rådmand for 
Socialvæsenet i Aalborg om 
at ansætte en idrætskon-
sulent. Han svarede, det går 
ikke, vi skal have Seniorsport 
placeret i idrætsverdenen. 
Og så skaffede han og 
rådmand Karen Johansen 
Christensen i fællesskab 
økonomisk baggrund for at 
Seniorsport kunne starte 
med en 3 års forsøgsperi-
ode.
Jeg havde så behov for at 
have opbakning/basis i en 
idrætsorganisation, og det 
blev Dansk Firmaidræt i Nør-
resundby, der trådte til og vi 
startede i gymnastiksalen 
ved Godthåbsgades Skole i 
Nørresundby – og det viste 
sig, at seniorerne  viste stor 
interesse for at være med 
på idrætsbanen og ikke 
mindst at de via deres egen 
forening kunne få et rigtig 
godt fællesskab, der kunne 
give styrke til den enkelte.

Gode og solide værdier
Seniorsport bygger i dag 
på gode og solide værdier, 
dygtige instruktører og mest 
af alt nogle fantastiske friv-
illige, der lægger deres sjæl i 
at støtte foreningen. Og jeg 
er nødt til at takke Dansk 
Firmaidræt, der har givet et 
solidt ståsted, og hvorfra jeg 
altid har kunnet hente hjælp, 
og der skal også lyde en tak 
til Aalborg Kommune for et 
respektfuldt samarbejde, 
både på det politiske plan 
men også fra en kæmpestor 
flok af medarbejdere, der 
giver den nærmeste sparring 
i hverdagen.

Hvad med dig selv, hvor 
er du startet? 
Jeg er født og opvokset i 
Skræm en lille by i nærheden 
af  Fjerritslev. Jeg har al-
tid været nysgerrig på al-
verdens ting, og også syntes 
at det er spændende med 
noget nyt, og det har været 
mit drive altid. Jeg fik nogle 
gode ord med på vejen af 
min far, der sagde til mig: Gå 
ud i verden og vær noget for 
andre, og lad være med at 
slåsse med skorstensfejere, 
for det bliver man kun sort 
af.
Jeg kom i lære som landmåler 
ved landinspektørfirmaet 
Nic. Nellemann, og efter ud-
stået læretid fik jeg tilbud 
om job i firmaet og et job i 
Hasseris Kommunes vej- og 
kloakafdeling. Jeg valgte 
det sidste og fulgte med til 
Aalborg Kommune ved sam-
menlægningen i 1970, hvor 
jeg så var i Teknisk Forvalt-
ning, som det hed. Det blev 
til 24 år i Aalborg Kommune, 
indtil det så blev til mit store 

engagement i Seniorsport-
en.
Inden vi fik etableret Aal-
borg Seniorsports hus her på 
Provstejorden ved Aalborg 
Chang, holdt vi til i AaB´s 
tidligere klubhus på Ny 
Kærvej, som nu er overtaget 
af UCN.

Rigtig god idé
Ideen med Seniorsport viste 
sig jo at være rigtig og vi har 
konstant bygget ud med til-
bud til seniorerne, og det har 
været vigtigt at kunne kom-
me ud med tilbud i hele Aal-
borg Kommune. I dag agerer 
vi på ca. 50 adresser og tilby-
der 30 forskellige discipliner 
til seniorerne. Corona med-
førte et fald i vores medle-
mstal, men vi er stærkt på 
vej til at have et medlemstal 
som før coronaen ramte os. 
Det er jeg både glad og stolt 
over, for det handler jo om at 
få skabt et så stort fællesk-
ab som muligt til glæde for 
den enkelte.

Takker af
Og nu hvor jeg har valgt at 
takke af, ikke mindst fordi 
dåbsattesten  fortæller mig, 
at jeg er  77 år, er det dejligt 
at kunne sige farvel fra dette 
nye hus her på Provstejorden 
og at vide at der er en skarp 
bestyrelse, en god økonomi 
og at der er masser af liv i 
huset og i aktiviteterne, lige-
som der er fundet en afløser 
for mig.
For øvrigt hvis du skal have 
et billede af mig, vil jeg 
gerne, at vi laver det nede i 
vores fantastiske fitness-
rum i kælderen, der må gerne 
være endnu flere, der kan se 
hvor flot og veludstyret det 
er, og der er ledige træning-
stider dernede. Det må du 
gerne skrive. Ok men 
dette handler om dig, så du 
må finde dig at blive placeret 
helt i forgrunden. Ok men jeg 
vil gerne have nogle flere 
brugere, det er så lækkert et 
rum.

Hvad så nu Kirstine? 
Ja jeg siger jo endeligt farvel 
ved en reception fredag d. 
29. April 2022 i
vores tidligere domicil på Ny 
Kærvej, her er bedre plads til 
det … og ja så skal jeg videre 
i mit liv, jeg er stadig nys-
gerrig på hvad der rører sig, 
og åben for noget nyt. Men 
jeg glæder mig også til at få 
bedre tid til familien, specielt 
mine børnebørn.

Så der er stadig mål, der skal 
nås for Kirstine Langager-
gaard – vi kan kun ønske 
fortsat held og lykke med at 
leve livet. 

Kirstine Langaard der nu skal videre i sit liv og glæder sig til bedre tid til familien.

MØBELPOLSTRER
Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen, 
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JT møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler www.jt-mobler.dk
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Agnethe
Ruberg
9870 5908

Anne-Mette
Thai
9870 4105

Anders S.
Munck
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Flemming H.
Jørgensen
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Bettina
Thomsen
9870 6106
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Michael
Thoft
9870 5901

Inge
Dammeyer
9870 4107

Hans Henrik
Sørensen
9870 5937

Jette L.
Sørensen
9870 6102

Jacob S.
Stevn
9870 5933

Liselotte
Aastrup
9870 6103

Majbritt
Frimer
9870 4103

Lene
Dietz
9870 4105

Martin
Søndergaard
9870 4608

Mette
Byskov
9870 5938

Mathias B.
Olesen
9870 5941

Niels H.
Mariegaard
9870 5911

Nicolai
Skov
9870 4111

Maria V.
Knøss
9870 5918

Rune A.
Knudsen
9870 4102

Ole
Bengtson
9870 5939

Tina 
Kjemtrup-Møller
9870 5940

Søren
Simonsen
9870 5934

Ulla K.
Madsen
9870 5906

Tom
Solvang
9870 6101

En af landets største have/park forhandlere 
ligger på Gugvej
Vi er utroligt stolte vores store udvalg af have/park produkter til både private og erhverv, 
fortæller Peter Olesen
Almas Park & Fritid A/S har 
sine aner helt tilbage til 
1956, hvor virksomheden 
blev grundlagt som Aalborg 
Maskinforretning.

Det var først i 1994 under 
Børge Vestergaards ejerskab 
at navnet blev ændret til Al-
mas.

Siden 2013 har virksom-
heden med butikker i Aalborg 
og Brønderslev været ejet af 
direktør Peter Olesen, afdel-
ingsleder i Brønderslev Tim 

Kraglund og salgschef Jan 
Sørensen - alle tre med en 
baggrund som mangeårige 
medarbejdere.
Park & Fritid navnet blev til-

føjet for at skærpe fokus på 
de mange forskellige aktiv-
iteter, Almas Park & Fritid har 
at byde på.

I dag er virksomheden en af 
landets største have/park 
forhandlere.
For haveelskere, de grønne 
områders folk og naturple-
jere vil have & park-afdelin-
gen være et sandt eldorado 
af produkter og udstyr i et 
meget bredt udvalg.
“Vi er utrolig stolte af at 
være en af Danmarks største 
forhandlere af have/park ud-
styr til både private og til 
erhverv, fortæller Peter Ole-
sen.
Vores udvalg henvender sig 
til den kvalitetsbevidste for-
bruger, der ønsker et stabilt 
produkt af rigtig god kvalitet.
Vi har et stort udvalg af 
maskiner og tilbehør, ha-
veredskaber, haveartikler 
m.m., og vores personale står 
altid klar til at dele ud af de-
res brede produktkendskab”.

Serviceværksted med 
fokus på kvalitet for både 
private og erhverv
Der er 12 mand beskæft-
iget på serviceværkstederne 
i Aalborg og Brønderslev 
- og alle firmaets service-
biler er fuldt udstyret med 
reservedele og værktøj til 
at foretage stort set alle 
reparationer ude hos kun-

den. Montørerne er fagligt 
uddannede håndværkere og 
bliver løbende opdaterede 
inden for den nyeste produk-
tteknoloig, som passer til 
deres specifikke arbejdsom-
råder.

“Vi reparerer og servicerer 
alle maskiner indenfor have/
park, lige fra robotplæneklip-
pere, almindelige både 
motoriserede og ikke mo-
toriserede plæneklippere til 
store redskabsbærer.
Geografisk dækker vi et 
område fra Randers i syd til 
Skagen i nord”, fortæller eft-
ermarkedschef Henrik Øster-
gaard.

Her ses eftermarkedschef Henrik Østergaard i afdelingen med robotplæneklipperne.

Annonce
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Af Jens Skovgaard

Overlæge Johan Poulsen 
har skabt et internationalt 
netværk, som betyder at 
Nordjylland også i fremtiden 
kan være på forkant med ud-
viklingen.

