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Jeg har ikke nogen drøm om lykke, for lykke er her og nu
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 spændende mennesker, som bor eller arbejder inden for
Hasseris Avis’ dækningsområde. Den næste, der tager
imod, er Vibeke Gamst – mangeårigt medlem af Aalborg
Byråd og det nordjyske regionsråd.

Af Steen Bjerre
Vibeke Gamst – 2. viceborgmester i Aalborg og konservativt medlem af det
regionsrådet i Nordjylland
– kommer ved hjælp af 16
Marcel
Proust-spørgsmål
omkring emner som fummelfingrethed, egne og andres fejl, kvindelige malere,
Mozart og følelsen af lykke.
Nr. 35: Hvordan er din
sindsstemning lige nu?
Min sindsstemning er god,
for det er jo sommer. Jeg bliver et år yngre hver sommer

og to år ældre hver vinter, så
det går lige op, men altså –
hvordan kan man leve uden
sommer?
Det er formiddag, og jeg har
allerede nået dagens første
møde, og det bidrager også
til den gode sindsstemning.
At stå tidligt op er for mig
det samme som at nå meget.
Jeg kan ikke lide fornemmelsen af at være bagefter
med noget, så det er godt
at stå tidligt op og komme i
gang.
Fortsættes næste side

Læs mere side 2

Vi har besøgt det konservative medlem af regionsrådet, Vibeke Gamst i hendes have i Hasseris.

Aalborg Ny Teater er tættere på... Da Hasseris brændte...

Til søs med Andreas fra Kærby...

- med Aalborg Kommunes udmelding om støtte til finansieringen

- der sammen med tre efterskolekammerater deltog I The Tall Ships Races

INDEHAVER

INDEHAVER

INDEHAVER

INDEHAVER

INDEHAVER

Læs mere side 8 og 9

VI SÆLGER

FLEST VILLAER I

HASSERIS

Skal vi også sælge din?

Fortsættes side 2

Læs mere side 12 og 13
*Vi sælger ﬂest villaer i 9000 Aalborg Iﬂg boligsiden.dk 21/4 2022

Læs mere side 6

Klokken halv ni udbrød der brand I stuehuset I den sydlige del af landsbyen

det kan jeg virkelig ikke med.
Jeg ved ikke, hvad dovenskab
beror på, men måske skyldes
det, at nogen af udstyret
med en lillebitte motor. Jeg
synes, man skal gøre sig umage – så bliver det også sjovest.

Fortsat fra forsiden...

Nr. 2: Hvilke egenskaber
sætter du højest hos en
mand?
Det er de egenskaber, der
gør, at han får en til at føle
sig som en kvinde. Det kan
gøres på mange måder og
det synes jeg, skal beholdes
som en fabrikshemmelighed.

Vibeke Gamst fortæller på terrassen I hjemmet.
Fortsat fra forsiden...
Jeg er for nylig fyldt 75, men
jeg er heldig ikke at have
været syg, så jeg tænker ikke
over alder.
Efter min mening er pensionisttilværelsen opreklameret,
for hvad er det egentlig, man
skal være fri for? Sådan at gå
rundt og se frem til den endelige fyraften. Selvfølgelig
gælder det for nogen, at de
har behov for at trække sig
tilbage, men generelt synes
jeg, at Arne-pensionen er
forkert, fordi den er baseret

på den forudsætning, at folk
længes væk fra deres arbejde. Og sådan tror jeg faktisk ikke, der er mange, der
har det. Det er jo godt det
samme i en tid, hvor der er
brug for, at vi alle bliver ved
lidt endnu – også når vi er
blevet ældre.
Når det er sagt, vil jeg faktisk
gerne give plads til de yngre,
både i byrådet og regionsrådet. Det er det vidunderlige
ved, at vi begge steder har en
stor konservativ gruppe, som
aldersmæssigt
spænder

Faktaboks
Vibeke Gamst. Født 1947. Cand.jur. fra Aarhus Universitet.
Derefter advokatfuldmægtig, senere ansat på Aalborg
Universitet og i en længere årrække kulturchef i Nordjyllands Amt.
Medlem af Aalborg Byråd 2002-2013 og igen siden 2018
– senest som 2. viceborgmester.
Medlem af regionsrådet siden 2009.
Medlem af menighedsrådet i Budolfi Sogn.
Mangeårig rotarianer.
Gift med Oluf Gamst; mor til tre.
Bosat i Hasseris.

vidt: Så kan jeg tillade mig at
lade dette være min sidste
valgperiode og holde op med
god samvittighed.
Nr. 6: Hvad er dit mest
dominerende træk?
Det er et af de svære
spørgsmål. Jeg har let ved
at glemme fornærmelser
og fortrædeligheder. Sådan
har det været, lige siden jeg
var lille – at ”Det skal du få
betalt” ikke er et udtryk, jeg
kender. Hvis det også er et
dominerende træk, som min
omverden kan finde hos mig,
er det ikke noget, jeg skammer mig over at vedkende
mig.
Nr. 33: Hvilket talent ville
du ønske, du havde?
Jeg er frygtelig fummelfingret, så jeg har ville ikke have
haft en chance som for eksempel professionel musiker
eller for den sags skyld bare
med at farvelægge noget
nogenlunde ordentligt. Jeg
ville godt have haft mere

Det handler om tillid og tryghed

kontrol over mine hænder.
Jeg tror, at det er godt at
bruge alle ens sanser, for derigennem lærer man sig selv
at kende og at acceptere,
hvem man er. Nu må jeg så
begrænse mig til at brodere,
for det kræver mindre end
både at strikke og at hækle.
Nr. 5: Hvad sætter du
mest pris på hos dine
venner?
Deres trofasthed – at de
bærer over og holder ved,
også på dage hvor man er
sur og dårlig. At man i deres
selskab kan få lov at være
sig selv og ikke behøver at
stille sig an.
Nr. 36: Hvilken fejl kan
du bedst tolerere?
I min tid som leder sagde jeg
til mine medarbejdere: ”Der
er kun én, der begår fejl, og
det er mig. Din eneste fejl er,
hvis du ikke fortæller mig om
det”. Og når jeg tænker efter,
kunne jeg have tilføjet: ”Hvis
du ikke gider”. Dovenskab –
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Nr. 21: Hvem er din yndlingsmaler?
Jeg falder af en eller anden
grund mest for kvindelige
malere; det har måske at
gøre med deres farvesyn.
Anna Ancher. Franciska Clausen. Rita Kernn-Larsen. De
siger mig mest. Det seneste
maleri jeg har købt, er også
af en kvindelig maler. Det er
et hestemotiv af Vibeke Alfelt, datter af Else Alfelt og
Carl-Henning Pedersen.
Nr. 9: Hvad er din drøm
om lykke?
Jeg har ikke nogen drøm om
lykke, for lykke er her og nu.
Lykke handler om selvforglemmelse – der hvor man
bare er, og hvor lykken ikke
nødvendigvis kommer af noget, man selv gør.
For mig er lykke altid forbundet med noget smukt – jeg
tror, at chancen for lykke er
størst i smukke omgivelser.
Derfor lægger jeg også stor
vægt på god arkitektur og
kunstnerisk udsmykning, for
jeg mener, at vi har og får
det bedre, når vi er i smukke
omgivelser.
Havde spørgsmålet gået på,
hvad der er min største luksus, ville jeg have svaret: Det
er at gå gennem haven, ned
ad trappen til stranden og så

gå i vandet fra badebroen,
kun iført armbåndsur. Vores
sommerhus ligger helt ned
til vandet, og om morgenen
er der ikke et øje. Plask! Det
er luksus.
Nr. 20: Hvem er din favoritkomponist?
Det er Mozart. Der er ingen
over og ingen ved siden af
ham. Han har været min helt,
fra jeg var ganske lille, hvilket
nok hang sammen med, at
han skrev en symfoni, da han
var fire år. Mozart gør mig altid glad. Skal jeg nævne en
dansk komponist, er det Carl
Nielsen. Når jeg hører ouverturen til ”Maskerade”, så letter tågen så at sige.
Nr. 22: Hvilke nulevende
helte beundrer du mest?
De største helte og heltinder er de mennesker, der
tager livets vilkår på sig – der
tager livet, som det er uden
at blive bitre eller bruge
det i denne sammenhæng
tåbelige ord ”uretfærdigt”.
Konkret tænker jeg på en
god bekendt, som fik konstateret en meget alvorlig
kræftsygdom. Det er rigeligt
til at kunne tvinge de fleste
i knæ, men han har formået
at tage dette vilkår på sig og
har nu kæmpet sig tilbage
og er parat til at genoptage
sit arbejde. Det, synes jeg, er
en helt.
Nr. 16: Hvem er din yndlingsforfatter?
Jeg har læst alt af Karen Blixen og det meste om hende.
Det er egentlig lidt pudsigt,
hvordan jeg opdagede Karen
Blixen. I min skoletid kunne
jeg godt lide at skrive stile,
men så fik vi den trælse opgave ”Skriv om en forfatter”,
og jeg vidste virkelig ikke,
hvem jeg skulle vælge. En
klassekammerat foreslog, at
jeg gik på skolebiblioteket,
og her fandt jeg en folder om
baronessen. Jeg skrev skamløst af, og så var jeg hooked,
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Nr. 12: Hvor ville du helst
leve?
Ulempen er naturligvis det
lange vintermørke, men ikke
desto mindre vil jeg helst
leve i Danmark, i Skandinavien eller i England. Her er
efter min mening det bedste klima og den skønneste
natur.
Nr. 27: Hvad drikker du
helst?
Ubetinget Bourgogne. Hvid
eller rød.
Nr. 7: Hvad er din største
fejl?
Jeg har slettet ordet ”fortryder” af mit vokabularium,

så jeg kan ikke som sådan
sætte ord på den største fejl,
jeg har begået. Men generelt
er en stor fejl at forsømme at
gøre det, man godt ved, man
skulle gøre, fordi der lige er
noget andet, der optager
en eller som man synes, er
vigtigere. At forsømme sin
pligt – det er en stor fejl.
Nr. 32: Hvilken sport kan
du bedst lide?
Jeg er ikke noget sportseller konkurrencemenneske.
Jeg kan godt lide at ro havkajak, men det er nu ikke, fordi
jeg betragter det som en
sport. Hvis det handler om
at se på sport, kan jeg godt
lide dressur, kunstskøjteløb
og skisport – nok allermest
på grund af den elegance,
der er forbundet med disse
sportsgrene.
Jeg mener godt, man kan
være politiker uden at

være et konkurrencemenneske. Det er naturligvis
gennemgående
sjovere
at vinde end at tabe. Den
indstilling er jo en nødvendighed i politik, men hos mig
er det ikke målet i sig selv.
Det er derimod at flytte noget og muliggøre noget – at
vinde for sagens skyld. Jeg
er ikke så optaget af sejren,
som jeg er af det, der foregår
i kulissen, så man kan dele
æren, når man i fællesskab
har opnået noget.
Nr. 15: Hvad er din yndlingsfugl?
Jeg er mest begejstret for de
fugle, der kan bruge haven.
Det er ganske vist mig, der
har skøde på parcellen, men
solsorten er ikke i tvivl om, at
den har sunget sig til dens
ejendomsret. Der er nu også
noget sødt over en gærdesmutte. Denne lille, tætte
fugl – den er heldig.

