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SKAL VI 
OGSÅ 
SÆLGE DIN?

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

som sælger fl est boliger

Smertefri og nyt liv med crossfit
Møde Anette Nielsen på 66, der siden sidste år har tabt 33 kg.

Gammel Hasseris og Ny Hasseris
Læs historien og bliv klogere på hvordan det hænger sammen

10 års jubilæum - det skal fejres!
Slagteren Hasseris er en butik der oser af kvalitet og lækre delikatesser

Læs mere side 6 - 7 Læs mere side 12 - 13 Læs mere side 16 - 17

hasserisavis.dk

Pavillonen, der skal huse Danske Bank i den næste tid, er her ved at tage form i enden af Hasseris Bymidtes parkeringsplads.

Forandringen er nu påbegyndt i Hasseris Bymidte
Efter at første etape af omdannel-
sen af Hasseris Bymidte blev af-
sluttet, er næste etape nu på vej.
Af Jens Skovgaard

Keld Gregersen, der ejer en 
stor del af Hasseris Bymidte 
fortæller, at man nu er ved at 
have planen for næste etape 
på plads. Forleden meddelte 
Danske Bank, at afdelingen i 
Hasseris Bymidte flytter op 
på første sal i den samme 
bygning, som man i dag har 
afdeling. Bortset fra hæve-
automaten, der bliver hvor 
den er, rykker hele afdeling-
en ovenpå..
De første tegn på flytningen, 
kan vi allerede se på parke-
ringspladsen ved biblioteket. 
Her er pavillonen, der skal 
huse Danske Bank mens 
ombygningen står på netop 
blevet indstalleret.

Flytning af Danske Bank
Flytningen af Danske Banks 
afdeling er kun første skridt i 
omforandringen. Matas, som 
nu har forretning på Thule-
bakken, flytter ind i bankens 
tidligere lokaler. Udviklings- 
og udlejningschef i Matas, 
Linea Hvid Balshøj udtryk-
ker glæde over, at man nu 
kan flytte ‘over gaden’, og 
dermed få en mere central 
placering i Bymidten. “Vi får 
et butiksareal på 220 m2, og 
hertil kommer lager mv. på 
130 m2, i alt et areal på 305 
m2, og dermed væsentligt 
større end vores nuværende 
forretning på Thulebakken”, 
fortæller hun. Desuden oply-
ser hun, at planen er, at den
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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!

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

Olav                      Lone              Kristian                   Anders

Din garanti for faguddannede bedemænd.

Familie� rma 
grundlagt 1914 

Folmer Olsen
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nye butik åbner den 13. ok-
tober 2023, idet der jo skal 
laves en del bygningsmæs-
sige ændringer, inden Dan-
ske Bank kan flytte ovenpå, 
og Matas kan flytte ind. “Men 
vi glæder os til at kunne byde 
kunderne indenfor i nye om-
givelser og tilbyde et større 
vareudbud”, siger Linea Hvid 
Balshøj,

Matas
Da Rema 1000 etabler-
ede sig i Hasseris Bymidte, 
var planen, at Matas skulle 
have butik i enden af Rema 
1000’s bygning. Den plan 
blev dog aldrig realiseret, og 

i stedet valgte Rema 1000 
selv at anvende hele bygn-
ingen, som med ca. 1200 m2 
butiksareal blev den største, 
daværende Rema 1000 bu-
tik. Tiden har vist, at denne 
disposition var fornuftig, 
når man ser på kundetil-
strømningen og udnyttel-
sen af både butiksareal og 
udenomsarealer. I stedet 
lejede Matas sig ind i butik-
sområdet på Thulebakken, 
hvor Fakta også er placeret 
sammen med en bank og et 
pizzaria. Ud for Matas ligger 
der en slags torv, som det 
trods flere bestræbelser fra 
Hasseris Grundejerforenings 

side aldrig er lykkedes at få 
ændret fra et tomt og intet-
sigende hjørne til et ophold-
svenligt miljø.

Første del af planen
Flytningen af Danske Bank 
og Matas er kun første del 
af planen, idet der udestår 
en ændring af den bygning, 
hvor Hasseris Bibliotek er 
beliggende. Aalborg Kom-
mune afsatte i sit 2022-bud-
get 1 million kr. til biblioteket, 
og planen er, at de skal bru-
ges til en større forandring. 
Indgangen til biblioteket 
skal flyttes til facaden mod 
torvet, og samtidig skal 

facaden åbnes op med en 
glasfacade som det øvrige 
butiksområde. Bygningen 
skal desuden udvides ud 
mod Circle K, idet stueplanet 
bygges ud i skel mod tanken. 
Udvidelsen får fladt tag, og 
ovenpå indrettes der en tag-
terrasse med beplantning. 
Udvidelsen skal dække hele 
bygningens længde, således 
at både La Fleur og Home får 
nogle ekstra kvadratmeter. 
Biblioteket kan derved afgive 
plads i enden af bygningen 
til et nyt butiksareal. Den en-
delige myndighedsgodkend-
else lader dog vente på sig, 
men set i lyset af, at Byrådet 

har bevilget penge til en ud-
videlse, må det forventes, at 
planen kan realiseres i løbet 
af det kommende år. “Den 
ene million rækker naturlig-
vis ikke til det hele”, siger 
Keld Gregersen, men han 
forsikrer, at det ikke bliver 
økonomien, der kommer til 
at stikke en kæp i hjulet. Og 
når man ser på alle de mange 
forandringer, der allerede er 
foretaget på initiativ af Keld, 
føler man sig betrygget i, at 
vi om nogen tid kan glæde 
os over endnu en forskøn-
nelse og udvidelse af Has-
seris Bymidte, som sikrer, at 
den også i fremtiden vil være 
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Danske Bank rykker en etage op og gør plads til ny stor Matas forretning.

Fortsat fra forsiden...

områdets butikscentrum.

Største forandring siden 
etableringen
Samlet set er der tale om 
den største forandring af 
Hasseris Bymidte siden 
dens etablering tilbage i 
60’erne, hvor Arkitekt og 
Kgl. Bygningsinspektør Ja-
kob Blegvad skabte et arki-
tektonisk smukt midtpunkt 
for Hasseris, som Keld Gre-
gersen med sine initiativer 
og kvalitetssans har formået 
at forny med tanke på at 
bevare et helt unikt miljø for 
borgerne både i og udenfor 
Hasseris.



Kong Christians Allé 50
DK-9000 Aalborg

kunsten.dk

Kunsten.dk

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. 

Nyt menukort  
Se det helt nye menukort på  
kunsten.dk/menu. Husk, at du  
ikke skal betale entré, når du skal  
i brasseriet eller butikken.

Tirsdag – torsdag indtil kl. 21.

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

Nu kan du gense dit favoritværk  
fra Kunstens samling.

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

Husk aftenåbent 
på Kunsten 

Ny udstilling: 
Kunsten Retro

Brasserie Kunsten

Efterårsferie  
på Kunsten
Gratis entré for 
børn under 18 år

kunsten.dk
/ferie

Indbrudsbølge skaber utryghed
På en måneds tid har Nordjyllands Politi modtaget mange 
anmeldelser om indbrud i Hasseris, og de beder borgerne om 
hjælp.
Af Mona Bernal Sørensen

En ærgerlig indbrudsbølge 
har plaget Hasseris den 
sidste måneds tid Det er 
særligt i villaer på Hind-
bærvej og Ferskenvej, 
hvor tyvene har slået til. 
Nordjyllands Politi opfor-
drer beboere i og omkring 
Hasseris til at være ekstra 
opmærksomme. Le--der 
af berigelsessektionen 
hos Nordjyllands Politi, Ulf 
Munch Sørensen, siger i 
den forbindelse:
“Vi opfordrer alle beboere 
i området til at holde øjne 
og ører åbne. Ser du noget 
mistænkeligt, så meld ind 
på telefon 114, hellere én 
gang for meget, end én 
gang for lidt. Vi har afsat 
ekstra ressourcer til op-
gaven, og måske vil be-
boerne også kunne spotte 
os patruljere mere i områ-
det, end normalt.”
Hvorfor stigningen i ind-
brud i Hasseris opleves, har 
politiet endnu ikke et bud 
på, “men efterforskningen 
retter sig både mod lokale 
indbrudstyve og såkaldte 
omrejsende kriminelle”, ud-
taler Ulf Munch Sørensen 

Forskellige af-
mærkninger
I en pressemeddelelse 
fortæller Ulf Munch Sø-
rensen videre: ”Vi har hørt 
tale om en del forskellige 
afmærkninger, der menes 
anvendt i området – af-
mærkninger som bliver sat 
forud for et tyveri, såsom 
snore, specielle sten m.v., 
men vi kan simpelthen ikke 
bekræfte noget mønster i 
den retning”, påpeger han. 
Borgere i Hasseris har bl.a. 
oplevet markering af sten 
og kridtstykker liggende 
på en eller flere sider af 
indkørslen. Bekymrede 
borgere fotodokumen-
terer deres oplevelser, og 
deler med hinanden i lo-
kale Facebook-grupper. De 
bekræfter også hér, at pol-
itiets tilstedeværelse i om-
rådet er skærpet. En borg-
er skriver, at han forleden 
aften blev stoppet af 2 
betjente, da han var ude 
og gå iført pandelampe. En 
anden blev stoppet på en 
øde Svalegårdsvej, da hun 
om natten skulle hente no-
gle unge mennesker hjem 
fra byen.

Hvad kan du selv gøre?
Nordjyllands Politi opfor-
drer borgere til at melde 
sig Ind i Nabohjælpsord-
ningen, og at følge gode 
råd til indbrudssikring. En 
god idé er at have løbende 
dialog med sine naboer, og 
f.eks. aftale at holde øje 
hos hinanden, særligt hvis 
man er bortrejst i kortere 
eller længere tid. 
Uanset om man bor i Has-
seris eller Hobro, er de 
gode råd om nabohjælp 
og ind-brudssikring aktu-
elle, da Nordjyllands Politi 
naturligvis ikke kan garan-
tere, at ind-bruddene ikke 
flytter sig til andre bydele 
eller byer, lyder det fra 
efterforskningsleder, Ulf 
Munch Sørensen.
Husk også, at hvis du 
har haft indbrud eller ser 
mistænkelig adfærd i dit 
område, skal det anmeldes 
på telefon 114 eller via 
politi.dk. Opdager du et in-
dbrud der er i gang, enten 
hos dig selv eller andre, 
skal der ringes 112.



HASSERISLØBET 2022
Aalborgs Skønneste Familieløb

Søndag d. 6. november

DISTANCER: 
• One Mile Børneløb
• 5 Km
• 10 Km
• Halvmaraton

KONKURRENCER FOR BØRN
(og legesyge voksne)
• Hasseris’ hurtigste (60 m sprint)
• Hasseris’ hårdeste (skud på mål)

TILMELDING OG EARLY BIRD
Tilmeld dig og din familie på
Sportstiming.dk inden d. 16/10 og 
få jeres startnumre til early bird-pris

Rengøring til
private &  
erhverv
Ninses Rengøring
Ring 40 47 12 65
E-mail: ninse2014@hotmail.com - CVR: 41 57 20 19

Plan for byggeri på støjplaget grund lever videre
Planen om nedrivning af den eksisterende logebygning på Hasserisgade 18, og opførelse af et etagebyggeri på grunden fortsætter nu 
på 5. år, trods beboerprotester og politisk uvilje, men uden at der synes at komme en snarlig afklaring.
Af Jens Skovgaard

I 2017 ansøgte Logen ‘Den 
Kubiske Sten’ om tilladelse 
til at nedrive deres ejendom 
på Hasserisgade 18, og i 
stedet opføre en 4-etages 
boligblok. Bygningen ligger 
placeret i trekanten mellem 
Hasserisgade, Anders Borks 
Vej og Kong Hans Gade med 
den fredede Aalborg Arrest 
som nærmeste nabo, og er 
dermed en særdeles mar-
kant bygning i området, som 
danner overgangen mellem 
Aalborg Midtby og Hasseris 
Villaby.

Plan vakte interesse
Planen vakte den daværende 
stadsarkitekt Peder Baltzer-
Nielsens interesse, idet den 
tilsyneladende faldt i tråd 
med hans visioner om by-
fortætning i Aalborg i den 
såkaldte Vækstakse. At den 
så måske ikke helt lå inden-
for Vækstaksen, var ikke  

åbenbart ikke afgørende for 
stadsarkitekten, som så en 
miniudgave af den berømte 
bygning The Iron på Manhat-
tan for sig.

Forvaltningen udarbejdede 
derfor en såkaldt startrede-
gørelse, der er forløberen for 
en egentlig lokalplan. Star-
tredegørelsen blev forelagt 
By- og Landskabsudvalget 
på et møde den 24. maj 
2018. Udvalget godkend-
te startredegørelsen, idet 
Vibeke Gamst (K) dog ikke 
kunne godkende den.

Herefter måtte man antage, 
at forvaltningen arbejdede 
videre med henblik på at få 
lavet en lokalplan, og det 
sædvanlige vedhæng i form 
af et kommuneplantillæg 
for at lovliggøre lokalplanen. 
Men lidt overraskende 
dukkede sagen op godt 2 
år senere, den 22. oktober 
2020, hvor man ønskede 

By- og Landskabsudvalgets 
godkendelse til at sende 
projektet ud i en fordebat. 
Udvalget godkendte ind-
stillingen, men påpegede 
samtidig, at “de foreliggende 
projektillustrationer ikke 
vil kunne danne grundlag 
for en videre planlægning”. 
Borgerne blev altså bedt om 
at tage stilling til et bygge-
projekt, som et enigt udvalg 
på forhånd havde afvist. En 
sådan fremgangsmåde må 
siges at være højst usæd-
vanlig, og på kanten af god 
forvaltningsskik.