Mange Nordjyder er blevet 
opereret af urolog og over-
læge Johan Poulsen, hvis de 
har lidt af kræft i urinvejene, 
prostata eller nyrene. Johan 
Poulsen var med til at indføre 
robotteknologien på Aalborg 
Sygehus, Urologisk Afdeling 
i 2008; en teknologi, der på 
mange måder bragte Nord-
jylland helt i front på dette 
specielle område indenfor 
kirurgien. hasserisavis.dk 
har aftalt en portrætsam-
tale med Johan Poulsen, der 
netop nu afslutter en lang 
karriere indenfor kirurgien.
 
Johan Poulsen tager imod i 
døren, da jeg ankommer til 
hans privatadresse på top-
pen af Hasseris Villaby. Jeg 
bliver budt indenfor i hu-
set, som er en 30’er villa, 
der både ud- og indvendigt 
er holdt i den oprindelige 
stilart. Vi sætter os op på 
førstesalen, hvorfra der er 
en fantastisk udsigt ud over 
Limfjorden, og langt ude kan 
man ane Gøl og længere ude 
Løgstør.

Medens vi nyder kaffen og 

småkagerne, indleder vi sam-
talen med at Johan fortæller 
lidt om sin opvækst. “Jeg er 
født i Klaksvik på Færøerne, 
hvor jeg boede de første 19 
år af mit liv”, fortæller Johan. 
“Min far var el-installatør, 
og min mor var kontoransat. 
Både min morfar og farfar 
og en del af deres brødre var 
fiskeskippere. Min morfar var 
reder med 7 fiskefartøjer. Jeg 
var den første i slægten, der 
fik en studentereksamen. 
Det var i 1972 i Thorshavn.”

Johans studieår i Århus
Johan Poulsen havde tidlige-
re besøgt Århus i forbindelse 
med en danmarksturné med 
et harmoniorkester, som 
han spillede i. Her var han 
blevet betaget af Århus 
Universitets karakteristiske 
arkitektur med de gule byg-
ninger i Universitetsparken. 
Han valgte at immatrikulere 
sig på medicinstudiet på 
Århus Universitet. “Dengang 
var der jo ikke noget der 
hed adgangskrav”, siger han 
med et smil. Johan fortæller, 
at han ikke var i tvivl om, at 
han ville være kirurg. “Måske 
havde det noget at gøre 
med, at jeg ofte var sammen 
med min far i hans værksted, 
hvor jeg havde mulighed for 
at arbejde med noget finme-
kanik, så jeg har altid syntes 
at det var inspirerende at 
lave noget med hænderne”, 
filosoferer han lidt.

I 1977 fik Johan en prak-
tikplads på Sygehus Nord. 
Han husker, at han havde 
en dejlig sommer i Aalborg 
og Blokhus sammen med 
jævnaldrende venner. Men 
derudover oplevede han at 
miljøet på sygehuset gav 
ham mulighed for at tilegne 
sig viden og erfaring. Så eft-
er at have færdiggjort sin ud-
dannelse på Skejby Sygehus 
med efterfølgende turnu-
sarbejde på Odense og Vejle 
Sygehus, vendte han tilbage 
til Aalborg, hvor han blev 
ansat under Overlæge Tove 
Nielsson, som han betegner 
som fantastisk dygtig og in-
spirerende, og samtidig åben 
overfor nye muligheder in-
denfor kikkertoperationer. “I 
forhold til i dag, var det ret 
simple midler, man havde til 
rådighed, men målt i forhold 
til den klassiske kirurgi, var 
det et fantastisk fremskridt.

En øjenåbner for Johan
Specielt én episode har 
brændt sig fast i Johans erin-
dring. En meget overvægtig 
dame var blevet indlagt med 
betændelse i Galdeblæren, 
og man besluttede at fjerne 
den med en kikkertoperation. 
“Det gik godt,” husker han, “ 
og så glemte jeg alt om den”. 
Men i løbet af natten skulle 
han tilse en anden patient 
på sengeafdelingen, “Og da 
jeg går ned ad gangen, er det 
som om lyset går ud, men 

det er patienten, han tidlige-
re på aftenen havde oper-
eret, der står foran ham. Han 
spørger lidt forvirret, hvad 
hun laver ude på gangen. 
“Jeg skulle sådan tisse”, siger 
hun, “så jeg har bare været 
på toilettet”. “Men du er jo 
lige blevet opereret,” siger 
han, “så du burde være sen-
geliggende”. Men kikkertop-
erationen havde betydet, at 
hun var frisk nok til selv at gå 
på toilettet, hvor andre pati-
enter, der var blevet skåret 
op og syet, ville have været 
bundet til sengen i dagevis. 
Johan havde her fået øjnene 
op for fordelene ved kikkert-
kirurgien, som skulle vise 
sig at blive banebrydende 
for urologien i Aalborg. Men 
inden vi kommer ind på det, 
må vi lige høre historien om 
Johans vej til det urologiske 
speciale i Aalborg.

Karrieren på Urologisk 
Afdeling begynder
Ved et tilfælde fik Johan 
ansættelse som specialist 
på Urologisk afdeling i Aal-
borg. Han fortæller, at han i 
en periode havde turnus på 
afdelingen, og en aften får 
de en ung kvinde ind, som 
er blevet sparket i nyrere-
gionen af sin hest. Hun er 
meget dårlig, og de får hen-
de ind til operation. Da de 
åbner hende, kan de se, at 
den ene nyre er sprængt. Jo-
han får standset blødningen 

“Robotlægen” satte Nordjylland på verdenskortet
Overlæge Johan Poulsen har gennem en menneskealder udviklet det urologiske speciale på Aalborg Sygehus.

og sikrer sig, at den anden 
nyre fungerer. Derefter kon-
takter han Torben Krarup, 
som var overlæge og den 
eneste urolog på Aalborg 
Sygehus. Han møder ind, og 
det første han siger er, at 
det er et fint arbejde, de har 
lavet på stuen, hvorefter han 
opererer patienten, og red-
der så meget som muligt af 
den beskadigede nyre. Se-
nere kontakter Torben Kra-
rup ham, og spørger om det 
er rigtigt at han er uddannet 
specialist i urologi, hvilket 
Johan bekræfter. “Kunne du 
så have lyst til at blive ansat 
hos os”, spørger han. Det ville 
Johan meget gerne, for det 
var lige det han havde drømt 
om i alle studieårene.

På et tidspunkt siger overlæ-
gen til Johan, at der er nogle 
ubrugte midler på budgettet, 
og han spørger Johan, om 
han har et forslag til indkøb. 
Johan foreslår naturligvis at 
indkøbe udstyr til kikkertop-
erationer, hvilket overlægen 
accepterer, og på den måde 
kom Urologisk afdeling som 
den første i Danmark i gang 
med at udføre kikkertopera-
tioner med topmoderne ud-
styr.

Kikkertoperationer udføres 
ved at man gennem et snit 
på 1 til 2 cm. fører en kikkert 
og et instrument ind i pati-
enten. Tidligere kikkede man 
gennem et objektiv, men 
den elektroniske udvikling 
gik stærkt, så det blev muligt 
for lægen at få billedet vist 
på en skærm.

Samarbejdet med Kings 
College indledes
På en konference i Paris 
i 1998 mødte Johan en 
verdensberømt urolog fra 
Kings College i London, Mal-
colm Copcoat. Johan spurgte 
om han måtte besøge ham 
i London, hvilket han meget 
gerne måtte. Besøget in-
dledte et samarbejde som 
ledte frem til at Johan blev 
inviteret til at arbejde et 
halvt år på Kings College. Alt 
blev forberedt til opholdet, 
som skulle begynde i januar 
år 2000. Hjemmet var ble-
vet udlejet, og hans børn 
var indskrevet i en engelsk 
skole, men pludselig bliver 
Johan ringet op og får at vide 
at Malcolm Copcoat, som på 
det tidspunkt kun var 44 år 
gammel pludselig var død 
af en blodprop. Men da alle 
forberedelser var lavet, og 
der var ansat en vikar til at 
dække hans stilling i Aalborg, 
besluttede Johan og hans 
hustru Kirsten alligevel at re-

jse derover.
Johan blev tilbudt at 
overtage Copcoats opera-
tionsstue, men da formålet 
med opholdet  jo var, at Jo-
han skulle oplæres af Mal-
colm Copcoat, sagde han, 
at det kunne han da ikke. 
“De må udføre de kikkertop-
erationer, De er i stand til, og 
ellers må De udføre opera-
tionerne på sædvanlig vis”, 
var svaret. Johan valgte at gå 
ind på den aftale, og da det 
halve år var ved at udløbe, 
blev opholdet forlænget 
med endnu et halvt år. Efter 
et års ophold, var Johan og 
hans familie fast besluttet 
på at tage hjem, men Kings 
College ønskede at beholde 
Johan, og tilbød ham en fast 
stilling. Johan takkede nej, 
men indgik på en aftale om 
at arbejde i London to dage 
hver anden uge. Da de kom 
hjem til Aalborg, genoptog 
Johan sit fuldtidarbejde på 
Urologisk afdeling, ved siden 
af arbejdet i London. Denne 
aftale fortsatte i de næste 
19 år, hvilket naturligvis 
udfordrede privatlivet, men 
jævnligt tog Kirsten med til 
England, når Johan havde 
weekendvagter på Kings 
College.

Johans arbejde på Kings Col-
lege betød, at han kunne 
bringe den nyeste udvikling 
indenfor kikkertoperationer 
med sig tilbage til Aalborg, 
hvilket betød, at Aalborg blev 
førende i Danmark til at ud-
føre en række kræftopera-
tioner på nyrer og urinveje. 
Samarbejdet med Kings 
College resulterede også i 
at engelske kirurger blev in-
viteret til Aalborg for at få 
erfaring i kikkertoperationer 
ved at operere på de grise, 
som Sygehus Nord havde i 
en “grisestald’ i kælderen. 
Forklaringen er, at det i Eng-
land ikke er tilladt at operere 
på dyr, så for de engelske 
læger var det en kærkom-
men mulighed for at få er-
faring i kikkertoperationer, 
og for lægerne på Sygehus 
Nord gav det mulighed for 
at skabe internationale rela-
tioner.