INDRETNING
& DESIGN

og senere læste jeg alt
muligt af og om hende. Jeg
har også haft mulighed for
adskillige gange at besøge
hendes Rungstedlund første gang kort efter at det
var åbnet som museum.

Hos Brdr. Sørensen Møbler
har vi over 45 års erfaring
med alle indretningsopgaver. Sammenholdt med at
vi har et af landets største
udvalg af designermøbler,
lamper og accessories
formår vi, at løfte opgaver
lige fra indretningen af det
lille rum i boligen til store
erhvervsindretninger.
Vores adgang til alt fra den
danske og internationale
designscene giver os mulighed for at komme med
et helstøbt og meget professionelt oplæg til netop
din designopgave.
Vi har et dedikeret team af
professionelle og kreative
indretningsarkitekter. Vores faglighed, kendskab
til farver og design får de
individuelle behov frem i
vores projekter, dog med
stor respekt for det eksisterende.
Kontakt os gerne for nærmere information på tlf.,
mail eller kig ind i vores
butikker.

Dansk Retursystem løfter nu sløret omkring den nye pantstation.

Ny og forbedret pantstation

Nu er der gode nyheder for borgere, der afleverer sin pant i
sække, for en ny og forbedret pantstation i Aalborg er på tegnebrættet hos Dansk Retursystem.
Det kan være frustrerende,
når man som borger benytter sig af muligheden for at
samle sin pant i sække og
tager ud til pantstationen
på Over Kæret - den eneste
pantstation i Nordjylland
– for at aflevere sin pant,
og den så er overfyldt eller
ude af drift.

hvor man hidtil har afleveret sin pant i sække. Så
tæller den panten med et
samme, og man får pengene meget hurtigere ind
på sin konto,” siger Mette
Klint.
Den nye pantstation bliver
derudover større, så den vil
have plads til endnu flere
flasker, og dermed skal den
tømmes sjældnere.

Men nu er der gode
nyheder
Dansk Retursystem har
nemlig løftet sløret for
en ny og forbedret pantstation til nordjyderne,
der både bliver nemmere,
hurtigere og smartere,
fortæller presseansvarlige
Mette Klint.
”Det bliver en helt ny
type pantstation, for man
hælder bare sine flasker og
dåser direkte i maskinen,

Flyttes til City Syd
Da der ikke er mulighed
for at udbygge den nuværende
pantstation
beliggende Over Kæret, ser
Dansk Retursystem på andre placeringer, og den nye
pantstation bliver højest
sandsynligt lagt ved Aalborg Storcenter i City Syd.
Man kan dog ikke komme
nærmere ind på placeringen, da planen for den
nye pantstation først skal

Af Helena Ravnsbæk

igennem behandlinger ved
rette myndigheder.
Det forventes dog, at pantstationen vil stå klar første
halvdel af 2023, ifølge
presseansvarlige
Mette
Klint.
I mellemtiden vil den gamle
pantstation på Over Kæret
blive lukket i løbet af 2022,
men Mette Klint lover, at
Dansk Retursystem vil melde ud i god tid, så borgere,
der stadig ligger inde med
pantsække, vil kunne komme af med sin pant inden.
Indtil da vil den gamle pantstation på Over Kæret stadig være åben, og på pantstation.dk kan du tjekke om
den er åben, om den er ved
at blive tømt eller om der er
opstået tekniske fejl.

BOFORM AALBORG | Råens Palæ, Råensvej 1 - underetagen | 9000 Aalborg | Tlf. +45 5365 2023 | lrs@boform.dk | www.boform.dk | Åben efter aftale

Kunsten lancerede i foråret aftenåbent tre gange om ugen med en lang række spændende
arrangementer og workshops. Vin & Viden er seneste skud på stammen.

Drik vin og bliv klogere

I efteråret får du spændende, ny viden om alt fra jod, kunst som
statusmarkør, coronahåndtering og kolonitidens kunst, mens du
nyder et glas vin.
Af redaktionen
Kunsten arrangerer sammen med Det Unge Akademi
og Aalborg Universitet en
spændende, ny foredragsrække: Vin & Viden.
Vin & viden gør dig klogere
på emner, du måske ikke
troede, du gerne ville vide
noget om, mens du nyder
et glas vin. Ved samme lejlighed kan du fordybe dig i
Kunstens skiftende udstillinger.
Kunst og videnskab
- Formålet er at forene kunst
og videnskab i en række arrangementer på museet,
hvor gæsterne oplever kunst
og samtidig får mulighed for
at høre et foredrag ved en
anerkendt forsker. Der er
tale om et formidlingsinitiativ, som gerne skulle bidrage til at øge nordjydernes
kendskab til både kunst og
videnskab, siger Anette

Therkelsen, prodekan
forskning på AAU.

for

Åben for samarbejde
Kunsten forlængede i foråret
sin åbningstid permanent,
så der er åbent til kl. 21.00
både tirsdag, onsdag og
torsdag. Det giver museet
mulighed for at tilbyde flere
aftenarrangementer
hver
uge, gerne i samarbejde med
eksterne kræfter.
- Det skal føles lige så
naturligt at gå på kunstmuseum om aftenen som
i teateret, til koncert eller
i biografen. Derfor tilbyder vi sammen med vores
mange udstillinger hver
uge en masse spændende
talks, foredrag og kreative
workshops, som man kan tilvælge, når man besøger os
om aftenen – og det er gratis
når entreen er betalt. Det er
helt naturligt at samarbejde
med eksterne kræfter om
arrangementer, der er med

til at give vores gæster en
god oplevelse eller en spændende indsigt. I det konkrete
eksempel med Vin & Viden
glæder det mig af at give
førende forskere en platform, hvorfra de kan gøre os
alle sammen klogere på den
nyeste viden i Kunstens hyggelige rammer, siger Lasse
Andersson, direktør på Kunsten.
I efteråret er der fire foredrag, hvor medlemmer af
Det Unge Akademi og forskere fra Aalborg Universitet
præsenterer forskning inden
for henholdsvis jod, kunst
som statusmarkør, coronahåndtering og kunst fra
danske kolonier.
Arrangementerne er gratis
efter betalt entré, men pladsreservation koster 20 kr.
Foredragene ligger på fire
torsdage i efteråret mellem 17.00 og 19.00. Datoer
fremgår på kunsten.dk/kalender.

Hjælp til at håndtere lejekontrakter?
- så den nye lejelovgivning overholdes

Karen-Marie
Hovmøller

Laura
Hosbond

Christian Løth
Mortensen

Mathilde
Helledie Sørensen

Johannes
Friis Christophersen

Hovmøller og Thorup Advokatfirmas erfarne lejeretsteam er klar til at hjælpe jer med
at opdatere jeres dokumenter på baggrund af de nye regler.

Telefon
96 30 42
| www.ht-law.dk
| info@ht-law.dk
Telefon
963030
42 30 www.ht-law.dk

Hos Global Car Leasing er hver kunde og bil unik og derfor skræddersyer og
tilpasser vi leasingaftalen, så den passer til dig og dit behov.
Uanset om drømmen er en sporty familiebil eller en hurtig sportsvogn, er
den aldrig standard for os.

Det har høj prioritet hos os, at du forstår din kontrakt, så du har den fulde
indsigt i aftalens vilkår og kan træffe det bedste valg ud fra dine ønsker. Vi
giver dig professionel rådgivning fra start til slut
Kontakt os og få en uforpligtende snak om leasing af din drømmebil
Tlf.: 96 200 900 – Råensvej 1, Hasseris

+45 96 200 900

INFO@GLOBALCARLEASING.DK

WWW.GLOBALCARLEASING.DK

//

KONTOR:

AALBORG

KØBENHAVN

FLENSBORG

Hallermund, og fortsætter:
“Det næste skridt er er at
få Staten til at støtte det ny
teater, så vi kan fortsætte
den dialog, der allerede har
været med flere fonde. Alle
fondene har tilkendegivet,
at de er meget positive, men
at de mangler at se, at også
Staten støtter op om byggeriet af en ny landsdelsscene, der driftsmæssigt er
finansieret af Staten.”
Styregruppe
Bestyrelsen har nedsat en
‘Styregruppe for nyt teater’,
hvor også næstformanden
samt Aalborg Teaters direktør og administrationschef
har sæde. Det er Styregruppens opgave at arbejde
aktivt for at sikre statslig
finansiering, og søge midler
fra fonde.

Aalborg Ny Teater et skridt nærmere

Med Aalborg Kommunes udmelding om at ville støtte finansieringen af et nyt teater, er
man kommet et skridt nærmere en realisering.
Af Jens Skovgaard
- men støtten er betinget
af at staten også bidrager, ligesom det er nødvendigt at skaffe fondsmidler.

Kulturrådmand i Aalborg
Kommune, Jes Lunde (R)
oplyste i en artikel i hasserisavis i maj (2022/2), at han
arbejdede for at få politisk
støtte til et tilsagn om 5
mio. kr. i 20 år til et nyt Aalborg Teater. Jes Lunde har nu

opnået den nødvendige politiske opbakning til forslaget,
og det er forventningen, at
de første 5 mio. kr. vil blive
givet i 2025. Men forudsætningen er, at staten går
ind og yder støtte. Indtil videre er der dog ikke meget

FROKOST PÅ LATUR
Moderne smørrebrød til frokost kombineret med god
øl, vin & snaps - lige midt i Hasseris Bymidte.
Se vores menu eller bestil bord på:
www.latur.dk

der tyder på, at Kulturministeren vil arbejde aktivt for
at sikre midler til flytningen
af teatret. Forhåbentlig kan
en samlet front af både lokalpolitiker og nordjyske
folketingsmedlemmer overbevise Kulturministeren og
den øvrige Regering om det
både rimelige og nødvendige i at Aalborg også i fremtiden kan tilbyde borgerne
en landsdelsscene i stil med
de øvrige landsdelsscener i
Danmark.
Synlig Støtte
“Vi er super glade for både
at Jes Lunde tog det op, og
at kommunen nu støtter projektet. Både p.g.a. pengene
selvfølgelig, men også fordi
det giver den synlige støtte
til projektet, vi har så meget
brug for”, siger næstformand
i Aalborg Teaters bestyrelse, Henriette von Platen-

Malteribygningen
Teatrets næstformand Henriette von Platen Hallermund
fortæller, at Aalborg Ny
Teater ønskes placeret i den
eksisterende Malteribygning
på ‘Spritgrunden’, samt i en
ny tilbygning. Det samlede
projekt er estimeret til at
koste 380 mio. kr. Med placeringen langs havnen vil den
føje sig ind i rækken af andre
af Aalborgs kulturinstitutioner langs havneområdet.
Presserende
“Behovet er opbygget over
lang tid, og efterhånden er
det blevet temmelig presserende”, siger næstformanden. Det betyder bl.a., at
det kunstneriske arbejde på
det eksisterende teater har
meget trange vilkår. Sceneforholdene forhindrer opsætning af større forestillinger, og gør et samarbejde
med de øvrige landsdelsscener vanskeligt.
Ikke tidssvarende
De nuværende tilskuerforhold er ikke tidssvarende,
og lever derfor ikke op til
nutidens krav om bedre
sæder og mere plads mellem

stolerækkerne. Belysningen
i salen og bedre udluftning
er også tiltrængt. “Vi må
erkende, at de nuværende
forhold ikke virker befordrende for at trække folk i
teatret”, siger næstformanden. Men med de nuværende
forhold står man i det dilemma, at nye stole vil betyde
en væsentlig reduktion i antallet af pladser. Med et nyt
teater vil tilskuerforholdene
derimod kunne forbedres
væsentligt, samtidig med at
kapaciteten vil kunne forøges med ca. 20%, hvilket vil
bringe den samlede kapacitet op på ca. 600 sæder.
Tættere samarbejde
“Med en ny landsdelsscene
i Aalborg vil mulighederne
for et tættere samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner i Nordjylland
forbedres væsentligt,” siger
næstformand Henriette von
Platen-Hallermund. “Vi ønsker at åbne teatret mere op,
og arbejde for flere forskellige typer arrangementer. Et
nyt teater vil kunne sætte
rammen for mange samarbejdsmuligheder til gavn for
hele kulturlivet i Nordjylland”,
siger næstformanden, som
understreger, at man ønsker
at få sat gang i byggeriet
hurtigst muligt, og Styregruppen derfor vil arbejde
aktivt på at få Staten og Regeringen i tale.
Der er en mulighed
Realiseres den kommunale
støtte med de 5 mio. kr. i
20 år, vil der være skabt
mulighed for, at Aalborg
Teater vil kunne optage et
realkreditlån på 100 mio.
Denne model blev brugt da
man byggede Musikkens
Hus, hvilket gav et økonomisk fundament for det videre arbejde med at skaffe
de nødvendige fondsmidler.