Kritiske kommentarer
Fordebatten affødte en lang 
række kritiske kommentarer 
til planen, som blev opsum-
meret i en redegørelse til 
udvalget den 18. februar 
2021, hvori forvaltningen 
konkluderede, at man øn-
skede at fortsætte arbejdet 
med at udarbejde lokalplan 
m.v., Dog ville man “i den vi-

dere planlægning arbejde 
med et projekt, som i videre 
udstrækning tager hensyn 
til de omkringboende, even-
tuelt ved at reducere byg-
ningshøjde og etageareal”. 
Dermed havde stadsarkitek-
ten i et politisk/bureaukratisk 
sprog tilkendegivet, at man 
da havde lyttet til både poli-
tikere og borgerne, men på 
ingen måde bundet sig til 
noget som helst.

Planen forsvandt
Herefter forsvandt planen 
‘under radaren’, idet den 
dog dukkede op i et glimt 
på udvalgets møde den 26. 
august 2021 under punk-
tet ‘Orientering og politiske 
drøftelser’, som er et slags 
Eventuelt, hvor man kan 
tage sager op, uden at borg-
erne bliver informeret om 
indholdet. hasserisavis.dk er i 
besiddelse af det dokument, 
der blev forelagt udvalget. 
Heri orienterer forvaltningen 

om, at man fortsat overve-
jer en lang række forhold, 
såsom bebyggelsesprocent, 
etageantal, placering på 
grunden og udformningen 
af byggeriet. Man oplyser i 
dokumentet, at man går eft-
er 4 etager, hvoraf de 2 skal 
indgå i tagkonstruktionen, 
og at “grundhuset fremstår 
med facade i tegl, og at tag 
beklædes med naturskifer”.

Stille om projektet
Så blev der igen stille om 
projektet, indtil det pludselig 
dukker på dagsordenen for 
By- og Landskabsudvalgets 
møde den 8. september 
2022. I følge sagsbeskriv-
elsen udsendte forvaltnin-
gen den 22. juni 2022 en 
oversigt over sagsforløbet, 
og på baggrund heraf havde 
Vibeke Gamst (K) anmodet 
om at få sagen drøftet i udv-
alget. I hvilken anledning for-
valtningen havde fremsendt 
den pågældende oversigt 

forlyder der intet om.

På baggrund af mødet har 
hasserisavis.dk talt med 
Vibeke Gamst, som fortæller, 
at hun havde bedt om at få 
sagen taget op på mødet 
“fordi jeg syntes, at det nye 
udvalg (nedsat efter kommu-
nalvalget i november 2021, 
(red.) fortjente en opdater-
ing på situationen. Hverken 
de nye eller de gamle med-
lemmer ved, i hvilken retning 
der arbejdes videre med 
logegrunden”, siger Vibeke 
Gamst. Desuden oplyser 
hun, at udvalget fik at vide, 
at der var aftalt et snarligt 
møde mellem bygherre og 
forvaltning, hvorefter udval-
get vil få sagen forelagt, og 
udvalget vil få mulighed for 
at markere hvad man vil gå 
med til.

Hvem er bygherren?
Hvem der egentlig er byg-
herre, står lidt uklart. Formelt 

Den eksisterende ejendom, der ønskes nedrevet og erstattet af en 4-etagers boligblok.



MØBELPOLSTRER
Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen, 

7’er stolen og andre arkitekttegnede møbler.

Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28

JT møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler www.jt-mobler.dk

Ring og få et 
uforbindende 
tilbud
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Hos Brdr. Sørensen Møbler 
har vi over 45 års erfaring 
med alle indretningsopga-
ver. 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 mu-
lighed for at komme med 
et helstøbt og meget pro-
fessionelt oplæg til netop 
din designopgave.  

Vi har et dedikeret team af 
professionelle og kreative 
indretningsarkitekter. Vo-
res faglighed, kendskab 
til farver og design får de 
individuelle behov frem i 
vores projekter, dog med 
stor respekt for det eksi-
sterende. 

Kontakt os gerne for nær-
mere information på tlf., 
mail eller kig ind i vores 
butikker.

ejes ejendommen af Frimur-
erlogen Den Kubiske Sten, 
men i forløbet er det firmaet 
Tom Jakobsen A/S, som ligger 
mellem Åbybro og Biersted, 
der har stået for dialogen 
med forvaltningen. Tegn-
inger m.v. er udarbejdet af 
arkitektfirmaet N+P Arkitek-
tur. I følge vore oplysninger, 
er der indgået en forhånds-
aftale mellem logen og Tom 
Jakobsen om at de skal købe 
ejendommen og opføre den 
nye ejendom, hvor logen så 
skal leje sig ind i den neder-
ste etage, som skal indrettes 
som klublokale for logen.

Kritik
En af de mange naboer, der 
har rejst kritik af planen er 
Ivan Siksne-Pedersen, der 
bor på Hasserisgade overfor 
arresten. Han har løbende 
holdt sig informeret om 
sagsforløbet gennem akt-
indsigter og dialog med 
sagsbehandler Sune Riss 
Østergaard. Ivan Siksne-Ped-
ersen, siger, at “hele forløbet, 
og ikke mindst kommunens 
velvillighed overfor bygher-
ren er stærkt bekymrende. 
Det er en unik placering vi 
har med at gøre, hvorfor 
et byggeri af de tiltænkte 
dimensioner vil være gan-
ske ødelæggende for hele 
området. Jeg forstår ganske 
enkelt ikke, at man har til-
ladt, at processen har kørt 
så længe, og hvor man kan 

konstatere, at bygherre/arki-
tekt ufortrødent har fortsat 
arbejdet med en 4+ etagers 
bygning, når det allerede i 
2018 blev besluttet, at der 
maksimalt kunne blive tale 
om 3 etager.”
Det fremgår af materialet, 
at forvaltningen er meget 
lydhør overfor logens til-
syneladende uformåen, 
rent økonomisk til at reno-
vere ejendommen, endsige 
at nyopføre en ejendom til 
brug for logen. Både Ivan 
Siksne-Pedersen og Vibeke 
Gamst udtrykker forundring 
overfor dette, og påpeger, at 
det naturligvis er kommunen 
uvedkommende, og at det 
selvfølgelig ikke kan bruges 
som argument for at bygge 
det påtænkte boligbyggeri 
på grunden. Det fremgår i 
øvrigt af tinglysning.dk, at 
gælden i bygningen alene 
består i et realkreditpant fra 
2015 med en hovedstol på 
900.000 kr. som, sammen-
holdt med den offentlige 
vurdering af ejendommen 
på 1.650.000 kr. og grund-
værdien på knap 800.000 
kr. burde give mulighed for at 
optage et lån til renovering 
af ejendommen.

Placering uegnet til 
boligbyggeri
Både Vibeke Gamst og Ivan 
Siksne-Pedersen mener, at 
placeringen gør den ueg-
net til boligbyggeri, hvilket 

også tydeligt fremgår af 
de mange bestræbelser fra 
bygherre og arkitekts side 
for at skærme kommende 
beboere fra den voldsomme 
bytrafik klos op ad bygnin-
gen. “Men at forsøge at lade 
et areal i spidsen af grunden 
fremstå som ‘et grønt om-
råde’, er vist at drive den lidt 
for vidt”, siger Ivan Siksne-
Pedersen. “Og nu forsøger 
man så at tilvejebringe de 
nødvendige grønne områder 
ved at placere en tagter-
rasse på bygningen. Det er 
da helt hen i vejret. Grunden 
er simpelthen uegnet til be-
boelse”, understreger han, og 
påpeger, at den gældende 
lokalplan for området ikke 
åbner mulighed for beboelse 
på stedet. Vibeke Gamst er 
helt enig i disse betragt-
ninger. Hun forstår slet ikke, 
at bygherren ikke for længst 
har skrottet planen om at 
bygge en beboelsesejendom 
på stedet, og i stedet har an-
søgt om et projekt, hvor man 
kombinerer logelokaler med 
erhvervslejemål. “Det ville da 
være en særdeles attraktiv 
placering for et firma, også 
set i lyset af, at der ikke er 
ledige erhvervslejemål af be-
tydning i Hasseris”.

“Men nu må vi se hvad der 
kommer ud af forvaltnin-
gens møde med bygherren, 
og så tage den derfra”, slut-
ter Vibeke Gamst.
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Anette Nielsen sammen med Christine Jensen, Crossfit by the Mill.

Crossfit har gjort Anette smertefri med mod på livet
Med forfærdelige smerter i ryggen startede 
Anette Nielsen, 66, hos Crossfit by the Mill i 
marts 2022, og i dag er hun – uden at lyve 
– helt smertefri.
Af Helena Ravnsbæk

Hasseris Avis møder Anette 
Nielsen efter en trænings-
time hos Crossfit by the Mill. 
Hun har lidt sved på panden 
efter crossfittræningen på 
seniorholdet, men det mest 
i øjenfaldende er det store 
smil fra øre til øre. 
”Jeg glæder mig hver eneste 
uge til, at det bliver tors-
dag, og jeg skal afsted til 
træning,” fortæller Anette.
Siden hun begyndte sin 
træning hos Crossfit by 
the Mill er smerterne i ryg-
gen forsvundet, hendes 
kropsholdning er forbedret 
og så har hun fået endnu 
mere mod på livet. Der-
udover har det boostet hen-
des vægttab, og hun har i 
dag tabt i alt 33 kg.

Klar til efterløn
Anette Nielsen er mor til fire 
voksne børn og har tidligere 
arbejdet på sygehuset i 45 
år. Dengang børnene var 
små havde hun sjældent tid 
at holde fri.

”Mine børn sagde til mig, at 
de aldrig har prøvet, at jeg 
bare gik derhjemme. Så det 
skulle jeg altså nå i mit liv,” 
fortæller Anette. 
Derfor besluttede hun sig 
for i 2019 at gå på efterløn 
som 63-årig og bruge endnu 
mere tid på sine børnebørn 
og især sig selv, hvor hun 
ville i gang med et større 
vægttab.
Men desværre havde hun 
knap nået at vænne sig til 
efterlønnens goder, inden 
lykken begyndte at smuldre. 
Efter et hårdt arbejdsliv på 
sygehuset var kroppen slidt, 
og smerter i kroppen begyn-
dte at dukke op. 

Forfærdelige smerter
Smerterne tog til, og Anette 
kunne nærmest ikke bevæge 
sig, uden ryggen sagde fra. 
Værst var det i julen 2021. 
”Jeg kan huske juleaften, 
at jeg tænkte, at jeg aldrig 
ville få julebordet dækket 
uden hjælp. Jeg havde for-
færdeligt ondt i min ryg,” 
husker Anette. 

I januar 2022 besøgte An-
ette sin læge, som frygtede, 
at hun led af knogleskørhed. 
Hun skulle derfor gennem 
flere forskellige undersø-
gelser på sygehuset. 

Crossfit blev redningen
Datteren Helena, 33, kunne 

ikke se sin mor lide så store 
smerter, og derfor foreslog 
hun, at Anette skulle prøve 
fire alenetimer hos Crossfit 
by the Mill, i håbet om, at det 
kunne afhjælpe ryggen. 
”Jeg tænkte, at sådan noget 
crossfit ikke var noget for 
mig. Sådan en gammel en 

som mig, jeg er jo ikke god til 
den slags,” husker Anette, at 
hun dengang tænkte. 
Men Anette var desperat 
for at få smerterne væk, og 
hun fulgte datterens råd. 
Christine, der er instruktør 
ved Crossfit by the Mill, tog 
godt imod 66-årige Anette, 

og tilpassede de forskellige 
træningsøvelser, så Anette 
følte sig tryg fra start. 
”Jeg kunne med det samme 
mærke, at det var rigtig godt 
for min ryg,” siger Anette. 

Lægen gav grønt lys
I maj 2022 besøgte An-
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I dag har Anette fået et helt nyt liv efter mødet med Christine Jensen og Crosfit.

ette lægen igen for at få 
svar på sine scanninger, der 
viste, at hun ikke led af kno-
gleskørhed. Lægen var dog 
ved at falde ned af stolen, 
da han så den livsglade og 
mobile Anette træde ind i 
lægeværelset, der blot få 
måneder forinden næsten 
ikke kunne bevæge sig.
”Jeg fortalte, at jeg var beg-
yndt til træning. Han sagde; 
fortsæt med det, og at jeg 
ikke behøvede at gå til fy-
sioterapeut, for han havde 
fuldt tillid til Christines 
træning med mig, og det 
havde jeg også selv,” smiler 
Anette.

Ikke kun for bodybuildere
Efter Anette begyndte hos 
Crossfit by the Mill, og flere 
andre seniorer også efters-
purgte det, har træningscen-
teret oprettet et seniorhold 
hver torsdag. Her er Anette 
med sine 66 år en af de 
yngste, der er med på holdet. 
Men Anette fortæller også, 
at hun sagtens kan være 
med på de andre hold i løbet 
af ugen, for det fede ved 
crossfit træning er, at alle 
kan være med. 
”Nogen af de unge kan 
måske lave en øvelse 20 
gange, og jeg kan måske kun 
lave den seks gange. Men 
så gør man bare det. Man 
kæmper jo med sig selv, og 
det er fedt at mærke, at man 
bliver bedre og bedre,” siger 

Anette.
Det bedste er dog at møde 
de andre i centret, hvor hun 
gerne kommer i god tid inden 
timen starter, for at snakke, 
grine og dele historier.