Den første robot anskaf-
fes
I 2008 anskaffede Aalborg 
Sygehus den første robot. 
Johan husker tydeligt at 
det var den 1. april 2008. 
“Egentlig syntes jeg, at det 
var lidt pjat”, siger han. “For 
vi kunne jo allerede udføre 
de samme operationer, så 
hvorfor bruge en robot ?”. 
Apparatet blev installeret i 
kælderen, så lægerne kunne 

Overlæge Johan Poulsen har nu rundet 69 år og besluttet, at det er tid at trække sig tilbage og nyde livet med Kirsten.
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Overlæge Johan Poulsen instruerer på operationsstuen.

opøve erfaring i brugen ved 
at operere på grise. “Men 
allerede da jeg prøvede ro-
botten første gang, blev jeg 
virkelig imponeret over hvor 
præcist man kunne arbejde 
med apparatet. “Det var som 
om man selv var inde i ma-
ven på patienten - lidt som 
virtuel reality, hvor man bev-
æger sig rundt i en kunstig 
verden”. Allerede den 7. okto-
ber samme år blev robotten 
taget i brug på mennesker, 
og i løbet af de efterfølgen-
de år blev robotten brugt til 
alle typer af urologiske op-
erationer, hvilket betød, at 
kikkertoperationerne til sidst 
blev helt udfaset.

Med robotteknologien føres 
instrumenter ind i patien-
tens mave via små porte, der 
kobles på robottens arme. 
Kirurgen sidder ved en kon-
sol, og styrer med joysticks 
instrumenternes bevæ-
gelser. Lægen ser opera-
tionsfeltet i et tredimensio-
nelt syn via okularer, og kan 
dermed udføre operationen 
både skånsomt og præcist.

Robotoperationer er 
teamwork
Oprindelig var de to læger 
om at udføre operationen, 
men på et tidspunkt fik man 
på afdelingen den idé, at 
man i stedet kunne uddanne 
sygeplejersker til at assis-

tere ved operationerne, og 
dermed frigøre den anden 
læge til andre opgaver. 

Sygeplejerske Jane Petter-
son var den første sygeple-
jerske, der blev uddannet 
som assisterende robot-
sygeplejerske, og hurtigt 
blev det klart, at hvis man 
uddannede flere sygeplejer-
sker, kunne man forøge an-
tallet af operationer drastisk. 
Et robot operationsteam 
består i dag typisk af kirur-
gen, en assisterende robot-
sygeplejerske og to opera-
tionssygeplejersker. Johan 
har altid lagt vægt på, at en 
vellykket robotassisteret op-
eration forudsætter et fast 
team, da det kræver et tæt 
samarbejde, og kendskab til 
hinanden.

Jane foreslog på et tid-
spunt, at man oprettede 
en decideret uddannelse 
for robotsygeplejersker. 
Det gjorde man, og i løbet 
af årene har mere end 100 
sygeplejersker fra hele Skan-
dinavien gennemført denne 
uddanelse.

Argentineren
Et andet eksempel på Johans 
interesse for internationalt 
samarbejde var, at han fik 
kontakt med en argentinsk 
læge, som han inviterede 
til Aalborg. Den argentinske 

læge viste sig at have stort 
talent indenfor det urolo-
giske speciale, så Johan fik 
ham fast tilknyttet på af-
delingen. Under opholdet i 
Danmark fik det argentin-
ske ægtepar tvillinger, og 
Kirsten og Johan blev knyttet 
så tæt sammen med det ar-
gentinske ægtepar og deres 
børn, at de kom meget sam-
men privat, og at de fejrede 
Julen hjemme hos Kirsten og 
Johan.

Historierne om Johans fa-
glige resultater og ikke 
mindst hans menneskelige 
egenskaber står nærmest i 
kø, selv om Johan tydeligvis 
forsøger at nedtone dem, 
fordi han på ingen måde er 
en mand der ønsker at frem-
hæve sig selv. 
Tværtimod er Johan meget 
opmærksom på de men-
nesker, han omgiver sig med. 
Hans kolleger kan fortælle 
om mange pudsige episoder 
med Johan, som ofte bunder 
i hans trang til at gøre tin-
gene rigtigt. Hvis han f.eks. 
står overfor en kompleks og 
uvant operation, planlægger 
han den grundigt i hovedet, 
og instruerer derefter sit 
team meget nøje, og de ved 
godt, at når Johan gør det, 
skal de ikke afbryde ham. Han 
kan måske virke lidt distræt, 
hvilket kan opfattes som om 
han overser nogen. I en så-

dan situation konfronterede 
en sygeplejerske ham med 
dette, hvilket resulterede i 
at Johan stoppede op, så på 
hende, hvorefter han gav 
hende et stort kram og gik 
videre, medens sygeplejer-
sken lidt paf, men smilende 
stod tilbage.

Johan har nu nået de 69, og 
han har derfor besluttet sig 
for at stoppe. Han siger selv, 
at han gerne vil give plads 

for nye læger, for han oplev-
er en ny generation af læger, 
der er opvokset med den nye 
teknologi, og som derfor har 
en helt anden tilgang til det 
at bruge teknologien som 
redskab indenfor kirurgien. 
Johan hjælper dog fortsat til 
i ‘grisestalden’ med oplæring 
i robotkirurgi, og han og 
Kirsten tager også jævnligt 
hjem til Færøerne, hvor Jo-
han hjælper med at udføre 
alment lægearbejde.

Bag ordene aner man dog en 
lille tristesse over at skulle 
give slip på sin livsgerning 
indenfor kirurgien, men om-
vendt åbner den nye frihed 
mange nye muligheder, som 
Johan og Kirsten helt sikker 
vil forstå at udnytte i frem-
tiden.



Nu får vi flere flotte og vilde blomster i Hasseris
Vi går jo og siger, at Hasseris er en grøn bydel, og det er jo på mange måder helt rigtigt, siger Hasseris Grundejerforening

Af redaktionen

- især i forhold til så mange 
andre bydele i Danmark. 
Flere tendenser i vores 
måder at ha’ haver på, ret-
ter dog et hårdt angreb mod 
det: haverne bliver enten 
finkæmmet for ukrudt, eller 
store arealer bliver flisebe-
lagt. Så kan der ikke gro no-
get – men det går ud over 
biodiversiteten, som mange 
ikke tænker så meget over til 
hverdag. 

Biodiversitet
Hvad er biodiversitet for en 
størrelse? Biodiversitet kom-
mer af ”bio” (biologi) samt 
af det latinske ”diversitet” 
(forskelligartethed) og er 
betegnelsen for biologisk 
variation eller artsrigdom. 
Mere biodiversitet betyder 
en større variation af planter, 
svampe, insekter, padder og 

pattedyr i skoven, byparken, 
engen, mosen eller søen. 
Ved forbedring af biodiver-
siteten skabes der bedre 
forhold for eksisterende 
arter af dyr og planter i et 
område. Men også arter der 
tidligere har levet i området, 
vil kunne vende tilbage og 
bidrage til mere komplekse 
økosystemer.
Biodiversitet har stor betyd-
ning for vores samfund. 
Vi er afhængige af, at øko-
systemet fungerer og lever-
er tjenester som rensning 
af vand, jord og luft samt 
bestøvning af vilde planter 
og afgrøderne på markerne. 
Tabet af biodiversitet får 
desværre ikke den nødven-
dige bevågenhed i samfun-
det, og økonomer anerk-
ender ikke den værdi, som 
biologisk mangfoldighed har 
for samfundsøkonomien.
De største udfordringer for 

at stoppe tabet af biologisk 
mangfoldighed er:
- Naturen har for lidt plads i 
landskabet
- Naturområderne er for små 
og spredt beliggende til at 
understøtte levedygtige 
bestande af planter og dyr.
- Naturområder er negativt 
påvirket af intensivt land-
brug og skovbrug og man-
glende pleje.
- Opsplitning og tab af na-
tur-arealer.
For en del år siden beslut-
tede Aalborg Kommune en 
strategi for fremme af bio-
diversiteten: man holdt op 
med at klippe græs og ukrudt 
ved stier og visse offentlige 
arealer. Nogle troede måske, 
at det var led i en spareplan, 
men det er i hvert fald også 
med til at frem væksten af 
blomster, som bier og andre 
insekter ikke bare har gavn 
af, men også behov for.

Hasseris Grundejerforening uddeler frøposer til medlemmerne.

Hasseris Grundejer-
forening uddeler
Hasseris Grundejerforening 
vil også være med på den 
trend at fremme væksten af 
det insekterne har brug for. 
Derfor uddeler foreningen 
med hjælp af 8. klasserne 
på Gl. Hasseris Skole sidst i 
marts måned 2 små poser 
med frø fra vilde blomster, 
som kendes fra danske vilde 
enge mv. Så kan den enkelte 
haveejer selv så frøene i 
egen have (og kun i egen 
have), og henover somme-
ren glæde sig over at have 
smukke blomster, og kunne 
vi forstå biernes summen, 
ville vi kunne høre dem synge 
”tusind tak for mad”.  For 8. 
klassernes ret store arbejde 
med at lægge frøposerne i 
postkasserne, giver forenin-
gen et bidrag til deres kom-
mende studietur til Berlin 
for at dele poserne ud efter 
lange lister på alle de medle-
msadresser vi har i forenin-
gen – det er næsten 1.600 

adresser! Eleverne lærer i 
øvrigt også om planlægning, 
koordinering, samarbejde og 
kontrol i praksis, så der er ud-
bytte på flere felter. 