Kig ind og nyd din frokost hos os i vores hyggelige lokaler eller
udenfor i sommervejret.

Prøv også vores take-away!
Få bragt frokosten lige til døren med Wolt Levering eller hent
det i butikken når det passer dig.
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Torsdag
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Fredag
Lørdag
Søndag

Tlf. 88 53 96 85

11.00 - 17.30
11.00 - 15.00
Lukket

info@latur.dk

Næstformand i Aalborg Teaters bestyrelse og medlem af Styregruppen for nyt teater, Henriette von Platen-Hallermund.

fordyber sig så meget i vores
samtaler,” fortæller Gunner.
“Der er nogle kvinder, der har
spurgt, om de må gå med,
og der har jeg sagt nej. Jeg
tror, at vi har brug for mandesnakken,” siger Gunner.

Da jeg spurgte, må jeg gå med på turen, var svaret klart: - helst ikke, det er kun for mænd., lyder det fra Gunner Lund (t.h.)

Hasseris Gåklub - kun for mænd
Det er mandag og klokken
nærmer sig ni. Én efter én
dukker mændene op foran
Slagteren i Hasseris Bymidte i fornuftigt fodtøj og
med muntert humør. Det er
tydeligt at mærke, at netop
denne aftale, er noget, som

de alle har glædet sig til.
For hver eneste mandag kl.
9 mødes ‘Hasseris Gå-klub
for Mænd’ i Bymidten, for at
starte ugen med en gåtur
på omkring 5-7 km sammen
med ligesindede, og denne
mandag er de seks, hvor de
andre mandage kan være
helt op mod 16 mandfolk,

Interesseret?
Det eneste krav til medlemmerne er, at man kan gå omkring 7 km i rask tempo, og
så er klubbens medlemmer
typisk over 60 år, men der er
ingen officiel aldersgrænse.
Er du blevet interesseret?
Klik ind på klubbens facebookgruppe: Hasseris Gåklub for Mænd eller duk op
mandage kl. 9 i Hasseris Bymidte til en tur ud i det blå.
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Gunnar Lund manglede et sted at møde andre ligesindede mænd og have nogle gode
‘mandesnakke’, og derfor oprettede han ‘Hasseris Gå-klub for Mænd’, der her et år efter
har 16 medlemmer.
Af Helena Ravnsbæk

Den gode ‘ping-pong’
Klubbens yngste mand er
Peter på 59, og han sætter
også stor pris på samtalerne
på gåturene. De falder ofte
går på de gode gamle dage,
hvor mændene - ofte to og
to - går sammen og deler historier med hinanden.
“Historier vinder nye ting
frem, når man fortæller dem
til andre, og jeg synes, at
det er meget værd at dele
historier med hinanden og
fortælle om det liv, vi har levet. Her taler vi i øjenhøjde
og ‘ping-ponger’ med hinanden,” fortæller Peter.

hvor medlemmerne kører
sammen fra Bymidten og
tager ud og trasker i nye omgivelser.

der trasker afsted på spadseretur.
Kun for mænd
‘Hasseris Gå-klub for Mænd’
fylder ét år til september,
og nye medlemmer kommer hele tiden til. Og selvom
mændene ikke har kendt hinanden, inden de dukkede op

i gåklubben, så går snakken
altid let.
“Vi er alt fra håndværkere til
læger, og når vi går på turen,
så skiftes vi hele tiden med
at gå og snakke med hinanden. Når man så er færdig
med at gå ruten, kan man
helt glemme, hvor vi egentligt har gået, for man går og
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Vidt omkring
For flere af mændene har
det været konerne, der har
sendt dem afsted i gåklubben, men man kan tydeligt
mærke, at de nu nyder den
ugentlige
sammenkomst,
hvor turene tager dem vidt
omkring.
Turene foregår ofte rundt
omkring i Hasseris-området
og gerne væk fra trafikken.
Der bliver dog også arrangeret ture til fx Egholm, Rold
Skov og Hammer Bakker,

Lejemål til
private og erhverv
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Astrid Obels Have

Med bistand fra Hovmøller & Thorups erfarne dødsboteam bliver du ledt trygt
og sikkert gennem dødsbobehandlingen.
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- siger regionsformand Mads Duedahl, da Hasserisavis.dk var på besøg I privaten.
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Thulebakken 34, 1. sal - Hasseris
9870 3800
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Da Hasseris brændte den 18. September 1780

Klokken halv ni udbrød der brand i stuehuset i et husmandssted i den sydlige del af landsbyen, - beboet af Jens Svendsen og familie

Søndergaard i Gl. Hasseris med folkene og ejeren på gårdspladsen parat til at høste engang i 1907. Yderst til højre er det gårdejer Søren Jensen. Søndergaard lå syd for der, hvor branden
opstod og blev derfor ikke påvirket af den, men bygningerne på billeder er fra lang tid efter 1780. Fotografi fra Aalborg Stadsarkiv, fotograf ukendt.
Af Flemming Nielsen
Ved Skt. Hans samles folk om
bålene og fejrer midsommer.
Det er en hyggelig tradition,
som også blev holdt i live i
Gammel Hasseris i år. Traditioner er med til at binde
folk sammen og skabe sammenhold, så fællesskabet
styrkes.
Fællesskabet er vigtigt i
mange sammenhænge i en
bydel, hvor forandringer hele
tiden sætter det eksisterende under pres i det historiske og hyggelige område.
De karakteristiske gadeforløb med Bygaden og gyderne omkring den, er ramme
om et hyggeligt og fredeligt

liv. Men bål og ild er ikke kun
hyggeligt, især ikke i tørkeperioder. Det er følgende
historie et eksempel på.
Tusind års historie
Gammel Hasseris er en gammel landsby med tusind års
historie, og der er naturligvis forekommet mange begivenheder, der har givet
udfordringer for beboerne,
men en enkelt begivenhed i
landsbyens historie træder
frem som den største ulykke.
Den fik afgørende betydning
for landsbyens udvikling og
udseende.
Begivenheden var en omfattende brand, der stort set
lagde landsbyen øde, så den

skulle genopbygges fra bunden.
Branden
Den 18. september 1780
klokken halv ni udbrød der
brand i stuehuset i et husmandssted i den sydlige del
af landsbyen, der var beboet
af Jens Svendsen og familie.
Det lå ved Bygaden omtrent
der, hvor der er indkørsel til
Stadsgartnerens
oplagsplads. Der er ingen, der ved
præcist, hvorfor branden
opstod, men der skulle ikke
så meget til, for at en gnist
fra et ildsted kunne starte
en brand i de små lave huse
med stråtag dengang.

Rengøring til
private &
erhverv
Ninses Rengøring
Ring 40 47 12 65

E-mail: ninse2014@hotmail.com - CVR: 41 57 20 19

Branden opstod efter en
lang, varm og usædvanligt tør sommer, så alt var
knastørt. Samtidig blæste
den dag en stærk kuling fra
sydøst, så ilden havde alle
muligheder for at brede sig
lynhurtigt.
Det var midt i høsten, så
langt de fleste af landsbyens beboere var i marken,
og de børn, der ikke deltog
i høstarbejdet var i skole.
Derfor var der heldigvis ikke
mange hjemme, og derfor
var der heller ikke mange
tilskadekomne og døde,
hvad den kraftige og hurtige
brand ellers sagtens kunne
have medført. Der var kun en

enkelt ældre kvinde, der omkom. Det var den da 70-årige
enke efter husmand Jens
Bystrup, Maren Hansdatter.
Hun havde reddet sin dyne
med ud af sit brændende
hus, men ilden omkring hende i den meget tætte og helt
overtændte bebyggelse var
så kraftig, at hun ikke kunne
komme væk i tide. Hun blev
kvalt af ilden, som det blev
beskrevet i Jyske Efterretninger, Nordjyskes første
navn.
En afdød kvinde lå på samme
tid lige før begravelsen. Hendes legeme brændte også,
og begge afdøde kvinders
rester blev begravet dagen
efter.

BENDER
Bygherre Rådgivning

Kunne ikke stoppes
Den meget voldsomme
brand kunne ikke stoppes,
selvom der kom brandfolk til
fra hele omegnen, inklusive
hele Aalborg bys brandkorps,
og på kun halvanden time
brændte ¾ af landsbyen totalt ned.
Den bestod på den tid af 30
gårde med avlsbygninger og
46 huse, både gadehuse og
husmandssteder med stalde
og værksteder. Af disse var
22 gårde og 35 huse brændt
ned til grunden. Når det
kunne gå så galt, skyldtes
det, at bebyggelsen langs
Bygaden var så tæt, at den
nærmest hang sammen.
Gaden var så smal, at to

Gratis
Indledende
møde!

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
Bender Bygherre Rådgivning | Lars Bender | RING 42 415 113
benderlars50@gmail.com | www.Benderbygherreraadgivning.dk | CVR: 42 86 63 85

hestevogne dårligt kunne
passere hinanden. Desuden
var alle huse stråtækte og
af bindingsværk, så med de
betingelser, der var den dag,
efter tørke og med kraftig
vind fra sydøst, var det
nærmest givet, at det kunne
gå så galt.
Men af asken opstod så den
nye landsby med noget mere
adskilte gårde og huse langs
en noget bredere Bygaden
i det forløb, den har i dag.
Det var væsentligt mere
brandsikkert, og når vi ikke
har mange af de huse tilbage, der blev opført efter
branden, så skyldes det ikke
pludselige katastrofer, men
at landsbyen jo er skiftet fra

at være et landbrugssamfund til at være en bydel i en
moderne storby.
Forfærdelig ulykke
Det var naturligvis en forfærdelig ulykke for landsbyens beboere, hvor de fleste
havde mistet deres hjem
med indbo og alle ejendele.
Alt skulle genopbygges og
nyanskaffes, og der fandtes
ikke på samme måde som
i dag forsikringer. Der blev
samlet penge ind til ofrene
for ulykken i hele landsdelen,
og beboerne kunne trods alt
efter ret kort tid, i løbet af et
år, komme tilbage til en fungerende hverdag med tag
over hovedet. I den sammen-

hæng var det afgørende, at
folk hjalp hinanden, og at
fællesskabet var stærkt og
naturligt. Alle delte vilkår, og
alle hjalp og støttede hinanden. Af ulykken opstod en
bedre bebyggelse med bedre
gadestruktur, som vi kender
den i dag.
Rammen om den hyggelige
bydel med klare præg af
landsby blev skabt efter den
ødelæggende storbrand, så
der kom trods alt noget godt
ud af ulykken.
Men forsigtig omgang med
ild i tørre og varme tider, som
vi kender det i dag, er altid
vigtigt. Det minder denne
historie os om.