Mod på livet 
I dag kan Anette slet ikke 
undvære sin motion, og hun 

har også fået mod på at 
gå flere ture, løbe og lave 
træningsøvelser derhjemme. 
Men det er ikke kun de fysis-
ke skavanker, som træningen 
har hjulpet med, for Anette 
oplever også, at det mentale 
helbred har fulgt trop. 
”Det har givet noget selvtil-
lid. Jeg tør nu besøge min søn 

og børnebørn i København 
alene, hvor jeg bare hopper 
på bussen fra Aalborg og 
tænker, at selvfølgelig kan 
jeg finde ud af det. Jeg kan 
jo så meget andet,” griner 
Anette.
Anette fortsætter sin 
ugentlige træning hos 
Crossfit by the Mill, hvor hun 

har et elektronisk klippekort, 
og hun nemt kan booke sig 
ind på træningstimerne via 
en app. Helst springer hun 
på seniorholdet om torsdag-
en, men hvis det ikke passer 
i kalenderen, tager hun 
glædeligt med på ’Baby-fit’ 
holdet, hvor datteren Helena 
og barnebarnet er med. 

”Når man spørger mine børn, 
så synes de, at de har fået 
en helt ny mor hjem. De var 
nok lidt bekymrede før, og 
lige pludselig, på ganske kort 
tid har jeg det godt i min 
egen krop igen,” siger en livs-
glad Anette, der opfordrer 
alle hun møder til at prøve 
crossfit.



Klimasikring af Vestbyens havneområde
Aalborg Kommune har udpeget Arkitektfirmaet C.F. Møller som vinder af en arkitekt-
konkurrence om klimasikring af Vestbyens havneområde.
Af Jens Skovgaard

Vestbyens havneområde er 
truet af oversvømmelser i 
fremtiden. Stigende vand-
stand og flere kraftige 
storme i fremtiden, medfører 
behov for at sikre havneom-
råderne.

At det ikke er så ligetil, som 

det umiddelbart lyder, var 
det projekt til højvands-
sikring, som Aalborg Kom-
mune udarbejdede i 2020 
et eksempel på. Projektet 
omfattede alene de 5 båd-
klubber på Søsportsvej, men 
efter, at det var blevet sendt 
i udbud, måtte kommunen 
trække følehornene til sig, 
simpelthen fordi projektet 

blev langt dyrere end man 
havde budgetteret med.

Arkitektkonkurrence 
med 5 deltagende 
I stedet iværksatte man så 
i 2021 en arkitektkonkur-
rence med 5 deltagende 
arkitektfirmaer, der skulle 
komme med forslag til kli-
masikring af hele Vestbyens 

havneområde - en strækning 
fra Jernbanebroen til og 
med Skudehavnen i vest. 
Ligeledes inddrages hele 
parkområdet langs Peder Sk-
rams Gade i projektet.

To arkitektfirmaer gik  
videre
I maj 2022 udvalgte kom-
munen to af arkitektfir-
maerne til at gå videre med 
udarbejdelsen af deres 
forslag til en klimastrategi, 
for sikring imod oversvøm-
melse af havneområdet og 
det bagvedliggende byo-
mråde. Desuden skulle de 
maritime og rekreative frit-
idsaktiviteter understøttes, 
og de rekreative forbindelser 
forbedres. De to arkitektfir-
maer var C.F. Møller og JAJA 
Architects, og her i septem-
ber 2022 blev så C.F. Møller 
udpeget som den endelige 
vinder.

Nytænkende og spænd-
ende løsning
Rådmand for By- og Land-
skabsforvaltningen, Jan Ny-

Ankerpladsen og ophold på Hammeren

mark Thaysen begrunder 
Aalborg Kommunes valg 
således: “C.F. Møller har 
vundet på grund af deres 
nytænkende og spændende 
løsning på klimatilpasning-
sudfordringen, og fordi de i 
særlig grad har formået at 
imødekomme de ønsker, som 
kommunen, beboerne og 
områdets brugere har givet 
udtryk for. Forslaget har 
derudover et stærkt fokus 
på at fastholde Vestbyens 
særlige kvaliteter, blandt an-
det dens mangfoldighed og 
nærhed til både fjord og by 
- et fokus som vi har vægtet 
meget højt”.

C.F. Møller Architects har, i 
samarbejde med Deltares, 
RAWMobility, Arki_lab, EKJ 
og Broconsult, udarbejdet et 
omfattende katalog på 96 
sider, som detaljeret beskri-
ver hvordan man forestiller 
sig Vestbyens havneområde 
udviklet.

Optelt i temaer
Projektet er opdelt i en 
række temaer, hvor man 
beskriver de forskellige ud-
fordringer og de løsninger, 
som de peger på. 

Klimatilpasning
Tema 1 er ‘Klimatilpasning’, 
hvor man tager udgang-
spunkt i den såkaldte DAPP 
metode (Dynamic Adap-
tive Policy Pathways), der 
fungerer som et iterativt 
værktøj, der skal sikre, at 
man ikke laver for meget, for 
tidligt, men at man løbende 
foretager de nødvendige til-
pasninger. 

Fjord og parkliv
Tema 2 omfatter Fjord- 
og parklivet, som ønskes 
fastholdt og videreudviklet 
i tæt dialog med beboerne 
og områdets interessenter. 
Konkret foreslår man en 
‘mobil enhed’, der kan danne 
rammen om forskellige 
events og workshops i om-
rådet, ligesom den vil kunne 
bruges til information, og et 
fremskudt, rullende kontor. 

De blå og grønne 
kvaliteter
Tema 3 er ‘De blå og grønne 
kvaliteter’, hvor man udpeger 
en række lokaliter, der i sær-
lig grad udtrykker områdets 
kvaliteter, og som derfor 
skal fastholdes og udvikles. 
Her udpeges ‘Den urbane 
strand’, ‘Blomsterhaven’ og 
‘Søen’ som tre nye tiltag, der 
skal forstærke Vestbyens 
kvalitet. 

Attraktive forbindelser 
og trafik
Tema 4 er ‘Attraktive forbin-
delser og trafik’, hvor en om-
lægning af den eksisterende 
trafik beskrives. Overordnet 
forestiller man sig en bedre 
adskillelse mellem bilerne 
og ‘de bløde trafikanter’ ved 
at begrænse biltrafikken 
og skabe stiforbindelser for 
cyklister og gående. De-
suden vil der blive en såkaldt 
‘sivegade’, som er lukket for 
hverdagstrafik  langs kajom-
rådet, hvor Streetfood i dag 
ligger. Parkering i området 
bliver reduceret i.f.t. i dag for 
at skabe bedre forhold for de 
bløde trafikanter. 

Økonomisk realiser-
barhed
Tema 5 er Økonomisk realis-
erbarhed, og beskriver en 
etapevis realisering af pro-
jektet, som samlet set vur-
deres til at koste i omegnen 
af 120 mio. kr. i 2022-priser. 

Kajområder sikres
Overordnet vil man sikre 
kajområderne ved at hæve 
dem til kvote 1,6 meter, 
mens det bagvedliggende 
område sikres med diger i 
kote 3,0 meter. De 1,6 meter 
vil formentlig ikke være til-
strækkeligt til at sikre imod 
oversvømmelse, men her 
peger man på, at det allerede 
nu er et vilkår for de maritime 
klubber i området. De fleste 
båd- og sejlklubber har aller-
ede indrettet sig således, 
at man i stueplan har opla-
gring af både o.l., og at man 
har placeret klublokaler o.l. 
på første sal. Baggrunden 
herfor er, at man i mange år 

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
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I skoven skulle vær’ gilde
... og hvem har bedre rammer til festen, end netop Rold StorKro

Både for den lille ”komsammen” eller den helt store 
begivenhed, og alt hvad der ligger herimellem, ja, så 
har vi 6 gode lokaler til netop den fest, I har tænkt jer 
at afholde.

At afholde fest udenfor hjemmet er en tillidssag.
Som årene er gået har det vist sig, at den tillid har 
vores gæster til Lars, som i 35 år har været den person 
man har lagt ansvaret i hænderne på.

Så kom og få en god uforpligtende selskabssnak med 
Lars, og lad ham vise jer mulighederne, for netop jeres 
fest på Rold StorKro

BEMÆRK OGSÅ: Vi tilbyder i årets første tre måne-
der festlige bobler til velkomst og en Cognac/likør/
rom til kaffen – HELT GRATIS !

”ET GODT EKSEMPEL”
En lækker tre retters menu, serveret i et separat sel-
skabslokale, ved smukt pyntet bord med menukort og 
bordkort, levende lys og blomsterdekorationer.
Hvidvin og rødvin til for- og hovedret, serveret ad libi-
tum og et godt glas portvin til desserten, samt 
kildevand under hele middagen.
Kaffe/the med et lille stykke belgisk chokolade.

Hele herligheden kr.                    675,00  
pr. couvert ved min. 30 voksne.
Til børnene har vi specielle menuer og priser.

Husk: Vi tilbyder bustransport til og fra kroen, inden-
for ca. 30 km. uden beregning hvis selskabet er på 45 
gæster eller flere. 

har måttet tage højde for, at 
der, især i vintermånederne 
forekom vandstigninger, der 
medførte oversvømmelse 
af klubbernes havnearealer, 
det har man sikret ved kun 
at have udstyr, som kunne 
klare oversvømmelser, og 
derudover har sikret sig med 
sandsække og andre barri-
erer, hvor der var lokaliteter, 
hvor oversvømmelse skulle 
undgås.

Projektet foreslås 
gennemført i 3 etaper. 
Etape 1 omfatter havneom-
rådet langs bådklubberne på 
Søsportsvej og parkområdet 
langs Peder Skrams Gade. 
Roklubbernes kajanlæg ud-
skiftes og forhøjes, og ude-
arealerne omlægges, så-
ledes at klubbernes arealer 
bliver bedre bundet sam-
men. Mod øst anlægges der 
en strandeng, som binder 
området sammen med 
Spritten, og da det er det 
lavestliggende område, vil 
det samtidig tjene som af-
vandingsområde, når hele 
området oversvømmes. 
Parkområdet strækker sig 
fra Jernbanebroen, langs 
Lystbådehavnen og Sku-
dehavnen i vest. Her vil der 
blive etableret diger gen-
nem hele området, således 
at det bagvedliggende om-
råde sikres imod oversvøm-
melse i fremtiden. Digerne vil 
kunne indgå i det rekreative 

område, som dermed får en 
mere varieret, landskabelig 
karakter.

Etape 2 
- omfatter området omkring 
Vestre Bådehavn og det 
tilstødende byområde. En 
væsenlig udfordring i dette 
område består i, at man ikke 
ved hvad der skal ske med 
Limfjordsværftets område, 
hvor Mathis Bådværft og 
grunden, der ejes af A. Eng-
gaard er beliggende, og som 
A. Enggard ønsker at opføre 
boligbebyggelse på. I projek-
tet beskriver man udfordrin-
gen således: “Denne etape 
og dens udformning tilpass-
er og påvirker udviklingsar-
bejdet på Limfjordsværftet, 
hvorved den bedste sam-
høringhed kan opnås. Det 
vigtige især ved udviklingen 
af Limfjordsværftet er i råd-
givers optik, at man åbner 
op for havnepromenaden, 
gør kanten offentlig, og at 
man tør skabe en divers by, 
som rummer den lave skala”, 
hvilket må tolkes derhen, 
at C.F. Møller advarer imod 
etagebyggeri i området.

Etape 3 
Omfatter Skudehavnen og 
det omkringliggende byrum, 
således at man fra Jernban-
ebroen i øst til og med Sku-
dehavnen, får klimasikret 
området imod oversvøm-
melser, samtidig med at man 

får skabt et rekreativt hav-
neområde i samklang med 
parkområdet.

En årrække
Et sådant projekt vil 
naturligvis tage en årrække 
at gennemføre. Dels p.g.a. 
den økonomiske usikkerhed, 
idet udgifterne løbende skal 
dækkes gennem det kom-
munale budget, dels den 
usikkerhed, der naturligt 
knytter sig til renoverings-
opgaver af dette omfang. 
Desuden lægges der op til 
direkte inddragelse af borg-
erne i beslutningsprocessen, 
hvilket naturligt vil medvirke 
til, at der løbende fremkom-
mer forslag og idéer, som 
medfører ændringer af de-
taljer i projektet.

Lige nu understreger projek-
tleder Thomas Birket Smit, 
Aalborg Kommune, at man 
afventer budgetforhand-
lingerne for kommunens 
2023-budget, inden man kan 
lave en procesplan for pro-
jektet, og dermed beslutte 
hvornår man vil igangsætte 
det. Men i bedste fald vil pro-
jektet kunne igangsættes i 
efteråret 2023, udtaler han. 

Snerydning og saltning for vinteren
Igen i år tilbydes medlemmer af Hasseris Grundejerforening 
vintertjeneste.
Af redaktionen

Det er stadig sensommer 
og solen skinner endnu – 
men alligevel er det ved 
at være tid til at forberede 
sig på den kommende vin-
terperiode.
I lighed med tidligere år, 
har Hasseris Grundejer-
forening forhandlet med 
firmaet Bachs Multiservice, 
og opnået en særdeles 
fordelagtig  ordning for 
medlemmer af Grundejer-
foreningen for den kom-

mende sæson 1. novem-
ber til 31. Marts.

