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FLEST VILLAER I
HASSERIS 

500 inviteres gratis til AAB kamp
Stort arrangement i Hasseris Bymidte, torsdag d. 5. maj fra kl. 15.00

Nyt teater på Spritten eller...
Hvad blev der af planen for et nyt teater på Spritten?

Fra OL til Aalborg
Mød badminstonstjernerne Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen
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hasserisavis.dk

Hasserisavis.dk fangede  Steen Royberg på en dejlig forårsdag I Aalborg Zoo.

Det er helt umuligt ikke at få en kærlighed for zoo
- udtaler formanden for Aalborg Zoo, Steen Royberg, da hasserisavis.dk er på besøg i haven.

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 eller arbejder inden for Has-
seris Avis’ dækningsområde. I dag er det Steen Royberg 
– bestyrelsesformand for Aalborg Zoo – der tager imod.

Af Steen Bjerre

Steen Royberg – pr. 1. januar 
2022 af Aalborg Kommune 
genudpeget som bestyr-
elsesformand for Aalborg 
Zoo – trækker fem Marcel 
Proust-kort fra bunken.

6) Hvad er dit mest domi-
nerende træk?
”Jeg har jo nok, hvad man 
kunne kalde voksen-DAMP. 
Jeg er i hvert fald ret utål-
modig anlagt, hvilket blandt 
andet kommer til udtryk 

ved, at jeg fortrækker korte, 
produktive møder – og at 
jeg kan se resultater af en 
indsats. Ikke mindst derfor 
besluttede jeg, at jeg ikke 
ville genopstille efter udlø-
bet af min første periode i 
Aalborg Byråd. Det politiske 
arbejde er bestemt spæn-
dende, men politik tager for 
lang tid til mit dna.
Dermed ikke være sagt, at 
jeg ikke brød mig om det poli-
tiske arbejde. 
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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!
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Og der er da heldigvis også 
efterladt nogle gode beslut-
ninger, som jeg med glæde 
tænker tilbage på.

Den største politiske sejr fra 
mine år i byrådet er nok, at vi 
på daværende borgmester 
Henning G. Jensens initiativ 
satte gang i landets største 
program til opførelse af ung-
domsboliger. Det var virkelig 
med til at flytte omverde-
nens opfattelse af Aalborg 
og fik også skubbet positivt 

til vores selvforståelse.

Når jeg tænker på beslut-
ningstempo og gennem-
slagskraft, er det noget helt 
andet at arbejde med Aal-
borg Zoo. Her har jeg som 
bestyrelsesformand virkelig 
fået lov at være med på en 
positiv rejse, der handler om 
at udvikle på en kompleks 
virksomhed drevet med 
tanke på et højere formål. 
Jeg har i årenes løb haft et 
tæt samarbejde med zoos 

direktør Henrik Johansen, 
hvor vi har snakket sammen 
hver eneste uge – og under 
coronaperioden faktisk be-
tydeligt mere. Det er rigtig 
god sparring, for zoo er også 
gået i blodet på ham. Heldig-
vis er det helt umuligt ikke at 
få en kærlighed for haven.

Det spændende ved zoo er 
ikke kun et stort og varieret 
dyrehold, hvor vi har 9 ud af 
de 11 mest populære arter i 
zoo. Det er også det faktum, 
at det er en spændende 
virksomhed med omkring 60 
fuldtidsansatte, men 185 
på lønningslisten i decem-
ber, når vi arrangerer ”Jul i 
Zoo”. Så er der virkelig knald 
på. Men dyrene skal jo have 
mad og anlæggene passes, 
uanset om der kommer 100 
gæster på en iskold dag i 
januar eller 7.000 på en de-
jlig sommerdag. Det er det, 
der er det særlige ved Aal-
borg Zoo: Det er en helårsat-
traktion, men lidt forsimplet 
kan man sige, at vi tjener 

Udgiver: Hasseris Medier ApS

Ansvarshavende: Redaktør Jesper Franzen

Kontakt: Redaktion og annoncer tlf. 22 87 47 44 eller info@hasserisavis.dk

Journalist: Jens Skovgaard tlf. 23 38 43 37 - Jens.skovgaard@hasserisavis.dk

www.hasserisavis.dk

Oplag: 9.400

Distribution:  Nordjysk Distribution

Produktion: Hasseris Medier ApS

hasserisavis.dk
- en del af Hasseris Medier

Steen Royberg  ved den ikoniske statue ved indgangen til Aalborg Zoo.

Fortsat fra forsiden...

penge i fire måneder, hvore-
fter vi sætter dem til i løbet 
af otte. Men det kan ikke 
være anderledes, så det må 
vi indrette os efter. Det er 
ikke mindst derfor, at vi i min 
formandstid har arbejdet 
målrettet på at udvikle en 
juleaktivitet, som nu træk-
ker omkring 80.000 ekstra 
gæster til. I år kommer også 
en aktivitet omkring hallow-
een – og vi har fået en fin 
tradition med naturviden-
skabsfestivalen med cirka 
17.000 unge gæster i ha-
ven. Det har ikke bare en god 
signalværdi, men er også 
med til at skabe fokuseret 
interesse for naturvidenskab 
og zoologisk haves arbejde. 
Også her har vi et tæt sa-
marbejde med Aalborg Uni-
versitet, som vi i det daglige 
deler flere ansættelser med. 
I det hele taget er samar-
bejde et centralt ord for os, 
eksempelvis når det gælder 
avl. Inden for det område har 
vi et nært og godt samspil 
med andre zoologiske haver 

rundt om i verden, så vi i fæl-
lesskab medvirker til at sikre, 
at truede arter bliver beva-
ret. Og det er også lykkedes 
at genudsætte arter, som 
ellers var uddøde i naturen. 
Det bedste eksempel fra 
min tid i zoo er antilopearten 
sabeloryx, som takket være 
indsats fra blandt andre Aal-
borg Zoo nu findes i vild til-
stand i Namibia. 

Det er et lidt specielt forhold 
at være afhængig af til-
skud fra stat og kommune, 
men virkelighedens verden 
er, at man ikke kan drive en 
zoo udelukkende baseret på 
entré. Med til billedet hører, 
at vi løser en væsentlig 
naturbevaringsopgave for 
pengene. Og i et mere nært 
perspektiv er vores mo-
dydelse, at alle skolebørn i 
Aalborg Kommune uden om-
kostninger kan gøre brug af 
vores skoletjeneste.

Min glæde ved Aalborg Zoo 
bliver ikke mindre, når andre 
anerkender den. Det sker jo 
først og fremmest i det da-
glige, når gæster kommer i 
haven – for manges vedkom-
mende på genbesøg. 
Det er også rigtig glædeligt, 
at Aalborg Zoo i flere om-
gange var været at finde 
helt i top i den mest anerk-
endte sammenligning af 
flere end 100 zoologiske ha-
ver i næsten 30 europæiske 
lande.”

35) Hvordan er din 
sindsstemning lige nu?
”Grundlæggende er jeg 
positiv. Det er nu mere en 
generel sindsstemning end 
et ’lige nu’-fænomen. Jeg 
har en god evne til at se 
muligheder i tingene – også 
når der er store udfordringer 
lige foran mig. Jeg vil nok 
sige, at det var meget svært 
at se positivt på noget som 
helst, da jeg blev ringet op 
en tidlig morgen i 2016 og 
fik at vide, at Svinkløv Ba-

dehotel stod i flammer. Og 
endte med at brænde ned – 
som i helt ned. Det gav mig 
nogle ganske særlige ud-
fordringer som ret nytiltrådt 
bestyrelsesformand for 
Fonden Svinkløv Badehotel 
og i de efterfølgende uger 
og måneder var det faktisk 
temmelig svært at bevare en 
positiv sindsstemning. Men 
efterhånden vendte billedet 
og vi fik lagt en plan for, hvad 
der skulle ske. Og man må jo 
sige, at resultatet i klitterne 
ved Svineklovene er blevet 
rigtig flot.”

15) Hvad er din ynglings-
fugl?
”Der er ikke en bestemt fugl, 
som har en særstilling hos 
mig, men hvis jeg udvider 
spørgsmålet til at omfatte 
alle zoos dyr, optager ele-
fanterne mig meget i øjeb-
likket. Ikke dyrene som så-
dan, men den problematik 
de repræsenterer. Det er et 
faktum, at Aalborg Zoo om 
ganske få år ikke kan have 
elefanter længere, hvis vi 
ikke har den nødvendige 
plads og det nødvendige an-
læg til glæde for dyrene. In-
den for især det seneste par 
årtier er der kommet meget 
mere fokus på og viden om, 
hvad der er god dyrevelfærd 
og i den sammenhæng er 
der ingen tvivl om, at ele-
fanterne kræver mere plads, 
hvis de skal blive ved med at 
være en del af zoo i Aalborg. 
Men det er jo ikke kun noget, 
der gælder for elefanterne. 
Det kan blandt andet ses af 
vores rovdyrområde, som er 
ganske meget større og an-
derledes indrettet end det 
gamle anlæg. Og når vi se-
nere på året åbner det nye 
orangutanganlæg, vil det 
også være meget tydeligt, 
hvordan vi der tilpasser for-
holdene og anvende pladsen 
anderledes, så dyrene har 
det bedst muligt.

Aalborg Zoo er på mange 

Faktaboks
Selvstændig siden sit 24. år. Fra 1994 partner i Ny-
bolig Erhverv Aalborg, nu Nordicals Aalborg.

1998-: Bestyrelsesformand for 
 Ejendomsmæglernes Fond 
2009-2013. Byrådsmedlem for Venstre
2010-: Medlem af bestyrelsen for Aalborg Zoo
2014-: Bestyrelsesformand for Aalborg Zoo
2015-2019: Bestyrelsesformand for  
 Erhverv Norddanmark
2016-: Bestyrelsesformand for  
 Fonden Svinkløv Badehotel
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måder unik. En af årsagerne 
er, at der er tale om en byzoo. 
Det giver nogle helt særlige 
muligheder, men i sagens 
natur også nogle begræn-
sninger, som ikke mindst 
handler om plads. Derfor 
optager det os meget, at 
der i øjeblikket er en debat 
om fredning af den såkaldte 
Drastrupkile, der også kan 
omfatte Mølleparken. 

Aalborg Zoo har aktuelt 8 
hektar og vi vil gerne sikre 
os et par stykker til, hvilket 
vil gøre det muligt for os at 
bevare den velkendte zoo 
– bare på et lidt større og 
mere hensigtsmæssigt dis-
poneret areal. At være en 
byzoo betyder blandt an-
det, at vi har naboer tæt på, 
hvilket begrænser vores mu-
ligheder for udvidelse. Der 
er reelt kun to løsninger på 
vores pladsmæssige udfor-
dringer: Den ene er at udvide 
ind i bunden af Mølleparken, 
hvilket er en politisk af-
gørelse. Den anden er, at zoo 
vokser ind på en del af syge-
husområdet, hvilket i den 
sidste ende er en marked-
søkonomisk afgørelse: Det 
kan godt være, at Aalborg 
Kommune gerne vil købe det 
og ad den vej sikre os plads 
til udvidelse, men det er des-
værre langt fra givet, at det 
er sådan det vil gå – uagtet 
at der er velvilje hos både 
borgmester Thomas Kas-

trup-Larsen og by- og land-
skabsrådmand Jan Nymark 
Thaysen. I den sidste ende 
kan udgangen på det snart 
tidligere sygehusområdes 
fremtid jo udmærket være, 
at arealet ender med at blive 
så dyrt, at det ikke er nogen 
reel valgmulighed for os. 
Derfor er det helt afgørende 
for zoos fremtid, at der ikke 
sker en overilet fredning af 
Mølleparken, så vi reelt er 
henvist til én løsning – som 
måske slet ikke er en løsning. 

Jeg er for nylig i Nordjyske 
Stiftstidende blevet citeret 
for at sige, at ’Det her er et 
spørgsmål om Aalborg Zoos 
overlevelse. Koldt og kon-
tant.’ Og det er faktisk ikke 
bare en historie, der lige er 
blevet strammet en tand i 
avisen. Realiteterne er, at 
Aalborg Zoo er klemt og 
ønsker man – forstået som 
samfundet, politikerne, borg-
erne, havens gæster – at 
have den samme gode zoo 
om 20 år, kræver det gan-
ske enkelt mere plads. Jeg 
kan være stærkt i tvivl om, 
hvorvidt der overhovedet vil 
være en zoo i Aalborg om tre 
årtier, hvis ikke der sker en 
udvidelse. Og den sikrer man 
jo altså ikke ligefrem ved at 
frede Mølleparken. Kort sagt 
er det værste, der kunne ske 
for zoo, at man freder Møl-
leparken og at vi ikke får no-
get af sygehusarealet. Så er 

alle muligheder endegyldigt 
udtømt.

Heldigvis er der god 
forståelse for den prob-
lematik. En undersøgelse 
gennemført af Jysk Analyse 
viser, at 82% af de ads-
purgte går ind for en udvi-
delse af zoo og at 72% ser 
positivt på en udvidelse ind 
i Mølleparken. De samme 
spørgsmål er blevet stillet 
til borgere fra nærområdet 
og her er positivprocenterne 
henholdsvis 73 og 56. Jeg 
er glad for, at holdningen er 
så positiv – også blandt de 
borgere, der bor tættest på 
zoo. Jeg er sikker på, at de 
godt ved, at vi gør alt, hvad 
der står i vores magt for ikke 
at genere naboerne. Og at 
vi ikke har nogen intention 
om at røre ved fredsskoven, 
men at det kun er på parker-
ings- og koncertpladsen i 
Mølleparken, vi ser en mulig 
fremtid for Aalborg Zoo.”

12) Hvor ville du helst 
leve?
”Jeg har været rigtig glad 
for at bo i Hasseris. Karin og 
jeg flyttede til Skovbakkevej 
1998 og boede der i 20 år. 
Nu bor vi lige midt i Aalborg, 
hvilket har nogle helt andre 
kvaliteter. Jeg er glad for at 
bo i Aalborg og jeg kan ikke 
forestille mig, slet ikke at bo 
her. Men jeg kan godt lide at 
opleve andre steder i verden. 