Kunsten.dk

Velkommen til
Brasserie Kunstens
nye køkkenchef og
souschef!

Vi glæder os til at forkæle dine sanser.
Vores nye køkkenchef Thomas
Mathiesen kommer fra en stilling
som køkkenchef ved Kaffe Fair. Han
har tidligere arbejdet både på Hotel
d’Angleterre, Comwell Rebild Bakker
og stået for Grilleriet hos Weber.
Cæcilie Dolleris er ny souschef og
konditor. Hun har tidligere arbejdet
på Søllerød Kro og Musikkens Hus,
og du kender måske hendes kager
fra Cakes by Cici. Cæcilie har også
vundet DM i chokolade.

Uanset om du lægger vejen forbi
til kaffe og kage, en treretters
gourmetmenu, lidt lækker aftensmad eller streetfood i Skulpturparken, mestrer Thomas, Cæcilie
og resten af Team Brasserie Kunsten
det hele til perfektion.
Husk, at du ikke skal betale entré,
når du skal i brasseriet eller butikken.
Se aktuelt menukort
på kunsten.dk/menu

ÅBNER SNART:
Kunsten Retro

Husk aftenåbent
på Kunsten

Glæd dig til at gense dit favoritværk
fra Kunstens samling.

Tirsdag – torsdag indtil kl. 21.

Skomagergyden omkring 1930. Alle huse og gårde i den nordlige ende af landsbyen, inklusive
de, der lå i gyderne, brændte ned til grunden. Gadeforløbene blev delvist bevaret, men blev
bredere og bebyggelsen mere spredt efter branden. Fotografi fra Aalborg Stadsarkiv, fotograf udkendt.

Fodboldskole i
efterårsferien?
Nu har du mulighed for at deltage i vores fodboldskole,
mandag den 17. oktober til
onsdag den 19. oktober.
Alle børn i alderen 8 - 15 år
er meget velkommen til at
deltage på vores hyggelige
fodboldskole.
Læs mere og tilmeld dig på
www.aalborgkfumfodbold.dk

Udstillingen Kunsten retro reetablerer
udstillingsarkitekturen fra 1972 med
de karakteristiske hørvægge og
præsenterer et nyt udvalg af kunstværker fra Kunstens samling.

Foredrag, late night shopping, workshops, tegneklub og meget mere.
Se programmet her: Kunsten.dk/
kalender.

Udstillingen åbner 23. sep. kl. 15.00.
Kong Christians Allé 50
DK-9000 Aalborg
kunsten.dk

Nu skal trafikken justeres på Letvadvej
Det kommer også til at omfatte Bygaden Syd, Sofiendalsvej, Sandtuevej og Anna Anchers vej.

Af Palle Bjørnstrup
Allerede for flere år siden,
før der blev bygget i Sofiendals Enge, var der problemer
med trafikken primært på
Bygaden og Letvadvej, dels
grundet til- og frakørsel til
Ny Nibevej, dels trafikstrømmen til City Syd.
Man må sige, at siden der
er kommet byggeri i Sofiendals Enge, (og der er
ikke udbygget endnu), er
de trafikale problemer ikke
blevet mindre – og der har
også længe været udtrykt
ønske om cykelstier langs
Letvadvej. Det er så i første
omgang blevet reguleret via
”cykelstriber”.
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Men nu sker der noget
Aalborg Byråd har som noget af det første d. 15. August 2022 godkendt en ekspropriations-plan, der er en
vigtig del for at skaffe ekstra
areal til etablering af signalreguleringer i to vejkryds og
til etablering af cykelstier.
De to lyskryds etableres
ved henholdsvis Bygaden/
Sofiendalsvej/Letvadvej/
Sandtuevej og ved Anna
Anchersvej/Letvadvej.
I
alt bliver der eksproprieret
2.415 kvm. fra omliggende
ejendomme og arealer.
Der har i forbindelse med
ekspropriering været en
åstedsforretning med efterfølgende klagemuligheder.
Der er taget højde for flere
klager i forskelligt omfang,
bl.a. med flytning af en buslomme og nogle adgangsforhold.
Overordnet siger Aalborg
Kommune, at det handler
om at sikre bedre forhold
for skolebørn og cyklister
generelt i området, ligesom
de to lyskryds skal forbedre
trafikafviklingen i krydsene.
Anlægsarbejdet forventes
at komme til at foregå i perioden august 2022 – april
2023.

To fluer med ét smæk
Aalborg Kommune søger
at slå flere fluer i et smæk.
For at minimere gener mest
muligt og effektivisere
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Det lyder jo vældig fornuftigt, selvom det selvfølgelig
forlænger projektet rent
tidsmæssigt.
Ved de nævnte to kryds vil
det være nødvendigt at udvide med ekstra vejbaner til
højre og venstresving. Sammen med etableringen af
signalanlæggene vil der
blive etableret cykelstier i
forbindelse med disse og der
vil blive etableret en krydsningshelle ved Follingstien
for at give bløde trafikanter
bedre forhold på strækningen.
For at skaffe den fornødne
plads har det været nødvendigt at ekspropriere.
Aalborg Kommune halter
bagefter
De trafikproblemer man nu
søger at løse på primært
Letvadvej, har været kendt i
årevis, og også før der blev
bygget i Sofiendals Enge.
Det må da være oplagt, at
når man f.eks. godkender
byggeri af 1.400 nye boliger
i et område, der ikke har haft
adgang til et vejnet, at man
påbegynder udbygningen af
infrastruktur i området stort
set samtidig med, at byggeriet begynder i det pågældende område.
Og infrastruktur er mange
ting, bl.a. også vandforsyning, som det viser sig ikke er
tilstrækkelig til det nye byggeri på Stigsborg-området i
Nørresundby.
Det bliver også spændende
at se, om der findes en infrastrukturplan i forbindelse
med den ændrede anvendelse af Sygehus Nord området, der skal udbygges med
nye bygninger udover de
bestående, altså et meget
stort nyt boligområde, med
deraf følgende trafikmønstre m.v.
Byen skal kunne leve
Der er dejligt gang i Aalborg
med ca. 2.000 nye indbyggere om året, men der skal
nødvendigvis være en infrastruktur, der gør at byen kan
leve, og bl.a. kunne tilbyde
borgerne de bedst mulige
trafikale forhold – ellers bliver
der surt at bo et givet sted,
hvis man aldrig populært
sagt kan komme til eller fra.
Så Aalborg Kommune – venligst lidt mere fokus på infrastruktur allerede i starten af
givne projekter!

Intimkoncert med
Hilda & Keld Heick
Velkomst den 8. August med de forventningsfulde unge mennesker.

Skolestart på Hasseris Gymnasium & IB
World School
Sommer, august og godt vejr er lig med skolestart over hele landet
Af redaktionen
– også her på Hasseris Gymnasium, hvor 335 forventningsfulde unge mennesker
fra hele verden havde deres
første skoledag den 8. august enten på den danske
STX-uddannelse eller den

internationale
”International Baccalaureate” (IB).
De blev mødt af en række
tutorer, der alle har gået på
gymnasiet i et år og kender
skolen godt, og som stod
klar til at modtage dem med
rundvisninger,
navnelege
og en masse sociale aktiv-

iteter, som både skal give
viden om gymnasielivet og
skolen værdier, men først
og fremmest skabe tryghed
i forhold til de mange nye sociale relationer, de nye elever
skal i gang med at indgå i.
Der har fx været fælleskor,
hytteture til Livø og Sæby,

fest for 1-årseleverne og et
stort orienteringsløb rund på
skolens område, hvor eleverne kunne møde repræsentanter for de mange frivillige
aktiviteter, der er på skolen
igennem skoleåret.

Hasseris Grundejerforening inviterer til
hyggelig aften torsdag d. 15. september
kl. 19.30 i Kirkesalen, Hasseris Kirke.
Af redaktionen
Hilda og Keld kan opleves
til en sjælden intimkoncert, hvor de sidder tæt
på publikum og optræder
på afslappet vis. Duoen
vælger fra deres meget
store bagkatalog sange,
som de netop på denne
aften har lyst til at synge
og spille – lige der og nu.
Men du vil sikkert kunne
nynne eller synge med på
mange af dem.
Der er lagt op til en hy-

rg
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MØBELPOLSTRER
Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen,
7’er stolen og andre arkitekttegnede møbler.

Ring og få et
uforbindende
tilbud

Vi ombetrækker
alle slags møbler

www.jt-mobler.dk

JT møbler
Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28

ggeaften som indledes
med et miniforedrag af en
repræsentant fra Havefirmaet Buus “Efterår i haven” og hvor der serveres
gratis drinks i pausen
mellem Hilda & Kelds to
afdelinger.
Hvor: Hasseris Kirke
Hvornår: 15. september kl.
19.30
Pris: 95 kr. pr person.
OBS.: Begrænsede pladser.
Billetter bestilles via
foreningens hjemmeside.

Til søs med Andreas og kammeraterne

Sammen med tre efterskolekammerater drog Andreas Bjerre Mentz, 18, til Antwerpen i Belgien for at gå ombord på sejlskibet LOA, der
skulle deltage The Tall Ships Races sidste strækning til Aalborg.

Ude på Nordsøen med sejlskibet Loa
Af Helena Ravnsbæk
Omkring to uger før The
Tall Ships Races begyndte
i Aalborg mødte de fire efterskolevenner op ved Musikkens Hus i Aalborg den 23.
juli 2022 med al sin bagage,
for at springe på bussen mod
Antwerpen.
Stemningen var sitrende, for
det var nu, at deres års lange
planlægning blev ført ud i
livet, og de skulle om timer
gå ombord på sejlskibet LOA,
for at deltage i dette års Tall
Ships Race.
Modsat vennerne havde
Andreas Bjerre Mentz dog
været ombord på det aalborgensiske tremastede sejlskib
før, men aldrig i to uger ad
gangen.
”Vi har alle sammen haft
sejladslinjen på Ranum Efterskole, og derfor har vi jo
alle både en interesse og
kendskab for sejlads,” siger
Andreas, der nu går i 2.g på
Aalborg Katedralskole.

