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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

Historien om Hasseris Bryggeri 
Fra 1936 til 1964 blev der drevet bryggerivirksomhed på Vandværksvej 7

Ombygning af Hasseris Bibliotek
Det er ambitionen at bringe Hasseris Bibliotek op til nutidig standard.

Farligt sving på Svalegaardsvej
Svinget ved børnehaven på Svalegaardsvej er ikke omfattet af fartnedsættelse.
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SE OGSÅ MÅNEDENS VILLA PÅ SIDE 23

Hasserisavis.dk har besøgt Sara Dommerby Toft i Hasseris Kirke.

Jeg ville egentlig slet ikke have været præst

Af Helena Ravnsbæk

”Min far er præst, og da jeg 
var ung, ville jeg virkelig ikke 
være præst. Jeg tror, at der 
er mange unge, som ikke vil 
ligne deres forældre. Man vil 
jo gerne gå sin egen sin vej.
vej,” griner Hasseris Kirkes 
nye sognepræst. 
Sara Dommerby Toft, 44, 
kom dog på andre tanker, 
og til gudstjenesten den 20. 
november blev hun officielt 
indsat som ny sognepræst 
ved Hasseris Kirke.
”Jeg kommer med et stort en-
gagement og en stor glæde. 
Jeg holder af det klassiske 
præstearbejde, men jeg er 
heller ikke bange for at prøve 

nyt,” siger Sara Dommerby 
Toft.
Tidligere har hun været sog-
nepræst i Tornby og Vid-
strup samt vikar i Støvring 
Kirke. 

Aftener på præstegården
Sara er i sine tidlige leveår 
vokset op i Klim, vest for 
Fjerritslev, og som seksårig 
flyttede hun og familien 
til Rødding i Sønderjylland, 
hvor de rykkede ind på præ-
stegården. Her husker hun 
især de spændende besøg, 
som faren havde i sit virke
som sognepræst, der aller-
ede dengang vækkede 
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Sara Dommerby Toft er ny sognepræst i Has-
seris Kirke, men faktisk drømte hun slet ikke om 
at blive præst. Men da hun som ung fik døden 
helt tæt ind på livet, søgte hun alligevel mod 
Guds kærlighed og fandt sin vej.



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 
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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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hendes nysgerrighed for 
fortællinger og historie.
”Når vi havde en foredrags-
holder på besøg, så over-
nattede han altid på præ-
stegården. Så sad min far og 
foredragsholderen altid om 
aftenen og snakkede sam-
men og delte historier. Ofte, 
da jeg blev lidt ældre, sad 
jeg og lyttede med, for det 
var lidt spændende,” husker 
Sara.

En brochure fra Aarhus
Senere da hun begyndte på 
gymnasiet i Ribe, blev hun 
for alvor fascineret af myter 
og fortællinger, men også 
sprog gjorde særligt indtryk 
på hende, og hun havde 
både latin og græsk på højt 
niveau.

”Efter gymnasiet, troede jeg, 
at jeg skulle læse klassisk 
filologi. Min veninde havde 

nogle brochure fra Aarhus 
Universitet, og jeg skulle i 
hvert fald ikke læse den fra 
teologi, for jeg skulle jo ikke 
være præst som min far,” 
fortæller Sara. 
Men nysgerrigheden over-
tog, og da hun fik åbnet 
brochuren fra teologistudiet, 
blev hun fanget. Her var bl.a. 
sprog, hvor man lærer latin, 
græsk og hebraisk, så man 
kan læse originale tekster, 

og fag om kirkens historie 
og dens virke i datidens sam-
fund.
”Samtidigt med at man fik 
lov til at fordybe sig, så er 
teologi meget bredt. Teologi 
er et fantastisk fag, for det 
rummer hele vores kulturs 
historie. Og man kan blive 
optaget af noget, som man 
ikke forventede, at man ville 
blive optaget af,” siger sog-
nepræsten, der selv er ble-
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Sara Dommerby Toft kunne ikke slippe tanken om Hasseris Kirke, da hun læste stillingsopslaget.

Fortsat fra forsiden...

vet særligt begejstret for 
kirkernes kunst.

Med foldede hænder
Selvom Sara nu drog mod 
Aarhus for at starte på teo-
logistudiet, forventede hun 
stadig ikke at skulle træde i 
farens fodspor som præst. 
Derimod troede hun, at hun 
skulle blive højskolelærer. 

Men en skæbnesvanger og 
voldsom oplevelse gjorde, at 
hun senere skiftede mening.
Nytårsaften i år 2000 var 
Sara nemlig vendt hjem 
til Ribe for at fejre år-
tusindeskiftet i festlige lag. 
Men festen blev i stedet 
begyndelsen på en sorgfuld 
periode i Saras liv.
Til festen forsvandt Saras lil-
lebror, og ingen kunne finde 
ham. Han var væk i næsten 
tre måneder, hvor familien 
klamrede sig til det spinkle 
håb om at få ham tilbage 
i live, men det viste sig, at 
Saras bror var druknet i Ribe 
Å.
”Det var barsk. Jeg begyndte 
at bede fadervor igen - det 
havde jeg ikke gjort i lang 
tid. Og her kunne jeg bare 
mærke, at der var en magt, 
som bar mig, og som blev 
meget konkret for mig på 
det tidspunkt. Særligt i den 
periode, hvor han var væk, 
for det var forfærdeligt,” 
fortæller Sara.

Guds kærlighed
”Det kunne jo gå to veje, for 
der findes også mennesker, 
der ville miste al tro og ikke 
ville kunne finde mening 
med noget som helst. Men 
for mit vedkommende tror 
jeg ikke, at det er Gud, der 
sender os det onde. Gud er 
den, der skaber, men det 
er ikke ham, der slår ihjel. 
Det vigtigste, der er at sige 
om Gud, er, at Gud er kær-
ligheden,” siger hun.
Efter tabet af lillebroren, 
holdt Sara en pause fra 
bøgerne, men da hun vendte 

tilbage til Aarhus og fort-
satte på teologistudiet, var 
det denne gang med nye 
øjne på uddannelsen.
”Når man har et møde med 
døden, sætter det alting i 
perspektiv. Det prægede 
min studietid utroligt meget, 
men det gjorde også studi-
erne til noget, som jeg 
virkelig havde brug for,” siger 
hun.
Med den erkendelse valgte 
Sara alligevel at gå i farens 
fodspor, og gennem en lang 
studietid, der var præget 
af mange bump undervejs 
med bryllup, børn og senere 
skilsmisse, blev Sara fær-
diguddannet i 2012. 

Hasseris Kirke har et 
godt ry
Siden mødte hun Thomas 
Reinholdt Rasmussen, som 
hun giftede sig med, og sam-
men har de en datter og hver 
sine børn fra tidligere.

Da parret flyttede til Aalborg 
i forbindelse med ægte-
mandens indsættelse som 
biskop, troede Sara selv, at 
hun skulle fortsætte som 
præstevikar, så hun stille 
og roligt kunne flytte ind 
og komme på plads i de nye 
rammer. Men da hun læste 
stillingsopslaget til embedet 
i Hasseris Kirke, kunne hun 
ikke lægge det fra sig igen. 
”Jeg syntes, at det bare lød 
så godt. Stedet har et godt 
ry, og der er gode arbejds-
forhold og god stemning. Der 
er både plads til at fordybe 
sig, og så er der en masse 
af ’det gode præstearbejde’ 
med bryllupper, gudstjen-
ester, konfirmationer, dåb 
og begravelse. Det kunne 
jeg bare mærke, at det ville 
kunne blive godt,” siger hun.
Eftersom Saras mand er bis-
kop i Aalborg Stift, har an-
sættelsen i Hasseris Kirke 
gået gennem biskoppen i Vi-
borg, og hun blev ansat som 
sognepræst den 1. novem-
ber 2022.
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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.

Historien om Hasseris Bryggeri
Fra 1936 til 1964 blev der drevet bryggerivirksomhed på Vand-
værksvej 7, hvorefter Hasseris Bryggeri flyttede til Vadum og fort-
satte produktionen frem til 1979.

Indkørslen ind til bryggeriet på adressen Vandværksvej 7.

Af Jens Skovgaard

Forleden afleverede én af 
vore læsere en mappe med 
historien om Hasseris Bryg-
geri. Mappen havde han lånt 
af Birthe Møller, Vadum, som 
har mappen fra sin far, Svend 
Aage Møller, der var indehav-
er af Hasseris Bryggeri. 

I mappen findes hans histo-
rie om bryggeriet, en masse 
fotos og andet materiale, 
som faderen har samlet gen-
nem årene.

Vi tog en tur til Vadum for at 
tale lidt med Birthe og høre 
lidt mere om hendes far.

Farfaren
Birthe er født i 1968, så hun 
husker ikke, da bryggeriet lå 
i Hasseris, men hun husker 
tydeligt de år, hvor Hasseris 
Bryggeri lå i Vadum, indtil det 
blev afviklet i 1979. 

Oprindeligt blev Hasseris 
Bryggeri grundlagt i 1936 
af hendes farfar, brygger Os-
vald P.C. Møller, der var født 
i 1892. I starten bryggede 
man mørkt hvidtøl, som blev 
tappet på 5 og 10 liters bal-
loner, der blev solgt direkte 
til forbrugerne. Transporten 
foregik med hestevogn og 
en trehjulet budcykel. 

Mineralvand under kri-
gen
I 1939 blev produktionen 
udvidet til også at omfatte 
mineralvand. Trods krigen, 
og den generelle vareman-
gel, og ikke mindst manglen 
på sukker, lykkedes det at 
holde produktionen i gang 
ved at anvende kunstige 
sødestoffer. 

Under krigen lykkedes det 

også at få bygget en ny 
mineralvandsfabrik på Vand-
værksvej, så man var godt 
rustet til at øge produk-
tionen, når krigen engang 
hørte op. Men med krigens 
afslutning i 1945 var bes-
værlighederne langt fra for-
bi, så det tog lang tid at få alt 
op i omdrejninger. 

Birthes far overtog
I 1947 blev den første 
lastvogn anskaffet, hvilket 
gjorde det muligt at udvide 
salgsområdet betragteligt. I 
1953 blev firmaet omdannet 
til et I/S, og sønnen Svend 
Aage Møller blev medejer af 
virksomheden.

Birthe fortæller, at det ikke 
lå i kortene, at hendes far 
skulle drive virksomheden 
videre efter hendes farfar. 
Svend Aage Møller havde 
beskæftigelse i militæret, 
og hans ønske var ikke at 
drive bryggerivirksomhed. 
Men sønnen fulgte faderens 
ønske om at drive virksom-
heden videre, og fra 1954 
drev han reelt virksomheden, 
som han overtog som en-
eejer i 1957.
Medens salget af hvidtøl 
langsomt faldt gennem 
1950’erne, og blev helt 
indstillet i 1964, gik det 
fint med salget af mineral-
vand, og man igangsatte en 
produktion af æblemost, et 
produkt, som man i årene 
fremover havde stor succes 
med.

Flyttede til Vadum
I 1964 havde man opbrugt 
mulighederne for udvi-
delser på Vandværksvej 7, 
hvorfor man besluttede at 
flytte virksomheden til et 
nyt industrikvarter i Vadum, 
og allerede den 1. septem-

ber samme år blev produk-
tionen startet op på Vester 
Halnevej 46. 

I 1969 blev bryggeriet ud-
videt med en tilbygning til 
æblemosttapperi, og i 1971 
blev yderligere en nybygn-
ing på 250 m2 til ny mineral-
vandsfabrik sat i gang, lige-
som der blev installeret nyt 
skylle- og tappeanlæg.

Udfordringer i 1970’erne
Men op gennem 70’erne 
blev bryggeriet udfordret af 
en række forhold. Det direkte 
salg til forbrugerne på landet 
mindskedes i takt med det 
faldende folkehold, og i 
byerne blev det efterhånden 
umuligt at træffe kunderne 
om dagen, fordi kvinderne 
kom på arbejdsmarkedet. 
Samtidig øgedes konkurren-
cen med supermarkedernes 
indtog på detailhandelsom-
rådet. Hertil kom oliekrisen, 
som for en tid bremsede for-
bruget generelt.

Bryggeriets afsluttende 
kapitel
Produktionen og antallet 
af salgsvogne blev løbende 
tilpasset det faldende salg, 
men den 1. april 1979 kørte 
den sidste salgsvogn i ga-
rage, og 43 års bryggerihis-
torie sluttede.

Birthe fortæller, at hendes 
far derefter blev ansat som 
chauffør hos Vagn Larsen, 
som drev en større tøjforret-
ning i Algade. Derefter havde 
han forskellige jobs, indtil 
han sluttede sin erhvervs-
karriere som civilansat på 
Flyvestation Aalborg for at 
gå på efterløn. Svend Aage 
Møller døde som 86-årig i 
2016.



Først i 1954 fik Hasseris sin egen kirke
Hasserisborgerne måtte derfor i gamle dage rejse langt for at komme i kirke.

Af Flemming Nielsen

Den oprindelige sogneind-
deling i Danmark stammer 
helt tilbage fra tidlig mid-
delalder, da den kristne kirke 
havde organiseret sig og var 

enerådende i landet. Helt til-
bage fra den tid har det om-
råde, vi kender som Hasseris 
været et selvstændigt sogn. 
I forhold til de fleste andre 
sogne har der dog været en 
betydelig forskel. Hasseris 

havde ikke sin egen kirke. 
Det fik landsbyen først i 
1954, da Hasseris Kirke blev 
indviet. 

Skt. Peders Kirke
Tilbage i middelalderen var 

Skt. Peders Kirke i Aalborg 
landsbyens sognekirke. 
Denne kirke lå uden for 
Aalborgs befæstning, om-
trent hvor Algade løber ud 
i Vesterbro, nærmere be-
stemt mellem Tiendeladen 
og Vesterbro. 

Gadenavnet Tiendeladen 
stammer fra en lade, hvor 
Hasseris’ bønder skulle afle-

vere det korn, tienden, som 
de afleverede som afgift til 
kirken. 

Skt. Peders Kirke blev revet 
ned i 1534 i forbindelse 
med Grevens Fejde. Skip-
per Clement og hans oprør-
shær havde forskanset sig i 
Aalborg, og kirken lå i vejen 
for, at man fra byens volde 
kunne beskyde en angriber, 

Hasseris Kirke, som arkitekten Einar Packness nåede at skitsere før sin død i 1952, blev taget i brug i 1956. Den var fra begyndelsen helt enkel, bygget så 
den ud mod den omlagte Thorsens Allé havde en høj kælder til møderum og kontorer m.m. Allerede i 1978 blev den dog udvidet mod nord, og i 1992 fik den 
tårn. Foto i Aalborg Stadsarkiv, fotograf J. Brems

Ansgar Kirke på Vesterbro i Aalborg overfor Kildeparken, som 
blev taget i brug i 1929, var sognekirke for beboerne i Has-
seris, indtil det efter 1000 års mangel på egen kirke lykkedes 
dem at få opført en i midten af sognet i 1956. Her ses kirken 
fra øst omkring 1935 Foto i Aalborg Stadsarkiv, fotograf uk-
endt. 

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

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

så derfor blev den revet ned.

Budolfi Landsogn
I stedet for blev Hasseris 
lagt under Budolfi Kirke, der 
kort efter Reformationen i 
1536 blev Aalborgs hoved-
kirke og fra 1553 også kom 
til at være domkirke for det 
da nyoprettede Aalborg Stift. 