Den ene af mine sønner er 
pilot og bor i Dubai, så der 
kommer Karin og jeg en del. 
Det er også et godt sted at 
være, men selvfølgelig mest 
på grund af de familiære re-
lationer.”

8) Hvad er din favorit-
beskæftigelse?
At få ting til at ske. Sådan 
har det været siden jeg som 
18-årig i 1976 blev ansat 
hos Jørgen Steffensen i 
Jomfru Ane Gade. Han havde 
en række steder i Gaden og 
spurgte på et tidspunkt, om 
ikke jeg var interesseret i at 
købe Gaslight sammen med 
hans søn Torben. Jeg stod 
ikke lige med de penge, der 
skulle til, men det lykkedes 
os at finde en løsning og 
derefter fulgte nogle meget 
spændende og arbejdsom-
me år i den branche. I 1986 
så jeg mig om efter en an-
den måde at leve livet på og 
det førte til, at jeg et par år 
efter begyndte som ejendo-
msmægler hos Erik Lyngø.

Ved siden af mit arbejde 
som erhvervsmægler er 
det blevet til en række an-
dre ’favoritbeskæftigelser’. 
For snart 25 år siden blev 
jeg bestyrelsesformand for 
Ejendomsmæglernes Fond. I 
2009 fulgte en fireårig peri-
ode som medlem af Aalborg 
Byråd for Venstre. Jeg kom 
med i Aalborg Zoos bestyr-

else i 2010 og siden 2014 
har jeg været formand for 
bestyrelsen. Fra 2015 havde 
jeg en fireårig periode som 
bestyrelsesformand for Erh-
verv Norddanmark – og siden 
2016 har jeg været formand 
for bestyrelsen for Fonden 
Svinkløv Badehotel. I øvrigt 
er jeg stadig tilknyttet be-
styrelsen for Erhverv Nord-
danmark, hvor jeg har særligt 
fokus på Den tredje Limf-
jordsforbindelse. Jeg håber 
og tror, at man på Christians-
borg vedtager anlægsloven 
kort tid efter åbningen af det 
nye folketingsår i oktober, så 
vi kan holde den tidsplan, Ve-
jdirektoratet og Transport-
ministeriet har lagt op til. 
Så er min beskedne rolle ud-
spillet og jeg kan fokusere på 
andre ting. Det gælder ikke 
mindst Aalborg Zoo, hvor 
den nuværende formand-
speriode er min sidste. Også 
hos Nordicals kommer der til 
at ske en ændring: Mattias 
Manstrup er mangeårig part-
ner, mens Peter Rom Chris-
tiansen blev partner i 2021. 
Begge er 42 år, så nu er gen-
erationsskiftet godt på plads 
og jeg vil fra det kommende 
årsskifte koncentrere mig 
om et mindre antal nøgle-
kunder.

Det var for resten ret tilfæl-
digt, hvordan jeg kom med 
i Aalborg Zoos bestyrelse. 
Straks efter at resultatet af 

kommunalvalget var kendt, 
skulle der helt pr. tradition 
fordeles en række poster 
blandt byrådsmedlemmerne. 
De mere drevne politikere 
vidste alle på forhånd, hvad 
de gerne ville have, mens jeg 
som nyvalgt ikke var specielt 
opmærksom på, hvordan det 
ville foregå. Jeg kunne have 
budt ind på andre ting, men 
fik det ikke gjort. Undervejs 
hæftede jeg mig ved, at 
posten i Aalborg Zoo ikke var 
taget, så den lagde jeg billet 
ind på – og jeg kom med i be-
styrelsen fra 2010. Det var 
dengang en ulønnet post at 
være bestyrelsesmedlem i 
zoo. Det er det fortsat – også 
når man er formand.”
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Hasseris Bymidte på brystet af 
de jyske mestre
Aalborg KFUM Fodbold’s Grand Old Boys der vandt Jysk Mester-
skab for tredje gang I træk har fået nyt spillersæt.
Af redaktionen

Torsdag den 21. april spill-
ede KFUM Fodbolds Grand 
Old Boys kamp mod Nibe 
Boldklubs Oldboys +40-
hold.
Det var første gang det 
nye spillersæt, sponsoreret 
af Hasseris Bymidte, blev 
luftet, og Grand Old Boys fra 
Aalborg KFUM Fodbold tog 
sig godt ud på banen i det 
nye spillertøj, da de bankede 

Nibe Boldklub 4-1.
Om det er det nye spillersæt, 
som er lykkebringende, må 
tiden vise.

Fire Old Boys-hold
Aalborg KFUM Fodbold har 
i alt fire oldboyshold, hvor 
flere tidligere AaB-stjerner 
er tilknyttet. Her spiller 
bl.a. Kasper Risgård, Al-
lan Gaarde, Rasmus Würtz, 
Karim Zaza og Thomas 
Gaardsøe.

De fire Old Boys-hold hed-
der Old Boys A og B (+32 
år), Grand Old Boys (+40 år) 
og Super Grand Old Boys + 
Veteraner.

I 2021 vandt Aalborg 
KFUM’s Old Boys-hold Jysk 
Mesterskab for tredje gang.
Kampen i torsdag mod Nibe 
var deres første kamp, siden 
de vandt Jysk Mesterskab I 
Hobro mod viborg.

Her ses de stolte Jyske Mestre I deres nye spillersæt fra Hasseris Bymidte.

BENDER
 Bygherre Rådgivning

Vi tilbyder:
• 30 års erfaring fra byggebranchen
• Indhentning af håndværker tilbud
• Gennemgang af tilbud med bygherre
• Byggeplads tilsyn
• Pris overslag ved til- og ombygninger
• Køber rådgivning
• Hjælp til forsikringsskader

Gratis
Indledende

møde!

Bender Bygherre Rådgivning | Lars Bender | RING 42 415 113 
www.Benderbygherreraadgivning.dk | CVR: 42 86 63 85

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 
os og alle ydelser er 100 % CO2-kompenserede.

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

500 AaB-vouchers deles ud i Hasseris Bymidte
Torsdag den 5. maj bliver 500 AaB-vouchers, som giver adgang til en gratis kampbillet, delt ud i Bymidten.
Af redaktionen

Til arrangementet bliver ud-
delt 500 vouchers, som giv-
er adgang til gratis fodbold 
på Aalborg Portland Park til 
kampen d. 8. maj, som spilles 
mod FC Midtjylland.
De bliver delt ud mellem kl. 
15.30 og 17.30 efter først-
til-mølle-princippet, og der 
vil være mulighed for at hilse 
på nogle af Superligaspill-

erne fra kl. 16. Du skal selv 
ind og booke billetten til 
kampen efterfølgende, for 
at være sikker på, at du får 
adgang, hvis kampen skulle 
ende med at blive udsolgt.

Fest i Bymidten
I forbindelse med arrange-
mentet har Centerforenin-
gen arrangeret, at der kom-
mer en pandekage-tuktuk 
fra kl. 15-17 forbi Hasseris 

Bymidte, som deler lækre 
nylavede pandekager ud 
ganske gratis. 
Slagteren Hasseris del-
tager i festlighederne med 
gode hjemmelavede pølser, 
som de griller for eventets 
deltagere, og Føtex Food i 
Bymidten arrangerer en vin-
demo, hvor der vil være rig 
mulighed for at smage for-
skellige lækre vine.
Hos home Hasseris er alle 

velkommen til at kigge ind 
og deltage i deres hammer-

slagskonkurrence mellem kl. 
15.30-17. Vinderen heraf 

bliver trukket den 6. juni og 
får en lækker gavekurv.



I denne måned tilbyder  
vi blandt andet:

Hvide asparges med sauce hollandaise, 
serranoskinke,sprøde coutons  
og crudité ..............................................185,-

Koldrøget færøsk laks med ramsløgs-
creme, grønne asparges, hytteost,  
salater og sprød rug..............................148,-

Toast Melba. Sprødt foccaciabrød  
med søkogte rejer, dildmayo,  
lime/tonic confit, hjertesalat  
og crudité ..............................................148,-

Sprød Rillette af gris med trøffel- 
creme, bøgehatte, wasabi- 
peanuts og salater ...............................148,-

Risotto med tomater i tekstur, 
basilikum, mascarpone,spinat  
og revet havgus-ost ............................145,-

Bagt Skagens fisk med forårs- 
grøntog skaldyrsskum .........................185,-

Gateau Marcel med hvid  
chokolade, karamelliseret  
ananas og eksotisk frugtpuré ..............85,-

Rabarberkompot med rosmarin  
crumble, luftig flødeskum og  
sprød marengs ........................................58,-

Ostetallerken – med fire slags  
danske oste, hybenkompot,  
oliven og rugkiks .................................. 125,-

Køkkenchefens  
to-retters aftenmenu
Efter sæsonens tilgang  
(forret og hovedret)

Kan kun bestilles til hele bordet.  
Per person. ......................................... 248,-
(Serveres kun efter kl. 16.30 tirsdag, onsdag og torsdag) 
Til a la carte retterne serveres surdejsbrød fra eget 
bageri samt smør fra Arla Unika.

Kong Christians Allé 50
DK-9000 Aalborg

kunsten.dk

NYHED:
Aftenåbent  
på Kunsten
Tirsdag – torsdag  
indtil kl. 21.

Besøg 
Brasserie 
Kunsten
–  også uden at købe  

billet til udstillingerne.

Bemærk: Du skal ikke betale entré til Kunsten, hvis du blot ønsker at besøge Brasserie Kunsten.

19. maj:

Rosésmagning med D’Wine 
i Brasserie Kunsten
Skyd rosé-sæsonen i gang sammen  
med eksperterne.

Køkkenchef Tina Jakobsen sammen- 
sætter en sublim menu, der akkom-
pagneres med rosévine fra D’Wine.

Per person inkl. vine.................. 595,- 

Bestil plads på kunsten.dk/brasserie

Ny børne- og vuggestue  
institution på vej
Institutionen vil blive placeret på kommunens ledige grund ved 
Bejsebakkevej/Skelagervej
Af Palle Bjørnstrup

Projektet er planlagt til at 
skulle rumme 50 vuggestue-
børn og 100 børnehavebørn. 
Den udvalgte grund er 
beliggende indenfor områ-
det af Kommuneplan 3.2.H2 
Skelagervej m.m., hvor der 
ikke kan placeres en institu-
tion i et erhvervsområde. 
Der er derfor behov for et 
nyt plangrundlag, der forud-
sætter, at der udarbejdes et 
kommuneplantillæg, således 
at der kan udarbejdes en ny 
lokalplan for området. Derfor 
skal der på Kommuneplan-
rammeniveau udarbejdes en 
ny kommuneplanramme til 
offentligt formål.
Inden dette har kunnet 
iværksættes, blev der iværk-
sat en fordebat i perioden 
18.02.2022 til 25.03.2022. 
Fordebatten blev godkendt 
på By- og Landskabsudval-
gets møde d. 17.02.2022.

I fordebatperioden har Aal-
borg Kommune modtaget 5 
skriftlige henvendelser, der 
spænder lige fra en henv-
endelse, der er en positiv 
opbakning til projektet, til 
en indsigelse, der går på det 
trafikale, og som indeholder 
et ønske om en forbedring af 
rundkørslen med adgang fra 

Skelagervej, Bejsebakkevej 
og Sofiendalsvej.
Og modsat førstnævnte in-
dlæg, så er der også et in-
dlæg, der går på, at der ikke 
er behov for en ny institu-
tion i området. Så er der en 
borger, der som nabo bekym-
rer sig for placering af insti-
tutionen og den fremtidige 
vejadgang hertil og til borg-
erens matrikel. Og endelig er 
der en henvendelse om, at 
der bør tages højde for, at 
det er et erhvervsområde, 
der er beliggende øst for den 
kommende institution, hvor-
for der bl.a. bør tages højde 
for lyddæmpning m.v.

Forvaltningen har noteret 
sig alle 5 indberetninger og 
meddeler, at man vil tage 
især henvendelsen om ad-
gangsforhold og forhold til 
erhvervskvarteret ad notam, 
ligesom de meddeler, at det 
endnu er tidligt i processen, 
hvorfor f.eks. endelig plac-
ering af vejadgang ikke er 
fastlagt. Ligeledes vil man 
i det videre arbejde med lo-
kalplanen tage hensyn til be-
boelse mod nord, og man vil 
generelt søge at tage hen-
syn til borgeres bekymringer.

Indstillet til behandling
Nu har By- og Landskabsfor-

valtningen indstillet projek-
tet til behandling i Aalborg 
Byråd, og det vil sige på Aal-
borg Byråds næste møde, der 
finder sted d.25.04.2022.
Og vi kan oplyse, at Aalborg 
Byråd har godkendt By- og 
Landskabsudvalgets indstill-
ing, således at projektet nu 
kan iværksættes.

En af de skriftlige indsi-
gelser gik på, at der ikke var 
behov for en ny institution 
i området, og det har man 
selvfølgelig lov at have som 
opfattelse – men placerin-
gen og etablering af den 
nye børneinstitution skal 
nok også ses i relation til den 
store udbygning,  der pågår i 
både Hasseris Enge og So-
fiendal Enge. Begge steder 
bliver der udbygget med 
mange lejligheder til fami-
lier, så derfor vil der være et 
stort behov for institution-
splads i området fremover, 
og med denne placering er 
der lige adgang fra Hasseris 
Enge via Skelagervej og fra 
Sofiendals Enge via Sofien-
dalsvej.
Om der så også er behov for 
en optimering af rundkørslen 
på Skelagervej, må blive 
fastlagt i den yderligere 
planlægning af projektet.

Hjørnet af Bejsebakkevej og Skelagervej, hvor den nye institution skal ligge.