Få mere byliv
for pengene…
Skriv dig op på abhim.dk

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

Bred besætning
Vennerne kom til Antwerpen
den 24. juli og gik ombord på
LOA. Her blev de introduceret for dagligdagen på skibet
og for de andre medlemmer
af besætningen.
Sejlskibet LOA har en fast
del af besætningen, som
består af skipper, styrmand,

maskinchef, maskinmester,
hovmester og bådsmand,
og resten af de 32 ombord
var frivillige som Andreas og
vennerne.
Blandt dem, der gik ombord
i Antwerpen, spændte alderen fra 15 til 30 år, husker
Andreas, hvor der hurtigt på
tværs af alder blev opbygget
et stærkt fællesskab med et
fælles mål: Få LOA til Aalborg.
Den 25. juli lagde LOA fra kaj
fra den belgiske havneby og
satte sejl mod Nordjylland.
Vagter til søs
Ombord på det 90 år gamle
skib blev dagens gøremål
inddelt i fire forskellige
kasketter, som besætningen på skift havde på med
vagtskifte hver fjerde time.
De fire forskellige roller
roterede i rækkefølgen; sejlvagter, hvor man skulle være
på dækket og sørge for at sejladsen gik ordentligt for; arbejdsvagter, hvor man skulle
lave mad, vaske op, gøre rent
og andre praktiske gøremål,
der gjorde det muligt, at 32
mennesker boede sammen
på skibet; dækvagter, hvor
man hjalp til, hvor der var behov for det; og frivagter, hvor
man som ordet antyder holdt
fri, og de fleste valgte her at
sove, fortæller Andreas.

Under dæk
Og det var vigtigt at sove,
når man havde fri, fortæller
Andreas. Her lagde man sig
ned under dækket i det store
åbne rum. Langs skibssiderne var fastmonteret 27
køjer i tre niveauer, som hver
var en halv meter bred og
to meter lang, husker Andreas. På væggen i hver køje
havde man et lille skab med
skydelåger, hvor man kunne
gemme sine personlige ejendele.
”Da vi kom ombord på skibet,
og kom ned under dækket
med vores opbakning og
fandt vores køjer, sagde min
ven William, at han var positiv overrasket over pladsen.
Det var sjovt, for jeg ved ikke,
hvad han havde forestillet
sig. Måske kosteskabe?” griner Andreas.
Der var ikke meget med
plads, mener Andreas, men
ikke desto mindre skulle
rummet under dæk kun bruges til at holde fri og sove,
så selvom pladsen var ”lidt
presset”, så fungerede det
efter hensigten.
Søsygeramt under dækket
Det er ikke mange negative
ting ved livet til søs, Andreas
kan berette om, men én ting
har alligevel været en hård
nyser for især landkrabberne.

”Der var lidt hårde tider undervejs, hvor nogen blev
ramt ret meget af søsyge.
Det værste ved turen var, at
da vi kom ud på Nordsøen,
havde jeg en konstant knugende og kvalmende fornemmelse i maven. Det var
heller ikke rart at se, andre
ligge ned i to dage, fordi de
havde det så skidt,” fortæller
den 18 årige sejladsdeltager, som selv måtte tage flere
vagter for andre, mens de lå
søsygeramt under dækket.
På skibet har man dog taget
søsygen med et smil, for
selvom oplevelsen med at
hænge ud over rælingen kan
være forfærdelig og demotiverende, så venter et sammenhold på den anden side,
når bølgerne igen finder ro,
hvor man kan grine af det
sammen, husker Andreas.
God udsigt i Aalborg
Havn
LOA sejlede tilbage til Aalborg Havn onsdag den 3. august 2022, og for Andreas
og de andre var det en stor
oplevelse at komme ind med
udsigt til, hvad der skulle
foregå de næste dage til
The Tall Ships Races.
”Det var en kæmpe oplevelse at komme ind i havnen
og lægge til sammen med
de andre skibe, og i løbet af
dagen holdt vi øje med de
andre skibe, der kom ind, og
stemningen blev bare bedre

og bedre,” fortæller Andreas.
På turen har Andreas fået et
endnu større indblik i sejladsverden, og som han føler sig
godt tilrette i. Det, som især
tiltaler den unge mand, er at
være afskåret fra hverdagen
og tilstede i nuet.
”Det var fedt og befriende at
være ude på Nordsøen. Her
er din verden dét skib, som
du er ombord på. Der er ikke
nogen forbindelse til noget
andet. Man fokuserer i stedet på, hvordan man kommunikerer og er sammen med
andre mennesker. Det har
været godt at være væk fra
hverdagen og internettet.”
Andreas
Bjerre
Mentz
fortæller, at han langt fra er
færdig med at sejle, selvom
tiden til søs på nuværende
tidspunkt begrænses af
gymnasiet. Han tager dog på
flere aftensejladser på LOA,
mens han stærkt overvejer
at skulle være med i endnu
et Tall Ship Race eller andre
fremtidige togter.

Theodor Ramsing, William
Nyborg, Jonas Pipper og Andreas Mentz ved Musikkens
Hus inden afgang

Danske Bank flytter - men en etage op
Snart går en større ombygningen i gang i Danske
Banks lokaler i Hasseris Bymidte. Banken bliver i den
samme bygning, men rykker
op på 1. sal, hvor der i dag
er et stort uudnyttet lokale.
Da der er tale om en større
ombygning, vil Danske Bank
fra midten af september
og et stykke ind i næste år
være at finde i midlertidige
lokaler i Bymidten. Her vil
der i byggeperioden blive
opstillet et mobilt kontor på
parkeringspladsen.
Vi glæder os
Morten Bak Dyrby, der er
souschef for Aalborg-området, ser frem til at kunne
byde eksisterende og nye
kunder velkommen i bankens nye lokaler.
Da vi først begyndte at
kigge på de perspektiver
og muligheder, der vil opstå ved at flytte til de nye
lokaler på 1. sal, gik vi straks
i gang med finde ud af, hvad
der kunne lade sig gøre.
Siden da, har vi haft en god
og konstruktiv dialog med
både vores udlejer og kommunen om vores drømme

for fremtiden på matriklen.
Vi ser derfor frem til at
kunne ønske vores kunder
velkommen i nye tidssvarende og indbydende lokaler, der vil byde på et mere
moderne miljø for alle, der
kommer i banken. Vi glæder
os samtidig over, at der fremover vil være plads til nye
forretninger i stueetagen.
Vi er glade for, at vi under
ombygningsperioden stadig vil være tilstede i Hasseris, ligesom vi fortsat vil
have en pengeautomat tilknyttet afdelingen.
Danske Bank forventer at
kunne flytte ind i de nye
lokaler på 1. sal i sommeren
2023.

Souschef Morten Bak Dyrby
er ser frem til at byde velkommen.

Rådmand stemmer imod sin egen forvaltning

Hvor meget må der bygges på den tidligere børnehavegrund på Las Poulsens Vej 50?

Her ses det vedtagne projektforslag med de 8 ejerlejligheder.
Af Jens Skovgaard
Det spørgsmål har By- og
Landskabsforvaltningen diskuteret med ejeren, Torben
Nielsen, i mere end et år,
men nu har et flertal i Byog Landskabsudvalget med
rådmand Jan Nymark Thaysen i spidsen tilsyneladende
stemt imod forvaltningens
indstilling og besluttet om
at lade Torben Nielsen bygge otte af de ni rækkehuse,
som han i første omgang ønskede.
Turbulent sagsforløb
Et i forvejen noget turbulent
sagsforløb har fået endnu et
tvist, idet By- og Landskabsudvalget har godkendt et
projektforslag fra bygherren, Torben Nielsen, som indeholder 8 nye rækkehuse, i
stedet for de 6, som By- og
Landskabsforvaltningen
havde indstillet til udvalget. I
sig selv er det usædvanligt,
at en indstilling fra forvaltningen nedstemmes, men

mere usædvanligt er det, at
den politiske chef for forvaltningen også stemmer
imod sin egen forvaltnings
indstilling.
Overraskende drejning
Sagen om den tidligere
børnehave i Gl. Hasseris
Landsby tog en overraskende drejning på mødet i Byog Landskabsforvaltningen
den 26. juni. Her havde forvaltningen indstillet, at udvalget fastholdt den såkaldte
startredegørelse.
Normalt kan man gå ud fra, at
en indstilling fra forvaltningen har rådmandens støtte,
men ved behandlingen af
punktet, stemte rådmand Jan
Nymark Thaysen (V), Peter
Lindholt (V), Lisbeth Lauritsen (S), Helle Frederiksen (S)
imod indstillingen, idet man
tilkendegav, at man ønskede,
at ejeren får tilladelse til at
gennemføre sit projekt med
8 huse. Det øvrige udvalg,
bestående af Vibeke Gamst
(C), Jane Østergaard (SF) og

Anna Aaen (Ø) støttede indstillingen, som altså omfatter 6 huse. Dog ønskede man
at bevare stien fra Bygaden,
som i forvaltningens indstilling var fjernet.
Velsignelse fra ejerforeningen
Ejeren, Torben Nielsens projekt med de 8 huse er kommet på banen efter at han
havde fået afslag på at bygge 9 huse på grunden. Angiveligt havde han derefter
kontaktet ejerforeningen i
Las Poulsens Have, og havde
opnået dens velsignelse til
at forøge antallet af huse
fra de 6 til 8. Herefter har
Torben Nielsen fremsendt
forslaget, som forvaltningen
altså havde afvist, idet de
ønskede at fastholde den
oprindelige startredegørelse
med de 6 huse.
“Mellemformstyre”
Vi har spurgt rådmand Jan
Nymark Thaysen om hvordan sådan en situation kan

- tæt på de lokale

hasserisavis.dk
-

- lokale nyheder hver dag

opstå, når han som rådmand
sidder som politisk chef for
By- og Landskabsforvaltningen.
Rådmanden henviser i sit
svar til, at Aalborg Kommune
har et såkaldt ‘Mellemformstyre’, hvilket betyder, at de
enkelte forvaltningsområder
er udvalgsstyrede, eller sagt
med andre ord, så er det
den enkelte forvaltning, der
indstiller sagen til udvalget, og rådmanden er i den
sammenhæng ‘kun’ et af 7
medlemmer. Rådmanden er
politisk chef for sin forvaltning, men det er altså ikke
rådmanden, der bestemmer
indholdet af den enkelte
indstilling. Denne styreform
bruges også i f.eks. København, mens man i Århus har
et Magistratstyre, hvor det
er rådmanden, der bestemmer hvad der skal indstilles
til Byrådet.
Overrasket
Vi har også bedt Vibeke
Gamst kommentere sags-

forløbet. Hun var selv overrasket over rådmandens
beslutning, men bekræfter
rådmandens fremstilling, og
bemærker i øvrigt ‘lidt tørt’,
at det vist først med den nye
rådmand er gået op for Byog Landskabsforvaltningen,
at det ikke er rådmanden,
der bestemmer indholdet
af en indstilling til udvalget,
underforstået, at det har
været en mangeårig ‘regel’ i
By- og Landskabsforvaltningen, at stadsarkitekten og
de andre forvaltningschefer
aftalte indstillingerne, inden
de blev forelagt udvalget. I
praksis betød det derfor, at
der næsten pr. definition var
flertal for en indstilling.
I sit svar skriver rådmanden
endvidere, at “Det sker faktisk løbende, at der kan være
forskel på den faglige indstilling fra forvaltningen, og
så den politiske holdning. For
nylig var der eksempelvis en
sag på dagsordenen i Klimaog Miljøforvaltningen, hvor

ingen af udvalgets medlemmer kunne bakke op om
forvaltningens indstilling”.
Men han skal altså udenfor
sin egen forvaltning for at
finde et eksempel på at rådmanden har stemt imod en
indstilling.
Tradition i strid med
beslutning
Rådmand Jan Nymark Thaysen håndhæver altså princippet om mellemforstyre,
der er politisk besluttet ved
byrådet. Noget kunne altså
tyde på, at man i årevis, og
under skiftende rådmænd
har videreført en tradition i
strid med byrådets beslutning om at den enkelte forvaltning står frit i forhold til
rådmanden for at forelægge
det politiske udvalg sin faglige indstilling, også selv
om den er i strid med rådmandens holdning.