Nedsatte priser
Den opmærksomme læser 
af hjemmesiden, vil op-
dage at priserne  er blevet 
betydeligt nedsat, og vi 
håber naturligvis, at dette 
må være medvirkende til at 
få endnu flere til at tilmel-
de sig ordningen.
Tilbuddet er tilgået med-
lemmerne pr. Mail, og vil 
også fremgå af forenin-
gens hjemmeside.

Tilmelding skal være 
fortaget inden den 15. ok-
tober – og er efter ”først til 
mølle” princippet.
Ved tilmelding skal med-
lemsnummer oplyses.
Eventuelle interesserede 
ikke-medlemmer kan ind-
melde sig i foreningen 
over foreningens hjem-
meside www.hasseris.
dk. Årskontingentet er 
stadig kun kr. 150.00 pr. 
husstand.

Hvordan vinteren bliver i år er svær at spå om, men Hasseris Grundejerforening tilbyder 
medlemmerne at være på den sikre side.
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Reformer
Pilates
Yoga
Vælg om du vil deltage på hold i vores lokaler eller  

hjemme via livestream.
Du får det hele hos Pilates Aalborg.

NYT!
NYT! NYT!LIVESTREAM!

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

HUSK: Benyt rabatkode sundstart22 og få 20% rabat på første måned

Hello, how can I help you?
Nordjyske Bank Caféen i Aalborg KFUM Fodbold kan bryste sig af at have et internationalt 
snit over sig. Man kan nemlig tit opleve at blive betjent af et par 16-18-årige unge men-
nesker, der kun taler engelsk og sparsomt dansk. 
Af Redaktionen

Én af de vigtigste samar-
bejdspartnere for Aalborg 
KFUM Fodbold, i forhold til 
den daglige drift er uden tvivl 
Hasseris Gymnasium & IB 
World School. Som et vigtigt 
supplement til bemandingen 
af klubbens cafeteria, leverer 
det lokale gymnasium hvert 
år elever fra en hel årgang. 
Det er andetårsstuderende 

fra skolens internationale IB-
afdeling der, som et led i de-
res uddannelse skal udføre 
frivilligt arbejde i lokalsam-
fundet. Programmet hedder 
CAS og er en forkortelse af 
creativity, activity og ser-
vice. 
Det frivillige arbejde i KFUM 
er disse elevers første møde 
med CAS-programmet, hvis 
hovedformål er at bevidst-
gøre eleverne om, at læring 

og personlig udvikling ikke 
bare er noget der foregår 
i skoleregi, men i høj grad 
også, er noget der sker i sa-
marbejdet med lokalsamfun-
det. Her er det meningen, at 
eleverne selv skal udpege og 
opsøge de steder i lokalsam-
fundet, der har brug for friv-
illigt arbejde. Cafévagterne 
– som de hedder i daglig tale 
– er obligatoriske for netop 
at hjælpe eleverne i gang 

med disse CAS-aktiviteter, 
der i løbet af et skoleår byder 
på interaktion med organisa-
tioner som Red Barnet, Røde 
Kors, Aalborg Karneval og 
Børnecancerfonden. 

Ambassadør-korps
For at samarbejdet skal for-
løbe så optimalt som muligt, 
er der oprettet et ambas-
sadør-korps, der skal lette 
kommunikationen mellem de 

Bliv ikke overrasket, hvis du bliver mødt af et ”hello, how can I help you?”.

ca. 60 elever, der primært er 
engelsk talende, og klubben. 
Hver elev forpligter sig på 
tre vagter halvårligt, hvilket 
naturligvis nødvendiggør en 
indføring i opgaverne i caf-
eteriet – især i efterårssæ-
sonen. Så bliv ikke overras-
ket, hvis du bliver mødt af et 
”hello, how can I help you?”.  

Taknemmelig for  
samarbejdet
I Aalborg KFUM Fodbold er 
man meget taknemmelige 
for samarbejdet, der efter-
hånden kører på 5. år. Uden 
IB-eleverne skulle de mange 
vagter nemlig dækkes af 
forældre til klubbens børne- 
og ungdomsspillere samt se-
niorspillere, der i stedet kan 

nøjes med at byde ind med 
et par vagter i løbet af året.
”Vi har stor fokus på at have 
Nordjyske Bank Cafeen åben, 
især på dage med kampe, for 
at skabe et klubliv til glæde 
for alle. For at dette kan lade 
sig gøre, er vi meget afhæn-
gige af det gode samarbejde 
med Hasseris Gymnasium. 
Uden dette samarbejde, 
ville vi have svært ved at 
have cafeen åben hver dag, 
uden at skulle trække eks-
tra meget på forældrene og 
seniorspillerne i klubben”, 
udtaler forretningsfører An-
ders Christensen. 



FOR MÆND OG KVINDER
HVER MANDAG OG TORSDAG KL. 20 - 21 FRA UGE 43 TIL UGE 50

ØNSKER DU EN SUNDERE LIVSSTIL OG VÆGTTAB?

Vi står klar til at hjælpe dig. Vi støtter dig med de nødvendige  
redskaber, der skal til, for at du får succes og når dine mål.  
Vi tilbyder et forløb der tilpasses dine behov og ønsker.
Vi oplever også, at flere par ønsker at ændre livsstil sammen og i 
det hele taget bare gøre noget sammen
 - og det hjælper vi med... 

”Langt de fleste, der starter på vores 

Boot Camp, starter helt fra 0 rent træ-

ningsmæssigt, og størstedelen har ingen 

erfaring med CrossFit. Det tager  

vi selvfølgelig højde for i vores  

programmering, som både er 

målrettet gruppen som helhed,  

men også den enkelte deltager.”

Med venlig hilsen
Minelle og Christine

2 x 1 times intensiv træning på et lukket hold
Hver mandag og torsdag kl. 20 - 21

2 yderst erfarne trænere med 12 års erfaring 
indenfor CrossFit

Løbende sparring med Christine og Minelle

Lukket facebookgruppe for holdet med mu-
lighed for sparing om mad, træning og  
motivation

8 ugers forløb kr. 3.000,-

•
•
•
•

•

BOOT CAMP2022

Porsvej 3, 9000 Aalborg • info@crossfitbythemill.dk
Kontakt: Minelle på 4115 5800 eller Christine på 2222 6505 

Fremtiden for Vester Mariendals Mølle?
Aalborg Kommune ejer den, og vi er meget interesserede i møllens fremtid siger formand
for SkipperSamrådet, Inger Tvorup.
Af Palle Bjørnstrup

Faktuelt kan vi se, at det er 
sådan, at der i flere år ikke er 
blevet ofret de nødvendige 
penge på vedligeholdelse 
af møllen. Den er derfor for-
falden, og en reparation er 
nødvendig, for at sikre beva-

relse og sikkerhed omkring 
møllen.

Lang historie
Møllen har en lang historie, 
og fortjener derfor bedre, er 
SkipperSamrådets holdning. 
Den hed tidligere Skovbak-
kemøllen, og blev opført 

første gang i 1761, tæt 
på Galgebakken i området 
ved det nuværende Aal-
borgtårn. Den daværende 
stubmølle brændte i 1856, 
og blev i 1857 genopført 
som hollændermølle. I 1892 
blev den flyttet til den nu-
værende placering, og om-

tales nu som Vester Marien-
dals Mølle.

Aalborg Kommune er i gang 
med et budgetoplæg, hvor 
møllen skal sælges til bolig-
formål, hvori det indgår, at et 
boligselskab forpligtes til at 
vedligeholde møllen.

Vester Mariendal Mølle

Forsvinder vartegnet?
Denne plan om boligbyggeri, 
og at udsigten til et vartegn 
enten forsvinder eller ind-
skrænkes, vækker stærk be-
kymring.
Aktive borgere fra lokalom-
rådet er, med opbakning 
fra SkipperSamrådet, ved 
at oprette et møllelaug, der 
bl.a. via fondsmidler vil sørge 
for økonomi til at restaurere 
og vedligeholde møllen. Her 
er det en forudsætning, at 
området ved møllen ikke 
bebygges eller også kun be-
bygges i et omfang, så møl-
len stadig frit kan fungere 
som det vartegn, den er.
Det grønne område rundt om 
møllen bør bevares og være 
tilgængeligt for alle.

Lokalplan for øje
Det er vigtigt, at vores lo-
kalpolitikere har kommune-
planen for Hobrovej-kvarter-
et for øje. 
Den siger, at målet er at 
bevare og understrege de 
grønne kvaliteter og byens 
grønne struktur. 
Her står også, at Hobrovej 
skal styrkes som forløb gen-
nem forskellige typer af 
byoplevelser med hver de-
res karakteristika, og at ve-
jens rolle i den overordnede 
trafikstruktur skal nedtones.
Kommer man sydfra, er 
netop møllen et markant 
vartegn, og et eksempel på 
mødet mellem moderne er-

hvervsby og historien.
Kommuneplanen siger også, 
at kulturspor som Marien-
dals Mølle skal bevares.

Lagt op til bevarelse
Der er også lagt op til en 
bevarelse i de foreløbige 
planer for boligbyggeriet på 
grunden, men
med byggeriets udvikling i 
Aalborg, er det spændende 
at se, om det er nyt byggeri, 
der prioriteres, eller der kom-
mer fornøden respekt for 
vartegnet til udtryk.

Vil et givet boligselskab 
kunne løfte denne opgave, 
herunder at få møllen grun-
digt istandsat, og tage hen-
syn til, at det bl.a. kræver, 
at møllevingerne holdes 
vedlige og med jævne mel-
lemrum sættes i bevægelse. 
Det skal der tages hensyn til 
i omgivelserne.

I lokalpolitikernes beslut-
ning bør et hensyn til møl-
len som en bevaringsværdig 
kulturarv, have høj prioritet 
efter SkipperSamrådets op-
fattelse.
SkipperSamrådet vil følge 
denne udvikling tæt, slutter 
formand Inger Tvorup.



Historien om Gammel Hasseris og Ny Hasseris
Mange, der kommer til Hasseris, tænker nok, at Gl. Hasseris er den oprindelige bebyggelse og villabyen så er det nye Hasseris. Men 
sådan hænger det ikke sammen.
Af Flemming Nielsen

For at finde forklaringen, skal 

man tilbage til tiden efter 
den store brand i 1780, som 
blev omtalt i sidste nummer 

af Hasseris Avis.

På den tid, hvor den store 

brand lagde det meste 
af landsbyen øde, var der 
ikke mange bønder eller 
husmænd, der ejede deres 
egne gårde og huse. De til-
hørte typisk godsejere, som 
så bortfæstede (udlejede) 
jord og bygninger til bru-
gerne. Det var typisk på livs-
tid, men nogle havde også 
såkaldt arvefæste, hvor 
retten til gården eller huset 
med jord gik videre i familien.

På det tidspunkt, hvor bran-
den fandt sted, gjaldt de-
suden det såkaldte stavns-
bånd. Stavnsbåndet betød, 
at mænd og drenge ikke 
frit kunne rejse fra godsets 
gårde eller huse. De skulle 
have tilladelse af godsejeren 
for at flytte f.eks. til byen, 
hvilket jo for beboerne i Has-
seris meget nemt kunne 
være Aalborg. Kvinder var 
ikke omfattet af stavnsbån-
det og kunne derfor søge ar-
bejde, hvor det passede dem. 
Mange i Hasseris brugte den 
mulighed til at søge ind til 
byen, og der har helt tilbage 
til Aalborgs grundlæggelse 
været nære bånd mellem 
den og Hasseris. 

Hver gård, sin andel
Oprindeligt havde hver gård 
sin andel af jorden i Hasseris, 
men for at alle skulle være 
stillet lige i forhold til jordens 
kvalitet, havde hver gård små 
stykker fordelt rundt om over 
hele det område der hørte til 
landsbyen. Landsbyens jord 
omfattede dengang også 
de områder, vi i dag kender 
som Kærby, Mølholm og det 

meste af Hasseris Villaby. 

Dyrkede i fællesskab
På grund af de mange små 
jordstykker, der var vævet 
ind i hinanden, dyrkede 
man af praktiske årsager 
også jorden i fællesskab. 
Bønderne mødtes i et fælles 
hus, stævnehuset, for at 
vedtage, hvornår der skulle 
sås, gødes, høstes og an-
det. Stævnehuset lå, hvor 
Hasseris Brugsforening lig-
ger i dag, og det var lands-
byboernes fælles ejendom. 
Den ældste skole lå i øvrigt 
også der.

Nye idéer
I 1700-tallets senere del 
trængte nye ideer sig på 
i forhold til hvordan man 
skulle drive landbrug og 
godsdrift. Det indebar f.eks., 
at det blev udbredt fra den 
tid at opløse landsbyernes 
fælles drift ved at omlægge 
jorden, den såkaldte udskift-
ning. Det betød, at hver gård 
fik samlede jordstykker, og 
dermed kunne den enkelte 
gårdmand dyrke sin egen 
jord, som det passede ham 
bedst. Det betød også, at det 
blev nemmere for gårdmæn-
dene at købe deres gårde 
til fri ejendom, især efter 
ophævelsen af stavnsbånd-
et i 1788.