PILATES AALBORG

Sund Start  FORÅRSFORLØB MED 6 TRÆNINGSGANGE

• Mandage første gang d. 16/5-22
 Pilates Ryg  kl.   8.30
 Efterfødsel  kl. 13.40
 Reformer   kl. 18.25
 Reformer   kl. 19.30

• Tirsdage første gang d. 17/5-22
 Hatha Yoga  kl.   7.45

• Onsdage første gang d. 18/5-22
 Reformer   kl. 16.05
 PowerMom  kl. 18.20

• Torsdage første gang d. 12/5-22
 Hot YogaFlow  kl. 16.55

• Fredage første gang d. 20/5-22
 Reformer   kl.   7.00
 Hot Yoga   kl. 17.10

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, så du finder mange 
flere hold på www.pilates-aalborg.dk

Gratis adgang på Kunsten i maj
Har du et gyldigt studiekort, så har du gratis entré på Kunsten i maj, hvor du blandt andet 
får arrangementer og kunstværker, der stiller skarpt på klima og miljø.
Af  redaktionen

Stor, forårsgrøn park, kunst 
i verdensklasse samt kunst 
og samtaler om klima og 
miljø.
Alt dét og meget mere har 
studerende fri adgang til i 
hele maj måned.
Tilbuddet er muliggjort af 
Spar Nord, der ønsker at 
sætte fokus på fællesskaber 

og bæredygtighed. 
- Kultur er noget, der ud-
fordrer og udvikler os som 
mennesker, ligesom det er 
noget, der samler os og ska-
ber fællesskaber. Kultur skal 
derfor deles for at opleves 
til fulde. Af den årsag er vi 
meget glade for, at vi sam-
men med Kunsten kan invit-
ere de nordjyske studerende 
indenfor i museets rammer 

til fordybelse og dialog, når 
Kunsten til maj slår dørene 
op til en udstilling med 
fokus på bæredygtighed og 
arternes overlevelse, siger 
Ninna Holch, ESG Officer i 
Spar Nord.

Ninna Holch henviser her til 
udstillingen Offspring af én 
af verdens mest anerkendte, 
nulevende kunstnere, fran-

ske Pierre Huyghe. Udstillin-
gen åbner 25. maj.

Klog på klima
I hele maj kan studerende 
også opleve den store jubi-
læumsudstilling MARMOR 
med værker af nogle af 
verdens mest kendte kunst-
nere, blandt andre Andy War-
hol , Ai Weiwei, Jeff Koons og 
Marc Quinn.

Poul Gernes’ Store Rosa er en forsmag på alt det, som studerende gratis kan opleve på Kunsten i maj. Foto: Niels Fabæk

I udstillingen kan de stud-
erende også opleve kunst-
nergruppen SUPERFLEX’ to 
værker Interspecies Assem-
bly og Vertical Migration. 
Værkerne rejser rundt i hele 
verden og har tidligere været 
udstillet ved FN’s hovedkvar-
ter samt i Central Park, New 
York. At værkerne lige nu vis-
es på Kunsten er muliggjort 
af Spar Nord Fonden.

Interspecies Assembly er 
en række skulpturer, mens 
Vertical Migration er en ani-
mationsvideo, hvor man kan 
komme helt tæt på en art, 
der lever langt nede under 
havets overflade, og som vi 
deler planeten med: en Si-
phonophore. Værkerne sæt-
ter fokus på behovet for, at 
alle klodens arter skal leve 
fredeligt side og side - og 
nødvendigheden af en frem-
tid, der er miljø- og klimam-
æssig holdbar.
Rasmus Nielsen fra SUPER-
FLEX besøger museet til en 
talk om bæredygtig fremtid 
den 11. maj, ligesom der ge-
nerelt i maj er fokus på klima 
og miljø gennem flere ar-
rangementer.

- Vi er meget taknemmelige 
for, at Spar Nord gør det 
muligt for os at stille endnu 
skarpere på bæredygtighed 
igennem kunst. Og vi håber 
selvfølgelig, at rigtig mange 

studerende vil benytte sig 
af tilbuddet. For uanset om 
man uddanner sig til tømrer 
eller teolog, så er der meget 
at komme efter på Kunsten 
i maj. Eksempelvis den store 
MARMOR-udstilling kan man 
tilgå på mange forskellige 
måder: Man kan dykke ned 
i materialet eller håndvær-
ket - og man kan vælge at 
fordybe sig i, hvad værkerne 
siger om samfundet, histo-
rien eller dét at være men-
neske, siger Lasse Anders-
son, direktør på Kunsten.   

Kunsten gav også gratis 
entré til studerende i 2021, 
hvilket trak flere yngre på 
museum.
 
- Og mange blev så glade 
for besøget, at de købte år-
skort og kom igen, både til 
ti gange Kunsten Summer 
Lounge i parken hen over 
sommeren, men også på an-
dre tidspunkter. Vi er glade 
for, at maj-initiativet gør, at 
flere, især unge, får øjnene 
op for, at Kunsten er et rart 
og uformelt sted at besøge 
for at blive inspireret, få ny 
viden eller bare hænge ud, 
siger Lasse Andersson.
I maj er der ligeledes Store 
Badedag, som egner sig 
godt til studerende med 
børn. Se alle arrangementer 
på Kunstens hjemmeside.

S I E D L E
SIEDLE  
Ekslusiv postkasse i 
rustfrit stål
VÆLG MELLEM:

Planforsænket eller
frembygget

Pris inkl. moms

Kr. 3395,-

Yderligere information  
eller bestilling på  
mail@erikfals.dk



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



Hvor ender dine værdier?

Opret et testamente
og tag kontrol over 
fordelingen af værdierne, 
når du en dag går bort.
fordelingen af værdierne, 
når du en dag går bort.
fordelingen af værdierne, 
når du en dag går bort.

Kontakt advokaterne Linda Giessing,
Lise Wilson eller Claus Fischer 

- eksperter i udarbejdelse af testamenter 
samt behandling af dødsboer.Tlf. 46 92 92 00 • vingaardshus.dk

Book et gratis formøde

Svalegården - 70 år i Hasseris
Svalegården i Hasseris kan den 15. maj 2022 fejre 70 års dagen for genopførelsen på sin 
nuværende placering ved Hasseris Kirke.

Af Jens Skovgaard

Svalegården blev genindviet 
den 15. maj 1952, efter at 
den var blevet nedtaget i 
1947. Oprindelig lå Mønst-
eds Gård, som den hed, på 
Nytorv mellem Peder Barkes 
å og Braskens Gyde. Gården 
blev opført omkring år 1600, 
og fungerede som køb-
mandsgård.

I 1940’rne besluttede Jydsk 
Telefonselskab, som havde 
købt ejendommen i 1930, at 
den skulle vige pladsen for 
et nyt telefonhus. Imidlertid 
var gården fredet, så det var 
ikke så ligetil at få projektet 
gennemført, da det skulle 
godkendes af Det Særlige 
Bygningstilsyn og National-

Her ses den karismatiske bygning Svalegården.

Hvis du skal byde på 
drømmeboligen tirsdag, 
så dur det ikke, at banken 
først svarer onsdag

Mathilde Bendix Nørgaard
Kunderådgiver

Lån til dine drømme 
Går du med boligdrømme? Eller leder du bare efter en 
nærværende bank, der er tilgængelig, når du har brug 
for det, så book et uforpligtende møde på 96 30 29 89 
eller hasseris@sparnord.dk

museet. Jydsk Telefon tilbød 
først Aalborg Kommune, 
at de kvit og frit kunne 
overtage ejendommen mod 
at nedrive den, men det var 
Aalborg Kommune ikke in-
teresseret i. I stedet fik Has-
seris Kommune tilbuddet, 
formentlig ved museumsin-
spektør Peter Riismøllers 
mellemkomst, og Hasseris 
Kommune takkede ja, da man 
manglede en sognegård. 
Arkitekt Ejnar Packness, 
som var arkitekt på det nye 
telefonhus opmålte i 1946 
bygningen, og året efter 
blev den nedtaget, og de 
enkelte dele blev registreret 
med henblik på at genopføre 
bygningen. 

Genopførelse i 1950
I 1950 kom der gang i genop-
førelsen på en åben mark 
ved siden af det område, 
hvor Hasseris Kirke nogle år 
senere blev opført. Den 15. 
maj 1952 blev gården indvi-
et og skiftede samtidig navn 
til Svalegården. Ejnar Pack-
ness nyindrettede gården, 
som i årene fremover blev 
brugt som Sognerådssal og 
kontor for Teknisk Afdeling, 
ligesom Hasseris Bibliotek lå 
i stueetagen, indtil det flyt-
tede til Hasseris Bymidte i 
1968. 

Benyttes også af flere 
foreninger
Kort inden kommunesam-
menlægningen i 1970 over-
drog Hasseris Kommune 
Svalegården til den selvejen-
de institution Svalegården, 
som siden har drevet den 
med selskabslokaler og er-
hvervsudlejning. Desuden 
benyttes lokalerne af flere 
foreninger såsom Aalborg 
Sangforening af 1843, Has-
seris Grundejerforening og 
Lions Club Hasseris.

Den daglige drift
Den daglige drift af 
Svalegården varetages af 
bestyrelsen, som består af 
repræsentanter for ejerne, 
Hasseris Grundejerforening, 
Lions klubberne i Aalborg 
og Aalborg Sangforening af 
1843, samt 2 repræsentan-
ter udpeget af Aalborg Kom-

mune. Formand er Jan Krogh, 
Lions Club Hasseris.

Ny forpagter
Lokalerne er netop blevet 
forpagtet ud til restauratør 
Simon Pedersen, der tidligere 
har drevet Restaurant Rusk 
i Brandstrupsgade. Simon 
Pedersen har ambitioner om 
at skabe en restaurant, der 
tilbyder mad af høj kvalitet 
og gode vine, som borgerne 
i Hasseris og Aalborg vil be-
nytte, når der skal fejres en 
begivenhed.

Markant bygning
Svalegården er en flot mar-
kant bygning midt i Hasseris, 
placeret i et grønt område 
med gennemgående stier. 
Om dagen fremstår den 
smukt som et vidnesbyrd om 
gammel byggestil og smukt 
håndværk. For et par år 
siden fik Aalborg Belysning 
lavet kopier af de originale 
støbejernsgadelygter. I alt 
21 nye blev placeret i områ-
det omkring Svalegården og 
det tidligere Hasseris Råd-
hus. De giver et smukt lys, 
og passer fint ind i området. 

Burde det oplyses?
Desværre henligger selve 
Svalegården skummel om 
aftenen, og området kan 
forekomme en smule utrygt 
at bevæge sig igennem i de 
mørke timer, især når der 
ikke foregår noget i huset. 
Som en passende gestus i 
anledning af 70-års dagen, 
kunne Hasseris Grundejer-
forening overveje, om ikke 
man burde donere en or-
dentlig udendørs belysning 
af Svalegården, f.eks. med 
spots placeret i plænen 
rundt om huset, så den også 
kan præsentere sig flot i de 
mørke timer. Det ville helt 
sikkert glæde mange Has-
serisborgere og give områ-
det et visuelt løft.
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Pilates Aalborg har fokus på dig
Hos Pilates Aalborg er du i gode hænder. De tre indehavere sætter 
en stor en dyd i at kende medlemmernes navne, skader og udfor-
dringer, lige fra man træder ind af døren.
Af Helena Ravnsbæk

Hasseris Avis har besøgt det 
særlige træningscenter, Pi-
lates Aalborg, som har et helt 
særligt fokus på træning, så 
der bliver taget hånd om alle.
Centeret drives af Ulla 
Kjærsgaard, Birgitte Høst 
Lehmann og Bodil Bach, der 
hver især har sin egen spid-
skompetence. Birgitte, der 
er uddannet fysioterapeut, 
elsker at hjælpe folk, der 
har problemer med knæ og 
skuldre, Bodil, som også er 
fysioterapeut, er en haj til at 
tage sig af medlemmer med 
ryg- og hofteproblemer, og 
Ulla har 46 års erfaring med 
at undervise i at få pulsen op 
med forskellige former for 
dans og styrketræning.

Et ansvarligt trænings-
center
Udgangspunktet er pilates, 
reformer og yoga, hvor de tre 
indehavere underviser i hold-
træning eller i personlige 
træningslektioner. Formålet 
med deres undervisning er, 
at det giver mening indenfor 
evidensbaseret trænings-
fysiologi, og så skal det være 
varierende og sjovt.  
Det er tydeligt at mærke i 
avisens snak med Ulla og 
Birgitte, at de brænder for at 
give masser af livsglæde og 
en god fysisk form til medle-
mmerne, der nemt kan træne 
via en abonnementsløsning 
og booke lektioner, som 
passer til dem. Hos Pilates 
Aalborg gør de folk bevidste 
om egen krop, og om hvad 
den kan holde til. - For tit kan 
den holde til meget mere, 
end vi selv tror, siger Birgitte. 
Indehaverne kalder Pilates 
Aalborg for et ansvarligt 
træningscenter med fokus 
på den enkelte, for her har 

de ingen selvtræning, som 
man kender fra andre mo-
tionscentre, og det er der en 
helt særlig grund til. 
- Ofte kommer folk direkte 
fra fysioterapeuter, kiro-
praktor eller egen læge, der 
har anbefalet dem at træne 
med fokus på skader, og 
her har vi en faglighed, som 
gør, at man kan træne trygt 
sammen med os uden at 
forværre sine skader, siger 
Birgitte. 
Træningen kan både tage 
form som reformer, yoga, 
pilates og HotYoga med 37 
graders rumtemperatur, og 
så tilbyder Pilates Aalborg 
særlige hold til gravide. Efter 
fødslen kan man fortsætte 
hos Birgitte, Ulla og Bodil 
ved at tage sin baby med til 
træning.
Og træningen kan nemt sky-
des i gang med frit valg til en 
gratis prøvetime. 