Har
du set
netavisen
i dag?
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Læs mere om alle fordelene
på aalborgteater.dk

Det gode boligkvarter - nye retningslinjer

Med ‘Det gode boligkvarter’ har Aalborg Kommune indført et sæt regler for bebyggelse i parcelhusområder. Hensigten er både at give
boligejerne og administrationen et værktøj, når der skal bygges nyt eller eksisterende byggeri skal ombygges.
Af Jens Skovgaard
Baggrunden for de nye retningslinjer gøres der rede for
i introduktionen, hvor man
bl.a. skriver: “Villa og parcelhuskvarterene er under pres
med omfattende ombygninger og nedrivninger, og
ny ‘fremmed’ bebyggelse og
fortætning.”

I forvejen har Aalborg Kommune en såkaldt Arkitekturpolitik, herunder en politik
for højhusbyggeri. Nu barsler
kommunen så med en ‘Parcelhuspolitik’. Presset på
byggemyndighederne
for
at behandle byggesager er
stort, og den nye politik skal
derfor også ses som et administrationsgrundlag, der

giver
byggesagsbehandlerne et værktøj, så sagsbehandlingen bliver nemmere
og mere ensartet.
Afgjort ud fra skøn
Mange af sagerne bliver afgjort ud fra skøn foretaget
af den enkelte sagsbehandler. Det er ofte overladt til
den enkelte sagsbehandler

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

at vurdere om et nybyggeri
eller en større ombygning
kan tillades i et givent område, og den opfattelse, som
borgerne sidder tilbage med
er ofte, at der administreres
for lemfældigt, og uden en
rød tråd.
Det skal det nye appendix til
Arkitekturpolitikken forsøge
at råde bod på med vedtagelsen af de nye retningslinjer: ‘Det gode boligkvarter’.
Det understreges i Læsevejledningen, at: “Det vil ikke
være alle emner eller anbefalinger, der giver mening til
alle huse - heller ikke inden
for den samme tidsperiode.
Det vigtigste er, at et nyt
projekt forholder sig til sine
omgivelser såvel som den
enkelte grund - og det er
uanset om der er tale om
om- til- eller nybyggeri.”
Retningslinijer eller
vejledninger
Selv om det kaldes ‘Retningslinjer’, er der dog reelt
tale om ‘Vejledninger’, idet
de eksisterende byggelove,
Bygningsreglement, Kommune- og Lokalplaner fortsat er gældende. Retningslinjerne skal derfor ses som
et supplement, der forsøger
at give en samlet og mere
overskuelig beskrivelse af,
hvordan man bør bygge for
at opnå det, som de mange
love og planer beskriver.
Large, Medium og Small
I lighed med arkitektur- og
Højhuspolitikken
anskuer
retningslinjerne for parcelhusbyggeri emnet ud fra
tre vinkler: Large, Medium
og Small. Under ‘Large’ behandles det område, som
et byggeri skal indgå i. ‘Medium’ beskriver den grund,
som huset skal placeres på,

og under ‘Small’ ses på selve
husets arkitektur og materialevalg.
Opdelt efter årstal
Dokumentet er desuden opdelt, således at ‘Villaer før
1940’, ‘1940-60 -Selvbyggerhuse’ og ‘Efter 1960
-Parcelhuse’ har fået hver
sit kapitel, som rummer en
beskrivelse af karakteristika
for den enkelte kategori, og
en række anbefalinger, som
man bør følge ved ombygning. Disse anbefalinger er ret
specifikke. Under beskrivelse
af de tre kategorier beskrives
de typiske stilretninger, og
der gives anbefalinger til,
hvordan man kan bevare husets stilart gennem valg af
materialer og placering af
tilbygninger og garager.
Harmoni og ensartethed
Et gennemgående træk er,
at der tilstræbes størst mulig harmoni og ensartethed
ved placering af huse, anlæggelse af forhaver og
etablering af levende hegn.
Hvor husene er placeret
med facade mod vej, understreger retningslinjerne, at
nybyggeri skal orientere sig
på samme måde. Garager
og anden sekundær bebyggelse skal underlægges
hovedhuset, så huset fremstår som det primære og
dominerende element. Den
belagte del af grunden må
maks. udgøre 20% fratrukket bygningens fodaftryk.
Perlegrus eller fliser som
belægning i hele forhaven
anbefales ikke, og det understreges, at “Særligt ud
mod vejen skal det belagte
areal minimeres for at sikre
grønne forhaver.”
Behov
At der er behov for de nye

retningslinjer, kan enhver,
der bevæger sig rundt i villaog parcelhusområderne hurtigt konstatere. Gadeforløb
fremstår som et virvar af
forskelligartede huse, som
bærer præg af, at en bygherre har købt et gammelt
hus, som vedkommende
enten ombygger totalt
eller nedriver og erstatter
af et moderne funkisbyggeri, der stikker fuldstændig
ud. Al beplantning fjernes
fra grunden, og forhaven
belægges med fliser og
grus. Den enkelte husejer
får dermed sikkert sit drømmehus, men området mister
helt sin identitet og en stor
del af den herlighedsværdig,
der sikkert var medvirkende
til, at husejeren oprindelig
faldt for området.
For at bremse denne udvikling, er det derfor vigtigt,
at man i byggesagsbehandlingen stiller krav til bygherren om at efterleve de retningslinjer, som er et vigtigt
værktøj i bestræbelserne på
at fremtidssikre herlighedsværdien og attraktionen i
vores villa- og parcelhusområder.
Formidling af nye retningslinjer
Det må være et oplagt emne
for Grundejerforeningerne
at formidle de nye retningslinjer til deres medlemmer
gennem foredrag og ved at
inddrage reningslinjerne i deres kommunikation via breve
og hjemmesider.
Retningslinjerne kan findes
via linket: https://referater.
aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/
Pdf.aspx?pdf

- tidligere Aalborg Haandværkerforening

Vi kæmper for alle de små og mellemstore
virksomheder og belønner deres talentudvikling
Med 1400 medlemmer er SMVaalborg Nordjyllands største erhvervspolitiske forening. Vi er alle de små og mellemstore virksomheders talerør alle de steder, hvor der udveksles ideer og træffes beslutninger af betydning for deres
rammebetingelser og livsvilkår; f.eks i Aalborg Erhvervsråd og Aalborg Alliancen.
Siden foreningen blev stiftet i 1848 som Aalborg Haandværkerforening har de unges uddannelse været vores hjertesag. Uden de dygtige unge håndværkere går samfundet i stå. Derfor belønner vi sammen med mesterforeninger
og laug talentudviklingen.
I år har vi uddelt legater for 300.000 kr., til unge, som vil dygtiggøre sig yderligere gennem studier og arbejde i
udlandet. Vi har fingeren på de unges puls, er repræsenteret i ledergruppen for Aalborg Kommunes ungestrategi
og er aktive i den gæstelærerordning, som skal inspirere folkeskolelever til at vælge en håndværkeruddannelse.

En del af noget større
Som en del af SMVdanmark med de 18.000 medlemmer tænker SMVaalborg også på den nationale udvikling for
de små og mellemstore virksomheder.
SMVdanmark har været en aktiv inspirator og igangsætter i relation til de politiske initiativer, der er taget for at
afbøde virkningerne af Corona krisen. I udformningen af hjælpepakkerne har SMVdanmark påtaget sig ansvaret
som de små og mellemstore virksomheders talerør.
At SMVdanmarks politiske indflydelse respekteres bredt, fremgår af, at organisationens model til en bedre barselsordning er indskrevet i den aktuelle finanslov. Kun 8 % af ny virksomheder bliver i dag stiftet af kvinder under 35
år. Det er ikke ligestilling. Udgangspunktet i SMVdanmarks model er, at selvstændige i stedet for dagpenge kan
modtage op til 31.000 kr. om måneden under barsel.
Som medlem af SMVaalborg kan du være med til at skabe nytænkning og fremskridt både lokalt og nationalt. Til
gavn for små og mellemstore virksomheder i alle brancher og for de unge, der kan se en fremtid som efterspurgte,
faglærte håndværkere.
SMVaalborg er bl.a. repræsenteret i: Aalborg Erhvervsråd, Styregruppen for Aalborg Kommunes ungestrategi,
AalborgAlliancen, Erhvervshus Nordjylland og SMVdanmark med 18.000 medlemsvirksomheder.
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Blandt SMVaalborgs kollektive medlemsorganisationer er: Aalborg Tømrer- og Murerlaug, TEKNIQ Aalborg og Himmerland, Aalborg Frisørlaug,
Aalborg og Nørresundby Malerlaug, Aalborg Smedelaug, Maskinmesterforeningen, Slagtermesterforeningen, Dansk Bilbrancheråd og Nibe Erhvervsråd.

SMVaalborg de lokale laug og mesterforeninger, TECHCOLLEGE Aalborg og Aalborg Kommune står bag den årlige legatuddeling, hvor de unge, der har gjort sig specielt bemærket, får en pris.

Vi ønsker en lys fremtid for fagligheden
Der står altid dygtige fagfolk bag godt håndværk, og det ændrer sig ikke i fremtiden
Af redaktionen
Flere unge og deres forældre
skal blot have øjnene op for,
at der er positive perspektiver i at vælge en erhvervsuddannelse og en karriere
som håndværker. Men det
skal være et bevidst valg for
de unge, og ikke kun fordi at
karaktererne i folkeskolen
ikke gav adgang til det ofte nemme valg – gymnasiet.
“En uddannelse som håndværker udelukker ikke, at
man kan tage en mere boglig
uddannelse før, under eller
efter, man har været under
uddannelse som f.eks. slagter, automekaniker eller tømrer,” forklarer Svend Aage
Suhr, formand for SMVaalborg – den tidligere Aalborg
Haandværkerforening
og
fortsætter:
“Det er jo de små og mellemstore
virksomheder,
der præger det danske er-

hvervsliv, og det er der, de
fleste har job og får deres
karriere.
Håndværksvirksomhederne fylder godt,
når man snakker om SMV’er
(red.:små og mellemstore
virksomheder), og det er her,
man har brug for dygtige
kompetente medarbejdere i
fremtiden.“
Så det er en kendsgerning,
at praktisk taget intet sker,
uden at der har været en faglært håndværker involveret. Og i f.eks. byggebranchen
er der masser af job, gode
lønninger - og karrieremuligheder som leder eller
selvstændig. Alligevel har
byggefagene og f.eks. slagterfaget samt autobranchen
svært ved at rekruttere tilstrækkeligt med unge.
Brug hoved og hænder
Det gør SMVaalborg noget
ved. Interesseorganisationens største mærkesag er
nemlig at markedsføre de

faglige uddannelser og gøre
de unge opmærksomme
på, at der er en fremtid i at
kunne bruge både hoved og
hænder.

eller lærerne tilråder. Gymnasievejen er efter vores
mening ikke det eneste, der
duer for en 15-17-årig, som
skal vælge levevej.”