Hovedparten hørte un-
der godset
Men tilbage til Hasseris. 
Hovedparten af landsbyens 
gårde hørte enten under 
Store Restrup gods eller 
var en del af det gods, som 

Aalborg Hospital ejede til at 
finansiere sin drift med. Da 
landsbyen i 1780 var brændt 
ned, ønskede godsejeren på 
Store Restrup at få gennem-
ført en udskiftning, altså 
en ny fordeling af jorden, 
så hans fæstere fik samlet 
jord for sig, og dermed ikke 
længere skulle være en del 
af landsbyens fællesskab.  
Det var jo meget praktisk, 
når der alligevel skulle op-
føres nye bygninger til stort 
set alle i landsbyen. Der var, 
så at sige, et blankt lærred 
at male på. Knapt halvdelen 
af landsbyen hørte under 
Store Restrup, hvis ejer, Ivar 
Rosenkrantz-Levetzau, var 
en af foregangsmændene i 
de nye tider, og fordi det var 
ham der ønskede udskift-
ning og udflytning, var det 
hans fæstere, der skulle fly-
ttes ud på nye jordstykker. 
Det kom i praksis til at be-
tyde, at der blev etableret 
en grænse, et skel, mellem 
den nye og den gamle del 
af landsbyen langs med det, 
der i dag er Skelagervej. Den 
del af landsbyen, der dermed 
blev tilbage, langs Bygaden, 
kom så naturligt nok til at 
hedde Gl. Hasseris, mens den 
nye bebyggelse, der mest 
bestod af enkeltliggende 
gårde, langs med det, vi i dag 
kender som Sofiendalsvej, 
kom til at hedde Ny Hasseris. 
Den nye bebyggelse kom 
dog ret hurtigt til at hedde 
Sofiendal, opkaldt efter god-
sejerens kone, der hed Ju-
liane Sophie. 

Problem for husmænd

En gård i Sofiendal, tilhørende Morten Klitgaard, fotograferet omkring 1920. Det var en af de bygninger, der blev opført efter udflytningen fra den gamle landsby i 1781. Fotograf ukendt. 
Foto i Aalborg Stadsarkiv.

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

Før Himmerland 

... nu får hun mere service for pengene!

sku’ Elin selv
skifte ruden

Hvis du vil slippe for sure praktiske opgave som husejer så 
skift til en lejebolig. Hos Himmerland får du en god og tryg 
service, der er nem at bestille – det kan være små ting som 
en vandhane, der drypper eller de helt store problemer – 
eksempelvis hvis man som Elin får et uheld med ruden.
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Aalborg Hospital, som vi også kender som Helligåndsklostret, var den næststørste lodsejer 
i Hasseris ved udskiftning af landsbyens jorden i 1781, Næsten halvdelen af beboerne i 
landsbyen betalte fæsteafgift/leje til Hopitalet, som på den tid var en af de største jordejere 
i hele landsdelen. Her en del af bygningerne fotograferet omkring 1875. Fotograf H. Tønnies. 
Foto i Aalborg Stadsarkiv.

I forbindelse med udflyt-
ningen af gårdene, opstod 
der et problem for den del 
af landsbyens såkaldte 
husmænd, der hørte un-
der St. Restrup. De var ofte 
håndværkere eller arbejdede 
en del af tiden på gårdene, 
og de havde lod og del i 
græsning, englodder og an-
det fælles jord i landsbyen, 
hvor de f.eks. kunne have 
deres dyr gående. Efter 
udskiftningen var det ikke 
længere muligt, og ved ud-
stykningerne blev der derfor  
afsat jordlodder til husmæn-

dene, hvor de så kunne have 
et mindre landbrug til at 
supplere de indtægter, de 
ellers fik ved håndværk eller 
arbejde for gårdmændene. 
St. Restrups husmænd fik en 
række lodder på vestsiden 
af Bygaden, syd for Skel-
agervej. Den del af Bygaden 
havde navnet Husgaden 
efter det, men kom altså 
siden til at hedde Bygaden 
ned til Letvadvej.

Gammel og Ny Hasseris
Men navnene Gammel og 
Ny Hasseris opstod altså i 

1780-81, da landsbyen så , 
at sige, blev delt i to.
Ny Hasseris er således iden-
tisk med Sofiendal, mens 
den del af landsbyen, der 
ikke blev flyttet, naturligt 
kom til at hedde Gammel 
Hasseris.
Hasseris Villaby har en anden 
historie. Den opstod først fra 
slutningen af 1800-tallet. 
Det kan vi vende tilbage til 
en anden gang.

Se mere 
lige 
her!

NYHEDER | KULTUR | SPORT | BOLIG | SKØNHED & VELVÆRE

hasserisavis.dk
-

Bare rolig. Lars Christian er i god behold her hos os. Kig forbi til en snak 
og en kop kaffe, eller ring og book et uforpligtende møde.

Savner du Lars Christian?

Spar Nord Hasseris   |   Hasserisvej 113

Ring på 

96 30 29 75

2674_Hasseris_350x60mm_magasin_Personlig_Ny_medarbejder.indd   1 24/10/2019   09.19

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

Profilen

- lokale nyheder hver dag
hasserisavis.dk
-

Følg
med på 

hasserisavis.dk

hverdag!

Næste trykte udgave 
udkommer d. 26. okt.

Lejemål  til
private og erhverv

Se mere på www.kvg.dk
Hasserisgaard CentretAstrid Obels Have



Fredag d. 9. september afholdt Has-
seris Gymnasium og IB World School 
den årlige idrætsdag. Idrætsdagen er 
en ny tradition etableret I 2021, hvor 
eleverne på Hasseris i klasser dyster 
mod hinanden, på tværs af klasser 
og årgange i etablerede sportsgrene, 
såvel som uforudsigelige teambuild-
ingaktiviteter. 

I år blev idrætsdagen og dens akti-
viteter dog ændret med halvanden 
times morgenvarsel på grund af hel-
dagsregn, og alle aktiviteter rykkede 
indendørs i et hurtigløb med tiden 
fra lærernes side. Det var derfor en 
flok overraskede elever, der mødte 
op til en anderledes idrætsdag, end 
den, de forventede. Udendørs fod-

bold var blevet til bordfodbold, 100m 
stafetløb blev til det svedende og 
hjerneudfordrende kryds-og-bolle-
løb på gangene floorball og bordten-
nis blev spillet i indgang og foyer, ul-
timate frisbee blev til høvdingebold 
i gymnastiksalen… og det er ikke et 
problem at være 150 mennesker i en 
sportshal og spille både volleyball og 

basketball samtidig. Hasseris’ elever 
kan i hvert fald sagtens, ligesom de 
alle kunne imitere en udvalgt TikTok-
dans og sætte deres eget krydderi 
på. Der var gennem hele dagen højt 
humør og så meget sved og entu-
siasme, at gymnasiet indendørs var 
så varmt og fugtigt som på en god 
sommerdag og summede af jubel-

Højt humør på trods af vejret.

Fuld fart på Floorbaal turneringen.

3. G’erne fejrede dagen med fest udklædning

Valnødde-
træer - flere sorter.
Er podet og bærer  
nødder inden for få år.

Fra kun 85900

Velkommen til
hos Gug Planteskole
Vi fejrer Æblets Uge i uge 41 og får besøg af 
Natur Karsten, lørdag den 8. oktober.  
Her viser han os de 
30 bedste danske 
æblesorter.

Lørdag d. 8. oktober
- får vi besøg af  

Pompdelux, Tupperware 
og Forever Living

Se hele programmet på 
gugplanteskole.dk

Få hjælp 
til valg af hæk 

Netop nu, starter salget  
af hækplanter.

Vi vejleder i plantning  
og valg af  
hæk sort.

råb. Mange 3.g klasser havde 
desuden valgt at tematisere 
dagen med en udklædning: 
Rundt på skolens kunne 
man møde en zoologisk have 
komplet med dyrepassere, 
en flok brandmænd, super-
helte, studenter med fløjter, 
en flok tidsrejsende fra 
1980erne med glade neon-
farver og netstrømper, klon-
er fra Klovn og et felt af Tour 
de France-cyklister i meget 
tætsiddende tøj. 

En kagemand til klassen
På hver årgang kåredes en 
vinder ved afslutningen af 
dagen, og desuden dystede 
alle klasserne om den mest 
prestigefyldte præmie – en 
kagemand til klassen for at 
være den mest opbakkende, 
jublende og sociale klasse. 
Den pris løb 3a med for en 
solid indsats i alle aktiviteter 
og et udførligt, tydeligt og 
ikke mindst langt og højt 
kampråb. 

Fredagscafé og hygge
Efter idrætsdagen var der 
fredagscafe og hygge på 
skolen, blandt andet med 
det faste fredagsindslag: 
Volley for fun, hvor alle der 
har lyst, spiller volley sam-
men. Skolens ledelse og 
lærere er endnu engang 
stolte af elevernes humør, 
engagement og opbakning 
til skolens arrangementer. 

Idrætsdag rykkede ind på gymnasiet
Med halvanden times morgenvarsel, måtte alle aktiviteterne rykke indendørs på grund af heldagsregn, 



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

Hanwag Alta Bunion II GTX
Hanwag Alta Bunion II er en let og robust støvle til 
herre og damer. Kan bruges både til fritid eller jagt. 
Med GORE-TEX så støvlen er 100 % vandtæt, samt 
åndbar. Hanwag har lavet fodtøj i over 100 år og de 
er kendt for deres utrolig høje kvalitet og komfort.
Vejl pris 2.099,-

TILBUD  1.575,- 

Laksen Woolston wingfield coat – CTX
Stilfuld og funktionel jakke med maksimal bevægelsesfrihed. 
To indvendige lommer, to fleeceforede håndvarmerlommer 
og to store vandtætte lommer. Jakken er selvfølgelig med 
membran, så den er 100 % vand & vindtæt samt åndbar. 
Laksen laver top kvalitets beklædning, produceret af de 
bedste råvarer på markedet.
Størrelse 48 - 56
 5.999,- 

Seeland Taxus rain set
Seeland Taxus rain set er et tyndt og let sæt med 
jakke og bukser. Kan foldes sammen i lommen. 
SEETEX®-vandtætheden sikrer, at dit regnsæt er 
vand- og vindtæt samt åndbart. Hætten på jakken 
kan justeres, så den sidder godt omkring dit hoved, i 
stærk regn og blæst. Hætten, kan pakkes sammen i 
kraven. Sættet er utrolig velegnet til fritidsbrug eller 
måske cykelturen, da det er åndbart. Unisex passer 
både herre og damer. Fås i enten sort eller grøn.
Størrelse Small til XXXL 649,- 

Swarovski CL  
Companion 2 kikkert
Verdens bedste kompakte håndkikkert 
hedder CL Companion. Elegant kikkert med 
imponerende optik, passer perfekt i din 
hånd og lomme. Det er en lille håndkikkert i 
absolut topklasse,. Uanset om du er jæger, 
fuglekigger eller skal ud at rejse, så giver 
denne lille kikkert et fantastisk billede.
Skal ses og prøves, 
så er du solgt !
FRA 8.800,- 

Aigle Parcours 2 ISO  
Neopren Gummistøvle
Holdbar og pålidelig Neopren Gummistøvle, perfekt til alle, 
Neoprenforet sikrer, at dine fødder forbliver varme og beha-
gelige, mens 4.5 mm neopren giver fremragende isolering 
mod kulde. Aigle Parcours 2 ISO Neoprenstøvle er en revo-
lutionerende jagt- og vandrestøvle, der modvirker træthed 
i fødderne. Håndlavet af bedste naturgummi, antibakteriel 
behandlet. 3-komponet sål med stødabsorberende pude, 
perfekt støtte og retningsstabilitet.
Størrelse 37 - 47
Vejl pris 2.299,-
TILBUD  1.895,- 

Se vores store udvalg af produkter 

på www.parkogfritid.dk

Jægeren, lystfiskeren og  
selvfølgelig hesteelskeren
Almas Park & Fritid giver dig intet mindre end Nordjyllands største 
udvalg inden for udstyr til bl.a. den jagt-, fiskeri- eller hesteinter-
esserede. 
Af redaktionen

Med kun et stenkast til 
Limfjorden, en halv times 
kørsel til Mariager Fjord og 
utallige “put & take”-søer i 
nærheden, slår Almas Park & 
Fritid sig på at være placeret 
midt i en strøm af glade lyst-
fiskere. I butikkens fiskeri-
afdeling vil du blive mødt af 
passionerede ansatte, der 
selv ved hvordan en fiskes-
tang skal betjenes. Du finder 
grej til både kyst-, hav- og 
“put & take”-fiskeri fra 
førende mærker som SIMS, 
Shimano, Vision, Daiwa og 
ABU. Er du til havfiskeri, find-
er du alt i kvalitetsudstyr. 
Netop den del af afdelingen 
er en af Nordjyllands største, 
med alt hvad hjertet kan be-
gære i pirke og forfang. 

Outdoor og jagt
Er du til outdoor mærker som 
Fjällräven-produkter, så find-
er du en stor afdeling med 
masser af fritidsbeklæd-
ning, der både kan bruges 
til gåturen eller som almin-
deligt, praktisk hverdagstøj. 
Butikkens jagtafdeling er 
desuden spækket med 

kvalitetsmærker til dig som 
passioneret jæger, som f.eks. 
Laksen, Leica, Swarowski, 
Zeiss, Blaser, Browning, Be-
retta, Hærkila og Deerhunt-
er. Du skal ikke sigte længe 
for at få en fuldtræffer her!   

Kvalitetsudstyr til hest 
og rytter
Vi er selvfølgelig også spe-
cialiseret i kvalitetsudstyr 
til både rytter og hest. Hos 
Almas Park & Fritid bliver du 
betjent af medarbejdere, der 
selv er ivrige ryttere gen-
nem mange år, og derfor har 
ekspertisen til at guide dig 
gennem junglen af udstyr - 
både til dig og din firbenede 
ven. Uanset om du er ny-
begynder eller meget erfar-
en ud i hestesport, så kan du 
finde det helt rette udstyr i 
kvalitetsmærker som King-
sland, Ariat, Rider by Horse, 
OneK, Blue Hors og Finesse 
Bridles. 