Haveejerens opgave
Haveejeren har også en op-
gave, og sådan gør du med 
frøene:
1. Vælg et lysåbent sted i ha-
ven, dvs. hvor der er rigeligt 
sol og ingen bygninger eller 
træer til at skygge.
2. Skræl græsset og det 
øverste jordlag af. 10-20 cm. 
jord skal af.
3. Løsn jorden og bland den 
op med sand og grus for at 
udpine jorden – det er især 
vigtigt, hvis du bor på Sjæl-
land, hvor jorden er mere 
leret og muldrig. Sand og 
grus kan du købe i dit lokale 
byggemarked - det må ikke 
tages fra stranden.
4. Opbland dine blomsterfrø 
i noget sand, så de er nem-
mere at udså, og spred dem 
ud på jordstykket. Riv lidt i 

jorden for at dække frøene 
til og vand området efter-
følgende. Gentag vandingen 
hvis det ser meget tørt ud i 
dagene efter – det må ikke 
stå knastørt for længe. De-
refter er det bare at vente 
på, at frøene spirer.

Du kan se en lille video her om 
proceduren: https://www.
dn.dk/nyheder/sadan-for-
vandler-du-din-graesplaene-
til-en-vild-blomstereng/
Haver med frugttræer får 
ekstra gavn af flere blomster
Hvis du hører til dem der 
glædes med frugter fra 
egne frugttræer, ved du om 
behovet for at blomsterne 
på træerne bliver befrugtet. 
Både dig og din nabo hjælp-
er således lidt med til, at der 
forhåbentlig kommer flere 
frugter på træerne i kom-
mende eftersommer.

Lokal affaldsindsam-
ling den 3. april
Skipper Samrådet har lokalt arrangeret affalds-
indsamling i kvartererne omkring Skipperen.
Af redaktionen

Nu har du muligheden for 
at være med til at gøre en 
forskel for naturen, når hele 
Danmark samler affald.
Danmarks Naturfrednings-
forening har som mål at gøre 
Danmark helt fri for affald. 
Deltag i indsamlingen og 
vær med til at gøre en fælles 
indsats.

Lokalt har Skipper Samrådet 
arrangeret affaldsindsamling 
i kvartererne omkring Skip-
peren: Kærby,  Kornblomst- 
Scheelsminde- og Hobro-
vejskvarteret. 

Vi mødes på Skipertorvet 
ved Vestre Allé på søndag 
d. 3. april kl. 10 -12. (mød 
gerne kl. 09.30 så ruterne 
kan fordeles)

Deltagerne får udleveret det 
nødvendige udstyr til turen.
Lokale erhvervsdrivende 
sponserer en lille for-
friskning, og der vil være 
gaver til de mest flittige 
deltagere – både børn og 
voksne

Tilmelding gerne senest 
den 1. april til: ingertvorup@
gmail.com, tlf. 21626092 
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AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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SUGAR
Baseret på filmen Some Like It Hot

ÅRETS STORE MUSICAL

ÅRETS STORE MUSICAL
Glæd jer til den fantastiske og forrygende musical Sugar på 
Aalborg Teater. Musicalen er baseret på filmen Some Like it 
Hot med Marilyn Monroe, Jack Lemmon og Tony Curtis i 
hovedrollerne.

De to arbejdsløse jazzmusikere Jerry og Joe bliver en dag 
vidner til et gangsteropgør. De vil for alt i verden ikke fanges 
af gangsterne, så de klæder sig ud i dametøj, skifter navne til 
Daphne og Josephine, og får job som musikere i et turnerende 
kvinde-orkester. I selskab med den betagende sangerinde 
Sugar Kane slår Daphne og Josephine deres musikalske 

folder… lige indtil gangsterne indser hvem de i virkeligheden 
er, så kommer der for alvor gang i både morskab og mordlyst.

I Aalborg Teaters opsætning spilles Jerry og Joe af Nikolaj 
Bjørn-Andersen og Albert Stein Ankerstjerne, mens 
Karla Rosendahl indtager rollen som den charmerende 
Sugar Kane. Niels Søren Hansen står i spidsen for det vel- 
oplagte og velswingende kvindeband.

KØB BILLET 
AALBORGTEATER.DK

BILLETSERVICE 96 31 60 20

FIND AALBORG TEATER PÅ

SPILLER 04.05.-04.06.2022



Nu skal alle 
sommer- og superbiler 

på vejen...
Vi har forrygende travlt og vi nyder det!

7 dygtige mekanikere står klar til også at tage sig af din bil.

Brug vores ekspertise og viden om biler af alle typer. 

Vi er fagfolk, og vi sætter en ære i, at alle vore kunder 
er godt kørende.Vi er stolte af kundernes tillid til vores arbejde, 

og gør alt for at leve op til det.

Vil du være sikker på at være godt kørende, 
så er vi klar!

Indkildevej 4G 
Tlf. 98 16 99 68
Rep. af alle bilmærker

Indehaver 
Søren Vig

Indehaver 
Kurt Gregersen

Nordjyske Bank vil gerne se 
deres kunder noget mere
Derfor har vi bygget om og øget antallet af mødelokaler her i vores 
dejlige hus i Hasseris, siger afd. direktor Michael Thoft
Af redaktionen

I de seneste måneder har 
håndværkerne arbejdet på 
højtryk i den store bygning 
på Hasserisvej i Hasseris By-
midte. 
De mange kvadratmeter er 
nu udnyttet med fokus på 
trivsel og optimalt arbejds-
miljø, med flere og bedre 
mødefaciliteter til gavn for 
kunderne..

Hasserisavis.dk har i den 
forbindelse været en tur for-
bi for at snakke med afdel-
ingsdirektør Michael Thoft 
og privatchef Jacob Sandø 
Stevn.
“Vi vil gerne kende vores 
kunder og yde en personlig 
service” siger Afdelingsdi-
rektør Michael Thoft”.
- og han fortsætter: “Vi er jo 
en relationsbank og har i den 
forbindelse fokus på gode 
faciliteter og plads til at have 
besøg af vores kunder.
Selvom vi holder mange 
møder via telefon og teams,  
var det naturligt for os, at 
udnytte alle kvadratmeter, 
så forholdene blev optimale 
til gavn for både ansatte og 
kunder. 
- og så er vi samtidig i den 
heldige situation, at banken 
har rigtig gode parkerings-

forhold og lette tilkørsels-
forhold.”

Handlekraft, kompetence 
og kort vej til beslutning
Afdelingen huser 26 kom-
petente og handlekraftige 
medarbejdere, hvoraf 23 er 
rådgivere.
Nordjyske Bank betjener 
primært private kunder og 
mindre virksomheder. 
Michael Thoft tilføjer: “Uan-
set om det er familiens to-
tale økonomi, pensioner og 
investeringer, er du sikker 
på solid rådgivning, Vi har 
meget flad ledelsesstruktur, 
hvor Jacob Sandø Stevn og 
jeg deler den daglige ledelse,  
da vi ønsker en kort vej til 
beslutningerne, hvilket er 
til stor gavn for kunderne. 
Vi brænder nemlig for vores 
kunder, hvilket også symbol-
iseres i bankens logo.”

Som ny kunde
“Når du er ny kunde, vil du 
opleve, at vi gør tingene 
lidt anderledes end andre 
banker.
Vi lægger vægt på, at du 
som kunde får en personlig 
service. Det betyder bl.a., 
at vi tager kontakt til dig, 
når noget kan gøres bedre 
og ændres til din fordel, 
fortæller Jacob Sandø Stevn” 

og fortsætter: “Bankbygn-
ingen huser også bankens 
Private Banking afdeling i 
det nordjyske. I Ringkjøbing 
Landbobank Private Banking 
tilbyder vi formuende kunder 
individuel formuerådgivning. 
Vi laver skræddersyet form-
uestrategi med et let over-
skueligt overblik.   

Vi tager lokal området 
seriøst
Michael Thoft supplerer: 
“Vores personale bor i lokal 
området og det er derfor 
også en naturlig ting, at vi in-
volverer os lokalt. Vi støtter 
flere foreninger og klubber 
økonomiske igennem spon-
sorater. Vi har blandt andet 
et fantastisk samarbejde 
med KFUM Fodbold, hvor 
Nordjyske Bank er hoved-
sponsor. 
Vi ønsker at være med på 
den lange bane og er der-
for igang med den anden 
5-årige sponsorperiode. 
Når vi tegner så langt et 
sponsorat er det for at sikre 
stabilitet og fremgang i klub-
ben. Hvilket  giver mulighed 
for en fastansat medarbe-
jder i klubben..” slutter Mi-
chael Thoft, der glæder sig 
til at byde velkommen i de 
lækre lokaler.

Privatchef Jacob Sandø Stevn. og fdelingsdirektør Michael Thoft er meget glade for de dejlige 
omgivelser.

Udover den gode plads til kundebesøg i huset, råder banken også over rigtig gode parker-
ingsforhold.



 Se vores store udvalg af havemaskiner på 
www.parkogfritid.dk

Robotplæneklippere  
til alle arealer

Pris inkl. moms  
kr. 37.999,-

 LIGE NU KUN 

36.999,-

AUTOMOWER® 435X AWD
Klarer forhindringer, ujævnt terræn 
og skråninger helt op til  
imponerende 70 % hældning
• Arbejdsområde 3500 m2 +/- 70%
• Støjniveau dB(A) garanti 62 dB(A). 