“Mange faglærte bliver enten leder eller selvstændig i
løbet af deres arbejdsliv. Og
langt de fleste opnår både
at tjene gode penge og få
kvalitet i deres arbejdsliv,”
uddyber Svend Aage Suhr.
SMVaalborg værdsætter og
støtter de faglige uddannelser på mange områder.
Hvert år påskønnes en række
dygtige lærlinge i mange fag
med priser og legater ved
den årlige legatfest. Her uddeles også rejselegater til
studieophold i udlandet.
“Så ofte vi kan, deltager vi
desuden sammen med lærlinge på folkeskolerne for at
udbrede en positiv tilgang
til håndværksfagene, så de
unge ikke vælger forkert
eller blot gør som mor og far

Hjælper små og store
virksomheder
Ifølge Svend Aage Suhr er
SMVaalborg
Nordjyllands
største erhvervspolitiske organisation med over 1200
medlemmer. Organisationen
er en del af SMVdanmark,
som har 18.000 medlemmer
på landsplan.
“SMVaalborg er for både
store og små virksomheder.
Vi har VVS-firmaer, elektrikere, byggefirmaer, maskinmestre, frisører, guldsmede,
automekanikere og andre
håndværkere som medlemmer,” oplyser Svend Aage.
“Vi sætter blandt andet
fokus på mulighederne ved
arrangementer, som kan
læses i vores medlemsblad
Håndværk & Uddannelse,
der også ligger på hjemmesiden
smvaalborg.dk,”
fortæller Svend Aage og han
fortsætter:
“Vi har selvfølgelig respekt
for, hvad højtuddannede kan
bidrage med i erhvervslivet,
og vi lægger vægt på at
fremme mulighederne for
at ansætte akademikere
i byggefagene. Et fagligt
miks er optimalt.”
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Større respekt for håndværk
Det at synliggøre håndværket og at gøre dets indflydelse gældende, er et formål, som bedst har mening
gennem en stadig rekruttering og uddannelse af
nye generationer. Derfor ser

foreningen det som et overordnet formål at medvirke
til at motivere unge til at gå
ind i håndværkerfagene og
gennem de årlige legatuddelinger fra foreningens
fond belønne foreningens
faglig dygtighed og opmuntre til fortsat uddannelse. I år blev der uddelt
ca. 200.000 kr. til en række
unge, der har valgt håndværket til.
“Lige nu er der stor opmærksomhed på, at ingen unge vil
være skolelærere, pædagoger social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker,
selvom der er behov for
dem. Og selvfølgelig skal der
politisk gøres noget for, at
de nævnte fagområder kan
rekruttere medarbejdere i
fremtiden,” siger Svend Aage
Suhr, der selv har været chef
på TECHCOLLEGE Aalborg.
SMVaalborg mener, at der
er for lidt fokus på, at de faglige og håndværksmæssige
uddannelser har svært ved
at tiltrække nok kvalificerede
og motiverede unge.
Mere respekt og positiv
omtale
Håndværksfagene skal have
mere respekt og positiv omtale, end de får lige nu.
“Alle beundrer jo de produkter og bygninger, som
dygtige håndværkere udretter og frembringer, så fremtidig vækst og velfærd skal
sikres ved, at flere vælger
den faglige vej. Og alle de
faglige uddannelser udvikler
sig i takt med ændringer på
energiområdet, materialevalg i byggeriet, opmærksomhed på klima, bæredygtighed
og co2 udledningen. Så der

er nogen også vigtige udfordringer i håndværksfagene.
Noget, der kræver en indsats
– også af de unge.”
“Det er jo ikke alle unge, der
skal være youtubere eller influencer eller leve af at være
med i X-faktor. Der er jo ingen boliger eller virksomheder bliver bygget af sig selv,
og der bliver heller ingen
større infrastrukturprojekter
gennemført, uden at der er
nogen, der tager hænderne
op af lommen. Der er heller
ikke meget kød at hente hos
slagteren eller biler, der kan
køre på vejene, med mindre
der har været en fagligt uddannet ind over. Samfundet
bygger på, at der er nogen,
der præsterer i dagligdagen
og frembringer de goder og
huse, vi har brug for,” slutter
Svend Aage Suhr.
Nogle af SMVaalborg erhvervspolitiske indsatsområder:
• Rekruttering af unge
til håndværk
• Innovation, vækst og
udvikling
• Start af egen virksomhed
• Styrkelsen af erhvervsuddannelserne
• Færre administrative
byrder
• Ledelsesudvikling
Som medlem kan optages:
• Enhver håndværker og
industrivirksomhed
• Håndværkerlaug og
mesterforeninger
• Privatpersoner som
kulturmedlemmer

Aalborg KFUM forlænger
fodboldsskoleaftale

Arrangementer og gudstjenester
i HASSERIS KIRKE
Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg

Søndag den 4.9. Hils på den nye organist

I umiddelbar forlængelse af højmessen, er der
mulighed for alle til, før udstillingen åbnes, at
hilse Hasseris Kirkes nye organist, Anita
Hyldgård Samsing, velkommen.

Aalborg KFUM meddeler, at fodboldskole-aftalen med Select Technica Academy er blevet forlænget med yderligere tre år til 2025.
Af redaktionen
Omgivet af et fantastisk
dansk sommervejr fik Aalborg KFUM evalueret dette
års Technica Academy 2022.
Årets udgave var den 6.
udgave, som var en vellykket
uge med 302 deltagere og
35 trænere.
Den store succes betyder, at
Aalborg KFUM og Technica
har lavet en ny 3-årig fodboldskoleaftale, der betyder,
at der hver sommer frem til
sommeren 2025 vil være
Technica Academy på det

flotte fodboldanlæg i Aalborg.
En klar fodboldsfilosofi
Formålet med Technica er, at
fodboldbørn, deres forældre
og trænere får inspiration
til, hvordan man gennem et
optimalt udviklingsmiljø og
et progressivt træningsforløb kan opnå et højt teknisk
niveau, som danner grundlag
for, at den enkelte spiller får
mulighed for at udvikle sine
fodboldfærdigheder på bedste vis.
I Technica Football findes

en klar fodboldfilosofi, om
at spillere, der vil indgå på
et topmoderne fodboldhold,
skal være kropstekniske
fodboldintelligente
samt
besidde et højt boldteknisk
niveau.
Derfor er det med stor
glæde, at Aalborg KFUM kan
fortsætte det succesfulde
samarbejde med at tilbyde
fodboldskole til børn sammen med Select Technica
Academy.

Søndag den 4.9. kl. 11.30 Fernisering
Vi har, efter højmessen, fornøjelsen af at kunne
åbne en udstilling med værker af den nordjyske
billedkunstner Jytte Blennum, der ligeledes vil
være tilstede og motivere udstillingen
Onsdag den 7.9. kl. 14.30 Kontaktklubben
”De magiske øer- mit land Færøerne”
Under denne titel vil pastor emeritus Lisbeth
Solmunde Michelsen holde foredrag om
Færøerne, hvor hun voksede op før sit virke
som præst i Danmark.
Onsdag den 7.9. kl. 19.30 Hasserisaften
”Hvilket Europa efter Ukraine?”
Professor emeritus Uffe Østergaard holder
foredrag om hvad krigen kommer til at betyde
for europæisk politik og selvforståelse.
Søndag den 11.9. kl. 14.30 koncert
”Den anden kirkemusik version 3.0”
Hasseris kirkes Trio og Vokalgruppe
præsenterer Folk, Folklore, Jazz, Pop, Viser, og
anden musik fra repertoiret.
Fri entré.
Onsdag den. 21.9 kl. 14.00 Kom og syng med
Har du lyst til, over en kop kaffe/the, at synge i
flok sammen med andre? Så mød op og syng
med fra højskolesangbogen, iblandet
musikalske indslag fra organist Bente Frendrup.
Lørdag den 24.9. kl. 15.00 Koncert.
Denne lørdag holder Folkekirkens Ungdomskor
FUK korstævne i Hasseris kirke. Stævnet sluttes
af med en koncert kl. 15.00 i kirken, hvor der er
fri entré.
Onsdag den28.9. kl.16.15 Kirke og kokkeri for
småfolk. Med gudstjeneste i børnehøjde, og
efterfølgende mulighed for gratis at spise
aftensmad sammen, dykker vi her ned i den
centrale historie om Adam og Eva.

Det er med stor glæde, at Aalborg KFUM kan fortsætte med at tilbyde fodboldskole til børn
sammen med Select Technica Academy.

Hvor
Hvor ender
ender dine
dine værdier?
værdier?
Opret et testamente
Opret
testamente
og taget
kontrol
over
og
tag
kontrol
fordelingen af over
værdierne,
fordelingen
af går
værdierne,
når du en dag
bort.
når du en dag går bort.

Lørdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag

Gudstjenester i kirken
d. 3.september
d. 4.september
d. 6.september
d.11.september
d.18.september
d.25.september
d.28.september

kl.11.00 Dåbsgudstjeneste ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen
kl.10.00 Højmesse ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen
kl.19.30 Ro til Tro ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen
kl.10.00 Højmesse ved Henriette Rosendal
kl.11.00 Højmesse ved Johanne Stage
kl.10.00 Højmesse ved Johanne Stage
kl.16.15 Kirke og Kokkeri for småfolk ved Henriette Rosendal

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

Book et gratis formøde
Book et gratis formøde

Tlf. 46 92 92 00 • vingaardshus.dk
Tlf. 46 92 92 00 • vingaardshus.dk

Plejehjemsgudstjeneste Otiumgården torsdag den 8.9. kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste på Thulebakken fredag den 30.9. kl. 14.30

Kontakt advokaterne Linda Giessing,
Liseadvokaterne
Wilson eller
Claus
Fischer
Kontakt
Linda
Giessing,
- eksperter
i udarbejdelse
testamenter
Lise
Wilson elleraf
Claus
Fischer
behandling
dødsboer.
- eksperter samt
i udarbejdelse
af af
testamenter
samt behandling af dødsboer.

Charlotte Veiergang og Martin Andersen ved nogle af lækkerierne fra NibNab.

Nyt ansigt i Charcuteriet NIBNAB

Tidligere køkkenchef hos Mortens Kro, Charlotte Veiergang, er sprunget om bag disken i
Charcuteriet NIBNAB hos Vin&Vin i Aalborg, hvor hun glæder sig til at nørde endnu mere i
oste, røgvarer og lækre vine.
Af Helena Ravnsbæk
Siden Charcuteriet NIBNAB
åbnede den 1. juni med

lækre delikatesser, er det
kørt på skinner for Vin&Vin’s
nye gren på forretningen.
Derfor har Vinhandler Martin

Andersen udvidet mandskabet yderligere.
”Der har desværre været nogle kunder, som har måtte gå

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

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

Attraktiv
firmabeskatning
sved erhverv
kørsel!