Fra den tid blev Hasseris 
i administrative sammen-
hænge kendt som Budolfi 
Landsogn, og landsbyens in-
dbyggere måtte altså møde 
i kirke i Budolfi hver søndag 
og helligdage, og deres dåb, 
konfirmation og bryllup 
foregik der, mens begravels-
er og tilhørende ligprædiken-
er blev afholdt i Skt. Jørgens 
Kapel. 

Det lå på den nuværende Al-
men Kirkegård overfor Huset 
og betjente ud over Hasseris’ 
indbyggere de spedalske, der 
var anbragt på Skt. Jørgens-
gård, der lå, hvor Huset er i 
dag. De døde blev begravet 
på den kirkegård, der hørte 
til der, og den blev senere en 
del af Almen Kirkegård, der 
blev til fra 1806, og hvor alle 
indbyggere i Aalborg med 
de to tilhørende landsogne 
gennem en lang årrække 
blev begravet. 

Langt til kirke
Ud over Budolfi Landsogn 
(Hasseris) gjaldt det også 
Vor Frue Landsogn, som 
var identisk med Egholm. To 
af gårdene i landsbyen Gl. 
Hasseris, Søndergård og An-
nexgården (gården lige nord 
for Søndergård), tilhørte 
præstekaldet og gårdmæn-
dene, der betalte altså en 
fæsteafgift til Budolfi, som 
var en del af aflønningen af 
præsterne der.

Beboerne i Hasseris, der den-
gang primært boede i det, 
vi i dag kalder Gl. Hasseris, 
havde altså ganske langt til 
kirke, og der må have været 
en mindre folkevandring ind 
ad vejen til kirken i Aalborg. 
Kirkevejen fulgte omtrent 
det, der i dag er Jeronimusvej, 
gennem Rotunden, Thors-
ens Allé og Hasserivej/Has-
serisgade ind til Vesterbro.
 
Skolen som mødested
Det var på mange måder up-
raktisk, at alle kirkelige han-
dlinger foregik så langt væk 
fra, hvor folk boede. I en tid, 
hvor der herskede en streng 
religiøsitet, var der derfor 
god mening i, at forskellige 
bønnemøder og andre re-
ligiøse møder kunne afhol-
des i landsbyen. 



Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg
Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten.dk

Oplev to af Nordens 
absolut vægtigste 
samtidskunstnere.

Kunsten 
Retro
Et udvalg af de 
bedste værker 
fra Kunstens egen 
kunstsamling.
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Mamma Andersson: Andra fiolen, 2022. Foto: Per-Erik Adamsson

Foredrag, late night shopping, work- 
shops, tegneklub og meget mere.  

Se programmet her:  
Kunsten.dk/kalender

Husk aftenåbent 
på Kunsten
TIRSDAG –TORSDAG 

INDTIL KL. 21.

Jyllands-Posten
H H H H H

Nordjyske
H H H H H

Nordjyske
H H H H H

25.11.22 
– 05.03.23Dorothy 
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Klokken i Gl. Hasseris stammer fra 1730, skænket af en rig bagerenke i Aalborg. Den stod oprindeligt ved skolen, men er siden 
flyttet noget rundt. Den har dog altid stået i det samme område i den sydlige del af Bygaden. Her ses den på sin høj som den 
stod o. 1930. Den blev brugt som motiv Hasseris Kommunes logo, senere også i andre lokale sammenhænge. Foto i Aalborg 
Stadsarkiv, fotograf ukendt.

Det kunne foregå i den 
første skole, der engang eft-
er 1630 kom til at ligge lige 
bag den bygning, der langt 
senere blev opført som Has-
seris Brugsforening. Nu er 
der lejligheder i denne byg-
ning, der ligger, hvor Has-
serisbeboernes gamle sam-
lingssted var. 

Klokkestablen
Når der foregik kirkelige han-
dlinger i landsbyen, blev der 
fra 1730 indkaldt tit disse 
med en klokke, der stod ved 
skolen. Den var blevet skæn-
ket af en velhavende bage-
renke i Aalborg og har siden 
stået forskellige steder i 
landsbyen. 

Det var gennem mange år 
skoleholderens job at ringe 
med klokken ved solopgang 
og solnedgang, og det indgik 
i hans jobbeskrivelse. Klokke-
stablen, som blev motiv for 
Hasseris Kommunes logo, 
stammer altså fra dengang.

Ansgar Kirke
Hasserisboerne havde 
i mange år deres egne 
stolestader i Budolfi Kirke, 
men i nyere tid, efter villaby-
ens fremvækst og nye 
bydeles fremvækst i Kærby 
og langs Hobrovej, var det 
nødvendigt at bygge en 
ny kirke. Den kom stadig til 

at ligge langt væk fra den 
oprindelige landsby, da den 
blev opført ved Vesterbro i 
umiddelbar forbindelse med 
Almen Kirkegård. 

Ansgar Kirke, der blev taget 
i brug i 1929, kom til at fun-
gere som sognekirke for det 
tidligere Budolfi Landsogn, 
der ved samme lejlighed kom 
til at hedde Hasseris Land-
sogn. 
Kirken var en del af den ud-
bygning og fornyelse af 
trafik og bebyggelse, der 
fra slutningen af 1920’erne 
og frem i 1930’erne blandt 
andet omfattede gade-
gennembruddet frem til Lim-
fjordsbroen, der blev taget 
i brug i 1933. Det omfor-
mede det vestlige Aalborg 
fuldstændigt. Ansgar Kirke 
kom dog kun til at være sog-
nekirke for den vestlige del 
af Hasseris frem til 1956. 

Hasseris Kirke
I 1956 blev Hasseris Kirke 
taget i brug. Den blev til 
efter mange års ønske om 
at få egen kirke, forstærket 
af udbygningen af Hasseris 
Villaby. Gennem mange år 
havde det oprindelige land-
sogn efterhånden fået mere 
karakter af by, og indbyg-
gerne ønskede at skabe et 
område, der kunne rumme 
de centrale funktioner, der 

hører til en by, især rådhus 
og kirke. 

En af de drivende kræfter i 
denne forandring var arki-
tekten Einar Packness, der 
selv boede i Julianesminde 
(nu børneinstitution) på hjør-
net af Svalegårdsvej og Has-
serisvej. Han havde bygget 
mange huse i villabyen og 
havde også været en driv-

ende kraft i genopførelsen 
af Svalegården, der skulle 
fungere som rådhus. 
Det var en gammel køb-
mandsgård fra Nytorv, der 
var blevet taget ned i forbin-
delse med opførelse af en 
stor ny telefoncentral. Pack-
ness døde i 1952, men han 
nåede at skitsere den kirke, 
der blev opført i årene efter 
hans død, fuldført af medar-

bejdere fra hans tegnestue. 

Tårn og kirkekontor
Kirken var oprindeligt helt 
enkel med et skib med 
våbenhus vinkelret på ski-
bet mod nord. Kirkens klokke 
var ophængt i et fremspring 
på vestgavlen. Den meget 
enkle bygning blev opført, så 
den lå højt i forhold til omgiv-
elserne. 

Der var dog ret hurtigt behov 
for udvidelse til kirkekon-
tor m.m., så i 1978 blev der 
opført en toetages tilbygn-
ing på kirkens nordside, og 
i 1985 blev tårnet tilføjet, 
hvorefter kirken havde fået 
den form, den har i dag. Men 
alt i alt skulle der altså gå 
mere 1000 år efter kristen-
dommens indførelse, inden 
Hasseris fik sin egen kirke. 
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Ombygning af Hasseris Bibliotek tager form
Aalborg Kommune har i 2022-budgettet afsat 1 mio. kr. til modernisering af Hasseris Bibliotek. I samarbejde 
med ejeren af Hasseris Bymidte, Keld Gregersen, er det ambitionen at bringe Hasseris Bibliotek op til nutidig 
standard.
Af Jens Skovgaard

Som et led i moderniseringen 
af hele Hasseris Bymidte er 
ejeren, Keld Gregersen, nu 
i gang med at planlægge 
detaljerne for forandring af 
den bygning, der bl.a. huser 
blomsterbutikken La Fleur, 
ejendomsmægleren Home 
og Hasseris Bibliotek.

I sit 2022-budget bevilgede 
Aalborg Kommune 1. mio. 
kr. til Hasseris Bibliotek, og 
lige nu er en ansøgning om 
forhåndsgodkendelse af 
projektet på vej gennem By- 
og Landskabsforvaltningen. 

’Drejer’ biblioteket
I planen indgår en åbning 
med glasfacader mod tor-

vet, og en udbygning med 
et forsænket stueplan mod 
Circle K. Ovenpå udbygnin-
gen er det planen at lave en 
beplantet tagterrasse. I be-
grundelsen for at forsænke 
udbygningen anføres det, 
at man ønsker at bevare den 
eksisterende bygnings kara-
kteristiske altanbånd.

Arealet af bygningen 
forøges med ca. 400 m2., 
hvilket åbner mulighed for 
at placere en ny butik i den 
vestlige ende af bygningen, 
ved at man - populært sagt 
- ‘drejer’ biblioteket.

Søges dispensation
Indgangen til biblioteket 
bevares, medens toilet-
ter m.v. flyttes ind centralt 

i bygningen. Indgangen til 
Home flyttes ud mod torvet, 
medens det ikke fremgår, 
hvordan tilbygningens ar-
eal bag Vitae Flora og Home 
fordeles. 

Vitae Florar disponerer i dag 
over gårdområdet bag butik-
ken, og et udhus, som iflg. 
planen skal nedrives. Det 
samlede bebyggede areal 
angives til 5.872 m2., hvilket 
er en stigning på ca. 400 m2. 
og dermed en overskridelse 
af den tilladte bebyg-
gelsesprocent for området, 
som der søges dispensation 
til.

Et synligere bibliotek
Vi har kontaktet Gitte Fisker, 
som er leder af Lokalbib-

liotekerne, for at høre lidt om 
deres tanker og idéer ifm. 
ombygningen af Hasseris 
Bibliotek.

Hvilke forbedringer ser I 
ift. den nuværende filial?
“Glasfacaden ud mod tor-
vet vil gøre biblioteket mere 
synligt og tilgængeligt ift. 
nu, hvor det ikke er muligt 
at kigge ind til biblioteket. 
Det giver os mulighed for 
at give biblioteket et indret-
ningsmæssigt løft. Vi får 
mulighed for at nytænke 
biblioteksudbuddet med na-
boen i det nye lejemål.”

Lever planen som helhed 
op til jeres ønsker om ‘frem-
tidens bibliotek?
“Ja.”

Hvordan vil besøgende 
kunne mærke forbedring-
erne?
“Vi forventer et mere mod-
erne og lækkert udtryk. Bib-
lioteksbesøget kan beriges 
med en kop kaffe mv. fra 
naboen. Vi kommer til at 
tilpasse og samskabe bib-
liotekets indhold med borg-
erne i området.”

Er der forhold i planen, som I 
gerne så ændret?
“Ikke umiddelbart - vi føler os 
godt involveret i planen.”

Nabo til Lagkagehuset
Hvordan vurderer I den di-
rekte adgang mellem Bib-
lioteket og Lagkagehuset?
“Hvis naboen bliver Lag-

Her ses bygningen der huser biblioteket fra Hasserisvej med blomsterbutikken Vitae Flora, der også får flere kvm.

kagehuset, synes vi der kan 
komme en fin synergi, hvor 
gæsten kan købe sig en kop 
kaffe og tage med ind og 
nyde i biblioteket.”
Kunne I forestille jer at lave 
en læsecafé i samarbejde 
med Lagkagehuset?
“Vi har ikke talt om at lave 
et fællesområde med Lag-
kagehuset. Men man kunne 
da sagtens forestille sig, at 
vi kunne finde ud af noget 
samarbejde på forskellige 
måder.” 
             
Flere arrangementer
Der ser umiddelbart ud til 
at blive færre hyldemeter 
til bøger. Er det et bevidst 
tiltag?
“Bibliotekets areal bliver det 
samme efter ombygningen. 
Hvordan biblioteket bliver 
indrettet og hvilken sam-
mensætning af materialer, 
der skal være, finder vi ud af 
sammen med lokalområdets 
borgere.”

Hvordan har I mere konkret 
tænkt jer at tage den dialog?
“Der er ikke besluttet noget 
konkret endnu.”

Vil der fortsat blive afholdt 
arrangementer af forskellig 
art?
“Det er bestemt noget, vi 
tænker, der skal være mu-
lighed for, og jeg har en for-
ventning om, at der kommer 
til at være flere arrange-
menter på biblioteket. Det 
kunne også være arrange-
menter i samarbejde med 
Lagkagehuset eller andre i 
Bymidten.”

Hasseris’ moderne bib-
liotek
Hvor diskussionen for få år 
siden gik på en lukning af 
Hasseris-filialen, er vi nu 
altså pludselig i den mod-
satte situation, hvor der 
lægges op til en dialog 
med borgerne, om hvordan 
fremtidens bibliotek skal in-
drettes. Hasseris-filialen er 
den mest besøgte i Aalborg 
Kommune, så rigtig mange 
borgere i Hasseris vil kunne 
glæde sig til at få ‘deres bib-
liotek’ moderniseret.
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Årets Hjælperytter fylder 70 år
Henning Beierholm, der blev udnævnt til Årets Hjælperytter ved 
sæsonafslutningen i Gl. Hasseris Cykelklub, er rundet 70 år.
Af Helena Ravnsbæk

Henning Beierholm, der er 
kendt af ganske mange 
borgere i Hasseris og Aal-
borg Vestby, er fyldt 70 år.  

Gennem 25 år har han dre-
vet sit elektrikerfirma, Bei-
erholm El, og efterhånden er 
han blevet et kendt ansigt i 
bydelen, hvor han har lavet 
elinstallationer hos rigtig 
mange private samt i KFUM-
hallen. 

Derudover har Henning Bei-
erholm brugt mange timer 
som frivillig hjælper i Has-
seris-områdets klubber, og 
især Aalborg KFUM fodbold 
har i mange år nydt godt 
af hans indsat som både 
træner og som kasserer.

Årets Hjælperytter
Henning Beierholm var med 
til at starte Gl. Hasseris 
Cykelklub tilbage i 1999, og 
siden er klubben vokset til 
50 medlemmer og deler nu 
klubhus med Rugbyklubben 
“Lynet” på Johannesmind-
evej.

Hos cykelklubben anerkend-
er man Henning Beierholms 
store arbejde, og til årets sæ-
sonafslutning gav formand 
for Gl. Hasseris Cykelklub, Per 
Andersson, rosende ord med 
på vejen:

”Du er udnævnt til Årtiets 
Hjælperytter. Stor tak til dig, 
Henning for din mangeårige 
indsats. Du har altid brugt 
mange kræfter i klubben. Du 
har været kasserer i 16 år, 
sørget for klubtøj, lavet ruter 

Kom og køb dit juletræ og/
eller lidt pyntegrønt og 
støt FDF’s arbejde blandt 
børn og unge.
Salget foregår på Has-
seris Kirkes gårdsplads ved 
Thorsens Allé.
 

I år holder vi åbent for sal-
get den 3.-4. og 10.-11. 
december.

Lørdag fra kl. 10.00 – 16.00 
og søndag fra kl. 11.00 – 
15.00

FDF sælger  
juletræer 

og arrangeret Mallorcature. 
Det er fuldt fortjent med ud-
nævnelse, da du er en stor 
del af baggrunden for, at 
klubben er i god fremgang.”

Henning Beierholm blev ud-
nævnt til Årets Hjælperytter.

Den første lørdag i december er der mulighed for at 
varme sig på gratis æbleskiver med gløgg eller safte-
vand. 