AUTOMOWER® 415X
Egnet til at klippe komplekse græsarealer op til 1500 m2.  
Skråninger op til 40% hældning. 
• Arbejdsområde 1500 m2 +/- 40%

Pris inkl. moms kr. 18.499,-

LIGE NU KUN 

17.499,-

AUTOMOWER® 305
Egnet til at klippe græsarealer op til 600 m2.  
Skråninger op til 40% hældning.
• Arbejdsområde 600 m2 +/- 40%
• Støjniveau dB(A) garanti 59 dB(A)

Pris inkl. moms kr. 9.799,-

LIGE NU KUN 

8.799,-

Stihl IMOW RMI 522 C
Egnet til at klippe græsarealer op til 2100 m2.  
Skråninger op til 35% hældning. 
• Arbejdsområde 2100 m2 +/- 35%
• Støjniveau dB(A) garanti 60 dB(A)

Pris inkl. moms kr. 15.750,-

LIGE NU KUN 

14.750,-

Installation +  

3 års vedligeholdelses Bronzepakke

Normalpris kr. 3.285,- NU Kr. 2.995,-

Mulighed for tilkøb af Sølvpakke tillægges kr. 1.500,- 

Mulighed for tilkøb af Guldpakke tillægges kr. 3300,-

Aalborg - Gugvej 138 -  9210 Aalborg SØ - info@parkogfritid.dk
96 52 03 00

Få styr på kontrakterne og 
virksomhedens risici.

Kontakt vores specialiserede 
erhvervsafdeling og få 

rådgivning om virksomhedens 
risici og behov. Tlf. 46 92 92 00 • vingaardshus.dk

Næste 
trykte udgave 
udkommer 
den 4. maj!

hasserisavis.dk
- en del af Hasseris Medier

X

Konfirmationshjælp fra  
Gestus Nord
Gestus Nord yder konfirmationshjælp for 150.000 kr. til økonomisk 
trængte familier i Nordjylland.
Af redaktionen

Om kort tid vil mange af os 
stå foran landsdelens kirker 
og se de flotte konfirman-
der komme ud i solskinnet. 
Det er ikke svært at fores-
tille sig de forventninger, 
de unge har til den dag, der 
ligger foran med dem. Håret 
er sat, og de har flotte kon-
firmationskjoler og jakkesæt 
på. Måske bliver de hentet 
på flotteste vis ved kirken 
og hjemme venter gæster, 
gaver og lækker mad. 
Men sådan ser virkeligheden 
ikke ud for alle. Mange børn 
kan ikke have de forvent-
ninger til dagen, for de ved 
de godt, at det tillader fami-
liens økonomi ikke.  Det er 
heller ikke nødvendigt, for 
det kan sagtens blive en 
uforglemmelig dag alligevel. 
Det ved vi voksne. Men det 
kan være svært at rumme 
for børn i en alder, hvor det 
er naturligt at sammenligne 
sig med vennerne og ønske 
at have samme muligheder 
som andre. Tanken om at 
komme i skole efter kon-
firmationen og ikke kunne 
fortælle om fest, gaver og 

overraskelser kan gøre ondt 
i maven, og det kan gøre det 
svært at være en del af fæl-
lesskabet.

Dem der mindst og man-
gler mest
Gestus Nord er en vel-
gørende organisation, der 
har sit udspring i Aalborg, 
og som hjælper de nordjyske 
børn og unge, der har mindst 
og mangler mest. Forenin-
gen er drevet af frivillige ild-
sjæle, der arbejder dedikeret 
for at give børn og unge et 
styrket fundament gennem 
fællesskab og en ekstra 
håndsrækning. Midlerne til at 
hjælpe målgruppen modtag-
er Gestus Nord fra det nor-
djyske erhvervsliv og udval-
gte fonde. Gestus Nord laver 
mange aktiviteter for børn 
og unge, og udvikler løbende 
nye muligheder for at kunne 
give en håndsrækning, dér 
hvor der er mest brug for det.
Gennem flere år har Gestus 
Nord ydet konfirmation-
shjælp til familier, der har 
svært ved at finde penge 
til at give deres barn en rar 
og festlig dag sammen med 
familien. Det kan være til 

udgifter til konfirmationstøj, 
mad til festen eller en gave 
til konfirmanden. 

Det er fantastisk
Jette Uhrenholt, Projektleder 
i Gestus Nord, udtaler: ”Det 
er fantastisk at være med 
til at give disse børn en helt 
særlig dag. Det er rørende at 
opleve, hvordan selv en min-
dre håndsrækning kan skabe 
glæde og gøre en forskel. 
Gestus Nord giver i år kon-
firmationshjælp i Nordjylland 
for 150.000 kr., og vi oplever, 
at det er hver en krone værd. 
Vi er taknemmelige for den 
store opbakning vi har fra 
erhvervslivet i Nordjylland, 
særligt i Aalborg. Blandt 
foreningens erhvervspart-
nere er der flere virksomhed-
er med adresse i Hasseris. 
Uden den opbakning var det 
ikke muligt.”

50 familier
Familier kunne søge om 
konfirmationshjælp i februar 
måned, og 50 udvalgte fami-
lier kan nu se frem til at mod-
tage en håndsrækning til 
fejring af en uforglemmelig 
dag for konfirmanden.
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Private Banking
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Det er jo bare raketvidenskab
Dette er betragtningen hos eleverne på højniveaufysikholdet på Hasseris Gymnasium.
Af Jacob Nørkjær Schunck, 
fysik- og matematiklærer 
på Hasseris Gymnasium & IB 
World School 

Det er en fredag eftermiddag 

i slutningen af januar. Inde i 
et lokale på Hasseris Gym-
nasiums naturvidenskabelig 
fløj, sidder en flok 3.g-elever 
og venter på at påbegynde 
ugens sidste lektion. De er 

håbefulde, men en smule 
nervøse. Nervøse for om det 
blæsende januarvejr endnu 
engang skal udskyde kulmi-
nationen på deres mange 
timers forberedelse og ar-

bejde, som det indtil videre 
har gjort i årets forgangene 
fysiklektioner. Fysiklæreren 
træder ind ad døren og 
mødes af de håbefulde 
elever, som ivrigt spørger: 

”Er forholdene acceptable i 
dag?”. Fysiklæreren nikker, 
og jubel bryder ud i lokalet. 
Endelig er dagen kommet, 
hvor elevernes selvbyggede 
modelraketter skal få luft 
under finnerne.

Vendingen ”Det er jo ikke ra-
ketvidenskab” bliver, i daglig 
tale, brugt til at beskrive et 
emne, som er elementært 
og let forståeligt. Det er 
altså underforstået, at ra-
ketvidenskab betragtes som 
det omvendte: utilgængeligt 
og vanskeligt at forstå. 
Dette er dog ikke længere 
betragtningen hos eleverne 
på højniveaufysikholdet på 
Hasseris Gymnasium, som 
for nyligt har afsluttet et un-
dervisningsforløb om netop 
dette – raketvidenskab.

Bevæbnet med en  
bowlingkugle
Forløbet startede med at en 
modig elev skulle udføre et 
forholdsvist simpelt dem-
onstrationseksperiment, for 
at illustrere raketters grun-
dlæggende virkemåde. Elev-
en satte sig på en kontor-
stol, bevæbnet med en tung 
bowlingkugle. Han træk be-
nene til sig og kastede bowl-
ingkuglen fra sig med stor 
kraft, hvortil resten af klas-
sen observerede, hvorledes 
han begyndte at rulle i den 
modsatte retning af bowl-
ingkuglens bevægelse. En 

raketopsendelse fungerer på 
tilsvarende vis. Her er eleven 
på kontorstolen blot byttet 
ud med en raket og bowl-
ingkuglen byttet ud med ud-
stødningsgas, som forlader 
raketten med en stor fart. 

Kvalitativ forståelse for 
virkemåde etableret
Nu var den kvalitative 
forståelse for raketters 
virkemåde etableret, hvore-
fter det var tid til at opbygge 
en kvantitativ forståelse; 
altså putte fysikken på 
formel, med henblik på at 
kunne regne på virkelige 
scenarier. I grupper ved tav-
ler var eleverne bevæbnet 
med kridt i hånden og Isac 
Newtons fysiske love om 
bevægelse i hovedet. De 
opstillede et teoretisk sce-
narie som de, ved hjælp af 
færdigheder fra matema-
tikundervisningen, brugte 
til at udlede den fysiske 
formel kaldet raketligningen, 
hvilken bruges til at beskrive 
raketters bevægelse under 
opsendelse, såvel som ude i 
verdensrummet.

Julestemningen var så 
småt begyndt at sænke 
sig
Det var blevet midt decem-
ber og julestemningen var så 
småt begyndt at sænke sig 
over eleverne. Der var dog 
en udbredt ærgrelse over, 
at den årlige juleklippedag 

Gustav, Frederik, Juliane og Signe gør klar til affyring
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Vil du spare på afgiften?
• Mindre kapital binding
• Mindre værditab

Volvo XC90 Inscription
7 personers - Alt i udstyr!
Adaptiv fartpilot
Luftundervogn.
Elektrisk svingbart træk
360 graders kamera 
Lane Assist 
Elektrisk installerbar sæder 
- og meget mere.