Øget online salg
At have hylderne fulde af 
produkter i høj kvalitet er 
ikke det eneste, der betyder 
noget for specialbutikken. 
“De seneste par år har vi 

gennem vores online salg 
oplevet, at flere og flere 
kunder fra alle steder i Dan-
mark kommer til. Men det 
ændrer ikke ved vores lokale 
engagement og ståsted i 
Nordjylland,” fortæller direk-
tør Peter Olesen, og tilføjer 
at Almas ansatte alle har et 
højt fagligt vidensniveau om 
produkterne. 

Hvem er Almas Park og 
Fritid?
Almas Park og Fritid A/S blev 
grundlagt helt tilbage i 1956, 
dengang under navnet Aal-
borg Maskinforretning. I 
1994 blev navnet ændret til 
Almas, og i 2013 blev Park & 
Fritid tilføjet, for at skærpe 
fokus på virksomhedens 
brede sortiment. Samme år 
kom de nuværende ejere på 
banen, direktør Peter Olesen, 
afdelingsleder i Brønderslev 
Tim Kraglund og salfschef 
Jan Sørensen - alle med 
mangeårig erfaring fra virk-
somheden. 
Besøg de to fysiske butikker 
i Aalborg eller Brønderslev, 
eller shop kvalitetsfritids 
produkter online på www.
parkogfritid.dk.

Stort udvalg til den passionerede jæger.



10 år med kvalitetsråvarer og delikatesser i Hasseris Bymidte
For 10 år siden, åbnede Slagteren Hasseris dørene til den moderne slagterbutik, der oser af kvalitet - og velfortjent popularitet. 

Af Mona Bernal Sørensen

Der er alt, hvad hjertet 
begærer i kølediskene. 
Et smagsmekka af oste, 
kvalitetskød, leverpostej 
og olier. Slagteren Hasseris 

går ikke på kompromis med 
kvalitet og unikke smags-
oplevelser. Det gjorde in-
dehaverne, Jesper Albin og 
Torben Bruun, heller ikke for 
10 år siden, da butikken slog 
dørene op for første gang, 

selvom meget har ændret 
sig på det forgangne årti. 

“Der var nok lidt Gøg og 
Gokke over os, helt tilbage 
i starten,” husker Jesper 
med et smil. “Jeg vidste 

ikke engang, hvordan man 
håndterede en pålægsma-
skine,” lyder det fra butiksin-
dehaveren, der oprindeligt er 
uddannet købmand.

Medindehaver Torben sup-
plerer: “Jeg kan nærmest ikke 
huske noget fra det første 
år, fordi det hele kørte så 
stærkt. Den allerførste dag 
skulle vi åbne kl. 12. Kl. 11 
stod der 100 mennesker 
med næsen mod ruden, og 
vi var hverken helt eller halvt 
færdige. Vi skulle nok have 
ventet en dag eller to.”
“Eller en uge!” lyder det fra 
Jesper med et grin.

Fra indskydelse til succes
De to butiksindehavere 
mindes de lange og mange 
dage, hvor de, sammen med 
håndværkere, istandsatte lo-
kalerne, der tidligere husede 
Bymidtens Bageri. I 2012 
havde butikken 2 ansatte, 
udover indehaverne. I dag 
er der 4 gange så mange. 
Hverken banken eller forbi-
passerende havde dog den-
gang den store tiltro til, at 
der skulle være et hul i Aal-
borg-markedet til at sælge 
kvalitets-slagtervarer. 
“Fra dag 1 var vi sikre på 
konceptet om at sælge 
hjemmelavede, danske 
kvalitetsprodukter, og det 
ville vi ikke gå på kompromis 
med. Det hele opstod lidt 
som en pludselig indsky-
delse tilbage fra dengang, vi 
arbejdede sammen i super-
markedet. Tanken var, at vi 
kunne stå i en slagterbutik 
med lidt leverpostej og hy-
gge os - men det er hårdt 
arbejde,” slår Jesper fast. 

Hele personalet står klar og glæder sige til at fejre jubilæet med masser af gode tilbud og lækre produkter.

Plads til klassikere og 
nye boller på suppen
Butikken har gennem alle 
årene samarbejdet med de 
samme lokale leverandører 
af både cateringvarer, kyl-
ling-, svine- og oksekød, men 
sortimentet har ændret sig. 
“I starten fyldte kød måske 
35% af køledisken, mens det 
nu er cirka 15%. Vi har fået 
et stort vegetarsortiment 
med hjemmelavede falafler 
og ris- og rødbedebøffer,” 
forklarer Torben og Jesper 
tilføjer:
“Folk spiser mindre kød i 
dag, men vi håber at kunne 
inspirere til at spise bed-
re kvalitet. Derudover er 
take-away vokset meget 
de sidste år, og vi laver nok 
500 færdigretter om ugen, 
som man bare kan sætte 
i ovnen - bøf stroganoff, 
karbonader og andre tradi-
tionelle retter.” Butikkens 
stolthed er de smagfulde, 
krogmodnede højrebsbøffer, 
der hænger mindst 21 dage 
i modningsskab. Kødet svin-
der 20-25% i denne proces, 
så alt unødigt smelter væk. 
Indehavernes inspiration til 
fornyelse kommer bl.a. gen-
nem TV-programmer, men 
også via medlemsskabet af 
“Mad med mere” - en samling 
af selvstændige slagterbu-
tikker. Her bliver de holdt til 
ilden med nye inputs og nye 
retter. 

December er butikkens trav-
leste tid. 800 kilo kød til ka-
msteg og 200 hele ænder, 
svarende til yderligere 600-
700 kilo, giver travlhed i 
køkkenet og knaphed i kø-
lerummet. Glæden ved hånd-
værket varer ved, uanset 

sæson. Torben, der oprindeli-
gt startede i lære som tjen-
er, men senere skiftede til 
slagterfaget, fortæller: “Det 
handler om hele processen 
med at bruge sine hænder 
til at fremstille noget. Det er 
fascinerende at få en halv 
gris ind ad den ene dør, og 
så ryger der en hamburger-
ryg, en spegepølse og et kilo 
fars ud på den anden side,” 
fortæller han. 

Kammeratskab bag  
disken 
Lange og travle arbejdsdage 
smitter af på sammenholdet 
i butikken, der, ifølge Torben, 
“er ligeså meget et kammer-
atligt forhold, som et chef- 
og ansatforhold”.
“Vi går tæt hernede i forret-
ningen, så man skal kunne 
godt sammen, for man kan jo 
ikke være i lige godt humør 
hver dag,” fortæller Jesper.  
Hvordan de næste 10 år for 
slagterforretningen ser ud 
kan ingen vide, men det er 
arbejdsglæden ved de friske 
råvarer og snakken med 
kunderne, der driver værket.  
“Den dag, jeg er træt af at 
skulle cykle afsted på arbej-
de, så skal jeg nok finde på 
noget andet at lave, men jeg 
glæder mig hver eneste dag 
til at komme herind,” lyder 
det slutteligt fra Torben, in-
den dagens opgaver kalder.

Vær med til at fejre Slag-
teren Hasseris d. 29. og 
30. September
Fra middagstid disker butik-
ken op med bl.a. tapasanret-
ninger, chili con carne, fadøl-
sanlæg og særlige tilbud på 
delikatesser.   
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Skræddergyden 2 • Indgang fra Bygaden • 9000 Aalborg
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Ompolstring og reparationer
”Sæt dit eget præg på dine møbler”

Undervisning  

tilbydes, hvis du 

har lyst til at  

prøve selv!
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Nordic KitchenDay 
lørdag den 1.10 kl. 10-15
Lige nu kan du få drømmekøkkenet til en drømmepris. 

Spar 22%
Tilbuddet gælder hele oktober. 

Rabatten gives på alle 
køkkenelementer.



Store smil og pålidelige ponyer på række
Unghesteforeningen IKAROS lægger sig i selen, når det kommer til at give børn og unge minder og venskaber 
for livet. Her er ingen fine fornemmelser, men altid tid til at nusse ponyer, lette sit hjerte til omsorgsfulde voksne 
og holde hyggelige filmaftener. 

Af Mona Bernal Sørensen

“Hvem har taget kage med 
i dag?”, råber hjælpetræner 
Victoria Larsen glad, mens 
hun zikzakker sig vej gen-
nem rækken af klargjorte po-
nyer i stalden. 
“Det har jeg!”, lyder det fra 
den anden ene af gangen 
fra 10-årige Marcus Kjølby 
Pedersen. Victoria kvitterer 
med at sende et stort luft-
kys. Marcus vandt sidste 
gang, der var ponyløb, og det 
udløser gerne kage til resten 
af holdet i Unghesteforenin-
gen IKAROS. Siden marts 
har han været medlem af 
foreningen for hesteglade 
børn og unge, der har ind-
rettet sig hyggeligt i stald 
11 på væddeløbsbanen i 
Aalborg. Et medlemsskab, 
der allerede har givet store 
smil, spirende venskaber og 
kriller i maven over at have 
vundet to sejre i træk bag 
sulkyen. 

“Det jeg allerbedst kan lide 
er, at hestene simpelthen er 
så søde,” siger Marcus, mens 
han nusser ponyen Tarzan.
“Han skal snart have en ny 
selepude, for den er ved at 
være godt brugt”, fortæller 
han ansvarsfuldt, mens han 
hjemmevant spænder det 
blå seletøj, der pryder den 
grå vallak.

Sommerfugle i maven 
Denne torsdag eftermiddag 
summer stalden af 7 børn i 
alderen 3-12 år, der, sammen 
med hjælpetræner Victo-
ria og daglig leder Bettinna 
Frølich Vesterlund, hjælper 
hinanden med at gøre po-
nyerne klar til en times 
travløb. Det inkluderer både 
at trække ponyerne ind fra 
folden, strigle, rense hove og 
lære at lægge udstyret på. 
Chili Mie Pirchert er blandt 
de forældre, der stolt og 
smilende følger med i børn-
enes gøren og laden hos de 
tålmodige ponyer. Hendes to 
børn, 6-årige Malou og Valde 
på 3, har allerførste dag i 
klubben.
“Jeg er overbevist om, at 
børn, der har med dyr at gøre 
bliver bedre mennesker. Du 
lærer at tage hensyn til og 
aflæse et levende væsen, 
og så finder du ud af, hvad 
ansvar vil sige. Du kan ikke 
bare springe fra, når du skal 
tage dig af et dyr,” fortæller 
hun om én af de væsentlig-
ste grunde til, at de to små 
poder i dag er forbi IKAROS. 
Hun er selv datter af en 
travhesteopdrætter og 
børnenes far er travtræner, 
så hun håber at glæden ved 
de store dyr, det sociale sam-
menhold og spændingen un-
der de farverige løbsdage 
bliver givet videre til næste 
generation. 

Ponyløb giver børn og unge sommerfugle I maven og minder for livet.

“Børnene har glædet sig 
længe til at komme herud i 
dag. Da vi ankom sagde min 
datter, at hun havde noget 
i maven, som hun troede 
var sommerfugle,” fortæller 
Chili med et smil og kigger 
mod Malou, der står ved den 
brune pony Buller. 

“Det var den pony, jeg havde 
håbet på at få i dag, fordi 
han så rarest ud,” fortæller 
6-årige Malou og kører 
fingrene igennem pony-
ens sorte man. “Jeg er lidt 
spændt og nervøs i dag, for 
der er meget at lære, men 
jeg glæder mig til en dag at 
køre vognen helt selv,” lyder 
det stolt.    
Lillebror Valde på bare 3 år 
færdes trygt blandt dyrene, 
for familien allerede har en 
pony derhjemme. Smilene er 
store og hænderne mod de 
bløde muler er fulde af tillid, 
men udstyret skal han stadig 
vænne sig til.    

“Ved du hvad - hesten tro-
ede, at min hjelm var en fod-
bold,” griner han og peger 
mod den grå ridehjelm, der 
dækker hele hans hoved og 
godt ned i panden. 
Hjælpetræner Victoria kører 
med ham i sulkyen i dag, 
for tryghed og sikkerhed er 
grundessensen i IKAROS. 
Der er altid 2 trænere tilst-
ede til at dække det store ar-
eal på væddeløbsbanen, og 
børnene kører ikke alene, før 
de er helt klar. For at kunne 
stille op i ponyløb, der i øvrigt 
afholdes samme dag som de 
voksnes travløb, skal man 
have gennemført både en 
mindre teori- og køreprøve. 
Klubbens 8 ponyer, der mes-
tendels er shetlændere og 
gotlandsruss, er nøje ud-
valgt efter en længere 
prøveperiode, hvor trænerne 
kan se temperamentet an i 
alle situationer. 
“Ponyens sind er det vigtig-
ste. Vores elever er glade for 
at stå længe og nusse med 
ponyen, måske mere end på 
traditionelle rideskoler, så 
den skal være utrolig rolig, 
og selvfølgelig nem for børn 
at køre med og selv hente på 
folden,” forklarer Bettina.

Plads til alle - også dig, 
der har det svært
Venskaber fylder meget for 
medlemmerne, og det er 
vigtigt for Bettina, at stedet 
indgyder til hygge for alle, og 
at der ikke er nogen forskel 
på hvilket udstyr, man har - 
eller om man aldrig har rørt 
en hest før. Hos IKAROS kan 
man komme, lige som man er.  
“Fællesskab er vigtigt for 
klubben, og jeg synes, at 
det er lykkedes rigtig godt. 
Vi holder  arbejdsdage for 
både børn og voksne flere 
gange om året, og så har 
vi super hyggelige aftener 
med fællsspisning også,” 

Kan leases fra kun

4.469,-
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
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Quattro Tiptr. 7 prs
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21 tommer hjul
El-bagklap
Audi Matrix LED
Panoramatag
 - og meget mere.
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Vil du spare på afgiften?
• Mindre kapital binding
• Mindre værditab



Kør ind og få skiftet til
VINTERDÆK
Vi har det nyeste udstyr og klarer både 
dækskift og afbalancering i en fart.