Farligt sving på Svalegårdsvej ikke i ny fartkampagne
Simone Nygaard Wiehl har samlet over 300 underskrifter samt fået opbakning fra Hasseris Grundejerforening med 1600 medlemmer, 
men det var ikke nok til at sikre trafiksikkerheden for bløde trafikanter i svinget på Svalegårdsvej.

Af Helena Ravnsbæk

Den 8. november 2022 ud-
sendte Aalborg Kommune 

en pressemeddelelse, om at 
Nordjyllands Politi har godk-
endt et ønske om at sænke 
fartgrænsen på en række 

udvalgte strækninger i Aal-
borg.
Her er der tale om Hasseris-
vej, Over Kæret, Hobrovej, 

Skelagervej, Th. Sauers Vej 
og Gugvej. 
Men ikke Svalegårdsvej, til 
trods for at Simone Nygaard 
Wiehl i efteråret har samlet 
over 300 underskrifter til 
et forslag om en sikker og 
tryg fodgængerovergang 
ved svinget på Svalegårdsvej 
og en nedsættelse af has-
tighedsgrænsen.
”Jeg har personligt haft flere 
ubehagelige oplevelser, når 
jeg sammen med min 4 årige 
datter, barnevogn og hund 
har krydset vejen, hvor bil-
erne kommer faretruende 
tæt på, før de bremser,” lyder 
det fra Simone.

For høj fart i svinget
Svinget på Svalegårdsvej har 
en fartgrænse på 50 km/t, 
men Simone mener, at den 
bør sænkes, da det er svært 
for både kørende og gående 
trafikanter at nå at se hinan-
den.
”Vi fodgængere er ofte på 
vejen, før vi ved, om der 
kommer en bil. Skiltningen 
er minimal, gemt og malpla-
ceret, så særligt bilerne fra 
nordgående retning bliver 
dårligt orienteret, om at der 
er børnehaver beliggende 
ved svinget, og mange kom-
mer i meget høj fart,” erfarer 
Simone.

Stor opbakning 
Indtil videre har 344 borg-
ere underskrevet Simones 
forslag, og også Hasseris 
Grundejerforening og deres 
1600 medlemmer giver sin 
opbakning. 

I et svar til Simone Nygaard 
Wiehl skriver grundejer-
foreningen, at selvom Møl-
holm ligger uden for forenin-
gens medlemsområde, så er 
man af den opfattelse, at 
de trafikale problemer i svin-
get på Svalegårdsvej også 
omfatter flere medlemmers 
børn og børnebørn. 
Derfor bakker Hasseris 
Grundejerforening op, om at 
der generelt køres for stærkt 
på Svalegårdsvej.

Målinger på en regnvejrs-
dag
Til trods for at Aalborg Kom-
mune netop har igangsat en 
nedsættelse af fartgrænser 
flere steder i byen, så har 
Simones forslag ikke vundet 
indpas.
Hos Mobilitetsplanlægning 
under By og Land har man 
svaret på Simones appel om 
at få sænket farten i svinget 
på Svalegårdsvej, sat syn-
ligere skilte op og lave højere 
fartbump.
Ifølge kommunens egne 
målinger på en hverdag mel-
lem kl. 7.00-9.00 og igen kl. 
15.00-17.00 registrerede 
man hhv. 8 og 23 fodgæn-
gere, der krydsede vejen, og 
derfor mener de ikke, at der 
bør opsættes et fodgænger-
felt i svinget. 
Simone rejser dog tvivl med 
kommunens trafikmålinger.
”Det regnede meget den dag, 
hvor kommunen indsamlede 
data, hvorfor jeg tænker, det 
godt kan have indvirkning på 
antallet af bløde trafikanter 
netop den dag,” lyder det.

Svinget ved børnehaven på Svalegårdsvej.

Ulykke før handling
Svalegårdsvej er ikke om-
fattet i kommunens nye 
kampagne om at sænke fart-
grænserne på en lang række 
vejstrækninger i Aalborg. 
Om fartkampagnen mener 
Rådmand Jan Nymark Thay-
sen, at netop nedsættelse 
af hastigheden er en løsning 
på at nedbringe antallet af 
dræbte i trafikken.
”Derfor er jeg glad for, at vi 
nu sænker farten på nogle af 
de travleste ud- og indfalds-
veje til Aalborg, så vores veje 
bliver meget tryggere og 
sikrere at færdes på - for 
alle trafikanter,” siger Jan 
Nymark Thaysen i en pres-
semeddelelse fra Aalborg 
Kommune om den nye kam-
pagne.
Men om farthastigheden på 
Svalegårdsvej skriver Mobil-
itetsplanlægningen ved By 
og Land til Simone: 
”På større veje er det normalt 
den generelle hastighedsbe-
grænsning på 50 km/t, der 
vil være gældende. Skiltning 
med lavere hastigheder på 
trafikveje vil kun være ak-
tuel i de tilfælde, hvor der 
er helt særlige forhold langs 
strækningen, som taler her-
for.” 
Noget tyder på, at bløde 
trafikanter, der skal aflevere 
børn i børnehave, ikke går 
under de særlige forhold, og 
da der endnu ikke er regis-
trerede trafikuheld i svinget, 
mener kommunen ikke, at 
der er grundlag for at ned-
sætte hastigheden til 40 
km/t. 
Trods den store opbakning 
fra borgere og Hasseris 
Grundejerforening, må Sim-
one Nygaard Wiehl altså 
fortsat krydse det farlige 
kryds på Svalegårdsvej, når 
hun følger sin datter i børne-
have, uden udsigt til forbed-
ring af trafiksikkerheden i 
fremtiden.

Simones forslag til æn-
dringer er: 
1) at opføre en fod-
gængerovergang i svinget 
med tydelig skiltning og 
blinkende lamper i både syd- 
og nordgående retning, 

2) at udbedre den aktuelle 
skiltning, om at der er en 
børnehave, da den er placer-
et i blind vinkel og gemt bag 
grene fra træerne, 

3) at forhøje fartbump, da 
det nuværende bump ikke 
har en fartsænkende effekt, 
og ikke hindrer bilister i at 
køre 50-60 km i timen gen-
nem svinget.

Hjælp os med at holde øje med de nye fartgrænser 
og let foden en smule fra speederen. Så kan vi alle 
færdes trygt i trakken - bilist som gående.

Når vi sætter farten ned, kan vi undgå trakulykker, 
øge trygheden, mindske støjen og gøre det lettere 
for alle at komme frem.
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Støtte fra Gestus Nord hjælper  
børnefamilier i Nordjylland
Danmark er et godt og trygt sted at leve og vokse op, og selvom vi passer på hinanden, 
kan folk komme i situationer, hvor de kan bruge en ekstra håndsrækning. 
Af redaktionen

Det er vigtigt, at vi står sam-
men og hjælper hvor der er 
brug for det. Netop dét er 
visionen bag den nordjyske 
hjælpeorganisation Gestus 
Nord.

Igennem 10 år har Gestus 
Nord samlet ind til nordjyske 
børn og unge, der har brug 

for en ekstra håndsrækning. 
Foreningen er baseret på 
støtte fra det nordjyske erh-
vervsliv, som bl.a. via den år-
lige velgørenhedsgalla giver 
en håndsrækning til økono-
misk trængte børnefamilier i 
landsdelen. Den 10. novem-
ber blev dette års velgør-
enhedsgalla afholdt, og det 
lykkedes at samle 1,1 mio. kr. 
ind til det gode formål.

“Lige nu er der særligt brug 
for den støtte, vi kan give til 
de nordjyske børn og unge, 
der har mindst og mangler 
mest. Børnefamilierne er 
hårdt prøvet med stigende 
priser på varme og madvarer, 
og familier, der ikke havde 
meget før, ved slet ikke, 
hvordan de skal få pengene 
til at slå til nu”. Det fortæller 
formand for Gestus Nords 

bestyrelse Karen-Marie Hov-
møller

Stigning af ansøgninger
I Gestus Nord oplever de 
stigning i antallet af ansøgn-
inger, hvor familier søger om 
hjælp til basale ting via Ges-
tus Nords hjemmeside.

“Tidligere oplevede vi at 
modtage 3-5 ansøgninger 

Støtte der gør en forskel for nordjyske børn og unge.

om ugen fra familier i Nord-
jylland. Et kig på de seneste 
5 måneder viser, at vi har 
modtaget i alt 250 ansøgn-
inger siden 1. juni. Det er 10-
12 ansøgninger om ugen, 
og dermed mere end en for-
dobling af tidligere omfang”, 
fortæller projektleder Jette 
Nørsøller Uhrenholt.

Mange ansøgninger om 
varmt tøj
Lige nu modtager Gestus 
Nord rigtig mange ansøgn-
inger om varmt tøj, vinter-
støvler og vinterjakker, men 
de mærker også, at der er 
brug for tilskud til fritidsin-
teresser, cykler til at cykle 
i skole eller besøge venner 
på, samt til bærbare PC’er og 
andet udstyr til skolebrug. 
Foreningen oplever et stort 
behov hos børnefamilierne 
for at få hjælp til en presset 
hverdag, og samtidig møder 
de også en stor taknemme-
lighed fra familierne.

“I Gestus Nord er vi heldigvis 
i stand til at hjælpe rigtig 
mange familier, og her i ju-
letiden skruer vi endnu mere 
op for hjælpen. Det er vigtigt 
for os at sprede juleglæde, 
og vi håber at kunne puste 
lidt til børnenes oplevelse 
af magi ved julen”, siger pro-
jektleder Jette Nørsøller Uhr-
enholt.

Julehjælpen
Julehjælpen fra Gestus Nord 
består af tre initiativer. Lige 
som tidligere år modtager 
200 børnefamilier en jule-
kurv med madvarer til juleda-
gene og et gavekort til at 
købe ekstra til juledagene. 

Derudover kører frivillige 
i Gestus Nord ud med ad-
ventspakker til 125 børn, der 
kan glæde sig til at vågne 
op til en gave fra ”nissen” 
de fire weekender op imod 
jul. Sidst men ikke mindst 
har Gestus Nord gennem et 
samarbejde med Friis Shop-
pingcenter, Aalborg Stor-
center og Handelsforenin-
gen i Frederikshavn sikret, at 
475 børn får en julegave fra 
Ønsketræet, som forældrene 
kan lægge under juletræet 
juleaften. Derudover er der 
givet tilsagn om yderligere 
500 julegaver til børn til-
knyttet Gestus Nord via 
privat donation.

Mål om at hjælpe børn og 
unge I nærområdet
Bag Gestus Nord står en lang 
række af nordjyske erhvervs-
virksomheder samt en stor 
gruppe af frivillige. De arbe-
jder alle dedikeret for målet 
om at hjælpe børn og unge i 
nærområdet, der har brug for 
en ekstra håndsrækning.
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“Er der behov for en børnehave lige der”
Det var et af flere spørgsmål på Sorthøj Gruppens novembermøde.
Af redaktionen

Kristian Thomsen, formand, 
og en af initiativtagerne til 
Sorthøj Gruppen, bød has-

serisavis.dk inden for til 
gruppens novembermøde.

Sorthøj Gruppen har gen-
nem de sidste par år arbej-

det sammen med By og 
Landskabsforvaltningen i et 
forsøg på at få præget og 
begrænset byggefelterne i 
den kommende udstykning, 

og der ved byggeri i bunden 
af Sorthøj ned mod Skel-
agervej. Dette arbejde har 
resulteret i en reducering af 
byggefelterne fra tre til to.

Gruppen har i det hele tag-
et, sammen med Hasseris 
Grundejerforening, været en 

Hjørnet af Skelagervej og Bejsebakken, hvor den nye institution påtænkes.
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stærk stemme i debatten om 
fredningen af Sorthøjskilen.
Hasseris Grundejerforening 
er også repræsenteret i 
Sorthøj Gruppen med næst-
formand Hanne Richter, der 
fornyeligt har modtaget 
bekræftelse på, at der, som 
tidligere vedtaget, ikke æn-
dres ved de to byggefelter.

Aftenenens spørgsmål
Denne aften er det ikke blot 
spørgsmål om placeringen 
af den planlagte børnehave 
på hjørnet af Skelagervej og 
Bejsebakkevej, samt til og 
fra kørselsforhold for børne-
haven og de andre beboere 
i området, men også ønsket 
om et fremtidigt samar-
bejde med kommunen om 
områdets stier, lys og infra-
struktur, nu og i fremtiden. 
Ligeledes ønskes stadfæs-
telse af byggehøjden og 
kendskab til udformning af 
byggeprojektet i bunden af 
Sorthøj.

Hvorfor lige der og hvad 
med trafikken?
Infrastrukturen blev drøftet 
på kort og langt sigt. For-
mand for Sorthøj Gruppen, 
Kristian Thomsen, lagde ud 
med en kort orientering om 
de mulige gener i forhold til 
trafik og placering op af den 
gamle brødfabrik. 
Placeringen vækker især 
undren, da man ikke mener, 
nærområdet har specielt 
mange børnefamilier.
Dernæst vil placeringen øge 
trafikpresset på Skelagervej 
mellem kl. 06.30 - 08.30 
samt igen om eftermidda-
gen ved afhentning af børn-
ene mellem kl. 15.00 - 18.00. 

”Det vil være en noget nær 
en katastrofe for området, 
hvis man tænker på den 
kommende trafikstigning, 
når Hasseris Enge er fuld 
udlejet, og den nye bebyg-
gelse på Skelagervej kom-
mer,” lyder det.

Gruppen var enige, om at der 
bør laves en trafiktælling på 
de kritiske tidspunkter på 
Skelagervej samt de veje, 

der går ind til rundkørslen, 
hvor Bejsebakkevej og Skel-
agervej mødes.

Man blev enige om at få et 
møde i stand med de rette 
personer.

Højde og udformning af 
byggeprojektet
Gruppen har også til hensigt 
at indgå et samarbejde med 
kommunen om højde og ud-
formning af byggeprojektet. 
De vil på et møde med råd-
mand Jan Nymark Thaysen 
og arkitekterne forsøge at 
få fastslået, at der ikke ar-
bejdes på ændring af højden 
i forhold til de vedtagne ca. 
8,20 meter.
Man er her bekymret for, 
at muligheden for en øget 
indtjening til Aalborg Kom-
mune eller entreprenør ved 
et højere byggeri kan ændre 
på den vedtagne højde.

Derudover er man i forbin-
delse med byggeriet også 
opmærksom på biodiver-
siteten i området. Man af-
venter her en plan, når fred-
ningen af området bliver en 
realitet.

Stier, lys m.m.
På mødet blev man også 
enige om ønsket indflydelse 
på fremtidige stier og bely-
sning m.m. I den forbindelse 
vil Hanne Richter, næstfor-
mand i Hasseris Grunde-
jerforening, forsøge at få 
et møde i stand med kom-
munen, og sluttede mødet 
af med følgende kommentar: 

”Vi har opstillet en ræk-
ker punkter, som vi skal 
konkretisere forud for et 
kommende møde, så de 
kompetente personer, der 
er sammen med os, kan se, 
hvilke opgaver og løsnings-
forslag, der kunne være en 
mulighed for området. Det 
vil være infrastruktur, byg-
geriet, samarbejde om el/lys, 
stier, børnehave og meget 
mere. Vi laver et oplæg til 
det møde, så alle er klædt 
godt på, og vi får et kon-
struktivt og målrettet møde.” 



Skal du opleve det flotte eventyr fra Nordpolen i Zoo? 
I år er Jul i Zoo intet mindre end eventyrlig! Aalborg Zoo har slået dørene op for dette års strålende juleunivers blandt 
havens mange dyr, og oplevelsen er vildere, større og smukkere end nogensinde før. 

eseddel i Julemandens 
store postkasse. Hvis 
der er brug for hjælp til 
at skrive sine hemmelige 
ønsker, står Julemandens 
hjælpere, nisserne, klar til 
at give en hånd.