Kan leases fra kun

3.850,-
Pr. måned - ex. moms

Leasing til private og erhverv
Vi tilbyder leasing på alle typer biler, 
hvad enten det er stor rummelig SUV, 
smart familie stationcar med plads til  
ungerne, eller sjovt sommerkøretøj.
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     Mail: info@nordicleasing.dk
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Forårsaktiviteter ved Skipperen
Foråret byder på mange aktiviteter i Skipper Samrådet.  
Af redaktionen

I Lokalområdet kan bl.a. 
glædes over, at næste etape 
af renovering af Skipper-
torvet nu endelig kommer 
i gang efter et langt tilløb 
og mange forhandlinger. 
Ejerlauget Skipperen står 
for langt den væsentligste 
andel, bakket op af Aalborg 
Kommunes Park& Natur og 
Skipper Samrådet. 
I den forbindelse vil der 
en tid være opgravning 
og belægningsarbejde fra 
busstoppestedet ved Ho-
brovej til vendepladsen foran 
Netto. Til gengæld kan vi se 
frem til, at de meget slidte 
betonkanter fjernes, og at 
der sker en nivellering af ter-
rænet med færre trappetrin 
og en mindre stejl rampe. 
Afslutningsvis fornyes 
belægningen på stræknin-
gen.

Affaldsindsamling 
søndag den 3. april
Søndag d. 3. april inviterer 
Skipper Samrådet til af-
faldsindsamling i hele kvar-
teret, jf. opslag. Før og efter 
indsamlingen mødes vi på 
Skippertorvet til fordeling 
af ruter og udlevering af 
udstyr, og der vil være tid til 
hyggesnak og lidt til ganen. 
Lokale erhvervsdrivende er 
sponsorer, og de vil også 
sponsere præmier til de flit-

tigste indsamlere.
Sidste år deltog 50 aktive 
indsamlere i alle aldre, og 
der blev indsamlet tæt på 
200 kg affald. Desværre har 
mere hobet sig op siden, så 
i samrådet håber vi, at rigtig 
mange vil bruge dagen på en 
frisk gåtur i godt selskab og i 
en god sags tjeneste.  
Som supplement til indsam-
lingen har samrådet sendt 
endnu en ansøgning til kom-
munen om flere lukkede 
affaldskurve i kvarteret, så 
råger og måger ikke kan 
sprede det, der var havnet 
på rette sted. 

Mariendal Mølle forfalder
Mariendal Mølle er i forfald, 
og Skipper Samrådet har 
presset på over for Aalborg 
Kommune, der ejer møllen, 
for at få en istandsættelse 
af vores smukke vartegn i 
gang. Der arbejdes på sagen 
fra kommunens side, er sva-
ret. 

42 ledige lejligheder til 
ukrainske flygtninge
Som det nok er alle bekendt 
kommer der i disse uger 
mange ukrainske flygtninge 
til landet og også til vores 
lokalområde. 
Aalborg Kommune har sam-
men med 4 frivilligorgan-
isationer gjort 42 ledige 
lejligheder på Gundorfslund 
klar til midlertidigt at kunne 

huse flygtninge.
Skipper Samrådet er blevet 
kontaktet, og der er lagt op 
til et informationsmøde i 
nær fremtid samt drøftelse 
af eventuelle muligheder for 
frivilligt engagement.  
Nærmere information om 
et sådant møde vil komme 
på Skipper Samrådets Face-
bookside. 

Generalforsamling den 
26. april
Den 26. april afholder Skip-
per Samrådet generalfors-
amling. Her vil der blive 
orienteret om samrådets 
aktiviteter, bl.a. også de 
trafikale spørgsmål, som vi 
aktuelt har fokus på i tæt 
samarbejde med områdets 
skoler og de relevante be-
boerforeninger / grundejere. 
Som det fremgår af ind-
kaldelsen vil der efter gen-
eralforsamlingen være en 
debat om fremtidsplaner for 
kvarteret, set i lyset af den 
nye trafikaftale, udflytnin-
gen af sygehuset og Aalborg 
Zoos ønsker om udvidelse af 
deres areal. Direktør for Zoo, 
Henrik Vesterskov Johansen 
vil deltage, ligesom også by-
rådspolitikere vil være med 
i debatten. Alle med tilk-
nytning til kvarteret er vel-
komne og kan her gøre deres 
indflydelse på udviklingen af 
Skipperkvarteret gældende. 

var blevet aflyst som følge 
af Corona-nedlukninger. Hel-
digvis var der et alternativ, 
hvor også pap, saks og lim 
ville komme i spil – nemlig 
bygning af modelraketter! 
Raketterne blev konstrueret 
med plads til at huse kraft-
ige raketmotorer for at sikre 
succesfuld opsendelse, samt 
indbyggede faldskærme til 
at bringe dem intakte ned på 
jorden igen.

Raket test
Nu manglede der blot to ting 
før raketterne kunne affyres: 
motorerne skulle testes og 
vejrforholdene skulle være 
de rette. Fordelingen blev til-
fældigvis sådan, at eleverne 
skulle tage sig af den første 
opgave og vejrguderne af 
den anden. I undervisningen 
blev der derfor bygget en 
forsøgsopstilling, som kunne 
måle raketmotorernes kraft 
som funktion af tiden under 
kontrollerede forhold. Data 
fra forsøget blev opsam-
let på computer, hvorefter 
eleverne analyserede dem 
ved b.la. at anvende ra-
ketligningen, for at give en 
forudsigelse for den højde 
som deres raketter ville opnå 
under en affyring.

Tid til affyring
Efter mange lektioners tål-
modig venten forbarmede 
vejrguderne sig endelig over 
eleverne og deres raket-
ter. Det var tid til affyring. 
Elektroniske målere blev 
monteret i raketterne for at 
kunne måle størrelser som 
b.la. topfart, største accel-
eration og maksimal højde 
under opsendelsen. De blev 
herefter, én efter én, mon-
teret på affyringsrampen 
og var klar til affyring. Med 
lighter blev lunterne tændt, 
og raketterne fløj afsted. 
Samtlige affyringer var suc-
cesfulde og raketterne fløj, 
i de fleste tilfælde, elegant 
gennem luften indtil de 
nåede det højeste punkt 
i deres flyvebane, kaldet 
apogæum. Her udløste en 
svag sprængladning raket-
ternes faldskærme, hvore-
fter de langsomt dalede mod 
jorden. En enkelt raket havde 
dog en defekt i sin udløs-
ningsmekanisme, hvilket 
gjorde at den ”dalede” mod 
jorden i et lidt højere tempo 
end de andre raketter. Dog 
forblev denne raket også 
uskadt, hvortil data fra sam-
tlige opsendelser kunne 
indsamles.

Matematiske simulering-
er
Som afslutning på raket-
forløbet anvendte eleverne 
deres teoretiske viden til 
at fremstille matematiske 
simuleringer over deres 
opsendelse, for derved at 
kunne sammenligne teori 
og målinger. Dette førte 
naturligt til en diskussion om 
teoriens begrænsningerne 
og mulighed for forbedring-
er, som fremtidige klasser 
kan få gavn af. Forløbet er 
et eksempel på, hvordan 
eleverne i fysikundervisnin-
gen på Hasseris Gymnasium 
& IB World School arbejder 
med at beskrive naturen og 
finde dens lovmæssigheder 
gennem samspillet mellem 
teori og eksperimenter; og at 
dette ikke behøves at foregå 
inden for fysiklokalets fire 
vægge. De lærer desuden 
hvorledes faget er med til at 
danne baggrunden for det 
teknologiske samfund, som 
de er en del af.



Arrangementer og gudstjenester  
 i HASSERIS KIRKE 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 
 

Tirsdag d.5.4. kl.19.30 Ro til tro 
Ro til tro er navnet på en aftengudstjeneste, hvor du kan 
nyde et fredfyldt øjeblik med smuk musik og ord til 
eftertanke. Gudstjenesten varer en halv times tid, med 
musik 10 minutter inden tjenesten. Ved Anne Sophie 
Bredmose Jakobsen 
 
Onsdag d.6.4. kl. 14.30 Kontaktklubben 
Foredrag med journalist Per Christiansen der, med glimt i 
øjet, vil fortælle om 42 års arbejde som aktiv journalist 
ved dagblade, DR og TV2. 
 
Lørdag d.9.4.kl. 16.00 Koncert med  
Akademisk Kor Århus 
Under titlen ”musik til påske” vil det prisvindende kor 
præsentere dele af sit konkurrenceprogram, forud for 
sommerens World Choir Games. Koret er under ledelse af 
Jonas Rasmussen 
Onsdag d.20.4. kl. 14.00 Kom og syng med 
Med udgangspunkt i højskolesangbogen er der her 
mulighed for, over en kop kaffe, i at synge sammen, 
snakke sammen, under musikalsk ledelse af organist 
Bente Frendrup 
 
Onsdag d.20.4. kl. 16.15 Kirke og kokkeri for småfolk. 
Gudstjeneste i øjenhøjde, med skæve vinkler og skøre 
indfald. For børn og deres familier, med efterfølgende 
mulighed for at spise sammen.  
Teamet er denne gang: Påske 
 
Søndag d.24.4. kl. 14.30 Kaffesang og kage 
 En hyggelig time i store sal i kælderen med fællessang, 
lidt musik at lytte til, alt sammen præsenteret af de 
forskellige musikalske aktører ved Hasseris Kirke. I 
forbindelse dermed serveres søndagskaffe og kage. 
 