Optimering på færre 
kvadratmeter
Selvom Pilates Aalborg for 
nyligt har været nødt til at 
indskrænke de fysiske ram-
mer og antallet af instruk-
tører som en konsekvens af 
Coronapandemien, har det 
alligevel medført positive 
ting med sig. Ulla, Birgitte 
og Bodil har optimeret 
holdtræningen, hvor de før 
havde tre sale, og nu kun har 
to at boltre sig i, så derfor er 
de blevet endnu bedre til at 
udnytte salene fuldt ud.
- Da vi tidligere havde tre 
sale, havde vi ikke alle 
salene i gang på samme tid. 
Men nu har vi stort set hele 
tiden gang i både salen til 
reformertræning og salen 
til Hotyoga, pilates og dans, 
siger Birgitte, mens Ulla sup-
plerer:
- Og nu arrangerer vi kun 

hold, som vi ved, at folk kan 
komme til. 
I træningscenteret, som 
bærer en smule præg en 
hurtig indskrænkning, skal 
kvinderne til at rydde op og 
sortere ud. Ulla og Birgitte 
fortæller, at de glæder sig 
til at få renoveret og opti-
meret centeret endnu mere. 
Det skal være fyldt med lys 
og varme, så man føler sig 
velkommen, fortæller de, og 
selvom de roder lidt nu, så 
forsikrer Ulla om, at holdene 
fungerer fuldstændigt som 
planlagt.

En sund start
Pilates Aalborg tilbyder som 
noget nyt, at nye medlem-
mer kan komme godt i gang 
med træningen gennem et 6 
ugers forløb, som de kalder 
’Sund Start’.
Her kan man vælge, hvilken 
træningsform man gerne vil 
give sig i kast med én time 
om ugen, og her er især 
reformerholdende særligt 
populære. Reformertræning 
er pilates med modstand, 
og derfor udfordres du på 
din muskelstyrke, din tim-
ing af muskelarbejdet og 
ikke mindst din smidighed. 
Instruktørerne sørger for, at 
du får det optimale ud af din 
styrketræning via personlig 
vejledning.
De mange forskellige former 
for ’Sund Start’-forløb start-
er i midten af maj og slutter i 
juni, så du kan være helt klar 
til sommerferien.
Og du skal være hurtig, for 
der er rift om pladserne til at 
komme i sommerform hos de 
kyndige instruktører. Book 
dit ’Sund Start’ via www.
pilates-aalborg.dk.
Pilates Aalborg ligger I Has-
serisgaard Centeret, hvor der 
altid er gratis parkering.

Birgitte, Ulla og Bodil sørger for, at der bliver taget godt hånd om alle.



Frisk pust i Aalborg SeniorSport
Henrik Munkholm overtager stafetten efter Kirstine Langagergaard og bliver ny 
sportschef hos Aalborg SeniorSport fra 9. maj. Han glæder sig til at komme i gang med 
sin nye stilling og give foreningen et frisk pust.
Af  Helena Ravnsbæk

Hasseris Avis har taget en 
snak med den kommende 
sportschef for Aalborg Se-
niorSport, Henrik Munkholm, 
der kommer fra en Sekre-
tariatslederstilling hos Hjælp 
Voldsofre i Randers.

Fra voldelige mænd og 
voldsofre
Henrik brænder for at arbe-
jde med mennesker, og han 
har en helt særlig evne til at 
være nærværende. For ham 
er det vigtigt at kunne tale 
med forskellige mennesker 
om forskellige ting, uanset 
om det er kort eller lang tid, 
man er sammen.
Det vidner hans CV også 
om, for Henrik Munkholm har 
mange års erfaring med råd-
givning af mennesker med 
udfordringer i hverdagen, og 

i at hjælpe dem i nye måder 
at håndtere livet på. 
Han blev ansat i Manderåd-
givningen i Aalborg i 1999, 
som er et tilbud til mænd, 
der er voldelige overfor sin 
samlever, fortæller Henrik. 
Her var han leder i små 11 
år, og efter at have hjulpet 
voldsramte familier med ud-
gangspunkt i voldsudøveren, 
ønskede Henrik at fokusere 
på hele familien ved også at 
inddrage børn og samlever i 
rådgivningen. 
Derfor sprang han ud som 
selvstændig coach i arbejdet 
med coaching af voldelige 
mænd og konfliktforståelse i 
parforholdene, og senere fik 
Henrik Munkholm mulighed 
for at blive sekretariatsleder 
i foreningen Hjælp Voldsof-
fer, hvor han nu har tilbragt 
de sidste fire år.

Kirstine Langagergaard  og den nye sportschef Henrik Munkholm.

Tid til at arbejde med 
glade mennesker
For Henrik Munkholm er det 
nu tid til at gå i en ny retning, 
og han fortæller, at han altid 
har haft en lille drøm om at 
få lov til at arbejde fuldtid in-
denfor idrætsverdenen. 
”Jeg har et ønske om at sadle 
lidt om og komme til at ar-
bejde med glade mennesker. 
Og grundlæggende er folk, 
der dyrker idræt, jo glade,” 
siger han. ”Da stillingen som 
sportschef for Aalborg Se-
niorSport blev slået op, vid-
ste jeg, at det ikke er hver 
dag, sådan en stilling bliver 
ledig,” siger Henrik med et 
glimt i øjet, mens han ser over 
på Kirstine, der har siddet 
som sportschef i foreningen 
de sidste 27 år. ”Der er man 
jo nødt til at slå til. Jeg har 
hele mit liv dyrket sport, og 
jeg har fulgt med i de fleste 
sportsgrene. Jeg har altid 
drømt om at komme til at ar-
bejde indenfor sport. Nu har 
jeg arbejdet med mennesker, 
der har udfordringer og prob-
lemstillinger i livet, og det 
har jeg været glad for, men 
da jeg så stillingsopslaget, 
kunne jeg mærke, at det var 
jeg nødt til at prøve.”
Chefskasketten er dog ikke 
uvant for Henrik, og han 
fortæller også, at en an-
den grund til, at han søgte 
stillingen, var, at det også 
stadig giver mulighed for at 
forsætte med det, som han 
også brænder for: ledelse og 
opgaver, der skal løses. Nu 
bliver det i nye omgivelser i 
Skipperens Idrætshus.
”Jeg glæder mig sindssygt 
meget til at komme i gang 
med at lave noget andet, 
end det jeg har gjort i 25 år,” 
smiler Henrik. 

Kirstines drøm om et nyt 
navn
Henrik Munkholm overtag-
er stillingen efter Kirstine 
Langagergaard, og de har 
allerede aftalt, at det første 
stykke tid kommer til at fun-
gere som et parløb imellem 
dem. 
”Min fornemmelse er, at der 
er rigtigt mange kontakter 
og opgaver, som Kirstine 
har taget sig af i 27 år, der 
er piece of cake for hende, 
men som jeg skal til at sætte 
mig ind i. Så jeg skal være føl, 
der bare skal suge til mig og 
lære,” fortæller Henrik. 
Kirstine Langagergaard, som 
Hasseris Avis bragte en ar-
tikel om i sidste udgivelse, 
sidder ved siden af Henrik 
i mødelokalet i Skipperens 
Idrætshus og tager del i 
samtalen. Hun fortæller, at 
hun drømte om at nå endnu 
længere med Aalborg Se-
niorSport, end hun nåede, og 
derfor glæder hun sig over, 
at Henriks drømme ligner 
hendes egne. 
”Jeg synes, at der er udfor-
dringer med vores navn,” 
siger Kirstine Langager-
gaard, ”for der er nogen som 
slet ikke kan se sig selv i det. 
Tænk sig, da jeg startede 
hed det Pensionist Idræt, 
og så skiftede vi så til Se-
niorSport, fordi folk ikke ville 
hedde det.”
Henrik og Kirstine er enige 
om, at navnet godt kunne 
nytænkes igen, for at få fat 
i folk, som stadig er på arbe-
jdsmarkedet, og som først 
går på pension, når de bliver 
70. Derfor vil et nyt navn 
som favner bredere, kunne 
puste liv i foreningen, og 
forhåbentligt få yngre men-
nesker til også at melde sig 
ind i foreningen, der ikke har 

nogle aldersgrænse.

Mulighedernes gave
I mødelokalet i Skipperens 
Idrætshus på Provstejorden 
falder snakken på firmaid-
ræt. Kirstine har netop været 
til årsmøde ved Arbejdsplad-
sernes Motionsdag og her 
talte man meget om ’mo-
tionsugen’, fortæller hun. 
”Aalborg SeniorSport hører 
under Dansk Firmaidræt, 
hvor vi har direkte adgang 
til virksomhederne. Derfor 
skal vi ud på virksomhederne 
og have hele organisationen 
med, hvor vi kan lave sport-
sturneringer eller noget 
andet motion på arbejdsp-
ladsen. Jeg har lige været til 
årsmøde i Nyborg, og jeg har 
taget en gave med hjem til 
Henrik.” 
Kirstine løber ud af lokalet, 
mens Henrik sidder spændt 
tilbage. Hvad har hun nu 
fundet på? Med sig tilbage 
har Kirstine en t-shirt, som 
hun har fået på en af stan-
dene på årsmødet, hvorpå 
der står ’arbejdspladsernes 
motionsuge’. 
”Med motionsugen har vi 
chancen!” Siger Kirstine hen-
rykt, da hun forærer ham 
gaven. ”Fordi fokusområ-
det er nemlig kommunerne. 
Så det er bare ud på kom-
munerne og lave noget 
motion i pauserne med et 
motionshold. Det er en ham-
rende stor chance.”
Henrik tager glædeligt imod 
t-shirten fra Kirstine og hop-
per i den med det samme. 
”Det bliver sat i søen,” for-
sikrer han til hende. Han 
fortæller, at han også ser 
store muligheder i firmaid-
ræt, og hans ambition er at 
overtage roret, hvor Kirstine 
slap, men stadig med mu-
lighed for at sætte sit eget 
præg på foreningen.
”Jeg vil gerne arbejde videre 
med de idéer og planer, der 
er, og med de skibe, som 
allerede er sat i søen og har 
fået en retning. Men jeg 
kommer jo udefra med nye 
briller, og her vil jeg også 
gerne se på, om der er noget, 
der er naturligt integreret i 
dag, som måske skal justeres 
på,” siger Henrik. 

Forkærlighed for bok-
sning
Henrik har selv dyrket fod-
bold, håndbold, bordten-
nis, badminton, volleyball 
og boksning. Sidstnævnte 
fylder en del hos SeniorS-
ports nye sportsdirektør, og 
han har både været bokse-
træner hos IK Sparta Aalborg 
og hos Lindholm Bokseklub i 
Nørresundby, hvor han også 
i de sidste otte år har været 
bestyrelsesmedlem.
Derudover har Henrik i 
mange år været træner i et 
fitnesscenter, hvor han har 
undervist i motionsboksning. 
Og han udelukker ikke, at 

boksetræning kan komme på 
programmet i idrætsforenin-
gen, for motionsboksning 
er rigtigt godt – og især for 
ældre, fortæller han. Det 
hjælper på koordinering, og 
samtidigt er man også nødt 
til at aktivere hovedet.

En tredelt ledelses-
opgave
Henrik Munkholm er aller-
ede faldet godt til i huset og 
finderne rammerne i Skippe-
rens Idrætshus som fantas-
tisk gode. Han går ydmygt til 
værks, og han beskriver sit 
nye job som en tredelt op-
gave, hvor det første punkt 
er SeniorSports over 1700 
medlemmer. 
”Medlemmerne er meget 
vigtige, og de skal plejes, 
for uden dem, har vi ikke 
en forening,” siger han og 
fortsætter: ”Men den anden 
ting, der også er vigtig for 
os, er, at vi har nogle gode in-
struktører. Vi vil jo ikke have 
hold til vores medlemmer, 
hvis vi ikke har instruktører. 
Og her kan jeg se en udfor-
dring i at få fat i de gode in-
struktører i dagtimerne, for 
de arbejder jo ofte et fuldtid-
sjob om dagen. Men det må 
vi prøve at løse, fortæller 
Henrik.
Udfordringen ligger også 
i, at foreningen gerne vil 
erhverve sig nye medlem-
mer, som ikke nødvendigvis 
er gået på pension endnu. 
Derfor er man nødt til at 
tænke i nye baner, i forhold 
til hvilke tidsrum man tilby-
der træning i, siger den kom-
mende sportschef. 
Den sidste ting i Henriks tre-
trinsraket er synlighed, som 
han også forbinder med et 
eventuelt navneskifte på 
foreningen. Kirstine foreslår, 
at SeniorSport kunne lave 
en ungdomsafdeling, der fx 
kunne hedde: Skipperens 
Idrætshus – Fitness og Mo-
tion. 
Henrik ser frem til at give 
sig i kast med sin nye jobti-
tel og til at kaste nye bolde 
op i luften i idrætshuset ved 
Skipperen, og tankerne om et 
nyt navn har allerede været 
fremlagt for bestyrelsen på 
seneste bestyrelsesmøde, 
men konklusionen er endnu 
ikke fastlagt.
”Jeg ser, at der er nogle ud-
fordringer, og det er rigtigt 
spændende. Jeg har det på 
den måde, at hvis jeg ikke 
bliver udfordret og udvikler 
mig, så går jeg i stå, og der-
for skal der også være noget, 
som driver mig. Og det er der 
her ved Aalborg SeniorS-
port. Derfor forventer jeg og 
håber på, at dette er min sid-
ste fuldtidsstilling. Det regn-
er jeg stærkt med,” fortæller 
den 56-årige kommende 
sportschef afslutningsvist.
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Foråret i Aalborg Zoo byder på 
aktiviteter for hele familien. 

Besøg Aalborgs vildeste skole 
i Bededagsferien, bliv klog på 
Aalborg Zoos naturbevarende 
indsats i Afrika med fokus på 
elefanter i Kr. Himmelfarts-
ferien og mød de nye røde pan-
daer, de små tigerunger og den 
buttede dværgflodhesteunge. 

Glæd dig også til nyt anlæg til 
orangutang og dværgodder, 
som står færdigt til sommer. 