Når efteråret nærmer sig, er det tid til at få skiftet 
til vinterdæk – inden frost og sne melder sig på 
banen. 

Vi er klar med et godt tilbud på vinterdæk – med 
eller uden fælge. Så kan du og din familie køre 
vinteren sikkert i møde.

Kontakt os for et godt tilbud

Nu skal alle 
sommer- og superbiler 

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

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

Brug vores ekspertise og viden om biler af alle typer. 

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

og gør alt for at leve op til det.

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

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

Indehaver 
Søren Vig

Indehaver 
Kurt Gregersen

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

  

Indkildevej 4 G
9210 Aalborg SØ

Tlf: 40 56 99 69
www.vaerksted1.dk AutoPartner.dk

www.cac-certi�ceret.dk

Magnus Kjølby Pedersen og ponyen Tarzan er klar til dagens træning.

fortæller Bettina med ind-
levelse.
En anden fast tradition, er 
at hun en weekend årligt 
sover med børnene i væd-
deløbsbanens pavillion på 
luftmadras. Chips, nattøj 
og film er fast inventar - en 
weekend i venskabers og hy-
ggens tegn. 
“Vi gør så meget som muligt, 
hvad børnene har lyst til og 
hvad vejret tillader. Det kan 
være at gå en tur i kridtgrav-
en med ponyerne, at tage 
i Pandekagehuset efter en 
is, spille rundbold og træne 
lidt på banen. Det er en stor 
oplevelse for børnene,” lyder 
det fra Bettina. 
Efter corona startede 
IKAROS desuden tilbuddet 
“en ny ven”, der dækker over 
12 gratis camps fordelt over 
hele året. De besøgende er 
ikke medlemmer af klubben, 
men kan enten have lyst til 
at lære at passe en hest, 
måske for første gang, eller 
have psykiske udfordringer, 
som angst eller ensomhed. 
Campsene har været en stor 
succes, og samarbejder med 
flere folkeskoleklasser er 
allerede opstået på de 2 år 
initiativet har eksisteret. Der 
er tilknyttet en erfaren so-
cialpædagog og speciallærer 
til forløbet, som kan lægge 
øre til børnenes store og 
små udfordringer. På campen 

bruges tiden ikke på at 
træne eller ride, men snarere 
komme helt ned i gear med 
at strigle og nusse ponyerne, 
gå en tur, læse historier og 
lave mad over bål.  
“Hestene giver en utrolig ro 
til børnene. Vi har haft nogle 
herude, der var bange for 
hestene først og ikke turde 
røre dem, men som fandt 
trygheden og endte med 
at trække en pony alene,” 
forklarer Bettina. “Børn-
ene ser, at deres humør og 
opførsel smitter af på po-
nyen, og at den lynhurtigt 
mærker, hvis de er nervøse. 
Vi fortæller dem, at de skal 
opføre sig, som de gerne vil 
have, at ponyen skal, og det 
giver dem en ny følelse af ro 
og selvtillid.”

Startede da hun var 6-7 
år
Den 21-årige hjælpetræner 
Victoria startede selv som 
ponyrytter i IKAROS, da hun 
var 6-7 år gammel. I dag 
går al fritiden med hendes 
3 væddeløbsheste, når ikke 
studierne ved SOSU Nord 
skal passes.
“Det hele startede i IKAROS, 
hvor jeg fandt et fantastisk 
fællesskab og venner med 
samme interesse, som man 
kan følge hele livet. Det er 
nærmest som en lille familie 
herude,” lyder det inden hun 

skridter ud i sulkyen med 
lille Valde ved sin side. Klar 
til at at trave nogle runder 
på den imponerende væd-
deløbsbane i et blødt sep-
temberlys - og se endnu et 
barns glæde ved at træde 
ind i hestens univers. 

Vil du vide mere om 
Unghesteforeningen 
IKAROS?
Der er kaffe på kanden i klub-
huset og ponyer på banen 
lørdag d. 1. oktober fra kl. 
13.00, hvor alle er velkomne 
til at kigge forbi til forenin-
gens næste Ponyløbsdag. 
Her er der mulighed for at 
hilse på både ponyer, ryttere 
og trænere i de hyggelige 
omgivelser. 

IKAROS blev grundlagt i 
2009 med formålet at ska-
be et miljø for børn og unge 
omkring væddeløbsbanen i 
Aalborg. Børn i alderen 6-18 
år undervises i travløb og 
monté, som er travløb uden 
sulky, men med rytter på 
ryggen. Træningen ligger 
torsdage fra 16.30-18.30. 
Foreningen holder til i stald 
11 på Skydebanevej 25, 
9000 Aalborg. Bus 2 og 16 
går lige til døren. 
Læs meget mere på IKAROS 
hjemmeside ungikaros.dk

Kontakt vores specialiserede 
erhvervsafdeling og få 

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

Få styr på 
kontrakterne og 
virksomhedens 
risici.
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“Musikken kan komme til mig på en gåtur i skoven”
Hasseris Kirkes nye organist, Anita Hyldgaard Samsing, er musiker ind til benet. Hun begejstres over stor 
kunst og kultur, og, ikke mindst, at give glæden ved toner og instrumenter videre til børn og unge. 

Af Mona Bernal Sørensen

Anitas nye kontor ligner 
måske mange andres med 
bunker af papir og fyldte 
ringbind, men den 49-årige 
organists vigtigste redskab 
kræver års fysisk og mental 

træning at kunne mestre. 
“Instrumenternes dronning”, 
som det meterhøje orgel kal-
des i musikerkredse, findes 
blot et par skridt væk fra 
skrivebordet bag en smal 
trædør.  
“Jeg sad lige med mine kol-

leger til morgenkaffe in-
den du kom. Vi fik hygget 
os med at vende verdens-
situationen, og snakket om 
både regentjubilæet og den 
nye konge i England. Det er 
en virkelig dejlig arbejdsp-
lads med rigtig god stemn-

ing og et godt kollegaskab,” 
fortæller hun med et smil.
 
Hun startede som organist 
i kirken i starten af septem-
ber, og er allerede vild med 
det daglige arbejde i et ak-
tivt og engageret kirkesogn, 

hvor ikke to dage er ens.   
“Stillingen er lidt som en tor-
nado at komme ind i,” lyder 
fra Anita med et grin. “Det 
er en stor arbejdsplads, hvor 
der sker meget på kryds og 
tværs. Her i starten minder 
jeg mig selv om, at det er som 

Hasseris Kirkes nye organist, Anita Hyldgaard Samsing.

at køre i bil i København. Man 
skal holde sin egen bane, og 
ikke bekymre sig om, hvad 
de laver ude i de andre spor”, 
fortæller hun om de mange 
tiltag og samarbejder, som 
Hasseris Kirke rummer.  

Fra entusiastisk kor-
sanger til uddannet 
organist
Anitas arbejdsopgaver 
spænder bredt, og omfa-
vner hendes uddannelse 
som både pianist og or-
ganist. De kernekirkelige 
ydelser, såsom at spille til 
gudstjenester, dåb, bryllup-
per og bisættelser, deler hun 
med kirkens anden organist, 
Peter Lindhardt Toft, men 
herudover er de begge en-
gagerede i levere musik til 
kirkens mange tilbud til store 
og små. 
“Peter står mest for den ryt-
miske kirkemusik, hvor jeg 
primært er klassisk musiker. 
Det er dét, jeg brænder mest 
for,” fortæller Anita, der bl.a. 
har ansvaret for 2 af kirkens 
kor for børn og unge, og 
musikken til flere af sognets 
foredragsintiativer og klub-
ber.   
Tanken om, at en stor del 
af Anitas liv skulle vies til 
nodeark lå aldrig langt væk. 
Moderen var selv organist 
i Himmerland, nær Anitas 
fødeegn ved Aars, og Anita 
var selv ivrig korsanger fra 
barnsben. 



Arrangementer og gudstjenester  
 i HASSERIS KIRKE 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 
 

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

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

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

“Jeg gik op i koret med liv og 
sjæl. Det var højdepunktet 
på ugen at skulle synge, og 
jeg var nok en af de mest 
entusiastiske korsangere,” 
fortæller Anita leende. 
Klaveret trak i Anita, og da 
hun var 14-15 år var der ikke 
længere nogen tvivl. Hun 
skulle være musiker. 
“Jeg tænkte ikke, at jeg skulle 
være organist som teenager, 
men måske pianist,” husker 
Anita.  Moderen opfordrede 
hende til at søge en delti-
dsstilling som organist ved 
Giver Kirke, og det blev en 
øjenåbner. 
“Det var en lillebitte kirke 
med et af Danmarks mind-
ste orgeler, men man tjente 
1500 kr. om måneden, og 
det var mange penge den-
gang. Jeg fik stillingen og 
fandt ud af, at det var ret 
sjovt at spille til gudstjen-
ester, og være på. Der var ro 
til at lave fejl og komme ind i 
det hele,” fortæller Anita.  
Hun kom tidligt på Musik-
konservatoriet i Aalborg med 
orgel som hovedfag, og tog 
nogle år senere en kandidat 
i klaver. 
“De sidste 10-11 år har jeg 
været halv pianist og halv 
organist, fordi jeg både 
har haft mindre organist-
stillinger og undervist børn 
og voksne på musikskoler. 
Den kombination har passet 
mig virkelig godt, men jeg 
har hele tiden vidst, at jeg 
gerne ville tilbage til kirken 
på fuldtid igen,” fortæller 
Anita. Hun vender samtidigt 
hjem til det nordjyske ophav, 
efter en del år i både Aarhus 
og Odense, og er nu bosid-
dende i Aalborg med kære-
sten Jens. Hendes 2 sønner 
på 20 og 22 år bor i Aarhus.   

Musikken som den røde 
tråd
For mange af os er kirken en 
smuk ramme for gamle tra-
ditioner, der favner de lyse 
og mørke stunder i livet. Men 
hvordan opleves bygningens 
hvælvinger og menighedens 
store følelser for en erfaren 
musiker? 

“Rent teknisk, så opleves 
orgelet og rummet som et 
samlet instrument, fordi man 
lægger sit spil efter hvor stor 
efterklang, der er” fortæller 
Anita og klapper i hænderne, 
så man fornemmer kirkens 
akustik. Hun lægger også 
sit spil alt efter, hvad kirken 
emotionelt rummer den 
givne dag.   
“Der sker noget i øjeblikket 
man sætter sig ved orgelet, 
også selv om man har mange 
års erfaring. Man indgår i en 
sammenhæng, hvor musik-
ken er en del af dét, der op-
leves. Det har indflydelse på 
hvordan man spiller, om det 
er en glædelig eller sørgelig 
begivenhed,” forklarer Anita 
og tilføjer: 
“Hvis der er mange men-
nesker i kirken, der synger 
højt, så kan jeg tage flere 
registre i brug, så det klinger 
kraftigere og omvendt, hvis 
det er en bisættelse med få 
mennesker, så griber jeg det 
an på en anden måde”. 

Det meterstore orgel har, 
med Anitas ord, “en mekanik 
af en anden verden”, og rum-
mer 30 stemmer, der bl.a. 
kan lyde som en trompet, en 
obo eller en fagot. Organ-
isten kan kombinere piberne 
på kryds og tværs, og spille 
alt fra den blødeste fløjte til 
det helt store orgelbrus. Og 
“instrumenternes dronning” 
kræver da også hyppig au-
diens.  
“Jeg har tangenterne i 
hænderne stortset hver 
dag, i omkring et par timer. 
Ligesom en sportsmand, så 
skal jeg holde teknikken og 
koordinationen ved lige, så 
jeg både rent muskulært, 
mentalt og smidighedsmæs-
sigt er i form,” forklarer Anita, 
og bevæger fingrene frem 
foran sig. På orgelet holder 
hun særligt af at spille styk-
ker af komponister som Niels 
W. Gade og Johann Sebas-
tian Bach, og andre ældre 
komponister, mens Sergei 
Rachmaninoff er blandt fa-
voritterne til klaver. 
“Det er utrolig varm og ro-

mantisk musik, der taler til 
følelserne og dramaet, og så 
ligger det utroligt lækkert i 
hænderne,” fortæller Anita 
om den russiske komponist. 
Moderne musik fylder 
dog også i Anitas arbejde, 
for eksempel som da hun 
forleden måtte arrangere 
orgelpiberne til at spille The 
Beatles’ “All you need is love”. 
i forbindelse med en vielse. 
Når Anita ikke dykker ned i 
musikkompositioner og -ar-
rangementer, så bruges friti-
den på at nyde kulturlivet i 
Aalborg, gå på kunstmuseer 
og opsnuse billedekunst. Lit-
teratur fylder også, og selv-
om Anita “godt kan lide at 
komme et spadestik dybere”, 
så ser hun også James Bond 
og Harry Potter. Musikken er 
dog sløjfen, den røde tråd, 
der binder det hele sammen. 
“At være musiker er en 
livsstil. Alle de ting, jeg op-
lever, om det så er kunst, kul-
tur eller historie, påvirker den 
musik, jeg sidder med. Jeg 
kan gå en lang tur i skoven, 
og pludselig kan det slå mig, 
at det er jo netop sådan dét 
stykke skal spilles. Idéerne 
kommer og går hele tiden,” 
lyder det fra den passio-
nerede organist, mens hun 
kaster et blik mod kirkens 
store, gamle orgel.  
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Af Mona Bernal Sørensen