Julens godter
I det store indendørs jule-
torv midt i Zoo finder man 
smagsoplevelser, både 
vådt og tørt, fra lokale 
ildsjæle. Det er måske her 
man finder den unikke 
værtindegave, man kan 
blive inspireret til julemid-
dagen og få en god snak 
med de spændende pro-
ducenter af alt fra oste 
og søde sager til glögg, 
gin, vin og specialøl.

Julekalender med Pe-
ter Mygind
I år lancerer Aalborg Zoo 
for første gang sin hele 
egen julekalender ”Peter 

& den magiske dør”. Pe-
ter Mygind har hovedrol-
len, og han forvilder sig i 
sin største julestress ind 
i Aalborg Zoo, hvor han 
heldigvis møder dyre-
passer Katrine, som har 
den helt rigtige kur mod 
julens stress og jag: Et 
ophold blandt alle Zoos 
fantastisk dyr. Fra d. 1.-
24. december kan jule-
kalenderen opleves på 
Aalborg Zoos Facebook 
og You-Tube-kanal.
Se Jul i Zoos åbningsdage 
samt vilde juleprogram på 
aalborgzoo.dk.

Af redaktionen

Haven er forvandlet 
med ny og anderledes 

lyssætning, glitrende 
frostlandskaber og søde 
snemænd. På vejen gen-
nem zoo kan man hilse 

på små hjælpenisser, de 
levende rensdyr går på 
tur i ny og næ og man 
kan møde selveste den 

smukke og venlige Sne-
dronning eller se gøgl og 
løjer, når Elnis er ude på 
ballade.

Dyrpasseren Katrine og skuespiller Peter Mygind med julemandens rensdyr.



Nordjysk flyselskab flyver også med organer og airbags
Det nordjyske flyselskab, North Flying, holder til i Aalborg Lufthavn. Her er flyvningerne mange og forskellige, og både organer,  
bilreservedele og VIP’s kommer med ombord, når de otte fly går i luften.

Af Helena Ravnsbæk

”Vi er et meget nordjysk sel-
skab på rigtig mange måder,” 
siger Jesper Kragelund, Sales 
Manager hos North Flying, 
som i dag råder over 8 fly, 
40 fastansatte, 20 free-
lancelæger og -sygeplejer-

sker, 6 freelanceteknikere og 
3 freelancepiloter. 

Tidligere havde North Fly-
ing små afdelinger i mind-
re lufthavne som i Aarhus, 
Odense, Esbjerg og Thisted, 
hvor selskabet betjente de 
små danske øer med mindre 

fly, men i 1998 blev det hele 
samlet i Aalborg Lufthavn. 

”Det var vores DNA fra start-
en af. I 1970’erne startede 
det her i Aalborg Lufthavn. 
Her havde vi de ledende 
medarbejdere, og det var 
her, ejerskabsstaben var om-

kring. På den måde er vi fun-
deret i den nordjyske muld,” 
fortæller Jesper Kragelund. 

Danmarks største
Det hele startede i 
1970’erne med taxifly-
vninger i Skandinavien. Op 
gennem 1990’erne begyn-
dte North Flying for alvor 
at tage fart, for i 1994 fu-
sionerede firmaet med det 
norske selskab Nordic Air, og 
man blev derved Danmarks 
største inden for taxifly-
vninger.

 I 1998 opkøbte North Flying 
både fly, aktiviteter og per-
sonale af Falck Air og beg-
yndte at flyve ambulancefly 
internationalt, og i dag udgør 
ambulanceflyvninger over 
halvdelen af flyselskabets 
samlede omsætning.

Kontrakt med Rigshospi-
talet
I dag det primære forret-
ningsområde taxi-, ambu-
lance- og fragtflyvninger. 
Derudover har North Flying 
gennem de sidste 15 år haft 
kontrakt med Rigshospitalet, 
hvor selskabet flyver organ-
flyvninger.

”Det er en rimelig krævende 
kontrakt, for det fordrer, at 
man er i stand til at være i 
luften med tre timers varsel 
365 dage om året,” siger Jes-
per Kragelund. 

Og det går stærkt, når Rig-
shospitalet melder om or-
ganflyvning. North Flying, 
der har personale på stand-
by i døgnets 24 timer, stiller 
med piloter og fly og flyver 
direkte til Kastrup Lufthavn.
”Et transplantationsteam 

Et af North Flyings fly er klar til at lette fra en destination i Europa

kommer med blå blink fra 
Rigshospitalet og går om-
bord med deres egne or-
gankasser og udstyr. Så fly-
ver vi fx til Helsinki Lufthavn, 
hvor de kører ind og opererer 
organet ud, som de skal have 
med tilbage til Danmark,” 
fortæller Jesper Kragelund.

Liv og død
Imellem tiden står North Fly-
ings fly standby i lufthavnen 
og venter på, at teamet har 
opereret og vender tilbage 
til flyveren. Turen går så 
fluks retur til Kastrup, så 
kirurgerne hurtigst muligt 
kan komme ind på Rigshos-
pitalet igen og udføre trans-
plantationen.

”Det handler jo om liv og død. 
Og her er det vigtigt, at vi 
bor i Aalborg Lufthavn, hvor 
der altid er 24 timers åbent. 
I andre lufthavne kan der 
være regler om, at man ikke 
må flyve efter midnat på gr-
und af støjgener, og ellers 
kan der være problemer med 
snerydning om vinteren, 
men det er der ikke i Aalborg, 
hvor den civile lufthavn 
deler omkostningerne med 
militæret,” fortæller Jesper 
Kragelund.

Fragtflyvning for bilfab-
rikker
På værkstedet arbejder sel-
skabets teknikere i døgn-
drift, og de skal stå klar til at 
kunne ombygge flyene med 
kort varsel, når en hasteop-
gave kommer ind.

Inden for et par timer kan 
teknikerne bygge North Fly-
ings 19-sæders fly om, så 
selskabet kan fragte vigtige 
reservedele til bilfabrikker, 
hvis der har været levering-
sproblemer. 

”Så flyver vi til Ungarn, Slo-
vakiet og Tjekkiet, hvor 
mange bilfabrikker får pro-
duceret reservedele. Her 
kan vi hente to tons airbags 
til Ford i England, hvor de 
ellers risikerer, at produk-
tionen står stille til de 2000 
biler, der skal produceres,” 
siger Jesper Kragelund og 
fortsætter: 
”Hvis man har et transport-
bånd, der står stille, og det 
koster 1 mio. pund i timen, så 
betyder det ikke så meget at 
bruge 100.000 kr. at få frag-
tet en reservedel hjem midt 
om natten.”

Aston Martin og Cham-
pagne 
Men det er ikke altid, at 
flyene skal i luften på kort 
varsel, for flyselskabet ar-

rangerer også planlagte 
ture for North Flyings sa-
marbejdspartnere, som i 
foråret 2023 får mulighed 
for at købe billet til unikke 
specialarrangementer. Her 
går turen til Aston Martin i 
England eller til Champagne 
i Frankrig. 

På den særlige endagstur får 
passagererne en unik oplev-
else ved enten at testkøre 
en spritny Aston Martin eller 
prøvesmage lækre bobler på 
vinslottet Deutz. Herefter 
arrangeres en rundvisning 
på stedet, og hele dagen 
igennem bliver man sørget 
godt for. Og det bedste er, 
at man kan komme hjem og 
sove i sin egen seng om af-
tenen, for flyet kommer re-
tur til Aalborg omkring kl. 23.
”Når vi flyver med VIP’s og 
royale, har vi stor diskretion, 
og derfor kan vi ikke bruge 
det som PR. Men så laver vi 
et specialarrangement, for 
at vise folk, hvad vi også kan, 
og ofte er mund til mund-
omtalen den mest effektive,” 
siger Jesper Kragelund.

Ikke kun ”toppen af pop-
pen”
Hemmeligheden bag sel-
skabets succes er alsi-
dighed samt altid at være på 
pletten, når vigtige opgaver 
lander på hovedkontoret i 
Aalborg Lufthavn.

”Grunden, til at vi kan klare 
sådanne opgaver, er, fordi 
vores personale bor inden 
for 30 minutters kørsel til 
lufthavnen, så hele vores 
set-up er bygget op omkring 
at kunne komme hurtigt i 
luften,” siger Jesper Krage-
lund.

North Flying flyver taxifly-
vninger for både private og 
virksomheder, og her kan 
man – alt efter gruppens 
størrelse og ønsker – enten 
flyve med et 19-sæders fly 
eller i den luksuriøse busi-
nessjet med otte sæder.

”Man kan godt finde eu-
ropæiske selskaber, der kun 
servicerer ’toppen af pop-
pen’ hele tiden, og så kan 
de have svært ved også at 
tage sig godt af hr. og fru. 
Danmark. Men vi gode til at 
håndtere forskellige kunder 
ombord. Der er jo forskel 
på, om man skal flyve med 
borebisser fra Norge til Skot-
land eller om man skal flyve 
med VIP’s eller royale. Men 
vores udgangspunkt er, at 
vi altid behandler alle pænt,” 
siger Jesper Kragelund.
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Når dansk er noget helt, helt nyt 
Især for en lille gruppe på International Baccalaureate
Af Anna Mygind

En lille gruppe af vores IB-
elever på Hasseris Gymna-
sium taler intet eller meget 
lidt dansk, når de starter på 
skolen – og ofte er de lige 
landet fra meget forskellige 
dele af verden. Mange er 
havnet i Aalborg på grund af 
forældrenes arbejde, nogle 
har flygtningebaggrund og 
få er her i flerårige EU-pro-
grammer. 

Det sproglige og det kul-
turelle
Eleverne navigerer i deres 
dagligdag mellem forskel-
lige sprog i forskellige kon-
tekster. Deres undervisning 
foregår på engelsk, de taler 
modersmål hjemme (ofte 
flere sprog) – og så er resten 
af deres virkelighed på dan-
sk. 
Det betyder, at de gen-

nem undervisningen på 
gymnasiet skal tilegne sig 
de sproglige og kulturelle 
kompetencer, der giver dem 
mulighed for at deltage i 
samfundet og ungdomslivet 
i Danmark. 
Læse nyheder, gå på cafe, 
ringe til lægen, finde det bil-
ligste telefonabonnement, 
flirte med en sød pige, han-
dle ind i Rema og gå til fod-
bold. Derfor har de et fag på 
gymnasiet, der hedder dansk 
som andetsprog.

Høflige morgenmads-
gloser
For at støtte eleverne i at 
tilegne sig det ordforråd, der 
skal til for at kunne kaste 
sig ud i Danmark, består 
den daglige undervisning af 
en række aktiviteter, mine 
STX-elever ofte kaster lange 
blikke efter. 
Vi spiser morgenmad sam-

men for at træne, hvordan 
man er høflig under et måltid 
på dansk – ’Vil du række mig 
kaffen?’, ’må jeg bede om 
smørret?’ og ’tak for mad’ er 
gode sætninger at kende, 
når man risikerer at skulle 
besøge en dansk familie. 

Marcipanfigurer og rug-
brødsmadder
Der er også havregrynsku-
gler og marcipan på skemaet 
for at træne tallene; her skal 
eleverne have styr på priser, 
rabatter og måleenheder. 
På samme vis arbejder vi 
praktisk med dansk gram-
matik – bordfodboldbordet 
bruges til træning af præpo-
sitioner, og en temaeftermi-
ddag om nationalmadpakken 
med rugbrød var egentlig 
en kamufleret arbejdslejr i, 
hvordan verberne bøjes i de 
forskellige former. 
Aktiviteterne visualiserer 

og tydeliggør for eleverne, 
hvordan den enkelte ord-
klasse bruges i kontekst, 
og ved at bruge hænderne 
og koble ordene op på en 
handling eller konkret situ-
ation, lagres sproget bedre i 
elevernes hjerner. 

Hele Aalborg er vores 
klasseværelse
Det kræver temmelig meget 
mod af et ungt menneske at 
blive kastet ud i et nyt sprog 
udenfor gymnasiets mure. 
Hvad nu, hvis jeg siger noget 
forkert? Hvad nu, hvis jeg 
ikke forstår? Hvad nu, hvis 
jeg ikke kan udtale de mange 
mærkelige vokaler korrekt? 
For at udfordre eleverne til 
at træne dansk i hverdagen, 
kan en lektie meget vel være 
at gå i Matas for at under-
søge antallet af shampooer 
på hylden, gå til optikeren 
for at bede om en brochure 
om linser (som vi læser sam-
men på klassen), tage på 
skøjtebanen for at træne 
retningsangivere som højre, 
venstre og ligeud eller gå i 
Haraldslund for at finde ud 
af, hvad det koster at træne. 
På den måde kommer en 
del af undervisningen til at 
foregå i autentiske sprog-
situationer – og eleverne 
er altid glade og stolte, 
når kommunikationen med 
’rigtige danskere’ lykkes. De 
umiddelbart små opgaver 
giver blod på tanden, lyst til 
at øve sig og en oplevelse af 

at lykkes på det nye sprog.  

Det danske samfund
En væsentlig del af under-
visningen i dansk som an-
detsprog er, at eleverne skal 
opnå viden om det danske 
samfund. Det er for mange 
af eleverne nyt, at vores æl-
dre bor på plejehjem og at 
skolesystemet er opbygget, 
som det er. 
Dette kan man naturligvis 
læse om – men det er min 
erfaring, at eleverne ved at 
gå i interaktion med skoler, 
plejehjem, foreninger og 
børnehaver i langt højere 
grad opnår en viden og 
forståelse, de kan tage med 
i deres videre liv. På denne 
måde tilegner de sig samti-
dig det sprog, der knytter sig 
til områderne.  

Samarbejde med institu-
tioner 
Én af elevernes årligt tilba-
gevendende udfordringer 
er at invitere 0. klasse til 
en temadag på gymnasiet. 
Eleverne skal spørge skolele-
deren og læreren, om de må 
kontakte en klasse (det er et 
formelt brev, hvortil man skal 
anvende et bestemt sprog), 
de skal skrive en invitation 
til børnene (det er et andet 
sprog – og det er ikke ligegyl-
digt, om børnene opfordres 
til at komme i ’dyre kostum-
er’ eller ’dyrekostumer’, de 
skal planlægge materiale og 
gennemføre undervisning 

på dansk, og de skal efter-
følgende læse og besvare 
børnenes evalueringer. 
Gennem processen er 
eleverne nødt til at anvende 
dansk i mange forskellige 
former i situationer, de (nok) 
ikke havde haft mod og mu-
lighed for at opsøge selv.

Hvad kan eleverne nå på 
tre år?
Når jeg den første dag møder 
eleverne, lover jeg dem, at de 
efter IB er i stand til at stu-
dere på dansk. Forudsat de 
gør, som jeg beder dem om. 
De tror sjældent på mig i be-
gyndelsen. For dansk virker 
uoverskueligt, svært og 
fyldt med mærkelige lyde. 
Jeg forklarer dem, at sprogti-
legnelse er en proces, hårdt 
arbejde – og ikke mindst: et 
eksperiment. At det hand-
ler om at øve sig – at sige 
’sultetøj’ tusind gange, inden 
man får y’et på plads og kan 
sige ’syltetøj’. 
At det handler om at ud-
sætte sig selv for så meget 
dansk og så mange dan-
skere som overhovedet mu-
ligt – i kirken, til fitness og på 
skolens kontor. At det hand-
ler om at turde tage det, vi 
laver i klassen, med ud i byen 
– også selvom det virker helt 
utroligt pinligt. 
For pinligt, det er det at øve 
sig i et nyt sprog. Særligt, 
når man er 17 år og på vej ud 
i livet. 