Ses vi?

www.aalborgzoo.dk



Volley for fun – et inkluderende kulturkoncept 
På Hasseris Gymnasium & IB World School har man i flere år investeret i at skabe en helt særlig volleyballkultur.  

Af  redaktionen

Ud over den indlysende gr-
und, nemlig at skabe hype 
omkring volleysporten, har 
konceptet også den side-
gevinst, at det binder elever-
ne sammen socialt set på 
kryds og tværs af klasser, 
køn og kulturer helt i tråd 
med HG-ånden på skolen.  

Det er onsdag eftermiddag. 
Klokken er 15.18. Det er en 
speciel dag for skolens vol-
leyelever. Hallen på gym-
nasiet fyldes hastigt af for-
ventningsfulde elever, hvor 
Sara og Ida allerede i gang 
med at sætte net op. David 
kommer til og giver en hjæl-
pende hånd med de tunge 
stolper. Flere andre er på 
samme vis ved at gøre klar 
til dagens store begivenhed. 

Endelig er dagen, hvor HG’s 
volleyglade elever har fået 
lov til at spille rigtig kamp 
igen, oprundet. Banerne er 
fejet, de nyindkøbte net og 
pointstavler gjort klar. Nu 
træder dagens modstandere 
fra Støvring Gymnasium ind 
i hallen og bydes velkom-
men af to af skolens idræt-
slærere. Alle er spændte på 
udfaldet af dagens dyst…

Coronatørke 
På grund af coronaen har 
gymnasielelever landet over 
de sidste par år ikke kunne 
deltage i turneringer. Heller 
ikke i år har det været mu-
ligt at prøve sig selv af mod 
andre skoler. David Bai fra 
2.y udtrykker frustreret: ”Jeg 
føler her på stedet, at vi har 
et ret højt niveau i forhold til 
volleyball. Det er vigtigt at 

vide, hvor gode vi egentlig er 
i forhold til de andre”. Lige før 
coronaens indtog deltog HG 
i både regionale og lands-
dækkende turneringer, hvor 
det blev til kvalifikationer 
til Danmarksmesterskab-
erne i både beachvolley og 
indendørs volleyball. Et typ-
isk skoleår bød dengang på 
træningskampe mod lokale 
klubhold fra Aalborg Volley-
ball og VK Shima i Nørresun-
dby samt den efterhånden 
traditionsrige hyggeaften 
på gymnasiet med volley 
på programmet fra 16.00-
23.00 – kun afbrudt af quiz 
og pizza på lærerværelset 
sponsoreret af skolen. ”Da 
vores turnering blev aflyst 
her i december, blev jeg 
meget ked af det”, udtaler 
Ida Steenfeldt, der er én af 
de mange IB-elever, som 

hver uge finder vej ned i hal-
len.

Volley skaber fælles-
skaber
Heldigvis er tilstandene på 
skolen blevet normale igen. 
Som tidligere spilles der at-
ter skolevolleyball på livet 
løs hver onsdag, fredag og 
søndag eftermiddag i hal-
len på Hasseris Gymnasium. 
Egentlig startede det med 
ét ugentligt tilbud om ons-
dagen, men gennem årene 
er interessen vokset, og her 
fornemmer man tydeligt den 
iver og engagement, som 
har skabt rammerne for suc-
cesen. ”Jeg synes sporten i 
sig selv er meget sjov, men 
fællesskabet, synes jeg, er 
rigtig godt!”, udtaler Ida fra 
IB1. På trods af sproglige og 
kulturelle forskelle mellem 

skolens mange internatio-
nale og danske elever sk-
abes der gennem tolerance, 
åbenhed og nysgerrighed et 
internationalt og samtidigt 
trygt miljø i hallen. David 
bakker op om Idas synspunkt 
og tilføjer: ”Volleyball for mig 
er en god måde for stx og IB 
at mødes. Jeg har mødt rigtig 
mange mennesker fra IB. Når 
jeg går rundt på skolen, så er 
der mange personer, som 
jeg normalt ikke ville have 
snakket med, som jeg nu 
kender, især i forhold til for 
eksempel skolefester”. ”Man 
behøver ikke snakke med 
dem, men bare sådan smile 
til hinanden på gangen. Det 
gør jo også et eller andet 
for fællesskabet. Det skaber 
trygge rammer”, istemmer 
Sara Lundberg Larsen fra 
1.x. Som repræsentant for 
de yngste elever skolen ud-
dyber hun: ”Det var bare så-
dan en god en mulighed for 
at lære nogle nye mennesker 
at kende”. Til træningerne 
blandes holdene på kryds og 
tværs mellem elever fra den 
internationale uddannelse, 
International Baccalaure-
ate, og stx-elever, klasser 
og årgange, drenge og piger. 
”Man kan ikke mærke at folk 
er i forskellige klasser her-
ude”, siger Ida. ”Det er sådan 
ligesom, at vi alle sammen er 
ét stort fællesskab, hvor vi 
allesammen bare har lyst til 
at spille volley”. 

Et mødested for nu-
værende og tidligere 
elever
Om onsdagen og de fleste 
fredage fokuseres der på 
at forbedre de tekniske og 
taktiske færdigheder gen-
nem undervisning ved to af 
skolens idrætslærere, mens 
eleverne om søndagen selv 
organiserer træningen. Her 
har et par betroede elever 

Volley skaber fællesskaber....

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
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fået en nøgle til de nødven-
dige faciliteter. Aftalen er, 
at de efterlader hallen i or-
dentlig stand, og at de ikke 
misbruger den tillid, der er 
givet dem. Derfor er der også 
nultolerance i forhold til øl 
og alkohol. ”Der har aldrig 
været problemer med det”, 
konstaterer Ida, som er én 
af de nøglebetroede. ”David 
slår fast, at ”det afgørende 
er, at vi rent faktisk bare har 
lyst til at spille volley. Det er 
bare på grund af volley og 
fællesskabet, at vi er her”. 
Dette understøttes af, at der 
hver uge også møder gamle 
elever op til træningerne. 
Helt op til 7.g’ere prioriterer 
af og til at komme og vid-
ner i den grad om en lyst til 
volley på HG, der får dem 
til at søge tilbage mod de 
gamle fællesskaber. Og hvis 
man spørger de nuværende 
elever, så er de mere end 
velkomne. ”Når de ældre 
kommer, så kan de hjælpe 
os. Det er nærmest sjovere, 
når de er her”, fortæller Ida. 
Ud over deres volleyballfær-
digheder, som generelt lig-
ger på et meget højt niveau, 
så er de tidligere elever også 
med til at videreføre en tra-
dition og en kulturarv i tråd 
med den helt specielle HG-
ånd, der gennemsyrer hele 
gymnasiet. På Facebook har 
eleverne – tidligere og nu-
værende – sågar en gruppe, 
Team Faisal, opkaldt efter en 
tidligere elev, der med sit en-
gagement og sin vilje gik fra 
at være nybegynder til ban-
nerfører. 

Volley for fun
Stemningen er høj. Der hep-
pes, jubles og ærges. Der 
spilles kampe på tre baner – 
mix, pigevolley og drengevol-
ley. Støvring har ens kamp-
trøjer på, mens eleverne på 
Hasseris Gymnasium møder 
op i deres egne forskellig-
farvede trøjer. Paradoksalt 
symboliserer diversiteten 
sammenholdet og fællessk-
abet på skolen. Klokken er 
16.55. Hasseris Badminton 
venter på at komme til, men 
lige inden skal der tages et 
fælles holdfoto. Udfaldet af 
kampene er tre sikre sejre til 
HG. Men på trods af hjem-
meholdets suverænitet er 
de fire idrætslærere fra de to 
skoler enige om at gentage 
succesen næste år. I mel-
lemtiden kan Støvring inten-
sivere træningen i håbet om 
at kunne yde endnu hårdere 
modstand næste gang. Se-
nere på foråret kommer tre 
volleyhold fra Aalborg Kat-
edralskole på besøg. Det er 
volley for fun.



Vil du spare på afgiften?
• Mindre kapital binding
• Mindre værditab

Mercedes GLC220 d 2,2 
AMG Line aut. 4matic
Adaptiv fartpilot
Aut. parkeringssystem
Panoramatag
360 graders kamera 
Del-læder 
Elektrisk installerbar sæder 
- og meget mere.

Kan leases fra kun

3.132,-
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.
 
     Kontakt os på:
     Tlf: 70 22 22 02
     Mail: info@nordicleasing.dk

www.nordicleasing.dk | info@nordicleasing.dk

Attraktiv 
firma-

beskatning

ved erhvervs-
kørsel!

Udsigt til mursten

Skriv dig op på abhim.dk

Få mere udsigt 
for pengene…  

Rendsburggade 22, 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 52 00 | info@abhim.dk | www.abhim.dk

Energipriserne er steget:  
Bank klar med hjælpende hånd
Mange danskere har ople-
vet en voldsom stigning i 
deres gas- og olieregninger 
de seneste måneder. Nu er 
Danske Bank klar med en 
håndsrækning til de boli-
gejere, der ønsker at skifte 
det gamle fyr ud med en bil-
ligere og mere energivenlig 
varmekilde eller på anden 
måde energiforbedre boli-
gen.

Det er nemlig ikke alle, der 
har sparet penge op med 
det formål at energiforbe-
dre deres bolig. Men en en-
ergiforbedring kan være en 
god idé – både for penge-
pungen og klimaet, og der-
for tilbyder Danske Bank nu 
et lån uden gebyrer og med 
en rente på blot 0,99 % til 
energiforbedringer af boli-
gen. 

”De stigende energipriser 
gør ondt på mange dans-
keres økonomi lige nu, og 
det er en rigtig god anled-
ning til at se på, hvordan 
man kan forbedre sin bolig, 
så man både sparer penge 
på varmeregningen, samti-
dig med at man gør noget 
godt for miljøet. Det vil 
vi gerne bakke op om, og 
derfor tilbyder vi nu denne 

attraktive lånemulighed, så 
endnu flere får mulighed 
for at energioptimere de-
res bolig,” siger Morten Bak 
Dyrby, souschef i Danske 
Bank – område Aalborg.

Plads til forbedring
Og der i den grad plads 
til forbedring i Aalborg. 
En analyse fra Realkredit 
Danmark viser, at 27 % af 

Attraktive lånemulighed til energiforbedringer i boligen.

husene i Aalborg Kommune 
med et energimærke har 
ét af de tre laveste en-
ergimærker; E, F eller G. Den 
dårlige energiudnyttelse, 
som ofte skyldes dårlig isol-
ering, gør det ekstra dyrt i 
øjeblikket.

Beregninger fra Danske 
Bank på baggrund af tal fra 
Dansk Energi viser, at hvor 
en gennemsnitlig familie 
i et 150 m2 hus opvarmet 
med naturgas betalte om-
kring 5.500 kr. i varmereg-
ning i første kvartal 2021, 
vil regningen i første kvartal 
i år være steget til omkring 
15.000 kr. som følge af de 
stigende gaspriser. 

Derimod slipper en gennem-
snitlig familie i et 150 m2 
hus opvarmet med var-
mepumpe med en stign-
ing i varmeregningen fra 
omkring 2.600 kr. i første 
kvartal 2021 til 4.400 kr. i 
første kvartal i år.

Men med et E-, F-, eller 
G-energimærke bliver pris-
stigningen altså endnu 
højere, og desto større gr-
und er der til at undersøge 
mulighederne for at energi-
forbedre sin bolig.

”Lige nu er det aktuelt for 
mange at overveje at skifte 

gasfyret ud, men man skal 
også huske at se på, hvor 
god energiudnyttelsen i 
ens bolig er. Derfor kan det 
også være relevant at få 
skiftet gamle vinduer ud 
med lavenergivinduer eller 
på anden måde isolere sin 
bolig bedre,” siger Morten 
Bak Dyrby og henviser til, 
at man på hjemmesiden 
www.energihjem.dk kan 
man blive klogere på, hvilke 
energiforbedringer man kan 
foretage, og hvilke fordele 
det giver. 

Fakta om lånet:
• Lån op til 500.000 DKK  
 til energiforbedringer
• For at udnytte låne-
 mulighederne skal hele
  lånet gå til at forbedre
 energiforbruget i din
 bolig
• Energirenoveringen skal
 være godkendt af 
 Danske Bank
• 0,99 % i variabel rente.
 0% i gebyr bortset fra
 tinglysningsafgift 
• Løbetid på 10 år
• Der tages pant i boligen

For yderligere information:
Morten Bak Dyrby, souschef 
i Danske Bank – område Aal-
borg, telefon: 21 22 72 40

Annonce



Arrangementer og gudstjenester  
 i HASSERIS KIRKE 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 
 

Onsdag d.4.5. kl.14.30 Kontaktklubben 
Foredrag ved Johanne Rom Stage.  
”Fra undren til kald”. Kristendom, tro og etik fyldte 
ikke meget omkring middagsbordet i barndommen, og 
der er ingen præst at spore selv i de yderste eller 
ældste grene af mit stamtræ. Så hvor kom den ide lige 
fra?  
Fredag d.13.5. kl.16.00 Kantategudstjeneste 
Gudstjeneste over Johann Sebastian Bach’s kantate 
BWV 131 “Auf der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir” 
Margrethe Smedegaard, sopran, Liv Lund Poulsen, alt, 
Jens Olav Heckmann, tenor, Søren Ohlsen, bas, Judith 
Blauw, obo, Else Marie Tolbøll, violin, Marianne 
Haldrup, orgel, Henriette Rosendal, liturg. 
Lørdag d.14.5. kl.16.00 Koncert med jazzmesse. 
Medvirkende er Skt. Andreas Kirkekor og Hasseris 
Kirkes Pigekor. De to kirkekor fra Randers og Aalborg 
vil sammen synge foråret ind med et udvalg af nogle 
af vores yndlingsforårssange samt en opførelse af Bob 
Chilcotts jazzmesse. Akkompagnement og ledelse: 
Vibeke Bonde Persson og Liv Kirstine Lund Poulsen” 
Tirsdag d.17.5. 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.18.5. kl.14.00 Kom og syng med 
Med udgangspunkt i højskolesangbogen, vekslende 
med musikalske indslag, er der her mulighed for at 
synge sammen, snakke sammen, over en kop kaffe. 
Musikalsk ledelse ved organist Bente Frendrup. 
 