““Jeg håber ikke, at det 
blæser for meget, så folk 
ikke kan komme med ele-
vatoren op” lyder det fra 
Oliver Bruun, ejer og stifter 
af Mr. Booze, der, sammen 
med Nordic Gin House, er 
arrangør bag “Gin i Tårnet”. 
Blæst fylder allerede for 

Oliver, men kun i form af 
kraftig medvind for firmaet, 
der på magisk vis formår at 
kombinere kvalitetsspiri-
tus og store oplevelser. 
60 gange i år, har han ar-
rangeret stemningsfulde 
sejlture på Limfjorden med 
smagning af udvalgte gin-
typer. 30 personer hver tur. 
“Det er alligevel en rim-

lig slat”, lyder det beske-
dent fra den sympatiske 
iværksætter. Nu har han 
kastet sit blik på Aalborgs 
majestætiske vartegn, der, 
på trods af sine impone-
rende 55 meter, måske er 
overset af mange.  
“Aalborgtårnet er en super 
spændende ramme at in-
vitere gin-fans op i. Jeg har 

selv kun været deroppe 
en gang, og sådan tror jeg 
mange i byen har det, men 
det er en skam, for udsigten 
fejler bestemt ikke noget,” 
lyder det fra Oliver.
Aftenens vært bliver Dan-
marks ukronede ginkonge, 
Jakob Vallentin fra Nordic 
Gin House, en spiritus-en-
tusiast, der er glad for at 

krydre selskaber med både 
grin og anekdoter. Jakob 
distillerer selv gin, og er 
derudover en sand trold-
mand, når det kommer til 
at håndplukke de bedste 
gin i Norden. Gæsterne vil 
få serveret 6 forskellige 
prisvindende gin, der hver 
smages 4 gange - rent, med 
is, med tonic og slutteligt 
med tilbehør. Salte snacks 
kommer ikke til at mangle, 
og derudover bliver der 
også til sidst fremtryllet en 
gin-overraskelse.

Hvad er der med “gin”?  
De 50 billetter til “Gin i 
Tårnet” er allerede revet 
væk, men Oliver håber, at 
det kan blive en tilbage-
vendende begivenhed, 

gerne 4-5 gange årligt, 
med ny vært hver gang til 
at forkæle de besøgendes 
smagspalette. Den drift-
ige, unge iværksætter har 
en sand “popcorn-hjerne”, 
der bobler over af idéer til 
events og samarbejder, der 
kan udbrede kendskabet 
til gin - noget som nordjy-
derne ikke lader til at kunne 
få nok af.
“Gin er virkelig oppe i tiden, 
så det er faldet ret naturligt 
at holde events med dét i 
centrum. Det er noget alle 
kender, og noget som langt 
de fleste kan lide, eller vil 

kunne lære at holde af, hvis 
de præsenteres for nye og 
overraskende kombination-
er. Hvis man sammenligner 
med rom eller whisky, så går 
gin rent ind hos mængden,” 
fortæller Oliver.
Udover de mange gin & 
tonic cruises på Limfjor-
den og det nye initiativ 
i Aalborgtårnet, så står 
Mr. Booze også bag den 
såkaldte Hendrick’s Expres-
sen. Den 3. lørdag i maj 
2023 kan 130 besøgende 
opleve at træde tilbage i 
tiden i et par timer. Et vet-
erantog pyntet i klassisk, 
britisk stil, komplet med per-
sonale og gæster i 1920er-
inspireret tøj, macarons og 
agurkesandwich. Samt, ikke 
at forglemme, Hendrick’s 
gin & tonic ad libitum serv-
eret i fint porcelæn på hvid 
dug. 

Opstod efter corona-
krisen
Det var coronakrisen, der 
fik Oliver på sporet af idéen 
bag Mr. Booze, og vende 
ryggen til rejsebranchen, 
som han havde brugt de 
seneste år i. Firmaet gik i 
luften i december 2020, og 
bygger videre på lysten til 
at kræse om kunderne og 
give mindeværdige oplev-
elser - og allerede nu både 
til lands, til vands og i luften.

Tættere
på de
Lokale...

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

- lokale nyheder hver dag
hasserisavis.dk
-

Kvalitets-gin fra Aalborgs bedste udsigt
“Se din by fra tårnets top”, sang Gasolin. Det har de heldige billettagere mulighed for 
på ganske unik og mindeværdig vis, når der afholdes gin-aften i Aalborgtårnet torsdag

Der venter en helt speciel oplevelse den 29. september i Aalborgtårnet



- lokale nyheder hver dag

“Svævende” arkitektonisk liebhavervilla på toppen af Hasseris

Beliggenhed
Boligen har en fantastisk 
beliggenhed placeret på 
toppen af Hasseris. Det er 
et attraktivt område med et 
hav af fordele, der giver jer 
det hele på en og samme tid. 
Baggrundsbilledet spænder 
fra åbne grønne arealer med 
stisystemer samt skovens 
tætte trækroner til gribende 
udsigt over Limfjorden. Skol-
er, daginstitutioner, Zoo og 
handlemuligheder er tæt på, 
men samtidigt så tilpas væk, 
at der ikke er gener fra trafik-
støj mm.   

Facade
Denne enestående og vo-
vede liebhaver-villa fra år 
2017 rejser sig imponerende 
og kunstnerisk i al sin magt 
og vælde. Den præsenterer 
sig med en vedligehold-
elsesfri facade af beton, og 
er beklædt med adskillige 
kobberindækninger, og den 
brune nuance skaber smuk 
synergieffekt med beton-

facaden. Der er i øvrigt et 
stort kælderrum under den 
overdækkede parkerings-
plads. Store vinduespartier 
er gennemgående i stort 
set hele boligen, som giver 
et fantastisk lysindfald. Når 
udendørsbelysningen er 
tændt om aftenen, får hu-
set svævende effekt. Ejer 
har naturligvis sikret sig, at 
haven passer til boligens stil 
og tilmed er nem at holde. 
Billederne taler vel egentlig 
for sig selv. Selvom boligen 
udstråler en arkitektonisk 
æstetik, er den også funk-
tionel, og lever op til den 
moderne store families be-
hov.   
 
Materialer indendørs
Der er en rød tråd i forhold 
til eksklusivt og kompro-
misløst materialevalg i hele 
boligens 311 etagemeter, 
hvilket helt klart er en af 
boligens forcer. Her kan 
følgende lækre detaljer 
fremhæves; de ensartede 

store grålige flotte klinker 
er gennemgående på alle 
etager. Samtlige hvideva-
rer er topmodeller fra Miele. 
Fuld udtræk af Vola i børstet 
kobber i hele boligen. Sågar 
bundpropper til vaske og 
håndtag til ovne er special-
spraymalet i kobberfarve, for 
at få det hele til at matche. 

Det enestående køkken er 
ligesom de to indbydende 
badeværelser indrettet med 
Unoform-inventar i røget eg, 
samt corian-bordplader. På 
begge badeværelser brydes 
de hvide vægge af enorme 
vægklinker i irret kobber-
look ved bruseområdet og 
gyldne mosaikker omkring 

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

Månedens villa i Hassseris

vaskene. De rustikke murst-
en fra Petersen Tegl i kælder 
samt køkken skaber kant til 
det lyse indtryk. Samtlige 
dørhåndtag er i messing fra 
Arne Jacobsen.  
 
Kælder
Der trædes ind over dørtær-
sklen til en velindrettet villa i 
tre plan, som forbindes af den 
smukkeste elegante spindel-
trappe. Underetagen i total 
boligkvalitet udfolder sig 
med et multirum, hvor der er 
flere anvendelsesmulighed-
er, f.eks. kan indrettes vinrum 
eller hjemmebiograf. I kæl-
deretagen er der endvidere 
et depotrum, et bryggers 
samt et badeværelse med 
bruseniche og badekar. Der 
er desuden en stor nedsæn-
ket ugeneret terrasse, hvor 
der bl.a. er plads til jacuzzi.  
 
Stueetage
Fluks bemærkes den 
smarte planløsning på 
stueplan bestående af et 
badeværelse, og hele fire 
værelser, hvoraf tre har 
udgang til egen terrasser. 
Specielt de to børneværelser 
mod syd, har det flotteste 

lysindfald og en henrivende 
udsigt.   1.sal: Her mødes I af 
en sublim panoramaudsigt, 
og kommer virkelig i højden 
med den omskiftelige natur. 
Oplev bl.a. skibe, der kryd-
ser Limfjorden, udsigt til 
Egholm og solnedgang på 1. 
parket. Det er sågar muligt 
at spotte fly, som letter og 
lander i lufthavnen. Dette er 
villaens absolutte samlings-
punkt, køkken-alrummet, i 
åben forbindelse med stuen. 
Rummet fremstår med et 
vidunderligt listeloft og be-
tagende lysindfald i lighed 
med resten af boligen, og her 
kan I se frem til tre solrige 
altaner og en stor skøn tag-
terrasse. Dette rum sætter 
i særdeleshed prikken over 
iet, og bliver selvfølgelig yn-
dlingsopholdsstedet.

Fakta
Adresse: Nordtoft 49,  
Hasseris, 9000 Aalborg
Kontant 10.995.000
Ejerudgift 3.524
Energimærke A 2010
Kontakt Jette Gudiksen 
på 23416414 for mere 
information. www.thorkild-
kristensen.dk

Kompromisløs kvalitetsmaterialer og yderst 
eksklusive hvidevarer

To indbydende badeværelser, hvoraf det ene 
har et dejligt badekar

Fire mulighedsfyldte værelser, hvor kun fan-
tasien sætter grænser

Skøn køkkenø som samlingspunkt for mad-
lavning og socialt samvær

Stort opholdsmiljø med åben planløsning 
mellem køkken og stue

Anvendelsesrig underetage i total bolig-
kvalitet med bl.a. multirum

Attraktiv beliggenhed nær hverdagens 
gøremål og sublim udsigt  

•
•
•
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Slagteren Hasseris

Slagteren Hasseris
Hasseris Bymidte 25 · 9000 Aalborg · tlf. 72 14 50 50

slagteren@hasseris.dk · slagterenhasseris.dkFind os på Facebook

Gullasch eller stroganoff
Skåret af kildegårdens kødkvæg.

800 g KUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 9995

Mørbradsnegl
Marineret svinemørbrad med snittet frisk grønt. 

Klar til ovnen. Nok til 2 personer

Pr. stk. KUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2900

Herregårdskotelet
Forgrillet  og  toppet med svampesauté og grønt

Nok til 1 person

Pr. stk. KUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2900

Lille leverpostej
Hjemmelavet. Max 6 stk. pr. kunde

Pr. stk. KUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1000
PS. Vi har lavet 3000 stk. – Først til mølle !!!

Sylte
Hjemmelavede.

Pr. stk. KUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2000
SPAR KR. 25,00.

10 år i Hasseris bymidte.
Det fejre vi torsdag den 29. og 30. september hvor vi har 

forberedt lidt smagsoplevelser samt nogle gode tilbud.

Tilbuddene gælder kun torsdag den 29. september og fredag den 30. september.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer samt udsolgte varer.

Torsdag 
Vores slagterkonsulent fra mad med mere  
kommer på besøg og vil forkæle jer lidt med 
små tapas smagsprøver

Vores kok laver 100 kg chili con carne som du 
både kan smage, men også købe med hjem. 

Pr. 1/2 liter KUN . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2900
Fredag:

DK’s bedste hakkebøf
Erik fra Kildegården griller hakkedrenge –  
efter vores smag - Danmarks bedste oksekød. 
Men kom selv og smag !!!

Ta’ 1 kg  KUN . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 8900
SPAR KR. 50,00

Lækre vine
Torbens madklub kammerat gennem 28 år  Evan 
Bisgård fra Bisgård vinhandel,  står med sin 
prisvindende Cotes du Rhone rødvin. (egen im-
port). Sidste måned har den igen vundet prisen 
som det bedste køb til under 100 kr. til Rhone 
vinfestival på Nordlund vingård i Avedøre) 
Den er vi piv-stolte af at få lov til at sælge som 
den eneste i Danmark ud over Bisgård vinhandel 

Derudover har Evan også en lækker sag med fra 
Langhe som man også kan smage.

Cotes du Rhone  
Vatican rødvin
Pr. stk 89,00

Ta’ 3 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 20000

Vin fra Langhe
Slagter Jespers favorit!

Pr. stk. 149,-

Ta’ 2 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 24900

KONKURRENCE:

Vind signeret  
DBU fodboldtrøje
med kongens autograf , nr. 5 Joakim Mæhle.   
Vi har 2 stk !!!! Deltag i konkurrencen om at vin-
de denne trøje  så du kan være klædt på inden 
det går løs til VM i december.  Vi vil meget gerne 
have lov til at tage et billede af vinderne til vores 
facebook.
Du deltager ved at skrive navn og telefonnummer 
på din bon og ligge den i slagterens bowlerhat 
torsdag eller fredag.
VINDEREN UDTRÆKKES LØRDAG 

KONKURRENCE:

Vind buffet for 10 pers.
Vind desuden vores ”lette buffet ” til 10 personer 
( værdi 1500.- ) 
Du deltager ved at like vores fødselsdagsannonce 
på facebook.
VINDEREN OFFENTLIGGØRES HER LØRDAG.