Onsdag d.27.4. kl.19.30 Hasserisaften 
Foredrag ved Jørgen Carlsen. Som formand for det udvalg, 
der har redigeret den nye højskolesangbog, vil Jørgen 
Carlsen løfte sløret for de overvejelser, der ligger til grund 
for udvælgelsen af nye højskolesange 

AFSKEDSGUDSTJENESTE OG RECEPTION 
SØNDAG DEN 3. APRIL 

Afskedsgudstjeneste og efterfølgende reception for  
Mikael Byrial Jensen 

 

Gudstjenester i kirken 
 

Lørdag     d.  2. april        kl.11.00 Dåbsgudstjeneste ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.  3. april        kl.10.00 Højmesse ved Mikael Byrial Jensen 
Tirsdag    d.  5. april        kl. 19.30 Ro til tro ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
Søndag    d.10. april        kl.10.00 Højmesse ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
Torsdag   d.14. april        kl.19.00 Gudstjeneste ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen                                                                                     
Fredag     d.15. april        kl.10.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Solmunde Michelsen 
Søndag    d.17. april        kl.10.00 Højmesse ved Johanne Stage 
Mandag   d.18. april        kl.10.00 Højmesse ved Lisbeth Solmunde Michelsen 
Onsdag    d.20. april        kl.16.15 Kirke og kokkeri for småfolk ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.24. april        kl.10.00 Højmesse ved Henriette Rosendal 
Lørdag     d.30. april        kl.10.00 Konfirmationer ved Johanne Stage 
Søndag    d.1. maj            kl.9.00   Konfirmationer ved Johanne Stage og Henriette Rosendal 
Søndag    d.1. maj            kl.11.00 Konfirmationer ved Johanne Stage og Henriette Rosendal 
Kirkens Kontor Tlf.  96346500  
Mail: hasseris.sogn@km.dk  
hjemmeside:  www.hasseriskirke.dk 

Formanden Per Andersson tager gerne I mod flere cykel interesserede.

Rugby klubben “Lynet”s hyggelige træningsfaciliteter.

En tidslomme huser Gl. Hasseris 
Cykelklub og Aalborg Rugbyklub
Sparsomme, men alligevel klubfaciliteter der kan noget og sender 
tankerne mange år tilbage i tiden, 
Af redaktionen

En dejlig forårsdag, havde 
hasserisavis.dk sat Per An-
dersson, formand for Gl. 
Hasseris Cykelklub stævne i 
det gamle klubhus på Johan-
nesmindevej.
Cykelklubben startede 
egentlig ud på Filippavej i 
et fælleshus der tilhørte 21 
rækkehuse på vejen. 
Pladsen er over årene dog 
blevet lidt trang da klubben 
på 5-6 mænd efterhånden  
er vokset og blevet til en 
“rigtig” klub med ca. 50 med-
lemmer, kommunalt og god-
kendte vedtægter.  

Fornuftsægteskab
Takket være en indsats fra 
Fritidsforvaltningen i Aal-
borg, fik klubben lov i 2020 
til at dele klubhus med Rug-
byklubben “Lynet”. Et ganske 
udmærket fornuftsægte-
skab.
Som Per Andersson fortæller 
“De har banerne for sig selv 
og så fælles vi om klubhuset 
og omklædningsfaciliterne, - 
stedet emmer af historie og 
sjæl”, hvilket pokaler og klub-
plaketter fra en svunden tid 
vidner om. 

Som taget ud af en fil-
men “Battle of Britain”
Badefaciliteterne er heller 
ikke noget at prale af, men 
klubhuset har bare noget 
charme og sjæl. Lidt af en 
man-cave som man ikke 
finder mange steder i dag. 
Det leder næsten tankerne 
hen på piloternes faciliteter 
fra 2. verdenskrig på en 
gammel engelsk militærfly-
veplads med den store græs-
mark uden for klubhuset..

Vores “baner” er nogle af 
Danmarks bedste
Per Andersson fortsætter: 
“Rugby klubben har nogle 
fantastiske baner, - men i 
cykelklubben er vores “ba-
ner” efter egen opfattelse 
nogle af Danmarks bedste. 
Der er 3 km til super MTB-
spor i Drastrup, hvor vi kører 
MTB om vinteren. Derud-
over ligger der gode baner i 
Kongshøj og i Hvorup.

Godt kammeratskab
I sommer halvåret kører vi på 
racercykler i 3 grupper, - og 
der er gode veje med ikke for 
meget trafik omkring Nibe 
og Øster Hornum.

Vi er en velfungerende klub 
med godt kammeratskab. 
Til eksempel var vi 30 ud af 
knap 50 medlemmer til gen-
eralforsamlingen fornylig og 
vi har ikke problemer med at 
få frivillige til de opgaver, der 
jo altid skal laves i en klub. 
Vi har en omfattende aktiv-
itetskalender året rundt med 
træning, klubture, skrueaf-
tener og grill. 

Træningsture til Mallorca
Udover cykeltræningen ons-
dag og søndag, har vi en årlig 
udenlandstur, der de senere 
år har gået til Mallorca.
Vi har også samarbejde med 
Saltum Trim, hvor vi deltager 
sammen med dem på en årlig 
efterårstur til Harzen.
Nu hvor vi er ovre “Corona-
tiden”, glæder vi os til den 
nye sæson og ser frem til 
flere nye cykelmotionister i 
klubben. slutter Per Anders-
son”
.
Hvis du er blevet fristet til 
at blive en del af Gl. Hasseris 
Cykelklub, så kig ind på 
glhasseriscykelklub.dk eller 
på deres Facebookside. 



Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S
www.stonehenge.dk info@stonehenge.dk tlf. 7220 7270

Såfremt du er interesseret i et uforpligtende gratis investeringstjek, 
eller gerne vil høre mere om Stonehenge og hvordan vi investerer, 
er du meget velkommen til at kontakte kundechef Flemming Vognsen 
på mobil 3015 36 49 eller mail fv@stonehenge.dk

UFORPLIGTENDE GRATIS INVESTRINGSTJEK!
Stonehenge er et lokalt investeringsselskab beliggende i Hasseris.

Vi investerer i undervurderede virksomheder med stabil indtjening og lav gæld.
Du kan nemt investere globalt - lokalt!

Nogle vil kalde dem “kedelige”, men det beskytter din kapital bedst muligt!
Og så giver de et fornuftigt afkast på lang sigt!

Vi fravælger investeringer med høj risiko...

7. - 9. april er der kældersalg 
med 10.000 flasker hos Vin&Vin
Hele den nye vinkælder er fyldt med lækre vine, lover vinhandler Martin Andersen

Af redaktionen

Vinhandler Martin Andersen 
fortæller: ”Tidligere kaldte vi 
det for Container-salg, fordi
vi var nødt til at have ekstra 
plads i form af en container 
til de mange skønner flasker 
vin. NU er vi i den situation, 
at vi med den nye bygning 

her på hjørnet af Hobrovej/
Vestre Alle også råder 
over en rigtig stor og dejlig 
kælder, og her har vi gjort 
plads til et væld af skønne 
flasker vin, rød, hvid og rosé 
og endda bobler – ja der er 
også gode tilbud på rom og 
portvine.

Der er vine i alle prisklasser 
– og der er 30-60% rabat i 
forhold til stykpris på de en-
kelte flasker – så kig ind, gå i 
kælderen og bliv glad. Der er 
ca. 10.000 flasker til salg og 
det er vin i alle prisklasser
Vi har frasorteret i vort eget 
lager, ligesom vi har været på 
turne hos vore leverandører, 

Der er ca. 10.000 flasker, så der er rigeligt at vælge imellem siger Martins Andersen, inde-
haver af VIn&Vin.

hvor vi har opkøbt rest parti-
er af gode vine til fornuftige 
priser – og det kan nu også 
komme vore kunder til gode

Og vi har arrangeret en lille 
vin-happening så man kan 
smage på varerne inden man 
beslutter sig for at købe – så 
der er virkelig mulighed for 
at gøre et godt køb”.

Vin&Vin forventer et stort 
ryk ind til denne mulighed 
for at sikre sig rigtig god vin 
til en særdeles favorabel 
pris, og det siger sig selv, 
at først til mølle princippet 
også gælder her, da det er 
restpartier.

Vores egen private p-plads 
kan sikkert ikke klare trafik-
ken, men heldigvis er der 
gode p-muligheder flere 
steder her ved Skipperen, 
siger Martin Andersen, der 
er klar til at tage imod de 
mange vinkøbere sammen 
med sit stærke team.
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Sang, suppe og samvær på Aalborg Teater
Larsens Teatersuppe er musikalsk samvær med gode historier, spændende og  
inspirerende gæster. 
Af redaktionen

Verden omkring os, også den 
nære, er fyldt med opda-
gelser, dilemmaer, passioner, 
livsglæde og sorger. Teat-
ersuppen tager udgang-
spunkt i oplevelser vi ikke 
vidste vi var nysgerrige på. 
Og med forskellige musikere 
forsøger vi hver gang at lave 
en lille fest.

Henrik Trenskow gæster 
Larsens Teatersuppe
Lørdag d. 9. april 2022 hed-
der gæsten Henrik Tren-
skow, som i dag driver sin 
egen bedemandsforretning 
i Aalborg. Teatersuppen kry-
dres samme dag med kvar-
tetten LUSKs musikalske 
indslag.