Af Jens Skovgaard

Forslaget om fredning af 
‘Sorthøjkilen’ eller ‘Drastrup-
skilen’, som var en af de 
såkaldt ‘grønne kiler’ ind 
mod Aalborg Centrum, blev 

fremsat af den daværende 
rådmand for By- og Land-
skabsforvaltningen, Hans 
Henrik Henriksen (S) på et 
borgermøde den 2. septem-
ber 2021.

Kommunens indtjenings-
mulighed
Borgermødet var egent-
lig tænkt som en optakt til 
kommunalvalget i november 
2021. Hasseris Grundejer-
forening havde inviteret 

til mødet, hvor de forskel-
lige partier i Byrådet var 
repræsenteret. Men ikke så 
underligt kom sagen om en 
ny lokalplan for Sorthøj til 
at fylde på mødet. Med lo-
kalplanen ønskede Aalborg 
Kommune at åbne op for et 
salg af et område på Sorthøj, 
som efterfølgende kunne 
bebygges. 

Da mange borgere gik i 
den tro, at der lå en aftale 
i form af den eksisterende 
lokalplan fra 1999, var man 
forundrede over, at kom-
munen nu igen ville bygge 
på Sorthøj. 
Imidlertid var den simple 
forklaring, at Aalborg Kom-
mune i sit budget havde ind-
lagt en forudsætning om 
en indtjening på ca. 90 mio. 
ved salg af kommunal jord, 
og med de attraktive grunde 
på Sorthøj så man en mu-
lighed for at score den store 
gevinst.

Fredning kom på bordet
Modstanden fra borgerne 
var markant, hvilket for-
mentlig fik rådmanden til at 
trække en kanin op af hat-
ten. Han foreslog nemlig et 
kompromis, som gik på, at 
den nye lokalplan i en redu-
ceret form blev gennemført, 
mod at han så ville arbejde 
for at frede resten af ‘Den 
grønne kile’ - altså resten af 
Sorthøj og hele Mølleparken 
ned til Kong Christians Allé.

I maj 2022 blev den nye lo-
kalplan vedtaget i Byrådet. 
Den indeholder mulighed 
for at bebygge et område 
langs Skelagervej med 2 
nye byggefelter i stil med de 

1. del af projektet med fredning af Sorthøjskilen er gang, mens tillægsidéen om fredning af et endnu større område afventer.

Fredning af Mølleparken er udskudt
Medens planen om at frede Sorthøj er igang, er planen om også at frede Mølleparken 
udsat som minimum til situationen omkring Aalborg Zoo er løst.

eksisterende byggefelter på 
Sorthøj.

Fredning bliver opdelt
Kommunalvalget betød, at 
der kom en ny rådmand i 
spidsen for By- og Landsk-
absforvaltningen, nemlig 
venstremanden Jan Nymark 
Thaysen. Hasserisavis.dk har 
spurgt rådmanden, hvordan 
det går med den fredning, 
som borgerne blev stillet i 
udsigt af hans forgænger i 
embedet.

Jan Nymark Thaysen, skriver 
i en mail: “Status på sagen er, 
at vi har opdelt fredningen. 
Første del er Sorthøj, hvor 
vi snart er klar med en sag, 
efter at den har skullet af-
vente endelig vedtagelse af 
lokalplanen (for Sorthøj, red.). 
Men tillægsidéen om fred-
ning af et endnu større om-
råde afventer som minimum 
at vi får løst situationen om-
kring Aalborg Zoo”.

Ønske om udvidelse
Den ‘situation’, som rådman-
den henviser til, drejer sig, 
om at Aalborg Zoo har ud-
trykt ønske om at udvide 
parken. Formanden for be-
styrelsen i Aalborg Zoo, Sten 
Royberg, har oplyst, at man 
er interesseret i at inddrage 
et område af Mølleparken, 
alternativt det område, hvor 
Psykiatrisk Hospital i dag 
ligger, men som på et tid-
spunkt flyttes ud til det nye 
supersygehus i Aalborg Øst. 
Medens Mølleparken er kom-
munalt ejet, er hele Sygehus 
Syd-området ejet af Region 
Nordjylland.
Det område, som Aalborg 
Zoo gerne vil inddrage i 
parken, dækker iflg. Sten 
Royberg “Det areal, der i dag 
benyttes som p-areal af Aal-
borg Zoo’s gæster”. 

Dyrevelfærd og elefanter
I sin begrundelse for at ud-

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

vide Aalborg Zoo henviser 
formanden til de fremtidige 
krav om større dyrevelfærd, 
hvilket bl.a. vil betyde, at der 
ikke bliver plads til elefanter 
i parken, hvis ikke den ud-
vides.

I sit svar uddyber rådman-
den ‘situationen’ omkring 
Aalborg Zoo: “Vi har en fan-
tastisk Aalborg Zoo, som 
rigtig mange sætter stor pris 
på, men eksporterer vi en 
p-udfordring ud i nabokvar-
terene, vil der alt andet lige 
være en del borgere, som 
sikkert vil miste begejstrin-
gen for haven, og det er 
ikke hensigtsmæssigt”. Og 
han tilføjer, at han “har en 
opmærksomhed på, at alle 
tilstandsændringer i Møl-
leparken skal ligge indenfor 
regelsættet for Fredskovno-
teringen, der er gældende 
for området”.

Fredskov
Hele Mølleparken er ud-
lagt som fredskov, og 
spørgsmålet er derfor, om 
Aalborg Kommune overho-
vedet kan overdrage et fred-
skovsområde, som der er tale 
om her, til Aalborg Zoo. I for-
vejen har Aalborg Kommune 
givet tilladelse til etabler-
ing af en klatrepark i Møl-
leparken, ligesom man på et 
tidspunkt tillod en udvidelse 
af parken langs Faunavej. 

Reglerne om fredskov er reg-
uleret i Skovloven, som ad-
ministreres af Miljøstyrelsen. 
Vi har spurgt kontorchef i 
Miljøstyrelsen, Per Schriver, 
som er ansvarlig for, at be-
stemmelserne om fredskov 
i Nordjylland overholdes. 
Han oplyser, at man ikke har 
modtaget nogen ansøgning 
fra Aalborg Kommune, og 
at man derfor ikke kan kom-
mentere den konkrete sag. 
Men generelt peger Per 
Schriver på, at man, når 
det drejer sig om bynære 
rekreative områder, “vil være 
restriktiv”.

Rådmandens dilemma
Rådmand Jan Nymark Thay-
sen er således endt i lidt af 
et dilemma. For på den ene 
side vil han gerne tilgodese 
Aalborg Zoo’s ønske om at få 
en del af Mølleparken, men 
på den anden side kan han 
godt se problemstillingen 
med de mange besøgende, 
der skal finde alternative 
parkeringsmuligheder i om-
rådet.
 
Og endelig risikerer han, at 
Miljøstyrelsen stiller sig i ve-
jen for at nedlægge Freds-
kovsnoteringen for en del af 
Mølleparken.



”Vi elsker udfordringer” 
Hvert eneste udekøkken er unikt. De bliver produceret i tæt dialog med kunden, 
hvor de specifikke ønsker bliver integreret, for hos Unik Udekøkken og Bar el-
sker de en god udfordring. 
Af Helena Ravnsbæk

Lars Hansen er manden 
bag Unik Udekøkken og 
Bar, der efter 11 år som 
selvstændig murer måtte 
lægge murerskeen på 
hylden, da han fik to dis-
kusprolapser og var plag-
et af slidgigt i skulderen.
Men Lars Hansen er ikke 
typen, der sidder stille, og 
da han sammen med hus-
truen Linda ønskede et 
udekøkken på terrassen, 
gik han selv i gang.

Midt på terrassen
I 2017 begyndte Lars 
Hansen at producere sit 
første udekøkken, og helt 
fra begyndelsen var det 
vigtigt, at køkkenet stod 
frit, så det kan placeres 
midt på terrassen, når der 
kommer gæster på besøg. 
Hurtigt blev omgang-
skredsen fascineret af 
hans idé, og flere bek-
endte bestilte udekøk-
kener hos Lars Hansen, 
som producerede dem 
helt efter deres specifikke 
ønsker. 
I dag bygger Lars Hansen 

udekøkkenerne ud fra 
to grundmoduler på hhv. 
183 cm og 242 cm lange, 
hvor man alt efter ønsker 
og behov kan få integrer-
et støbejernsgrill, hånd-
vask, køleskab, komfur og 
tapningsanlæg med øl, 
rosé eller drinks til ganen 
på en varm sommeraften.

Et hav af udtryk
Selve fronten bygger Lars 
Hansen selv, og derfor kan 
han producere lige efter 
kundens eget hoved. 
Det kan være, at det nye 
udekøkken skal beklædes 
med de samme mursten 
som huset, og det er intet 
problem for den tidligere 
murer. Mulighederne er 
mange, og det meste kan 
lade sig gøre.
”Det kan være mursten, 
træ, komposit, vandskur-
ing. Nogen vil gerne bare 
have en plade, så de selv 
kan putte reklamer på fra 
deres forretning, hvis de 
skal holde arrangement-
er,” fortæller Lars Hansen. 
Indvendigt kan man over-
veje, om bordpladen skal 
være af fliser, beton eller 

noget tredje, og om man 
ønsker et køkken med 
vask og grill, om man skal 
have en flot bar med køl 
og tapningshaner. 
Det er kun fantasien, der 
sætter grænser, for Lars 
Hansen går ikke ind for 
at masseproducere sine 
udekøkkener, og han byg-
ger dem udelukkende på 
bestilling efter kundens 
behov.

Unikke løsninger
Når en kunde har en fore-
spørgsel om et bestemt 
udtryk eller et bestemt 
element, rådfører Lars 
Hansen sig ved kyndige 
erhvervsfolk, der kan 
hjælpe ham med den bed-
ste løsning. 
Så går ham og sønnen 
Mathias i gang med at 
producere på familiens 
nedlagte landbrug i Bro-
ager mellem Gråsten og 
Sønderborg. 
”Det unikke ved os er, 
at folk kan få tegnet og 
bygget deres helt eget 
unikke udekøkken - fuld-
stændigt som de vil have 
det. Jeg hjælper selvføl-

gelig med forslag og 
idéer, og her er nærmest 
alt muligt. Vi elsker udfor-
dringer,” siger Lars Han-
sen. 

Fulgt helt til dørs
Alt efter materialevalg 
og forskellige elementer 
tager det omkring to 
måneder for Lars Han-
sen at designe og produ-
cere. Når kundens unikke 
udekøkken så står fær-
digt, kommer Lars Hansen 
og sætter det hele op.
”Når man har arbejdet med 
at producere et udekøk-
ken og været gennem en 
længere proces, hvor vi 
har bygget det hele op, så 
er det også vigtigt for os 
at følge det til dørs,” siger 
sønderjyden, som leverer 
i hele Danmark til både 
virksomheder og private.
Lars Hansen arbejder 
i øjeblikket på et kom-
mende showroom, som 
bliver opført på adressen 
i Broager i Sønderjylland. 
Se mere på www.uukb.dk.

Et flytbart udekøkken, der passer til huset med tapningsanlæg til øl, rosé eller drinks, må være en drengedrøm.

Annonce

RING PÅ TLF. 61 75 89 07 OG SNAK MED LARS ELLER LINDA FOR MERE INFOMATION.
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Af Jens Skovgaard

Keld Gregersen oplyser, at 
der i den ansøgning, der er 
indsendt til Aalborg Kom-
mune indgår en udvidelse af 
‘Biblioteksbygningen’, som 
åbner mulighed for, at Lag-
kagehuset kan få lokaler ved 

siden af Biblioteket.

Kommerciel direktør i Lag-
kagehuset, Jesper Dixen 
bekræfter over for hasseri-
savis.dk, at man er i forhan-
dlinger om at etablere sig i 
Hasseris Bymidte. 
“Vi vil meget gerne åbne en 

‘Lagkagehuset’ i Hasseris, 
som er et attraktivt område. 
Vi er overbeviste om, at Lag-
kagehuset og Hasseris vil 
passe rigtig godt sammen”, 
siger Jesper Dixen.
Tilladelser indhentes
Keld Gregersen bekræfter 
ligeledes over for hasseris-

avis.dk, at man er i forhan-
dlinger med Lagkagehuset, 
om at de etablerer sig i Has-
seris Bymidte. 
“Placeringen indgår i den 
plan, der er indsendt til kom-
munen”, siger Keld Gregers-
en, som dog understreger, at 
det nok kommer til at tage 
nogen tid, inden Lagkage-
huset kan flytte ind, da det 
kræver, at han får tilladelse 

Det vil være i enden af bygningen her, man ønsker at gøre plads til Lagkagehuset ud mod parkeringspladsen.

til at udvide den eksister-
ende ‘Biblioteksbygning’, så 
der bliver plads til en ny butik 
i bygningen. 

Desuden bliver man nødt 
til at få ombygningen af 
‘Danske Bank’ bygningen på 
plads, inden man kan starte 
op på næste fase i moderni-
seringen af Hasseris Bymid-
te.

Plads til udvikling
Af planen fremgår det, at 
Lagkagehuset vil kunne dis-
ponere over 244 m2, og vil 
få glasfacade ud mod Tor-
vet og mod parkeringsom-
rådet, hvor det er planen at 
etablere en ‘drive in funk-
tion’. Imellem Lagkagehuset 
og Biblioteket vil der iflg. 
planen være en ‘publikum-
spassage’ og fælles ‘publi-
kumstoilet’.

Med planen om at etablere 
sig i Hasseris Bymidte, vil 
Lagkagehuset være et eks-
empel på, at der er plads til 
udvikling i Hasseris. Gen-
nem de seneste mange år 
har tendensen ellers været, 
at den ene butik efter den 
anden i Hasseris er lukket, 
og supermarkederne i stedet 
har overtaget kunderne. 

Hasseris Bageri på Hasseris-
vej 133 ved Poppelvej er det 
seneste eksempel på, at en 
butik har måttet dreje nø-
glen. Af bagerforretninger i 
området er derfor kun Bauns 
Bageri på Vestre Allé 28 til-
bage.

Et led i ekspansionsplan-
er
Lagkagehuset er et kendt 
brand som står for kvalitet. 
Den nærmeste Lagkagehus-
butik ligger på Otto Mønsted 
Vej 1 i Skalborg, hvor der 
også findes en Meny-butik. 
Desuden findes Lagkagehu-
set på Nytorv og i Nørregade 
samt I Østre Havnegade. I 
Danmark har Lagkagehu-
set mere en 100 butikker 
fordelt ud over hele landet, 
og trods de svære tider for 
branchen, satser Lagkage-
huset på fortsat ekspansion 
med etablering af en række 
nye butikker. Og her er den 
nye butik i Hasseris Bymidte 
altså et eksempel på reali-
seringen af Lagkagehusets 
strategi om flere butikker i 
Danmark.

Lagkagehuset planlægger at flytte ind i Hasseris Bymidte
For kort tid siden mistede Hasseris en bagerforretning med lukningen af Hasseris Bageri på Hasserisvej 133. Nu ser det ud til, at Has-
seris får en ny bagerforretning, idet Lagkagehuset planlægger at etablere en butik i Hasseris Bymidte.

du finder os på 
Hadsundvej 34, aalborg

Næste trykte udgave: 
Onsdag d. 1. feb. 2023

Nyt i
2023:

10 udgaver
og udvidet 

oplag!