Range Rover Velar 3,0
D300 R-Dynaic HSE
360 graders kamera
Navigation
Addaptiv fartpilot
Sportspakke
El-komfort lædersæder
El-bagklap
LED forlygter
Panoramatag
- og meget mere.
Kan leases fra kun

5.471,Pr. måned - ex. moms

forgæves, så derfor har vi nu
ansat en mere i charcuteriet.
Nu har vi to ansatte, så vi er
fuldt dækket ind og kan holde åbent seks dage i ugen,”
fortæller Martin Andersen.
Ny kok i butikken
Det nye ansigt bag disken
er Charlotte Veiergang, der
kommer fra en stilling som
køkkenchef for frokosten på
Mortens Kro. Hun valgte at
træde til hos det lille charcuteri ved Skibbertorvet,

fordi hun nu kan kombinere
sin passion for god mad med
interessen for vin.
”Det er megaspændende, at
vi er i en kæmpe vinbutik. Så
kan jeg gå herind i charcuteriet og fordybe mig i oste,
som også er en stor passion
for mig, og så kan jeg gå ud i
vinbutikken og sælge noget
godt vin dertil,” siger Charlotte Veiergang.
Charlotte Veiergang kommer
til at stå i køkkenet sammen
med Line Hammer, hvor de
sammen vejleder kunder i
lækre oste, skiveskårende
pålæg og røgvarer fra hele
verden med dertilhørende
oliven, aioli, pesto og nybagt
brød.
Nye åbningstider
Med flere hænder i butikken
kan Vinhandler Martin An-

dersen nu udvide Charcuteriet NIBNAB’s åbningstider, og
fra den 1. september vil man
kunne hente frisksmurte
sandwichs og charcuterianretninger hos Vin&Vin frem
til en halv time før vinforretningens lukketid.
Derfor lyder de nye åbningstider således: mandag til
torsdag kl. 9.30-17.00, fredag kl. 9.30-17.30 og lørdag
kl. 9.30-13.00.
Lækker mad i bæredygtig
emballage
Vinhandler Martin Andersen
fortæller, at emballagen er
særdeles vigtig, for den skal
både være bæredygtig og
tage sig æstetisk flot ud. Her
kan kunder hente en nem og
lækker anretning, som man
kan tage direkte med hjem til
frokost, aftensmad eller med
til forretningsmøder, uden at
man står med en masse plastikaffald efterfølgende.
”Her kommer maden på
flotte bambusbrætter, som
kan stilles direkte på spisebordet. Så kan man returnere fadene efterfølgende.
Det er både bæredygtigt og
convenience food, når det er
nemmest,” siger Martin Andersen.
Charcuteriet NIBNAB serverer både lokale og internationale råvarer i høj kvalitet, og
det er nemt at svinge forbi
Vin&Vin på Vestre Allé ud til
Hobrovej for at få en lækker
frisksmurt delikatessespækket sandwich med sig på farten eller smuk charcuterianretning med hjem.
Følg med i nyheder og tilbud på deres Facebookside:
Charcuteriet NIBNAB

www.nordicleasing.dk | info@nordicleasing.dk
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oprindelige forretning i Danmarksgade 25 et glimrende
billede på, hvordan butikken
er skudt i vejret.
For som et stort, solidt egetræ har forretningen spredt
sine grene op gennem bygningen på Danmarksgade
25, hvor første- og anden
salens lejligheder med tiden
er blevet inddraget til møbeludstilling.
De mange rum fra lejlighederne er nemlig indrettet som
hyggelige stuer med kendte
designklassikere,
uanset
hvor øjet falder, og møblerne
står i en beundringsværdig
tidslomme fra deres egen
storhedstid i 50’erne og
60’erne.

Jan Sørensen midt i en af de mange udstillinger forretningen rummer.

Hemmeligheden er ordentlighed
I 45 år har Brdr. Sørensen Møbler solgt designmøbler fra forretningen i Danmarksgade, og trods forskellige
kriser gennem årene vokser den kvalitetsbevidste møbelforretning fortsat.
Af Helena Ravnsbæk
Brdr. Sørensen Møbler har siden
1977 solgt designmøbler til nordjyderne, og i dag består forretningen
af to butikker i Aalborg, begge på

Danmarksgade, og desuden kom en
stor afdeling i Randers til i 2016.

at tale om, hemmeligheden bag succesen.

Hasseris Avis er inviteret med ind,
hvor det hele startede for 45 år
siden, nemlig i Danmarksgade 25, for

Skudt i vejret
Forretningen blev grundlagt af brødrene Asbjørn og Leif Sørensen, og

i dag står Leif Sørensens nevø, Jan
Sørensen, ved roret, og siden Jan
Sørensen overtog møbelforretningen, har Brdr. Sørensen Møbler haft
vokseværk. Foruden de nye butiksafdelinger, giver udvidelsen af den

Ingen bliver trådt over
tæerne
Men succesen er Brdr. Sørensen dog ikke kommet
sovende til, og Jan Sørensen
er overbevist om, at det kommer af en helt særlig grundværdi, der har været med fra
start.
”Butikken er grundlagt af
jævne folk, der ikke har haft
et behov for at træde andre over tæerne for at blive
endnu rigere. Jeg vil heller
ikke selv gå på gågaden,
hvor nogen ser skævt til mig,
fordi de mener, at de er blevet snydt af mig. Det kunne
jeg aldrig finde på. Så vigtige
er penge slet ikke,” siger Jan
Sørensen.

Tættere
på de
Lokale...

Har du eller
din forening en
historie?
Kontakt os på
info@hasserisavis.dk

hasserisavis.dk
-

- lokale nyheder hver dag

To bonderøve fra Brovst
Det er svært at forestille
sig, at butikken i Danmarksgade, der nu er spækket med
designklassikere fra top til
tå, har været en bilforhandler i 70’erne. Da brødrene
Sørensen overtog lokalerne i
1977, lagde de væg-til-væg
kokostæppe på gulvene og
flyttede ind.
Selvom det var svært i begyndelsen at få overtalt
møbeldesignerne om sælge
de populære møbler i deres
nye butik, fik de alligevel
hul igennem til leverandørerne gennem deres gode
overtalelsesevner og sælgerkundskaber.
”De var to bonderøve fra
Brovst, og det tog brodden
af det hele. Det kunne folk
godt lide. Det var helt antisnob, og sådan har vi det
også i dag,” fortæller Jan Sørensen.
Tilbage til Danmarksgade
Jan Sørensen startede selv
i lære i 1986 hos sin onkel,
der var gift med Jans faster.
Som ung mand drog han senere ud i verden og fandt sin
egen vej som sælger, men
skæbnen ville, at han skulle
vende hjem til møbelforretningen i Danmarksgade.
En dag, mens Jan havde et
cykelimportfirma, ringede
telefonen. Det var onkel Leif
i den anden ende af røret, og

han spurgte Jan, om han ville
være møbelsælger igen.
Jan Sørensen kom tilbage
til Brdr. Sørensen i 2008
med henblik på at overtage
Leif Sørensens andel af
forretningen, mens kompagnonen Michael Arboe skulle
overtage Asbjørn Sørensens
del.
Det vigtigste er ordentlighed
Jan Sørensen er overbevist
om, at grunden til forretningens store succes er, at butikken går langt for at gøre
sine kunder glade.
”Vi klipper aldrig folk i ørene,
og vi siger aldrig nej en reklamation. Selvfølgelig skal vi
tjene penge, men det er slet
ikke så svært. Vi skal bare
gøre folk glade,” siger Jan Sørensen.
Derudover understreger Jan
Sørensen, at leverandørpleje
er mindst ligeså vigtigt som
kundepleje, og derfor er der
ifølge ham ingen brands,
som møbelforretningen i
dag ikke har adgang til.
”Vi er ret store. Vi er ét af
de firmaer, der sælger flest
møbler pr. kvadratmeter i
Danmark. Vi betaler regninger til tiden, og vi behandler folk ordentligt. Vi har
et godt ry, og det er bare
vigtigt for at få lov til at
være førstevælger på de
forskellige brands,” siger Jan
Sørensen.

Jan Sørensen i forretningens Carl Hansen & Søn udstilling.
Faglig indretning
Hos Brdr. Sørensen erkender
man, at det er en dyr forretning at køre med husleje og
medarbejdere, når man sammenligner med webbutikker,
der derimod kan give store
onlinerabatter.
”Det, vi skal konkurrere på, er
at være faglige. Der findes
jo ikke meget faglighed i
butikkerne rundt omkring i
dagens Danmark, men her
møder man en sælger, der
ved, hvad han snakker om

med god service. Det er der
heldigvis mange, som synes
er ligeså vigtigt som en god
pris,” siger Jan Sørensen.
Brdr. Sørensen rådgiver desuden mange kunder i indretning af hele rum og hjem, og
her er teamet hos møbelforretning særligt skarpe. Med
smukke
akvareltegninger
visualiseres rummets stil,
og det understreges, at det
både er folk fra Hasseris og
folk fra Brovst, som gør brug
af denne ekspertise.

På udkig efter nye butikker
Møbelforretningen Brdr. Sørensen Møbler vokser fortsat, og i de seneste år har de
arbejdet på at få webshoppen endnu bedre. Jan Sørensen bekræfter alligevel,
at han stadig er på udkig
efter potentiale for endnu
flere fysiske butikker.
”Qua vi nu er tre butikker,
kan vi også købe varer hjem
til en billigere indkøbspris, og
det er dét, som vi fremover

skal leve af. Og så hele oplevelsen for kunden ved at
komme ned butikken. Her
kan man sidde i møblerne
og se tingene. Det er en
af vores styrker. Vi har så
mange kvadratmeter og så
mange møbler på lager, at
vi næsten kan vise alt,” siger
møbelhandleren stolt.

du finder os på
Hadsundvej 34, aalborg
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Oplev verdenseliten i Musikkens Hus
Både som arkitektonisk landmærke, men især for evnen til at tilbyde oplevelser fra øverste hylde, har
Musikkens Hus siden 2014 gjort sig bemærket verden over. Og efteråret 2022 er ingen undtagelse! Her
kan du opleve den amerikanske singer-songwriter, Dawn Landes, som med sin smukke Nashville-lyd
og indlevende sangskrivning har bjergtaget publikummer siden debutalbummet i 2005. Derudover
lægger stjerneviolinist Ray Chen vejen forbi, og med sig har han bandet The Knights, der ligesom
Chen besidder en nærværende scenetilstedeværelse og ikke mindst imponerende musikalitet.
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Dawn Landes

Ray Chen & The Knights

Da Landes’ debutalbum ramte gaden i 2005, blev hun
sammenlignet med Cat Power, Liz Phair og Joanna
Newsom. Nu gæster hun Musikkens Hus i Aalborg med
et stilsikkert album og en gribende historie bag. Landes
er kendt for hendes indlevende sangskrivning og sammensmeltning af genrerne indie-rock, alt-country og
folk musik. Hendes stil er sikker og differentierer sig fra
kollegaerne. Nashville-lyden bobler som et underliggende lag i musikken på de første albums, den amerikanske
singer-songwriter Dawn Landes har sendt på gaden.

Den står på violinmusik fra øverste hylde, når taiwanskaustralske Ray Chen gæster Musikkens Hus sammen
med The Knights. Med en scenetilstedeværelse, der
forstærker og inspirerer det klassiske publikum og når
ud til millioner gennem hans bemærkelsesværdige store
online følgerskare, overføres Chens unikke musikalitet
til et stort publikum. The Knights er en gruppe eventyrlystne musikere, som gør op med den traditionelle orkesteroplevelse og ophæver barrieren mellem publikum og
musikken.

Vind to fribilletter
Helt ekstraordinært sætter vi nu to fribilletter på højkant til
en af disse to koncerter til en samlet værdi af op til DKK 990.
For at deltage i konkurrencen skal du blot angive, hvilken af
de to koncerter, du godt kunne tænke dig billetter til.
Besøg www.mhus.dk og afgiv dit svar i konkurrenceformularen.
Vi trækker lod den 5. september, og vinderen får direkte
besked på e-mail eller telefon.

Se vores fulde program, og køb billetter på www.musikkenshus.dk