Henrik Trenskow var skue-

spiller, iscenesætter og un-
derviser i teatrets verden. 
Så tog han springet og blev 
iscenesætter for mennesker, 
når livet bliver svært. Henrik 
er bedemand og håndterer 
hver dag rigtige menneskers 
ægte og virkelige følelser. 
Hør hvordan man navigerer 
i det og hvilke absurde og 
ufrivilligt komiske dilemmaer 
der af og til dukker op. Måske 

er der ikke så langt fra dyb 
sorg til befriende latter. Og 
måske kan vi lære at en trist 
begravelse kan udvikle sig 
til en hyldest og en fest for 
afdøde.
Værten er naturligvis skue-
spiller Jørgen W. Larsen. 
Stemningen slås an med en 
stor og varmende skål af 
Teatercaféens hjemmelave-
de lækre supper.

Henrik Trenskow har været bedemand siden 2015. I foråret 2021 åbnede han egen forretning i Aalborg. Henrik er gæst i 
Larsens Teatersuppe d. 9. april gæster på Aalborg Teater, hvor der bliver mulighed for at høre om både sorger og glæder og 
om det specielle arbejde som bedemand.
Foto: Lars Horn

Fra skuespiller til bede-
mand
Udefra set kan det synes 
som noget af en rejse. 
At gå fra et arbejde med 
scenekunst til arbejdet som 
bedemand. Men ikke for 
Henrik Trenskow.
- Det er den sti, jeg har 
trådt, så for mig føles det 
helt naturligt. Jeg har svært 
ved at se, hvordan min re-
jse kunne have ført til et 
andet sted, siger Henrik, og 
fortsætter: Da jeg var 14 år 
gammel, havde jeg et usagt 
ønske om at blive præst. Den 
præst, som konfirmerede 
mig, var så umådelig flink og 
god til at lytte, at jeg tænk-
te, at sådan ville jeg også 
gerne være. Men i årene eft-
er, begyndte jeg at medvirke 
på teatret, først som dreng, 
derefter som korist, og vejen 
mod et voksenliv på scenen 
begyndte at tage form. Det 
er en meget betagende 
verden. Jeg har altid elsket 
teatret og det gør jeg stadig. 
Faktisk i endnu højere grad 
nu, hvor jeg selv er trådt ned 
fra scenen. Det er også den 
erkendelse, som har fået mig 
til at gå andre veje.
Henrik Trenskow er søn af 
Ebbe Trenskow, som i mere 
end 40 år var fast skuespiller 
på Aalborg Teater. I dag driv-
er Henrik Danmarks første 
og eneste 100% CO2-neu-
trale bedemandsforretning i 
Aalborg.
- Jeg har selvfølgelig alle 
de miljøvenlige produkter 
på hylderne, men jeg for-
holder mig samtidig til virke-
ligheden. Og virkeligheden 
er, at der endnu ikke er den 

store efterspørgsel efter 
disse produkter. Derfor har 
jeg valgt, at uanset hvilken 
kiste eller urne familien væl-
ger, så kompenserer jeg for 
det samlede CO2-aftryk. Fra 
produktion af kiste og urne 
til blomsterne på kisten og 
kremeringen. Uanset reli-
gion, tro og ønsker til be-
gravelsen i øvrigt, er det 
min opgave som bedemand 
at sørge for, at den sidste 
afsked bliver et godt minde 
for de pårørende. Det gælder 
også, når det kommer til valg 
af kiste og urne.
- Bliver bæredygtighed i be-
demandsbranchen mon et 
emne, I kommer til at tale om, 
når du d. 9. april er gæst hos 
Jørgen W. Larsen? Det virker 
som noget, du brænder for.
Henrik smiler. Pludselig er 
ligheden med hans far til at 
få øje på.
- Det må være en af mine 
bedre dage så, siger Hen-
rik og griner. Vi har egentlig 
ikke drøftet arrangementet 
i detaljer. Det tror jeg heller 
ikke vi kommer til. I udgang-
spunktet er det Jørgen, som 
leder samtalen, og det er min 
klare fornemmelse, at vi vil 
komme omkring forskellige 
emner af eksistentiel karak-
ter. Miljøet? Ja, bestemt. Eller 
Storm P måske. Det kunne 
også være hyggeligt. Jeg har 
kun en god fornemmelse. 
Jeg tænker, at det bliver 
interessant, hyggeligt og 
nærværende. Det plejer Lar-
sens Teatersuppe at være.
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Pengehuset i Hasseris 
- et nærliggende valg
Kom ind og hør, hvad vi kan til-
byde. Er du ikke allerede kunde 
- er det gratis at skifte til os.

Vores åbningstid er:
Mandag-fredag kl. 10.00-16.00
Torsdag kl. 10.00-17.00

Vores styrke er rådgivning af 
private kunder, bl.a. om bolig-
finansiering, pension og inve-
stering

www.sparnord.dk

Vi har åbent for rådgivning efter 
aftale alle hverdage mellem 
kl. 8.00-18.00.

Vi glæder os til at hilse på dig.

På gensyn i
Spar Nord Hasseris
Hasserisvej 113, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 29 50
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Afkastet blev på 28%
Stonehenge i Hasseris Bymidte har haft det bedste år i  
investeringsforeningens historie.
Af redaktionen

Hasserisavis.dk har været 
en tur forbi Stonehenge for 
at tage temperaturen på in-
vesteringsmarkedet.
Invester ingsforeningen 
Stonehenge beliggende i 
Hasseris bymidte, havde et 
fantastisk år i 2021 – faktisk 
det bedste i foreningens his-
torie.
Afkastet blev på hele 28% 
før omkostninger på den 
defensive portefølje med 
valueaktier, som fortsat 
primært er investeret meget 
konservativt i undervur-
derede selskaber indenfor øl, 
mad og medicin.
Valueaktier har generelt klar-
et sig godt i en periode nu, 
og det ser ikke ud til at æn-
dre sig foreløbigt, fortæller 
Flemming Vognsen, medejer 
I Stonehenge – den cocktail 
vi ser rundt omkring nu med 
både stigende renter og sti-
gende inflation, er med til 
at investorerne fravælger 
selskaber med høj risiko, og i 
stedet investerer i selskaber 
med stabil indtjening, hvilket 
netop tilgodeser vores por-
tefølje. Ligeledes har krigen 
i Ukraine naturligvis sat sit 

præg på markedet, og det 
har også betydet at inves-
torerne søger mod mere 
konservative investeringer 
som valueaktier jo er.
Vi har ikke – og har aldrig haft 
– russiske aktiver af nogen 
art i vores fonde, og i øvrigt 
heller ikke i andre Emerging 
Markets lande. Vi investerer
kun i Vesteuropa og USA, 
fortsætter Flemming 
Vognsen.
Selvom afkastet hos Stone-
henge pr. 16. marts 2022 er 
negativt med 4%, er vi dog 
sluppet meget billigt ift. de 
fleste andre aktiver, hvor 
man har set flere vækstakter 
falde markant, og ligeledes 
er obligationsmarkedet også 
hårdt ramt i år. Og vores for-
ventning er, at valueaktier 
fortsætter med at klare sig 
rigtig godt, da prisningen 
er meget attraktiv på nu-
værende tidspunkt. Det sky-
ldes at indtjeningen i selska-
berne har været ekstremt 
god – på trods af corona og 
krig – og aktiekurserne er 
slet ikke fulgt med i samme 
tempo – så vi har absolut 
mere til gode endnu.
Vores portefølje har i de 10 år 
vi har været på børsen, fak-

tisk aldrig handlet billigere 
end den gør lige nu, i forhold 
til vores beregnede fair vær-
di på selskaberne, pointerer 
Flemming Vognsen.
Også i den seneste lange 
periode har medicinalakti-
erne været rigtig gode. Både 
Pfizer, Novo Nordisk, Roche 
og Glaxo Smithkline, har bi-
draget særdeles positivt til 
det gode afkast – men også 
aktierne indenfor stabilt for-
brug som f.eks. Nestlé og 
Pepsico, har bidraget meget 
godt. Og grundet den relativt 
store markedsusikkerhed, vil 
vi fortsat have en stor del af 
vores investeringer i netop 
medicinaktier og aktier in-
denfor stabilt forbrug,
siger Flemming Vognsen fra 
Stonehenge.
Med den ekspertise vi eft-
erhånden har opbygget på 
fornuftige investeringer i 
valueaktier, er der jo en god 
grund til at investere globalt 
– helt lokalt – slutter Flem-
ming Vognsen, som kan kon-
taktes på fv@stonehenge.
dk eller mobil 30153649, 
hvis man vil høre mere om 
investeringskonceptet hos 
Stonehenge.
 



Den nye

C40 Recharge
100% ELEKTRISK

C40 Recharge Pure, Twin engine, Plus. 100% elektrisk. Rækkevidde op til 441 km. CO2 0 g/km. Opladning: 11 kWh AC: 8 timer / 150 kWh DC: 10-80% på 37 min. Opladningstiderne kan variere og 
afhænger af faktorer som lufttemperatur, aktuel batteritemperatur, opladningsudstyr, batteritilstand og biltilstand. Forbrug og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold, tilvalg af udstyr og at 
bilen oplades via ekstern strømkilde. Forbehold for ændringer og trykfejl. Rækkevidden er målt i henhold til WLTP. Tallene er baseret på det foreløbige mål, og rækkevidden kan variere. Der er endnu ikke 
opnået endelig certificering. Bilen er vist med ekstraudstyr.

The future is electric
PRIS 453.080 KR. INKL. LEVERING

RÆKKEVIDDE OP TIL 441 km*

Aalborg 
Jyllandsgade 28 
Tlf. 98 11 16 44

Hobro
Aalborgvej 4
Tlf. 98 52 11 00

Frederikshavn
Maigårdsvej 5
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Fjerritslev
Vestergade 48
Tlf. 98 21 14 44