Vi ønsker 
alle en
glædelig jul!
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Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S
www.stonehenge.dk info@stonehenge.dk tlf. 7220 7270

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

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

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

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

Vi fravælger investeringer med høj risiko...

Anede ingenting: Round Table 5 
donerer 90.652 kr. til Skyggebørn
Det skete til erhvervsnetværkets 80-års fødselsdag, og pengene 
blev indsamlet gennem en auktion.
Af Helena Ravnsbæk

Det internationale erhvervs-
netværk Round Table fyldte 
i år 80, og det blev fejret 
i Aalborgs Round Table 5 
ved at afholde en auktion 
for klubbens nuværende 26 
medlemmer samt tidligere 
medlemmer.
Auktionen blev afholdt den 

29. oktober på Råt&Godt i 
Aalborg, hvor 65 deltagere 
tog del i festlighederne og 
bød på auktionen til fordel 
for organisationen Skygge-
børn.
Formand for Round Table 
5, Daniel Bernhard, havde 
besluttet, at de indsamlede 
penge skulle gå til den lo-
kale organisation, som er et 

sorgtilbud til børn og unge, 
der i en tidlig alder har fået 
sygdom og død tæt ind på 
livet.
”I samfundet fokuserer man 
nok ofte på den syge i famil-
ien, men man tænker ikke så 
meget på de pårørende og 
i særdeleshed på børnene. 
Det er megafedt at kunne 
støtte op om Skyggebørns 

Projektleder Malene Ægidiussen Jensen fra skyggebørn modtager her checken fra Daniel 
Bernhard-Thams, Round Table 5.

formål. Og forhåbentligt kan 
det være med til at give en 
bedre hverdag til nogle af de 
her børn,” siger Daniel Bern-
hard.

Ét værk indkasserede 
36.000
Forinden auktionen havde 
klubbens medlemmer, der 
er rigt repræsenteret i er-
hvervslivet, trukket i sine 
mange netværksforbin-
delser i velgørenhedens ånd 
og fået doneret genstande, 
som kunne sælges på auk-
tion.
”Det er fedt at være en del af 
noget, hvor man kan bruge 
sine erhvervskontakter til 
fordel for andre,” siger Round 
Table 5’s formand, Daniel 
Bernhard.

Til auktionen blev bl.a. solgt 
seks kunstværker doneret af 
direktør ved Galerie Wolfsen, 
Kent Wolfsen, og af kura-
tor Jens-Peter Brask, hvor 
flere danske kunstnere var 
repræsenteret - heriblandt 
værker af Kasper Fonager, 
Hans Henrik Fischer og Ole 
Ahlberg.

”Der var en af klubbens med-
lemmer, som først købte 
Hans Henrik Fischer-værket 
til 17.000 kr., og derefter 
donerede han det tilbage 
til auktionen. Så blev det 
solgt igen til 19.000 i anden 
omgang. Alene værket ind-

bragte 36.000 kr. i donation 
til Skyggebørn, så det er jo 
helt fantastisk,” siger Daniel 
Bernhard.

Skyggebørn vidste 
ingenting
”Vi har aldrig samlet så 
mange penge ind før,” 
fortæller formanden for 
Round Table 5, og fortsæt-
ter: ”Og det sjove er, at 
Skyggebørn ikke har vidst 
noget om det her. Vi har bare 
gjort det.”
Hos Skyggebørn er man 
overvældede over den flotte 
donation. Preben Hansen, 
der er formand for Skygge-
børn, var meget overrasket, 
da han hørte om det.  
”Jeg vidste ingenting om 
det. Der kom en besked fra 
Daniel Bernhard, hvor han 
skrev; ’Hej Preben. Vi har lidt 
penge til Skyggebørn. Kan vi 
snakkes ved i næste uge?’” 
fortæller Preben Hansen og 
fortsætter:
”Så kom han forbi og fortalte, 
at der var tale om 92.000 kr. 
Der var jeg ved at falde ned 
af stolen, for det er simpel-
then vildt mange penge at 
få ud af det blå. Det er jo 
fantastisk.”

Støtte lokalt
For Round Table 5 var det 
vigtigt, at pengene blev do-
neret til et lokalt formål, hvor 
de ville række langt og gøre 
stor gavn.

Derfor blev de givet til 
Skyggebørn, der er en lille 
nonprofitorganisation, som 
driver et gratis gruppetil-
bud til børn og unge i sorg. 
Organisationen startede i 
Aalborg i 2017, og senere 
er der kommet afdelinger til 
i København, Århus og Es-
bjerg.
I dag støtter Skygge-
børn omkring 375 børn og 
unge på landsplan, der er 
pårørende til alvorlig syg-
dom og dødsfald, og alene i 
Aalborg mødes omkring 150 
i alderen 4 til 28 år hver 14. 
dag fordelt ud på forskellige 
10 grupper.
”Vi bestræber os altid på, 
at de penge, som gives lo-
kalt, også bliver brugt lokalt. 
Så det er en stor appelsin, 
der falder ned i vores tur-
ban, når nogen tænker på 
os, som Round Table 5 har 
gjort,” siger Preben Hansen, 
og fortæller, at donationer 
er afgørende for, at Skygge-
børn fortsat kan hjælpe sor-
gramte børn og unge.
”Vi kan jo ikke lave indsam-
linger hos husstande eller på 
TV. Derfor er vi jo afhæng-
ige af gode menneskers 
velvilje. Og vi er jo kun ét 
formål blandt mange andre, 
man kunne vælge at kaste 
sin kærlighed på. At nogen 
vælger at tænke på os, er vi 
meget ydmyge og taknem-
lige for,” afslutter Preben 
Hansen



Energirenovering bliver et krav til mange boligejere
Boliger fra før 1972 risikerer i følge et EU-forslag at blive usælgelige. Det var en af de mere opsigtsvækkende nyheder, som deltagerne 
fik på et møde om energirenovering, som Hasseris Grundejerforening holdt for medlemmerne den 17. november.

Af Jens Skovgaard

De ca. 100 fremmødte med-
lemmer af Hasseris Grunde-
jerforening fik mange brug-
bare og nyttige oplysninger 

med sig hjem, efter at de 
havde hørt på indlæg fra 
bygningsrådgiver Poul Erik 
Marcussen fra Marcussen 
A/S, forsyningschef Chris-
tian Byrjalsen fra Aalborg 

Forsyning og afdelingsdirek-
tør Michael Thoft fra Nord-
jyske Bank.

Undgå at fyre for fuglene
Poul Erik Marcussen indledte 

med nogle gode råd til, hvor-
dan man bør bære sig ad, 
hvis man vil energirenovere 
sit hus. Et vigtigt redskab er 
at få udarbejdet en tilstand-
srapport, og her havde han 
et godt tilbud med i mappen, 
så man for 3.500 kr. kan få 
udarbejdet en energirapport, 
der fortæller dig, om du ‘fyr-
er for fuglene’, og hvordan 
du reducerer din varmeregn-
ing. Desuden medbragte han 
et godt tilbud til en såkaldt 
‘Blowerdoortest’, som viser 
utætheder i huset, og en 
Termografitest, der kan vise 
hvor i huset der mangler 
isolering.

Fremtidens usælgelige 
boliger
I sit indlæg refererede Poul 
Erik Marcussen også til en 
artikel i FINANS fra den 2. 
oktober 2022 om et EU-
forslag, der er på vej igennem 
systemet, og som vil have 
en dramatisk indvirkning på 
boligmarkedet. 

Konkret foreslår EU at ind-
føre et system til ener-
gimærkning af alle boliger 

Fra venstre: Afdelingsdirektør i Nordjyske Bank Michael Thoft, Forsyningschef i Aalborg Forsyning, Christian Byrjalsen og 
indehaver af  Marcussen A/S, Poul Erik Marcussen

på en skala fra A-G, som vi 
kender det fra Tilstandsrap-
porter i Danmark. Ca. 15% af 
boligmassen vil blive placer-
et i G, og disse boliger skal 
inden 2030 energiforbed-
res til F, og i 2033 skal alle 
boliger i F-G energiforbedres 
til minimum E. 
Boliger, der ikke opfylder 
disse krav vil ikke kunne 
sælges, og derfor heller ikke 
kunne belånes.

“I princippet betyder det, 
at alle huse bygget før, vi 
fik Bygningsreglementet 
i 1972, risikerer at være 
usælgelige, hvis ikke de 
bliver energirenoveret inden 
fristen,” siger Poul Erik Mar-
cussen, som tilføjer, at det 
vil vende op og ned på hele 
boligmarkedet i Danmark.

Ensartet varmeregning
Forsyningschef Chris-
tian Byrjalsen fra Aalborg 
Forsyning gav et indblik i 
den omlægning af fjern-
varmeafregningen, som man 
har gennemført. Kort fortalt 
betyder den, at man i stedet 
for at afregne pr. m3 bliver 
afregnet for effektforbru-
get, altså forskellen mellem 
indløbs- og udløbstempera-
turen. 

Dette har betydet, at forbru-
gerne bliver afregnet mere 
ensartet. Forudsætningen 
for denne afregning har 
været, at alle målere er ble-
vet udskiftet, så der løbende 
sendes information til 
Forsyningen om den enkelte 
husstands forbrug. Netop 
i disse dage er der udsendt 
breve til forbrugerne om 
prisstigninger på ca. 10% 
som følge af de stigende 
energipriser.

Samtidig har et større ned-
brud på en generator på 
Limfjordsværket betydet, at 
det i 6 mdr. ikke har kunnet 
levere fjernvarme. Aalborg 
Forsyning arbejder i øvrigt 
løbende på en omstilling af 
fjernvarmeproduktionen i en 
mere klimavenlig retning.

Lån til energirenovering
Afdelingsdirektør Michael 
Thoft fra Nordjyske Bank 
fortalte, at han med sin stab 
af ca. 30 rådgivere tilby-
der personlig rådgivning til 
bankens kunder, også når 
det drejer sig om lån til en-
ergirenovering. Nordjyske 
Bank samarbejder med To-
talkredit, og kan herigennem 
tilbyde realkreditlån. 

Renten er gennem den 
seneste tid steget markant 
som følge af inflationen, og 
med de stigende priser på 
både energi og daglige for-
brugsvarer, er mange private 
husholdninger presset på 
økonomien. 

Rentestigningerne er en 
konsekvens af national-
bankens bestræbelser på 
at få lagt en dæmper på 
inflationen, som vi skal 40 
år tilbage for at finde en lig-
nende situation. 

Optimisme for fremtiden
Men den generelle robust-
hed både på statsfinan-
serne og i privatøkonomien, 
og det forhold, at vi ligger 
på noget nær fuld beskæfti-
gelse gør, at situationen 
på mange måder ikke er så 
faretruende, og heller ikke 
vil kræve så voldsomme 
indgreb, som vi så tilbage 
i 80’erne. Det var altså en 
rimelig optimistisk melding 
fra Michael Thoft, som sik-
kert beroligede mange af de 
mere bekymrede tilhørere.

Under indlæggene var 
der mulighed for at stille 
spørgsmål, hvilket mange af 
tilhørerne benyttede sig af.

Formand for Hasseris 
Grundejerforening, Torben 
Thorup, takkede de frem-
mødte medlemmer for deres 
deltagelse, og ikke mindst de 
tre foredragsholdere for at 
bidrage med deres eksper-
tise til at få det højaktuelle 
emne belyst.

Kong Christians Allé 37 . 9000 Aalborg . Tlf. 4657 7800 - 4099 3649
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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.

Søndag d. 4. dec. kl. 9.00 – 10.00 ”Åbent tårn” i 
Hasseris kirke
Kom og se den nye trappe i tårnet, se kirkeklokker-
ne og besøg vores herlige Klokkelaug i ”klokkestu-
en” oppe i tårnet.

Onsdag d. 7. dec. kl. 14.30 Kontaktklubben ”Ad-
ventsfest”. 
Vi hygger os med udvidet kaffebord og får besøg 
af kirkens børnekor der går Lucia. Der vil være 
underholdning ved Johanne Rom Stage og musiker 
Kristine Lind. Alle er velkomne bare mød op!

Torsdag d. 8. dec. kl. 19.00: Julekoncert med 
Hasseris kirkes kor, vokalgruppe og musikere.
Kom i julestemning og godt humør når vi samler 
alle Hasseris kirkes mange kor, kirkens to organister 
Peter Lindhardt Toft og Anita Hyldgaard Samsing 
samt korleder Liv Lund Poulsen.

Onsdag d. 14. dec. ”Kom og syng med”
Her kan du få lov at til at synge med på salmer og 
sange du kender i hyggeligt selskab med andre over 
en kop kaffe. Organist Bente Frendrup akkompag-
nerer til.

Onsdag d. 14. dec.- kl. 19.30 Julekoncert med 
VOX 11 
Det internationalt anerkendte og unikke rytmiske 
vokalensemble VOX 11 vil denne dag fylde kirken, 
med swingende rytmer og sangglæde, så taget 
løfter sig. Entré kr. 100,- studerende og børn kr. 50,-

Onsdag d. 17. dec. kl. 15.00 Julekoncert med 
Birthe Kjær
Som en del af sin landsdækkende juleturné besøger 
Birthe Kjær Hasseris kirke sammen med Mickey 
Pless Trio.
Koncerten er en støttekoncert for SIND skolerne. 
Repertoiret bliver danske og engelske julesange 
og salmer kombineret med et par af hendes egne 
sange. Entré kr. 300,-

Søndag d. 18. dec. kl. 16.00 De ni læsninger 
De ni læsninger er en gudstjeneste, der summer 
af adventstidens forventningsfulde stemning. Her 
veksles mellem læsninger og salmer så bibelhisto-
rie og menighedssangen supplerer hinanden. Ved 
sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen.

Onsdag d. 28. dec. kl. 14.00 Juletræsfest for 
familier og børn 
Den traditionsrige juletræsfest for alle generationer. 
Børnene besøger julemanden i kirketårnet og der vil 
være dans omkring juletræet, sanglege, konkurren-
cer og kaffebord. Tilmelding på kirkens kontor.
Entré pr. person kr. 25,- betales ved indgangen
Alle er velkomne!

Gudstjenester i kirken
Lørdag d. 3. december  kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste
Søndag d. 4. december  kl. 10.00 Højmesse
Søndag d. 11. december  kl. 10.00 Højmesse
Tirsdag d. 13. december  kl. 9.30 & kl. 10.30 Gudstj.for børnehaver og dagplejere
Tirsdag d. 13. december  kl. 13.30 Julegudstjeneste for ældre
Søndag d. 18. december  kl. 16.00 De ni læsninger
Lørdag d. 24. december  kl. 11.00 & kl. 12.30 Familiegudstj. med krybbespil 
   kl. 14.30 & kl. 16.00 Julegudstjeneste
Onsdag d. 21. december  kl. 10.30 Julegudst. på plejehjemmet Otiumgården
Søndag d. 25. december  kl. 10.00 Højmesse
Mandag d. 26. december kl. 10.00 Højmesse
Fredag d. 30. december  kl. 14.30 Plejehjemsgudstjeneste på Thulebakken
Lørdag d. 31. december  kl. 15.30 Nytårsgudstjeneste

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

Arrangementer og gudstjenester
i HASSERIS KIRKE

Hasseris kirke, Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg

Arrangementer og gudstjenester  
 i HASSERIS KIRKE 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 
 

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

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

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

2022 ligner endnu et godt år for 
Stonehenge
2022 har været et særdeles turbulent et af slagsen, når man kig-
ger på udviklingen i aktiemarkedet. 
Af redaktionen

Hasserisavis.dk har derfor 
været på besøg hos Stonge-
henge for at høre, hvordan 
det er gået.