Tirsdag d. 24.5. kl.19.30 Koncert 
Med Mariagerfjord Kammerkor og Hobro 
Kammerorkester. Orkesteret er under daglig ledelse 
af Morten Lønborg Friis. Mariagerfjord Kammerkor 
står under musikalsk ledelse af organist og korleder 
Anders Olesen. Kor orkester der hører under 
Mariagerfjord Kulturskole.  
Onsdag d.1.6. kl.11.00 Kontaktklubben 
Sommerudflugt.  

Første stop på turen er Kornets Hus ved Hjørring, med 
brunch og rundvisning. Derefter går turen til 
Herregården Odden.  
Tilmelding er foregår ved Kontaktklubbens møde i maj 
måned, og resterende pladser derefter gennem 
kirkekontoret. Pris 315,- 

 

Gudstjenester i kirken 
 

Lørdag     d.  7. maj          kl.10.00 Konfirmationsgudstjeneste 
Søndag    d.  8. maj          kl.  9.00 Konfirmationsgudstjeneste 
Søndag    d.  8. maj          kl.11.00 Konfirmationsgudstjeneste 
Fredag     d.13. maj          kl.16.00 Kantategudstjeneste ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.15. maj          kl.10.00 Højmesse ved Johanne Stage 
Tirsdag    d.17. maj          kl.19.30 Ro til tro ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
Søndag    d.22. maj          kl.10.00 Højmesse ved Henriette Rosendal 
Torsdag   d.26. maj          kl.10.00 Højmesse ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.29. maj          kl.10.00 Højmesse ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
 
Kirkens Kontor Tlf.  96346500  
Mail: hasseris.sogn@km.dk  
hjemmeside:  www.hasseriskirke.dk 

Fra OL til Aalborg
De danske badmintonstjerner Kamilla Rytter Juhl og Christinna 
Pedersen har renoveret hus i Aalborg, siden de begge indstillede 
karriererne for at prioritere familielivet sammen. 
Af Helena Ravnsbæk

Kamilla Rytter Juhl og Chris-
tinna Pedersen inviterer 
Hasseris Avis ind i deres 
nyrenoverede villa i Ryes-
gade på en solskinsdag i 
april. 
Idet avisen træder ind over 
dørtærsklen kommer små 
grynt fra barnevognen i 
skuret, og Kamilla smutter ud 
og henter familiens nyeste 
medlem ind til spisebordet.
Datteren Pixi kom til 
verdenen den 9. oktober 
2021, mens parret var i gang 
med at renovere husets 
kælder, og selvom Christinna 
var gravid, da Projekt Kælder 
blev sat i værk, var det ingen 
hindring for, at parret ikke 
kunne grave underetagen 
ud.
- Det ville jo være fejt, hvis 
du skulle fixe det hele alene, 
smiler Christinna, mens hun 
ser over på sin hustru, Ka-
milla. - Jeg kunne jo sidde 
på knæ som en eller anden 
gravhund og fylde spande, 
mens Kamilla så kunne 
slæbe dem ud, nu hvor jeg 
ikke måtte løfte noget tungt, 
siger hun.
Og Kamilla havde helt styr 
på, hvad Christinna måtte 
og ikke måtte under gravi-
diteten, for én af de store 
oplevelser, som parret også 
deler sammen, er, at de 
begge har været gennem en 
graviditet. Tilbage i 2018 var 
det Kamilla, der var gravid - 

dengang med parrets første 
datter, Molly, som blev født 
i januar 2019, og som også 
var årsag til, at ketcherne 
blev skiftet ud med bore-
hammer og bleskift.

Ketchersport på hygge-
plan
Deres eventyr begyndte på 
badmintonbanen, hvor de 
har spillet sammen i ti år, og 
sammen har de deltaget i 
OL i London i 2012 og i Bei-
jing i 2016, hvor de vandt 
sølvmedalje, og så har par-
ret også vundet EM i dam-
edouble fire gange, vundet 
VM-sølv i 2015 og strøg til 
tops ved All England i 2018.
Da de besluttede sig for at 
indstille sportskarriererne til-
bage i 2018 og 2019, købte 
de hus i Aalborg Vestby og 
trak i arbejdsbukser med 
knæpuder for at etablere 
drømmehjemmet. Og siden 
husprojektet begyndte, har 
de ikke haft ret meget med 
badmintonverdenen at gøre.
- Jeg savner overhovedet 
ikke konkurrenceræset ved 
at spille, siger Kamilla. – Men 
for nyligt sagde jeg til Chris-
tinna, at vi snart skal over i 
Nordkraft og prøve at have 
ketcherne i hånden igen. 
Bare fordi at det er så længe 
siden. Men det er totalt på 
hyggeplan, understreger Ka-
milla. 
Parret fortæller, at de ingen 
intentioner har om at skulle 
tilbage og spille på et pro-

fessionelt niveau. Det ville 
kræve et massivt arbejde 
for at komme i form igen, 
men nu står de også over for 
nye logistiske udfordringer 
med børnene, hvis de begge 
skulle ud og spille en dam-
edoublekamp.
- Jeg kunne godt savne at gå 
ind til en megafed finale og 
spille den, hvor jeg bare lige - 
bum – var tilbage i min gamle 
badmintonform. Det gad jeg 
godt kunne gøre igen, for 
det var eddermame fedt. 
Men vi vil ikke lave et eller 
andet vildt comeback. For 
hvad er det vi skal med det? 
Hvad skal vi tilbage og opnå? 
Det giver slet ikke mening 
for os at gå den vej, siger 
Christinna, mens hun sidder 
med seksmåneder gamle 
Pixi på armen.

Aalborgensiske mursten 
Vejen har i stedet bragt de to 
til Aalborg, for både Kamilla 
og Christinna har nordjyske 
rødder. Kamilla er fra Skagen 
og Christinna fra Aalborg, 
og ganske tidligt vidste de, 
at når sportskarriererne en 
dag skulle indstilles, ville de 
tilbage til Nordjylland.
Derfor har de også brugt 
pengepræmier, der fulgte 
med de vundne badminton-
medaljer, ganske fornuftigt. 
For siden 2012 har parret 
investeret i aalborgensiske 
mursten. 
Det hele startede med, at 
de begge forelskede sig i 

Kamille Rytter Juhl og Christinna Pedersen inviterer indenfor.
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en lille, hyggelig toværelses 
lejlighed i Ågade, som de var 
overbevist om, at de skulle 
bo i, når de flyttede fra Valby 
til Aalborg. 
Men så opstod idéen om-
kring at udleje den lille 
toværelses ud, og helt tilfæl-
digt startede parret et virke 
som viceværter og udlejere. 
Nu råder Kamilla og Christin-
na over ni lejligheder rundt 
omkring i Aalborg.
- Vi har jo levet et liv med 
et job, hvor vi ikke har lavet 
pensionsopsparing. Derfor 
tænkte vi til at starte med, 
at det her skulle være vores 
opsparing. Og vi er glade for, 
at vi valgte at gøre det, for 
det er grunden til, at vi ikke 
har været nødsaget til at 
søge jobs, efter vi stoppede 
vores badmintonkarrierer, 
fortæller Christinna. 
Mens lejlighederne stort set 
passer sig selv, tikker en fast 
indtægtskilde ind på kon-
toen hver måned. Derfor har 
duoen ikke skulle tænke på 
økonomien, da de skiftede 
badmintonbanen ud med 
renoveringsprojektet i deres 
eget hus. 

Et hjem i alle regnbuens 
farver
Når man træder ind i det 
nyrenoverede hus bliver man 
mødt af vægge i alle regn-
buens farver. Både blå, gul, 
grøn og lyserød er brugt for 

at sætte liv i huset fra 1911, 
og man fornemmer en lege-
syg stemning, der er sjov og 
imødekommende.
Da de købte huset i 2019, 
havde parret store drømme 
om at skabe rammerne for 
deres nyetablerede familie 
sammen. Men husprojektet 
har alligevel været en stor 
mundfuld, og Christinna tror, 
at deres uvidenhed omkring 
projektets størrelse var med 
til, at de turde springe ud i 
det. 
- Vi havde supermeget 
gåpåmod, for selvfølgelig 
kunne vi da finde ud af det, 
og når vi har været i tvivl om, 
hvordan vi skulle gribe en op-
gave an, har vi købt en eller 
to timer ved en murer, elek-
triker eller VVS’er. Så har de 
rådgivet os både i det, som vi 
stod i, men også i det næste 
step. Det kan godt være, at 
det så tog længere tid, når 
vi selv skulle gøre det, men 
for os var det jo bare tid. Vi 
havde jo besluttet, at det 
her var vores ”fuldtidsjob”, 
fortæller Christinna. 
Det farverige hus fortæller 
allerede en historie om den 
nye rejse efter sportskarri-
ererne blev droppet. Beslut-
ninger om farver, indretning, 
køkken og kælder har fundet 
sted parallelt med familiens 
egen private fortælling, hvor 
parret bl.a. er blevet gift til-
bage i august 2020 og har 

fået to sunde og raske tøser, 
som har samme doner til far. 

Stærk kommunikation
De tidligere badminton-
spillere har været vant til 
at samarbejde på banen, 
og derfor har husprojektet 
heller ikke medført mange 
uenigheder mellem dem. 
Faktisk kan Christinna ikke 
komme i tanke om en eneste, 
selvom de nu har taget uen-
deligt mange beslutninger 
gennem renoveringen af det 
treetagers hus.
Kamilla mener, at deres 
styrke som par er, at de altid 
har været gode til at kommu-
nikere sammen, for det har 
de været vant til fra deres 
tid på badmintonbanen. 

- Vi har stået i nogle situ-
ationer, hvor der har været 
et stort pres fra os selv, 
vores forbund og fra dan-
skerne, der heppede på os. 
Her har vi været tvunget til 
at kommunikere. Hvis der er 
noget galt, så skal vi snakke 
om det, fortæller Kamilla, og 
Christinna fortsætter: 
- Ja, nu er vi ikke presset over 
en badmintonkamp længere, 
men nu er søvn fx vigtigt. 
Hvis den ene er i søvnunder-
skud, så er den anden god til 
at tage over. Det handler om, 
at vi kender hinanden rigtigt 
godt, siger hun.

Nyt KA-OS-kapitel 
Allerede mens de gravede 
løs nede i kælderen, begyn-
dte de at overveje, hvad de 
skulle give sig i kast med, 
når huset stod færdigt. Og 
ligesom med viceværtsrol-
len, startede kvindernes nye 
kapitel i detailbranchen også 
ganske tilfældigt. 
Kamillas fødselsdag nær-
mede sig, og Christinna 
havde fundet på, at hun 
gerne ville forære Kamilla en 
trøje, der skulle matche en 
tilsvarende trøje til datteren 
Molly. Da hun satte sig til at 
kigge Google igennem for 
mor-datter-outfits, syntes 
hun ikke, at mulighederne 
ligefrem hang på træerne, 
og da hun involverede Ka-
milla i sin frustration, beslut-
tede de sig for at gøre noget 
ved det. 
Det blev springbrættet til, 
at de for et lille års tid siden 
startede tøjfirmaet KA-OS, 
hvor de har fået produ-
ceret bl.a. trøjer og t-shirts. 
Tankerne bag er at skabe 
fedt tøj til far, mor og junior, 
der matcher og på samme tid 
hylder familier og det kaos, 
der kan være, når to bliver til 
tre - eller flere.
Den lille sidegeschæft drives 
fra familiens eget hjem, og 
de pakker og sender fra det 
lille kontor bagved stuen. 
Her arbejder de lidt hver 
dag, og når arbejdsdagen på 

KA-OS-kontoret er afsluttet, 
ligger andre arbejdsopgaver 
klar.
- Dagene veksler 
meget, og det kan vi rigtigt 
godt lide. Hvis der er ordrer 
på webshoppen, så skal de 
afsted, og hvis der ikke lige 
ligger ordrer klar fra morgen-
stunden af, så går vi i gang 
med noget andet. Der er al-
tid noget, som skal fixes, og 
så skal vi også sørge for, at 
der er styr på vores lejemål 
ude i byen, fortæller Kamilla. 

To piger kan spille dam-
edouble 
Kamilla og Christinna nyder 
livet som selvstændige, hvor 
de ikke er bundet af faste 
arbejdstider. Derfor har de 
heller ikke endnu takket ja 
til nogle af de trænertilbud, 
der er kommet ind gennem 
brevsprækken. 
- Vi er ikke helt endnu klar til, 
at hver tirsdag og torsdag 
aften skal vi stå i en bestemt 
badmintonhal fra 18-20 for 
at træne hold. Men glæden 
ved badminton kommer 
ligeså stille frem igen, efter 
vi nu har haft det fuldstæn-
digt på afstand. Nu kan jeg 
godt se det fede i at komme 
ud og træne nogle unge på 
et tidspunkt. Vi har trods alt 
noget viden og erfaring, som 
vi kan give videre, siger Ka-
milla. 
Fremtiden på den private 

front er heller ikke helt fast-
lagt, men Kamilla tror nu ikke, 
at familien forøges yder-
ligere. Hun føler, at deres lille 
familie nu er fuldendt, og det 
er Christinna enig i: 
- Det ville også være svært 
at sætte en damedouble, 
hvis vi fik en pige mere. Så 
skulle vi igennem en udvæl-
gelsesproces og alt muligt. 
Nu er det meget nemmere, 
siger Christinna med et glimt 
i øjet. 
Men for at Molly og Pixi 
også finder glæderne ved 
at spille badminton, er Ka-
milla og Christinna klar over, 
at de også selv må tilbage i 
badmintonverdenen. Parret 
understreger også, at om 
døtrene vælger at kaste sin 
kærlighed over dans, bad-
minton, fodbold eller noget 
fjerde er ligegyldigt. Bare de 
laver noget, som de synes er 
sjovt. 
Og sjovt har de i det le-
gesyge regnbuehus, som 
snart bliver suppleret med 
træterrasse og udendørs 
loungeområde. Forårspro-
jekterne står for døren, og 
badmintonstjernerne er klar 
til at smøge ærmerne op og 
gå i krig med, hvad fremtiden 
vil bringe.