“Der har været store fald 
imange indeks,” siger Flem-
mingVognsen,
De primære årsager er sti-
gende inflation, stigende 
renter samt krigen i Ukraine. 
Der har været stor usikker-
hed over hele linjen, som 
har gjort at investorernes 
risikoappetit har ligget på et 
særdeles lavt niveau.
“Det har derfor egentlig 
været lige præcis sådan 
et år, hvor vores portefølje 
præsterer bedre end næsten 
alt andet, da vi jo bevidst 
har valgt en strategi, som 
netop skal forhindre den 
”store katastrofe” i at ind-

træffe”, fortæller Flemming 
Vognsen. “Og derfor er vi 
naturligvis også glade for, at 
vi d.d. kun står med et minus 
på ca. 2% i et år, hvor mange 
indeks er faldet 10-15%. 
Det giver en stor tro på, at 
Stonehenge og vores lille 
nicheprodukt også har en 
berettigelse i fremtiden”.

Porteføljen er tæt top-
form
“Vi ligger p.t. blandt de aller-
bedste ud af ca. 3500 fonde 
i hele Europa og vores porte-
følje er i det hele taget tæt 
på topformen – også når man 
kigger på de regnskaber, der 
kommer ind af døren lige for 
tiden”, fortsætter Flemming 
Vognsen fra Stonehenge.

Og der er ifølge Stonehenge 
absolut stadig gode mu-
ligheder for en god periode 

for defensive valueaktier, 
da der fortsat sagtens kan 
komme en svær periode på 
markedet den kommende 
tid, hvilket vil tilgodese de 
forsigtige aktier indenfor øl, 
mad, medicin, toiletpapir og 
shampoo.

Positiv udvikling
Flemming Vognsen siger 
også, at det er gået godt 
for Stonehenge på AUM i 
indeværende år(asset un-
der management), hvor 
Stonehenge har en ganske 
fin positiv udvikling, hvilket 
ikke mange investerings-
foreninger kan prale af. “Vi 
ligger således på 5-pladsen 
i netto-inflow af penge for 
alle investeringsforeninger i 
Danmark”, slutter Flemming 
Vognsen.

Flemming Vognsen, medejer i Stonehenge som er et lokalt investeringsselskab.



Hår- og hudprodukter
- det bedste fra naturen

Hår- og hudprodukter med hamp.

          Annonce

CARE:
Intensiv plejende creme der virker 
beroligende og har genopbyggende 
samt beskyttende egenskaber. 
REPAIR: 
Lindrer rød, kløende og irriteret hud.
Opretholder fugtbalancen.

CARE & REPAIR
FACE AND BODY

Ialt kr. 579,90 Pr. stk. kr. 384,95
Køb 3 - Betal for 2 CARE eller REPAIR

SHAMPOO:
Genopbygger samt normalise-
rer hovedbunden til et sundere 
og smukkere hår.
CONDITIONER: 
Blødgør håret samt modvirker 
statisk elektricitet.

Alle
Leonhard
Denmarks
produkter
indeholder

hamp.

250 ml. Normalpris 289,95 pr. stk.
Tilbuddet gælder t.o.m. 16.12.2022

Juli 2019 CARE, før REPAIR, førOktober 2019 CARE, efter REPAIR, efterMaj 2020

50 ml.
Fåes også i 20 ml. til kr. 224,95

SHAMPOO &
CONDITIONER

KLØR HÅRET ELLER HAR DU HOVEDBUNDSPROBLEMER?

RING OG BESTIL

OG VI LEVERER 

DIREKTE HOS DIG

( kun i 9000 Aalborg )

IRRITERET HUD / PSORIASIS I ANSIGTET el. PÅ KROPPEN?

Det bedste fra naturen
Håndlavet i Brønderslev

Bestil på: www.leonharddenmark.com eller tlf. 2560 4545

Af Lotte Sørensen

Hjemmelavede hår- og 
hudprodukter - uden un-
ødvendige tilsætningsst-
offer - men med naturens 
egne produkter. Det var, 
hvad den lille familie fra 
Brønderslev for snart 
mange år siden, begyn-
dte at interesse sig for.
 
Familiens mange tanker 
gik på, hvorfor vi i Danmark 
ikke brugte vores skønne 
nordjyske naturs ingredi-
enser til produkter til den 
menneskelige krop. De var 
jo lige for øjnene og næsen 
af os – og de var ovenikøbet 
meget effektive, viste det 
sig senere! 

Leonhard Denmark blev 
født
Især hampplanten var der 
stor succes med – og derfor 
indgår den i samtlige af Le-
onhard Denmarks produk-
ter – og er med til at gøre 
alle produkterne unikke. 
Familien gik i gang med at 
afprøve og kombinere for-
skellige ingredienser i de-
res eget køkken og brugte 
venner, veninder, kolleger 
og selvfølgelig sig selv som 
testpersoner. 
Mange af dem kom ret hur-
tigt tilbage med positive 
tilbagemeldinger, og det så 
ud til, at de milde naturlige 
produkter havde en positiv 
effekt på mange hår- og 
hududfordringer. 

Familien i Brønderslev be-
gyndte at udvikle produk-
terne mere målrettet, mens 
de blev testet af mere end 
200 personer i ind- og ud-
land, som havde hudprob-
lemer. Leonhard Denmark 
– var født.

Nye produktionslokaler
For 4 år siden - hvor produk-
terne og deres virkninger 
havde spredt sig, kom der 
interesse fra uventede 
kanter. Udenlandske dis-
tributører var interesserede 
i så store mængder, at det 
ikke længere var muligt at 
fremstille dem i det lille nor-
djyske køkken, og starten på 
en større egenproduktion 
kunne begynde. Året efter 
startede Leonhard Denmark 
op i egne produktionslokal-
er – stadig i Nordjylland og 
med de samme principper, 
som de startede op med 5 
år forinden.
Der er den dag i dag sta-
dig stor fokus på gode og 
naturlige ingredienser, som 
nænsomt bliver forarbej-
det fra råvare til de intense 
kosmetiske ingredienser. 
Produkterne bliver ikke 
kun produceret i egne lo-
kaler men også håndfyldt 
på flasker og påtrykt egne 
etiketter, som også bliver 
fremstillet under samme 
tag.

Hårprodukter
Shampooen er et vidun-
derprodukt til personer 
med hovedbundsproblemer. 
Med de nærende planteek-
strakter genopbygger den 
hovedbunden og styrker 
hårproduktionen. Sham-
pooen vasker og renser 
hovedbunden skånsomt, 
imens den plejer, stabiliser-
er og efterlader håret sundt 
og glansfuldt.
Med conditioneren opnår 
man et lækkert, blødt hår, 
der er nemt at rede ud. Con-
ditioneren er silikonefri. Den 
er dybdeplejende, fugter 
og blødgør håret - uden at 
tynge og modvirker statisk 
elektricitet. Den er veleg-
net til alle hår- og hoved-
bundstyper med sine milde 
ingredienser samt nærende 
og fugtgivende egenska-
ber.

Hudprodukter
Leonhard Denmark har i 
øjeblikket 2 forskellige cre-
mer: CARE og REPAIR – som 
begge er til ansigt og krop.

CARE er en intensiv ple-
jende creme til blandt andet 
tør og skællende hud. CARE 
fugter, beroliger og har 
genopbyggende og beskyt-
tende egenskaber. CARE 
lindrer hurtigt huden, der 
føles stram og kløende, og 

efterlader den blødere, en-
sartet og holder den fugtig 
hele dagen.

Tilfredse kunder
”Min den store datter døjer 
meget med urenheder, 
bumser og rødme i ansigtet. 
For nylig havde hun ude-
fineret små sår i ansigtet. 
Hun prøvede jeres creme og 
ganske kort tid efter fors-
vandt både kløen og de små 
sår fra ansigtet. Udover det 
koger hun ikke mere i ansig-
tet som før – et problem – 
som ingen andre cremer har 
kunnet løse.”

”Jeres creme har virkelig 
renset min hud helt fra bun-
den. Jeg har lige fået et par 
spots igen, men jeg får sjæl-
dent bumser, efter at jeg er 
begyndt at bruge jeres cre-
mer. Så wow - bare wow - 
cremen virker virkelig.”

Udover at CARE-cremen 
virker supergodt til ung 
teenagehud – er den også 
formidabel til eks. for-
brændinger.

REPAIR lindrer effektivt ir-
ritation og rødme, samtidig 
med at den opretholder 
fugtbalancen, genopbygger 
og styrker hudens egen bar-
riere. Cremen virker beroli-
gende og blødgør huden, 

så svie, kløe og den bræn-
dende fornemmelse i huden 
reduceres indenfor kort tid 
og efterlader huden læk-
ker og behagelig. REPAIR er 
især velegnet til psoriasis.

Udenlandsk interesse
Leonhard Denmark er lige 
kommet hjem fra Cannaf-
est-messen i Tjekkiet, som 
foregik 4.-6. november i 
Prag. Her er de meget in-
teresseret i Leonhard Den-
marks produkter og ikke 
nok med at interessen er 
stor – så fik de også en flot 
andenplads med hjem – for 
bedste stand. 
Ved selvsamme messe sid-
ste år blev det til en tredje 
plads – så forventningerne 
til en førsteplads næste år 
er naturligvis stor – men slet 
ikke umulig, lyder det fra Le-
onhard Denmark. 
Idéerne er allerede på teg-
nebrættet, og der kreeres 
allerede på livet løs. 

”Alt inventaret til standen 
er selvfølgelig også lavet af 
naturlige genbrugsmateri-
aler. Så selvfølgelig følger 
vi også tidens trend med 
at tænke i bæredygtighed 
og klima,” slutter Leonhard 
Denmark.



Sundhed & velvære

Skelagervej 375 C - 9000 Aalborg
Tlf.: 60 24 01 32 - www.salondnor.dk

Julegaver  
til de første  
100 kunder !

Masser af  
gode tilbud  
på produkter!

Jubiii, 4 års  
fødselsdag!

Aalborgfodterapi.dk
Statsautoriseret fodterapeut

Mi-Ok Kim
Hobrovej 93 st. th. 9000 Aalborg

Juletilbud!
Almindelig 

fodbehandling
+ journal optagelse

Normalpris 575,-
JULEPRIS

399,-
Tidsbestilling på telefon  

20 82 83 41
Online booking:  

www.aalborgfodterapi.dk

Gå godt - så gå til Aalborgfodperapi.dk
Mi-ok Kim har åbnet Aalborg Fodterapi på Hobrovej 93, hvor hun som Statsautoriseret fodterapeut  
tilbyder forskellige fodbehandlinger og laver skoindlæg.
Af Jens Skovgaard

Vi er kun lige kommet i gang 
med vores samtale, da Mi-ok 
spørger, om jeg kunne have 
lyst til at prøve en fodbe-
handling, medens vi taler 
sammen. Sådan et tilbud 
kan man jo dårligt lade gå fra 
sig, så derfor sidder jeg kort 
efter i stolen og får behan-
dlet mine fødder, medens 
snakken går.

Boet i Danmark i 23 år
Mi-ok kom til Danmark for 
23 år siden, “så nu har jeg 
faktisk boet i Danmark halv-
delen af mit liv”, fortæller 
hun. Oprindelig kom hun til 
Give for at hjælpe sin brod-
er med børnepasning. Men 
efter kort tid var hun i gang 
med forskellige jobs, hvor-

efter hun uddannede sig til 
Social- og sundhedshjælper 
og blev ansat i hjemmeple-
jen. Nogenlunde samtidig 
mødte hun Christian, som 
bor i Aalborg, hvor han driver 
et tømrerfirma, og sådan gik 
det til, at Mi-ok endte i Aal-
borg. I 2006 købte de hus 
på Platanvej i Hasseris, og 
samtidig fik de deres dat-
ter Maria, som p.t. går i 2.g 
på Hasseris Gymnasium, og 
som i øvrigt er på det danske 
karatelandshold - en sport 
som hendes forældre også 
er begyndt at gå til.

Statsautoriseret fodtera-
peut
Mi-ok uddannede sig dereft-
er til Statsautoriseret fod-
terapeut og blev ansat ved 
Nibe Fodterapi. Men drøm-

men om at blive selvstændig 
var fortsat et mål for Mi-ok, 
og med Christians hjælp 
lykkedes det for hende at 
åbne sin egen fodklinik i 
helt nyrenoverede lokaler på 
Hobrovej 93, som ligger lige 
overfor Valmuemarken.

Uddannet handicap-
skolelærer
I Korea blev hun uddannet 
som handicapskolelærer 
men nåede ikke at bruge sin 
uddannelse, inden hun emi-
grerede til Danmark. Efter 3 
år i Danmark fik hun perma-
nent opholdstilladelse, og 
på et tidspunkt påtænker 
hun også at søge om dansk 
Statsborgerskab. Men da 
hun ejer noget af familiens 
ejendom ca. 230 km. syd-
vest for Seoul, er hun nødt 

Statsautoriseret fodterapeut Mi-Ok Kim i klinikken.

Statsautoriseret fodterapeut Mi-Ok Kim fortæller at der kun. er kort ventetid.

peuter, men at hun endnu 
ikke har et såkaldt yder-
nummer, da der lige nu ikke 
er flere ledige ydernumre, 
men hun håber at få ét til 
næste år. Ud over at tilbyde 
behandlinger på sin klinik, er 
hun også ude hos klienter på 
plejehjem, ligesom hun ind 
imellem hjælper til på klinik-
ken i Nibe.

Klinikken har også gym-
nastiklokale
“Jeg er super glad for at have 
fået min egen klinik, som min 
mand har arbejdet ihærdigt 
for at sætte i stand”, siger 
Mi-ok. Ud over receptionen 
og behandlingsrummet, er 
der også indrettet et rum, 
som kan bruges til forskel-
lige gymnastikøvelser. Hun 
fortæller, at hun jo godt 
kan mærke, at folk holder 
lidt mere på pengene end 
tidligere, men som hun siger, 
så er fodbehandling et dår-
ligt sted at spare, “for jo 
tidligere folk kommer, jo bed-
re kan vi behandle dem, så 
de kan bevare deres fødder 
sunde mange år fremover”.

Og deres udsendte kan be-
vidne, at en fodbehandling 
hos Mi-ok hjælper, ikke kun 
fysisk, men også mentalt, 
for efter vores interessante 
samtale og den professio-
nelle behandling føles det 
næsten som at svæve på en 
sky, da jeg forlader klinikken.

til at bevare sit koreanske 
statsborgerskab indtil vi-
dere. Hendes mor er nu 82, 
og Mi-ok og hendes famile 
rejser jævnligt på besøg til 

Sydkorea for at besøge hen-
des familie.

Mi-ok fortæller, at hun er 
medlem af Danske Fodtera-



Hasseris Grundejerforening søger folk til foreningens bestyrelse
Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel og sætte dit præg på udviklingen i vores dejlige bydel, hører Hasseris 
Grundejerforening meget gerne fra dig i god tid inden generalforsamlingen, som afholdes i april måned 2023.
Af Redaktionen

Bestyrelsesarbejdet består 
i deltagelse i bestyrelses-
møder, som afholdes på 
Svalegården, deltagelse i 
og planlægning af sociale 
arrangementer, behandling 
af byggesager modtaget 
fra By- & Landskabsfor-
valtningen samt sager 
vedr. ændringer af eksis-

terende eller forslag om 
nye offentlige planrammer 
(kommuneplanrammer og/
eller lokalplaner) i forenin-
gens område. I dette ligger 
også kontakt med såvel 
forvaltning og rådmand.