Polestar har indtaget Aalborg
Indtoget blev markeret med en nytænkende udstilling fremstillet af containere 
på Jyllandsgade
Det fremadstormende bil-
mærke Polestar har åbnet 
dørene til de spritnye bygn-
inger i Aalborg Centrum og 
er nu at finde med sin helt 

egen lokation under navnet 
Polestar Destination hos 
Pedersen & Nielsen Auto-
mobilforretning.  
Det populære bilbrand Pole-

star, der står bag den an-
melderroste performance-
elbil Polestar 2, er flyttet ind 
i en ny specialdesignet til-
bygning i Aalborg Centrum, 

og som skal imødekomme 
den stigende interesse for 
elbiler og grøn mobilitet.  
Den nye udbygning, Pole-
star Destination, har til 

Den nye udstilling er beliggende på Jyllandsgade 22.

huse centralt i Aalborg på 
Jyllandsgade 22 hos det 
historiske og velkendte bil-
hus Pedersen & Nielsen, der 
har solgt biler siden 1991.   
Siden juni 2021 har Ped-
ersen & Nielsen som den 
eneste bilforhandler i Aal-
borg og hele Nordjylland 
repræsenteret Polestar, 
så det er en stor ære nu 
at kunne tage det næste 
skridt i samarbejdet, hvor 
Polestar i Aalborg altså på 
egne og mere markant syn-
lige ben. 
“Pedersen & Nielsen i Aal-
borg har vist sig at være en 
yderst kompetent partner 
og i snart et år har Polestar 
sikret sig en stærk tilst-
edeværelse i Nordjylland. 
Det har gjort, at kunderne 
føler sig i trygge og kompe-
tente hænder, og vi glæder 
os meget til at fortsætte 
samarbejdet – og nu med 
et selvstændigt Polestar 
Destination centralt i Aal-
borg,” siger Henrik Bang, 
adm. direktør for Polestar i 
Danmark.
Vil gøre op med den tradi-
tionelle bilforhandler 
Den danske bilbranche har 
traditionelt set været kendt 
for at have mange forhan-
dlerled og handout-partne-
re. Polestar har derfor valgt 
at gå mere digitalt til værks 

i detailledet. Den digitale 
strategi betyder blandt an-
det, at alle biler købes on-
line, og vil man prøve en tur i 
bilen, sker det fra et af Pole-
stars fem såkaldte Polestar 
Destinations i henholdsvis 
Aalborg, Aarhus, Vejle, Val-
lensbæk og Nærum. 
“Vi er stolte over at have 
fået æren af, at være med 
til at introducere Pole-
star som det første rene 
elbilsmærke i Aalborg. 
Kunderne er strømmet til 
og har vist en enorm inter-
esse og nysgerrighed over 
for det nye elbilsmærke. Så 
det at kunne åbne dørene 
til en imponerende og an-
derledes Polestar destina-
tion hos os, er kun med til at 
give kunderne en stærkere 
føling med Polestar og alt 
hvad det står for.” siger Jes-
per Brix, direktør hos Pole-
star Destination, Pedersen 
& Nielsen Automobilforret-
ning. 
Den nye Polestar destina-
tion i Aalborg står klar til 
at byde alle Polestar in-
teresserede indenfor i de 
flotte nye omgivelser.

Annonce

Diskussion om stilart på Hasserishøj
I en byggesag på Hasserishøj 14 har ejeren fået afslag på en ombygning med henvis-
ning til at stilarten ændres, men nu betvivler ejeren stilarten.
Af Jens Skovgaard

I ‘Hasseris Bevar mig vel’ 
planerne, som er de lokal-
planer, der omfatter Hasseris 
Villaby, er alle huse katego-
riseret indenfor en stilart, 
og registreret med en bev-
aringsværdi. Formålet med 
dette er at sikre, at området 
ikke radikalt ændres ved om-
bygninger og nybyggeri, og 
at bevaringsværdige huse 
ikke nedrives. Denne regis-
trering var banebrydende 
for bevarende lokalplaner, og 
Aalborg Kommune fik i 2006 
Byplanprisen for idéen.
Hidtil har der ikke været re-
jst tvivl om de registreringer, 
der er foretaget af husene. 
Tværtimod har ejerne ge-
nerelt henholdt sig til de 

regler, der knytter sig til de 
enkelte stilarter. Men nu har 
Torben Nielsen, som ejer 
Hasserishøj 14 rejst tvivl om 
hvorvidt hans hus er korrekt 
registreret som tilhørende 
stilarten ‘Den danske funk-
tionelle villa’.

Stilarten ønskes ændret
Årsagen til at Torben Nielsen 
ønsker stilarten ændret fra 
den nuværende til ‘Bygn-
inger uden klassifikation 
af stilart’ er, at han dermed 
ikke vil være bundet af de 
specifikke krav til husets 
arkitektur, som lokalplanen 
foreskriver.
Forud for hans ønske om at 
ændre stilarten, er gået et 
meget langt forløb med en 
omfattende sagsbehandling.

I december 2020 købte Tor-
ben Nielsen Hasserishøj 14 
for 8 mio. kr. I 2021 ansøgte 
han om tilladelse til en større 
ombygning af ejendom-
men, som også omfattede 
dispensationer fra den lo-
kalplan, der er gældende for 
ejendommen. 
I efteråret 2021 blev planen 
sendt i naboorientering, 
som resulterede i en række 
indsigelser. Efter at have 
tygget på sagen, beslut-
tede forvaltningen at sende 
den til behandling i By- og 
Landskabsudvalget med 
en indstilling om afslag på 
projektet. Sagen blev sat på 
dagsordenen til mødet den 
17. februar 2022, men i det 
referat, der udsendes dagen 
efter mødet er ‘beslutnin-

Villaen på Hasserishøj der ønskes ombygget.

gen’ angivet med et ‘Udsat’. 
Efterfølgende forsvinder sa-
gen ud af referatet.

Heftig mailudveksling
Af en aktindsigt i sagen 
fremgår, at der op til mødet 
er en heftig mailudveksling 
mellem bygherren og for-
valtningen, hvor bygherren 
forlanger sagen taget af 
dagsordenen, bl.a. med hen-
visning til at den tidligere 
stadsarkitekt Peder Baltzer 
Nielsen har besigtiget hu-
set og været i dialog med 
bygherren om udformnin-
gen af ombygningen. Torben 
Nielsen ønsker i stedet et 
møde om sagen. Forvalt-
ningen indviliger i mødet, 
der holdes den 14. marts 
2022 over Teams med del-
tagelse af rådgiver Morten 
Wæhrens, Arkitekthuset 
Vodskov og bygherre Torben 
Nielsen. Fra By- og Landsk-
absforvaltningen deltager 
rådmand Jan Nymark Thay-
sen, Afdelingsleder Torben 
Kjeldgaard og byggesags-
behandlerne Johanne Mahler 
og Ida Christensen. Af re-
feratet af mødet fremgår, 
at rådgiver på mødet rejser 
tvivl vedrørende stilarten på 
huset. 

Faglig vurdering
Forvaltningen oplyser, at 
man under sagsbehan-
dlingen har forhørt sig hos 
dem, der oprindeligt lavede 

lokalplanen, og at de har 
fastholdt klassificeringen. 
Men på mødet tilkendegiver 
man, at Aalborg Kommune 
“imødekommer at foretage 
endnu en faglig vurdering af 
ejendommens stilart”. Denne 
vurdering vil kommunen 
foretage indenfor en uge 
efter mødet. 

Mulig renovering
Den 25. marts 2022 skriver 
forvaltningen i et brev til 
arkitekten, at man fast-
holder stilarten ‘Den danske 
funktionelle villa’ for Has-
serishøj 14. I brevet tilken-
degiver man nu pludselig: 
“at en renovering af ejen-
dommen er mulig indenfor 
lokalplanens bestemmelser 
for den nuværende stilart, 
og kun kræver evt. mindre 
dispensationer fra den nu-
værende stilart.”. Endvidere 
tilkendegiver man i brevet, at 
“Aalborg Kommune er posi-
tive overfor, at taget løftes, 
og at facaden dermed pud-
ses ved et revideret forslag”. 
Begrundelsen for at tillade 
pudsning af facaden er at: 
“..der vurderes at være pud-
sede huse i området.” Man 
oplyser dog, at det vil kræve 
en dispensation, men at den 
imødeses medsendt en op-
dateret ansøgning.

Nye toner
Det er pludselig helt nye 
toner fra forvaltningen, som 

tidligere har afvist en pud-
sning af huset, ligesom man 
i det hele taget fandt, at pro-
jektet ville medføre, at hu-
set ændrede stilart, ja man 
konkluderede i det oprin-
delige afslag, at der var tale 
om en nedrivning og ikke en 
renovering.

Udfordringen
Vi har også bedt Torben 
Nielsen om en kommentar 
til sagen. I en mail skriver 
han: “Udfordringen består i 
at den villa, der i dag ligger 
på grunden, ikke umiddel-
bart afspejler den kategori 
af villa, der er nævnt i lokal-
planen. Det har derfor været 
svært at tegne en tilbygn-
ing/renovering som kunne 
opfylde de diffuse krav, som 
vi er blevet mødt med. Vi har 
efter mødet fået retning-
slinjer fra kommunen, som vi 
skal overholde, hvis vi vil ud-
nytte den uudnyttede byg-
geret der er på grunden. Vi 
vil inden 1/5 fremsende nyt 
forslag, som formentlig så 
sendes i nabohøring.”

Nærmer sig en afslutning
Så meget tyder på, at man 
nærmer sig en afslutning 
på den langstrakte sag, men 
om kommunen har begået 
et ‘selvmål’ ved at give en 
række dispensationer fra 
den bevarende lokalplan, må 
fremtiden vise.
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Næstformand Thorkil F. B. Neergaard trækker sig
Hasseris Avis har taget en snak med Hasseris Grundejerforenings næstformand, som kunne meddele, at han trækker sig fra  
bestyrelsen for nu at fokusere på sit arbejde. 

Af Helena Ravnsbæk

Thorkil Neergaard har siddet 
på næstformandsposten i 
omkring tre år, og han har 
været medlem af Hasseris 
Grundejerforenings bestyr-
else i seks-syv år.

Men for nyligt besluttede 
han sig for at trække stik-
ket, og han begrunder sin 
fratræden med, at stillingen 
som direktør ved Brønder-
slev Forsyning A/S nu 
kræver hans fulde fokus, og 
derfor kommer det frivillige 
arbejde i grundejerforenin-
gen ved siden af til at være 
for tidskrævende. 
Han er tryg ved at overlade 
næstformandsposten til en 
ny kandidat, og han går på 
ingen måde med smækkede 
døre.
”Det kunne jo være, at no-
gen synes, jeg havde gjort 
et godt stykke arbejde, men 
jeg er overbevist om, at der 
også kommer andre, som 
kan gøre det godt. Det er 
altid godt med udskiftning.,”
 siger han.

Vigtigt arbejde i 
foreningen
Thorkil Neergaard fortæller, 
at man i foreningen arbe-
jder med ”hvordan man kan 
værne om Hasseris”, og det 
ser han som en vigtig op-
gave for bydelen. Her sørg-
er man for, at lokalplaners 
retningslinjer bliver over-
holdt, og på hans bord har 
indsigelser og planprojek-
ter ligget. Han er især stolt 
over, at Hasseris Grundejer-
forening har været med til 
at skubbe på, at der er kom-
met et fredningsforslag 
omkring Mølleparken og 
den grønne kile. 

Derudover er han stolt over 
grundejerforeningens arbe-
jde i forbindelse med lokal-
plansforslaget vedr. Sorthøj 
Syd. 
”Vi er nået langt siden 
forslaget første gang blev 
smidt på bordet fra kom-
munens side. Jeg mener, at 
vi har vundet en sejr, sel-
vom den gerne måtte have 
været endnu større.”

Her henviser Thorkil Neer-
gaard til, at kommunen i 
første omgang foreslog 
opførelsen af tre boligklyn-
ger på Sorthøj, men efter 
flere indsigelser blev de 
oprindelige tre byggefelter 
reduceret til to. Hasseris 
Grundejerforening mener 
dog fortsat, at man kun 
bør opføre en enkelt klynge 
med ca. 25 boliger.

Fortsat Hasseris-borger
Thorkil Neergaard har boet 
i Hasseris siden 1986. Ad-
ressen er fortsat i Hasseris, 
selvom den fratrædende 
næstformand trækker 
sig fra grundejerforenin-
gens bestyrelse. ”Men det 
har været en fantastisk 
forening at være en del af, 
for man får kendskab til 
problematikker, som man 
ikke tænker over i hverda-
gen. Derfor har jeg fundet 
stor glæde i at kunne være 
med til at påvirke og foran-
dre bydelen,” siger Thorkil 
Neergaard afslutningsvist. 

Thorkil F. B. Neergaard, afgående næstformand I Hasseris Grundejerforening.
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Hvad blev der af planen for et nyt teater på Spritten?
For 5 år siden fremførte ejeren af Spritten, Martin Nielsen idéen om at flytte Aalborg Teater til Spritten, men siden er det ikke lykkedes 
at komme nærmere en realisering af planen.

Af Jens Skovgaard

Efter at Martin Nielsen købte 
en del af Spritgrunden, frem-
kom han med en række idéer 
til udviklingen af området. Én 
af dem var at flytte Aalborg 
Teater til Spritten. Forslaget 
blev positivt modtaget af 
Aalborg Teaters bestyrelse, 
som nedsatte en styregrup-
pe, der fik til opgave at frem-
skaffe finansiering til op-
førelsen af et nyt Teater på 
Spritgrunden. Vurderingen 
var, at der skulle fremskaffes 
300 mio. kr.

Tilsagn
Martin Nielsen fortæller, at 
han for ca. 4 år siden sam-
men med den daværende 
formand for Styregruppen, 
advokat Anders Hjulmand 
præsenterede planen for 
det nye teater for Byrådet, 
og at der i den forbindelse 
blev givet et tilsagn om kom-
munal støtte på 50 mio., et 
beløb, der angiveligt senere 
skulle være blevet forhøjet 
til 80 mio. kr.

“Sindetskrivelsen”
Anders Hjulmand afviste at 
kommentere sagen, idet han 

henviste til teatrets direk-
tør som pressekontakt for 
styregruppen. Vi henvendte 
os dog også til den tidligere 
kulturrådmand, Mads Due-
dahl, som imidlertid henviste 
os til den nye kulturrådmand, 
Jes Lunde. Først afviste Jes 
Lunde, at der skulle være 
givet et tilsagn, men se-
nere skrev han i en mail, at 
vi lige skulle vente lidt med 
artiklen, for efter sigende 
skulle der alligevel findes 
en såkaldt ‘Sindetskrivelse’ 
i sagen. Efter en uges tid 
vendte han imidlertid tilbage 
med en oplysning om, at der 

Mon det bliver i den gamle spritfabrik, at Aalborg Teater får adresse i fremtiden.

alligevel ikke findes en sådan 
skrivelse.

Ingen skriftlig tilsagn
I mailen hvor Jes Lunde oply-
ser, at der ikke findes et 
skriftligt tilsagn om medfi-
nansiering af et nyt teater, 
skriver han imidlertid også: 
“På baggrund af uformelle 
drøftelser, er det min for-
ventning, at der vil være op-
bakning til en klar økonomisk 
støtte fra Aalborg Kommune 
under de rette betingelser. 
Det er bl.a. min forventning, 
at vi kommer til at forud-
sætte, at der kommer en 
funktion som kulturhus, 
samtidigt med etablerin-
gen af det nye teater. Hvis 
de rigtige betingelser er til 
stede, tror jeg at der er op-
bakning til en kommunal 
støtte på 5 mio. kr. årligt i 20 
år.” 

I forbindelse med opførelsen 
af Musikkens hus gav Aalborg 
Kommune på tilsvarende vis 
en kommunal støtte, som 
Musikkens Hus brugte til at 
optage et realkreditlån. På 
samme måde bør det være 
muligt for Aalborg Teater at 
tilvejebringe ca. 100 mio. kr. 
når salget af det nuværende 
teater lægges oveni.

Fondsmidler
Hvad angår den resterende 

finansiering på de ca. 200 
mio. kr. har en styregruppe, 
nu med den tidligere minister 
Jakob Aksel Nielsen som for-
mand arbejdet på at skaffe 
fondsmidler, men altså uden 
at det indtil nu er lykkes.

Selvejende institution
Aalborg Teater er en selve-
jende instititution under Kul-
turministeriet, hvorfor det 
også ville være naturligt at 
inddrage Kulturministeren i 
sagen. Det gjorde Jes Lunde 
faktisk, idet han i.f.m. et 
møde med Kulturministeren 
torsdag den 31. marts 2022 
opfordrede ministeren til at 
staten finder de nødvendige 
midler til at få løst opgaven. 
Imidlertid oplyser Jes Lunde 
at: “Mødet med ministeren 
førte desværre ikke til noget 
tilsagn fra staten. Det arbe-
jder vi selvfølgelig ufortrø-
dent videre på at opnå. Det 
er på høje tid”.

For trange pladsforhold
At Jes Lunde har ret i sit ud-
sagn, om at det er på høje 
tid, bekræftes af både Aal-
borg Teaters direktør Hans 
Henriksen og Jakob Aksel 
Nielsen, som også har siddet 
som næstformand i teatrets 
bestyrelse. De fortæller 
samstemmende, at det er 
umuligt at lave større op-
sætninger på teatret, lige-

som man ikke uden videre 
kan skifte mellem forestill-
inger, simpelthen fordi plads-
forholdene er alt for trange. 
“Selve teatersalen ligner jo 
nærmest et museum”, siger 
Jakob Aksel Nielsen. “Ja, selv 
ældre mennesker kan nikke 
genkendende til de røde 
plydssæder, og stolebredden 
og afstanden mellem rækker 
er jo også utidssvarende. 
Men udover at det vil være 
dyrt at forny, vil det også re-
ducere antallet af tilskuerp-
ladser, så der ikke kan skabes 
økonomi i teatrets drift”.

Man arbejder ufortrødent
Jakob Aksel Nielsen bedyrer, 
at man arbejder ufortrødent 
på at skaffe midler fra de 
store fonde, men at der in-
dtil nu ikke er kommet andet 
end positive ord om projek-
tet. Har I den rigtige sam-
mensætning i styregruppen 
til at løfte opgaven? “Det er 
jeg jo nok ikke den rigtige til 
at svare på”, siger Jakob Ak-
sel Nielsen. “Men vi viger da 
gerne sædet, hvis det skulle 
vise sig at være tilfældet, 
men det er jo i sidste ende 
bestyrelsens opgave at vur-
dere og træffe beslutning 
omkring”.



Hasserismaleren er flyttet på landet
Kunstmaleren Esben Hanefelt Kristensen og hans kone Birgith flyttede efter et ‘Corona-
pitstop’ i sommerhuset i Rødhus i 2021 til Sulsted, hvor de nu bor i et dejligt hus med 
marker og skov omkring.
Af Jens Skovgaard

I 2019 oplevede Birgith 
og Esben Hanefelt noget 
af det mest forfærdelige, 
forældre kan komme ud for. 
Pludselig mistede de deres 
yngste søn, David, som følge 
af sygdom, og samtidig blev 
dagliglivet forandret som 
følge af Coronaepidemien. 
De flyttede derfor i selv-
valgt isolation i deres som-
merhus i Rødhus. Her blev 
tanken om at realisere deres 
drøm om at flytte ud til land 
og skov til en beslutning, 
og på et tidspunkt dukkede 
der et interessant hus op på 
salgslisten hos en ejendom-
mægler. Da de havde set 
det, var de ikke i tvivl; det 
var det helt rigtige sted for 
dem, så de slog til, og da de 
var fleksible med hensyn til 
overtagelsestidspunktet, 
blev papirerne skrevet under. 
Huset i Holbergkvarteret var 
ikke svært at komme af med. 
Det blev solgt til en yngre 
familie, sådan som det er 
sket for mange andre huse i 
kvarteret i disse år.

Rigeligt plads til atelier
Efter at der var lagt nye 
gulve og malet i hele huset, 
kunne de flytte ind i begyn-
delsen af 2021. Huset ligger 
som nabo til Sulsted Kirke og 
tæt op mod Hammer Bakker. 
Grunden er på ca. 5 tønder 
land, en del af den er bevok-
set med skov. Omkring dem 
ligger flere hestefarme med 
markerne grænsende op til 
deres grund. Selve huset er 

rummeligt, så der blev rigelig 
plads til både et stort og et 
mindre atelier, så Esben en-
delig har fået god plads til sit 
malerarbejde. Birgits drøm 
om at kunne dyrke sin have 
er også blevet realiseret; der 
er både drivhus, højbede og 
jord til at så og plante i, me-
dens hun kan glæde sig over 
alle de spændende planter, 
der vokser i skovbunden.

hasserisavis.dk besøger Bir-
gith og Esben her i begyn-
delsen af april, hvor foråret 
viser sig fra den lidt kølige 
side. Men både træer og 
buske står på spring, ligeså 
snart temperaturen stiger 
lidt. Efter kaffen og den 
lækre kage, går vi en tur 
på ejendommen. Grunden 
skråner let ned fra huset, og 
på en del af den store grund 
har Esben haft travlt med 
skovl og spade. Ikke mindre 
end ca. 130 æbletræer i for-
skellige sorter er blevet plan-
tet, sammen med forskellige 
bærbuske. Den opgravede 
jord er blevet til en vold, hvor 
rabarberne titter frem. Om-
kring hele grunden er der 
med hjælp fra Snedker Sten 
blevet sat et dyrehegn op, 
dels for at holde de store dyr 
ude, dels for at give deres 
Golden Retreiver, Frida en 
legeplads. Esben fortæller, 
at han har en plan om at 
udgrave den laveste del af 
grunden og lave en dam dér.

Adskillige halv- og 
helfærdige malerier
Tilbage i huset sætter vi 

os i atelieret, hvor der står 
et netop færdigt maleri i 
150x150 cm. Det er er ny 
udgave af Noahs Ark fyldt 
med masser af forskellige 
dyr, planter og frugter. Es-
ben fortæller, at han netop 
har haft besøg af en foto-
graf, der har taget billeder af 
maleriet. Idéen er at lave et 
antal udsnit, som skal indgå 
i en bog, som har arbejdsti-
tlen ‘Ark’, hvor Esben vil lade 
dyrene fortælle deres egen 
historie. 

I atelieret ligger og står ad-
skillige halv- og helfærdige 
malerier, som vidner om stor 
aktivitet. Lige nu forbereder 
Esben en større udstilling på 
Museet for Religiøs Kunst 
i Lemvig, som har ferniser-
ing den 19. juni 2022, og 
løber frem til den 4. decem-
ber 2022. Udstillingen har 
titlen ‘Og der blev lys’, og 
vil omfatte billeder fra hans 
seneste bog ‘Kristusalfa-
betet’, ‘Myldrebibelen’, ‘Nat-
tergalen’ og ‘Bibelen - Ud-
valgte fortællinger’. Lige nu 
arbejder Esben med et stort 
maleri, der skal illustrere ud-
stillingens titel, men som 
han siger, er det jo lidt af en 
udfordring at finde motivet. 
Han mener dog, at han har 
fundet ud af, hvordan det 
skal se ud. Det bliver spæn-
dende at se, hvordan Esben 
vil fortælle historien om at 
Gud som det første skabte 
lyset.

Illustrationer til ny bog
Esben Hanefelt har netop 

færdiggjort illustrationer 
til en ny bog af historikeren 
Casper Clemmensen. Titlen 
er ‘Tolkien og det mytiske Jyl-

Kunstmaleren Esben Hanefelt Kristensen foran et af sine smukke værker.
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land’, og er baseret på hans 
forskning, som peger på, at 
det østlige Jylland og Samsø 
danner grundlag for forfat-
teren J.R.R. Tolkiens trilogi 
‘Ringenes Herre’. Bogen ud-
gives i.f.m. en fernisering på 
Fregatten Jylland den 16. 
maj 2022.

Tekstiltryk
Tekstiler indgår også i Es-
ben Hanefelts produktion. 
Således har han netop lev-
eret tekstiltryk af illustra-
tioner fra bogen ‘Da Jorden 
fik feber’, som skal bruges i 
folkeskolens undervisning. 
Desuden har han udsmykket 
dametørklæder og brystlom-
metørklæder til herrer til en 
produktion bestilt af fab-
rikant Niels Aage Kjær, der 
ejer AVK koncernen.

Medens vi taler sammen, 
ringer en kunstforening og 
spørger om bestyrelsen må 
besøge ham og købe nogle 
malerier. Da Esben ikke lige 
har den ønskede størrelse på 
lager, aftaler de, at de skal 
komme sidst i april, hvor han 
så vil have nogle malerier 
klar til dem.

Glad for interessen
Esben glæder sig over den 
store interesse for hans bill-
eder, og han nyder at arbejde 
med nye motiver hver dag i 
de nye omgivelser. “Ja, helt 
nye er de jo på en måde ikke”, 

siger han. “For på en måde er 
vi jo næsten kommet hjem 
igen. David ligger begravet 
ovre på kirkegården ved Sul-
sted Kirke, hvor min oldefar 
var præst og boede i præ-
stegården i nærheden. Jeg 
kan selv huske min oldefar 
fra vore besøg hos ham, da 
jeg var barn. Jeg husker hans 
lange grå skæg og hans 
lange pibe og tobakken, som 
han havde i sådan nogle fir-
kantede klodser.”

“Vi nyder stedet og naturen 
omkring os, så vi er glade for, 
at vi traf beslutningen om at 
flytte herop”, slutter Esben 
vores samtale.
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  A+ 19,6 km/l. CO2 115 g/km. (Jf. WLTP). Halvårlig grøn ejerafgift 560 kr. Bilen er vist med standardlak. Samlet betaling i perioden 31.935 kr. Privatleasing via Bilabonnement v/Jyske 
Finans. Prisen er inkl. afleveringsgebyr på 600 kr., finansierings- og leveringsomkostninger samt service i perioden. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Kaskoforsikring, positiv kreditgodkendelse af kunden og 
betaling via NETS forudsættes. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til Jyske Finans. Tilbuddet gælder t.o.m. 30.06.2022 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.  

Med det helt nye Peugeot Power Leasing kan du privatlease din 208-favorit til en særlig lav pris. For kun 2.195 kr. pr. måned og en udbetaling på 
4.995 kr. kan du glæde dig til rendyrket og sportslig køreglæde i 208 Selection Sport PureTech 100. Du får den med omgående levering – og efter 
kun 12 måneder returnerer du bilen igen. Slå til på Power Leasing her i forretningen.

- Open � Go - nøglefri betjening
- 180˚ bakkamera 
- 16" alufælge
- Aut. klimaanlæg
- P-sensor bag, 
- Regnsensor
- Aut. nedblændeligt bakspejl

POWER LEASING
Kort leasingperiode - særlig lav pris - omgående levering

Leasingperiode 12 mdr.
Årlig kørsel 10.000 km
Samlet betaling i perioden 31.935 kr.

PEUGEOT 208
Selection Sport PureTech 100

2.195 KR.

4.995 KR.

MDL. YDELSE

UDBETALING

PEUGEOT AALBORG
ERIK MAIBOM A/S 
Over Kæret - 9100 Aalborg - Tlf. 96 31 64 00 - peugeot.dk/aalborg
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