Unik viden om bydelen
Foreningen ledes af en 
bestyrelse, som består 
af 8-9 medlemmer samt 

2 suppleanter. På det 
konstituerende bestyr-
elsesmøde vælges en 
formand, næstformand, 
kasserer og en sekretær, 
desuden en IT-kyndig, 
som har lyst til at styre og 
vedligeholde vores hjem-
meside. Der er derfor gode 
muligheder for at kunne 
komme til at beskæftige sig 
med opgaver, som matcher 

dine kompetencer. Udover 
de spændende opgaver, vil 
du opnå igennem bestyr-
elsesarbejdet opnå en helt 
unik viden om vores bydel.

Plads til humor
Alt arbejde foregår i en god 
og humoristisk tone, hvor er 
plads til humor og en god 
snak. Så vi håber, at der 
vil være medlemmer, som 

har lyst til at tage del i den 
fortsatte udvikling af vores 
130-årige forening. Så er du 
interesseret i udviklingen 
i Hasseris samt har lyst til 
at deltage i planlægning og 
afvikling af arrangementer 
for foreningens medlem-
mer med såvel sociale og/
eller kulturelle formål – så 
grib chancen nu.

Har vi vakt din interesse, så 
lad os høre fra dig. Har du 
behov for yderligere infor-
mation, kan du henvende 
dig på post@hasseris.dk 
eller tag fat i et af de nu-
værende bestyrelsesmed-
lemmer.

4. Maj Kollegiet er ”en gammel dame”
Hasserisavis.dk besøgte 4. Maj Kollegiet, hvor budskabet fra de studerende var ty-
deligt; Selvom meget trænger til en opdatering, er de taknemlige for at bo der.
Af Helena Ravnsbæk

Efor Morten Schubert 
Nielsen viser vejen ind til den 
gamle spisesal, der næsten 
står som, da den blev op-
ført i 1950, og her sidder de 
to alumner Laura Havsted 
Neergaard, 22, og Anton 
Baad Michelsen, 25. 
Laura har boet på 4. Maj Kol-
legiet i tre år, mens Anton 
kom til i september 2021. 
De har deres dagligdag på 
kollegiets gamle gange sam-
men med 42 andre alumner. 
På kollegiet bor også Morten 
med sin kone Sanne, hvor de 
har en lille lejlighed. 

Stoltheden stråler ud af dem 
alle tre, når de begynder at 
fortælle om 4. Maj Kollegiet. 
Her vægter fællesskabet 
tungt, også meget tungere 
end de beskedne rammer på 

det over 70 år gamle kolle-
gium.

Vi lever med det
”Kollegiet er en gammel 
dame, og det kan man også 
se, når man går rundt,” siger 
Morten.
Hen over kollegiets levetid 
har man været afhængige af 
donationer fra både private 
og fonde for at få realiseret 
de store renoveringsøn-
sker, da den lille sum, som 
de studerende betaler om 
måneden, ikke gør det muligt 
at finansiere de store ved-
ligeholdelsesprojekter.
”Vi har behov for et stort 
beløb snart. Vinduerne her 
i spisesalen er utætte, og 
så især vores toiletter, fald-
stammer og kloaker trænger 
til en kærlig hånd,” under-
streger Morten. 
De gamle toiletter og bade 

er dog ikke noget, de unge 
mennesker klager over i da-
gligdagen.
”Vi er jo glade for at bo her, 
så lever vi med en bruser 
uden tryk på vandet,” siger 
Anton, mens Laura tilføjer: 
”Og så er det hyggeligt at 
stå i hver sin bås og gå i bad, 
mens man kan snakke med 
hinanden.”

Kollegiets hjerte
Særligt glade er Laura og 
Anton for maden. Den er 
nemlig med i huslejen, og 
som det eneste 4. Maj Kolle-
gium i landet praktiseres den 
stadig som fællesspisning.
Alumnerne spiser morgen-
mad og aftensmaden sam-
men i spisesalen, mens de 
får mulighed for at smøre 
en madpakke til at tage med 
sig til frokost. Køkkenet er 
på mange måder kollegiets 

hjerte, og Laura og Anton 
fortæller, at det her i spise-
salen, man skaber de mange 
relationer som ny alumne.
Sidste sommer fik kollegiet 
et nyt og længe ventet 
driftskøkken, der gjorde, at 
køkkenet nu både blevet 
større og bedre indrettet, og 
det kunne kun lade sig gøre 
med donationer.
”Køkkenet trængte rigtig 
meget til at blive skiftet, og 
det var bevillinger fra Ejen-
domsmæglernes Fond og 
fra Gudrun og Palle Mørchs 
Mindefond, der gjorde det 
muligt,” fortæller Morten.

Nutidens elforbrug
I efteråret 2022 modtog kol-
legiet 270.000 kr. fra Norlys 
Vækstpulje til at få nye elin-
stallationer, og renovering-
sprojektet begynder den 1. 
december.

Efor Moten Schubert Nielsen, Anton Baad Michelsen og Laura Havsted Neergaard fra 4. Maj Kollegiet

Pengene lander på et tørt 
sted, for da kollegiet blev 
bygget, skulle strømmen blot 
række til et par lamper på 
alumnernes værelser, men 
tiden er løbet fra de gamle 
eltavler, hvor nutidens elfor-
brug også indebærer strøm 
til mobiler, computere og tv.
Men Laura pointerer også, at 
i stedet for at sidde på hver 
sit værelse med en telefon 
eller en computer, så har 
begrænsningerne af strøm-
mens kapacitet også med-
ført, at alumnerne bruger 
endnu mere tid sammen med 
hinanden. 
”Så sidder vi 15 nede i tv-
stuen og ser en film sam-
men i stedet for. Her ligger 
vi oveni hinanden, for der 
er ikke så meget plads, men 
det er også meget hyggeligt. 
Bagedysten er fast på pro-
grammet hver søndag,” siger 
hun og smiler.

De fælles goder
Både Anton og Laura flyt-
tede ind på kollegiet for at 
blive en del af det veletabler-
ede sociale fællesskab, som 
de ikke ville kunne få, hvis 
de boede alene i en lejlighed. 
Her er der altid nogen at 
komme hjem til, og her skal 
de ikke selv tænke på mad, 
rengøring og indkøb, for det 
bliver klaret i fællesskab.
For at bo på kollegiet be-
taler alumnerne 3100 kr. 
om måneden, hvor om-
kring 1000 kr. går direkte til 
husleje, og det resterende 
beløb fordeles på andre ud-
gifter - herunder mad og 
husholdningsartikler. De-
rudover behøver man heller 
ikke investere dyre domme 
i møbler, for med den spar-
somme plads på de 7-10 
kvm-værelser er det med 
begrænsningens kunst at få 
det indrettet. Det er ofte kun 
med en seng og et skrive-
bord, for rundt omkring på 
kollegiet finder man sofaer, 
aktivitetsrum og fælleslo-
kaler til fri afbenyttelse.
”Alle nyder godt af de fælles 
goder, vi er så privilegerede 
at blive tilbudt på kollegiet, 
men kun på baggrund af 

også at yde noget. Og det 
er ikke kun med huslejen,” 
fortæller Anton og fortsæt-
ter:
”Alle bidrager til kollegiet 
ved at fortælle om sin dag 
til fællesspisning om afte-
nen, ved at gøre rent i sin 
rengøringsuge, ved at være 
med til at planlægge fester 
og begivenheder og ved at 
give gode ord med på vejen 
til en alumne, der har haft en 
dårlig dag.”

Verdens bedste kolle-
gium
På trods af ønskesedlen til 
fremtidens opdateringer, er 
det tydeligt, at både Morten, 
Laura og Anton elsker at bo 
på 4. Maj Kollegiet. Fælles 
for dem alle er, at de dyrker 
det sociale fællesskab, de 
kollektive værdier og den 
vigtige historie, der er dybt 
forankret i murstenene.
Det er med en vis ydmyghed 
at gå rundt på gangene 
på kollegiet, der på mange 
måder markerer en mørk side 
af danmarkshistorien. Hvert 
eneste værelse er opkaldt 
efter en frihedskæmper, 
og mange traditioner gen-
nem årene er bundet op 
på fortællingen fra Anden 
Verdenskrig.
Størst er 4. Maj-festen, hvor 
alumnerne om morgenen 
lægger blomster ved gravst-
eder eller mindetavler, der 
tilhører de frihedskæmpere, 
alumnernes værelser er op-
kaldt efter, og om aftenen 
ifører de sig gallatøj, bærer 
faner frem og hører friheds-
budskabet blive afspillet.
De har alle tre forfædre, der 
aktivt tog del i frihedskam-
pen, og de er utroligt stolte 
og taknemlige for at være 
tæt på historien hver eneste 
dag.
”Det er verdens bedste kol-
legie,” siger Efor Morten 
Schubert Nielsen, der ser 
frem til de nye elinstallation-
er, så der fortsat kan værnes 
om det levende mindes-
mærke for frihedskæmpere 
og deres efterkommere, som 
4. Maj Kollegiet er. 



Sjældent udbudt ejerlejlighed i hjertet af Hasseris

Månedens villa i Hassseris

141 totalrenoverede kvadratmeter

Lækker beliggenhed med udsigt over byen

Dejligt køkken med spiseplads

Flot lysindfald fra karnapper

Istandsat i 2022

Gode fællesarealer og egen carport

•
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•

•

•

•

•
•

•
••

Med en stigning i gennem-
snit på 8,8 procent lever 
Skovbakkevej helt op til sit 
navn, da den fører helt op til 
Skovdalen, Aalborgtårnet og 
de grønne arealer omkring 
Mølleparken. 

Midt på bakken finder du en 
flot ejendom, der er tilbag-
etrukket fra vejen, hvor du 
kan blive den heldige ejer af 
en enestående og topmod-
erniseret lejlighed på villaens 
førstesal. 

En jomfruelig lejlighed
Hele kvarteret er præget 
af flotte og majestætiske 
ejendomme, og netop dette 
hus udmærker sig med det 
flotte tårn og store glaspar-
tier, som rejser sig højt op 
over tagene. Huset består 
af fire ejerlejligheder, og det 

er løbende vedligeholdt, så 
alt står knivskarpt. Her kan 
du så koncentrere dig om at 
nyde livet i lejligheden tæt 
på byen, kulturen og de da-
glige gøremål.
 
Alt er spritnyt og lavet i 
2022, uden at der har boet 
nogen i lejligheden. Nyt gulv 
i alle opholdsrum og værels-
er, nye lofter, nye vægge, 
samt nyt køkken og nyt 
gæstebadeværelse. 

Fantastisk udsigt
Det eneste, der stort set ikke 
er nyt, er udsigten gennem 
de store vinduespartier i kar-
nappen. Udsigten skal man 
næsten selv have lov til at 
sætte ord på. Du bliver ikke 
træt af den, tør godt loves. 

Lyset spiller i det hele taget 

en helt særlig rolle i dette 
hjem, hvor særligt ophold-
srummet med det store 
køkkenalrum med elegant 
JKE-køkken og den hyggelige 

stue giver en vidunderlig at-
mosfære.
 
”På trods af skråvægge er 
der højt til loftet. Det er et 

Her kan du bo på en af Aalborgs bedste adresser på toppen af Hasseris.

hypermoderne hjem med af-
dæmpet ro og stemning. Det 
er vigtigt for mig at kunne 
slappe af i et hyggeligt hjem, 
selvom det er et flot og ele-
gant hjem,” forklarer sælger.

Tre soveværelser
Lejligheden har også et 
stort, flot badeværelse med 
marmor på væggen og gul-
vet og armaturer i messing 
samt god opbevaringsplads 
i skabene. 
De tre soveværelser på række 
giver plads til en mindre fam-
ilie eller kan bruges som et 
kontor, gæsteværelse eller 
lignende. Fællesarealerne i 
den store, frodige have skal 
man ikke bekymre sig om at 
vedligeholde, men blot nyde 
at opholde sig. 
Der er et fælles vaskeri og 
badeværelse i kælderen, så 
man ikke behøver at gå på 
førstesalen, hvis man op-
holder sig i haven. Desuden 
er der et rum i kælderen 
tilhørende lejligheden som 
fungerer som opbevaringsp-
lads.

 Med nærhed til alt
Med adresse på Skovbakkev-

ej har man nem adgang til 
alle byens muligheder med ti 
minutters gang til lystbåde-
havnen eller ind til centrum. 
Der ligger en daginstitution 
og Klostermarkskolen i gåaf-
stand. 

Det er også praktisk at tage 
toget fra Vestbyens Station, 
som kører til lufthavnen eller 
i den anden retning til Aal-
borg Banegård.
 
Læs mere om, hvad lokalom-
rådet har at byde på: https://
www.thorkildkristensen.dk/
boliger-i-hasseris/

Fakta 
Gulvvarme i hele  
lejligheden
Tilhørerende carport
Kælderrum til  
lejligheden
Kontantpris kr. 
4.195.000
Ejerudgift kr. 4.293
Energimærke E



Se hele programmet, og køb billetter på www.musikkenshus.dk

NYT SOLOUDSPIL, 
EARTHENYA, MIKSER 
SOUL, JAZZ, POP OG 
ROCK

22.01.2023 / Kl. 20:00 / Koncertsalen
DKK 480

18.02.2023 / Kl. 20:00 / Koncertsalen
DKK 430

24.02.2023 / Kl. 20:00 / Koncertsalen
DKK 455 - 1455 / Studerende: DKK 237,5

11.01.2023 / Kl. 20:00 / Koncertsalen
DKK 450

04.02.2023 / Kl. 20:00 / Koncertsalen
DKK 380

18.03.2023 / Kl. 19:30 / Koncertsalen
DKK 125 - 320 / Studerende: DKK 50

20.01.2023 / Kl. 19:30 / Koncertsalen
DKK 295 - 600 / Studerende: DKK 50

12.02.2023 / Kl. 20:00 / Koncertsalen
DKK 430 / Studerende: DKK 225

26.03.2023 / Kl. 19:30 / Koncertsalen
DKK 125 - 295 / Studerende: DKK 50

Lisa Nilsson & Mattias Torell

10cc

“Weird Al” Yankovic

En aften med Andersen

Stine Bramsen

Emerson String Quartet

Joshua Bell & Academy of 
St Martin in the Fields

The Savage Rose

The King’s Singers

Et sjovt og rørende intimt møde mellem to 
musikalske historiefortællere

Glæd dig til 70’er-hits som I’m Not in Love 
og Wall Street Shuffle

The Unfortunate Return of the Ridiculously 
Self-Indulgent, Ill-Advised Vanity Tour

En musikalsk kærlighedserklæring til én af 
Danmarks største poeter

Nyt liveshow – og et seks personer stort 
band, der bare vil underholde

New York-baseret strygekvartet på 
afskedsturne

Med værker af Paganini og Schumann

Legendarisk orkester dykker ned i bag- 
kataloget og spiller sange fra alle årene

Verdensberømt, Grammy-vindende 
vokalensemble

Årets musikalske julegave

Gavekort
Med et gavekort til Musikkens Hus er du sikker på, at din gave rammer 
plet. Modtageren vælger nemlig selv sin yndlingskoncert blandt de 
mange arrangementer. Gavekortet kan også benyttes i Restaurant 
Fauna. 

Kom forbi Billetkontoret i Musikkens Hus, eller kontakt os på telefon
60 20 30 00, og køb et gavekort til én, du holder af.  

Forkæl én, du holder af, med en uforglemmelig oplevelse
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