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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

Ny REMA 1000 i Kærby
På Ny Kærvej 43, hvor genbrugsbutikken ligger, planlægges ny REMA 1000.

Portal til en anden verden
Direktør Frederik Schreiber har skabt Slipgate - en virksomhed i stor vækst.

Bæredygtig bedemand flytter
Fra skuespiller til klimakompenserende bedemand på Vesterbro.

Læs mere side 4 Læs mere side 8 - 9 Læs mere side 24 - 25

hasserisavis.dk

SE OGSÅ MÅNEDENS VILLA PÅ SIDE 27

Hasserisavis.dk har besøgt  AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum på kontoret.

- AaB er meget mere end kun et superligahold

Af Helena Ravnsbæk

Thomas Bælum ser tilbage 
på fem år i direktørstolen for 
hjemmeholdet, AAB. I 2018 
fik han nøglerne til klubben 
og gik ind med store ambi-
tioner om at kunne skabe 
endnu bedre fodboldoplev-
elser for AaB’s fans på Aal-
borg Stadion.

”Vi drømmer om at få 10.000 
tilskuere i snit hver gang. Så 
når vi begynder at vinde fod-
boldkampe igen, så skal det 
nok eksplodere. Men klubben 
har jo bestået siden 1885, 
og AaB er jo meget mere 
end et superligahold, en 

cheftræner eller en sports-
direktør. Det er jo en institu-
tion, der betyder noget for 
så mange mennesker,” smiler 
AaB-direktøren og tilføjer:

”Da jeg kom på vestribunen 
i start 90’erne og stod nede 
bag målet, kan jeg stort set 
ikke huske, hvordan kamp-
ene gik. Men jeg kan huske 
fællesskabet, den magiske 
oplevelse ved at komme ud 
og se arenaen første gang 
og forældre, der har deres 
børn med i hånden. Det er 
en totaloplevelse - og det er 
den fortælling, vi har forsøgt 
at dyrke.”
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Erhvervsprofilen

For over 20 år siden løb Thomas Bælum 
selv på banen i de røde og hvide striber for 
hjemmeholdet. I dag sidder han i direktør-
stolen og er tilbage i hjerteklubben – denne 
gang med kommercielle briller og nye mål.



GRUNDEJERFORENING

BLIV 
MEDLEM 
–  SÅ STÅR VI  

STÆRKERE

Gennem 126 år har Hasseris Grundejerforening været med til at forme Hasseris og 
varetage Hasseris borgernes interesser – et arbejde der gennem årene har været med 

til at sikre havebyen Hasseris, som en attraktiv bydel at bo og leve i.

- VI ARBEJDER FOR 
OG MED UDVIKLING 

AF HASSERIS

BLIV 
MEDLEM 
- SÅ STÅR VI 
  ALLE STÆRKERE!

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

Olav                      Lone              Kristian                   Anders

Din garanti for faguddannede bedemænd.

Familie� rma 
grundlagt 1914 

Folmer Olsen
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Fortsat fra forsiden:

Efter Thomas Bælum lagde 
fodboldstøvlerne på hylden i 
2011, regnede den tidligere 
superligaspiller ikke med, at 
arbejdslivet atter skulle kom-
me til at dreje sig om fod-
bold. Men i 2018 så en han 
en unik mulighed for at kom-
binere sine nye kompetencer 
fra sin ’ civile’ karriere med et 
stilling i hjerteklubben, AaB.

Snød sig til fodbold i 
KFUM
Da Thomas Bælum tiltrådte 
stillingen som AaB’s direktør 
og flyttede til Hasseris, kan 
man godt sige, at han vendte 
tilbage til sin barndommens 
gade. For som barn slog 
han sine folder som rask 
dreng i Solbyen, skød på de 
to stålmål på boldbanen og 

sneg sig ned til Kridtgraven 
sammen med vennerne, selv 
om han ikke måtte for sine 
forældre. Fodboldsglæden 
startede i Aalborg KFUM 
Fodbold, hvor Thomas’ far fik 
snydt ham med til træning.
”Jeg tror, at man skulle være 
fem eller seks år for at starte 
til fodbold dengang. Min far 
løj mig lidt ældre, så jeg be-
gyndte allerede til fodbold-
træning som fireårig,” griner 
den tidligere superligaspiller.

I 8.-9.klasse på Stolpedal-
skolen begyndte Thomas 
Bælum at udvise talent for 
sit boldspil. Da han senere 
begyndte på Hasseris Gym-
nasium, gik det for alvor op 
for den unge nordjyde, at 
hans boldspil også blev be-
mærket fra AaB’s rækker, og 
allerede i 2.G blev han truk-

ket til side af daværende 
sportschef Lynge Jakobsen.

”Lynge hev mig til side og 
sagde: ’Nu skal du altså til 
at bestemme, om det skal 
være fis og ballade eller om 
det skal være fodbold.’ Og så 
fik jeg en kontrakt. Det var 
da specielt at gå på Hasseris 
Gymnasium og være den en-
este, der var kontraktspiller 
for AaB,” fortæller Thomas, 
der begyndte som fuldtids-
professionel superligaspiller 
efter studenterhuen var er-
hvervet i 1997.

Verdenskendt i Aalborg
Medierne begyndte at in-
teressere sig for den nyud-
klækkede professionelle 
fodboldspiller, og Thomas 
Bælum begyndte at se sit 
ansigt i aviserne. 

”Nordjylland er bare et om-
råde, der er fodbold-crazy, 
og hvor AaB fylder rigtigt 
meget i mediebilledet. Vi ple-
jer at sige, at du er verdens-
kendt i Aalborg, når du spiller 
i superligaen, fordi medi-
etrykket er så intensivt. Men 
det var en del af gamet,” 
siger han og fortsætter:

”Når man tænker tilbage, var 
det jo ret ekstremt. Aalborg 
Stiftstidende lavede den-
gang årlige opgørelser over, 
hvem der havde fået flest 
forsider, hvor den eneste, 
der havde overgået mig det 
ene år, var kronprinsen,” gri-
ner Thomas.

1999
Vi spørger Thomas Bælum 
om sit stolteste øjeblik i sin 
fodboldkarriere. Han tygger 
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Thomas Bælum sammen med kunstværket fra 1999, da Aab blev Danmarks mestre

Fortsat fra forsiden...

lidt på det, for både tiden i 
Bundesligaen for det tyske 
hold, MSV Duisburg, og 
spillet for den hollandske 
klub Willem II, inden han drog 
til Silkeborg IF, har medbragt 
gode sportsøjeblikke for den 
44-årige AaB-direktør. 

Men alligevel hersker der in-
gen tvivl om, at da AaB vandt 
det danske mesterskab på 
Aalborg Stadion i 1999 har 
en helt særlig plads i hjertet 
hos sportsmanden.

”Det var helt vildt, at vi blev 
danske mestre i mit andet år 
som senior. Det er kun sket 
fire gange i klubbens histo-
rie,” siger han. 

Helt færdig med fodbold
Men det har altid været i bag-
hovedet på Thomas Bælum, 
at der ville komme et liv efter 
fodboldkarrieren, og derfor 
var det også vigtigt for ham, 
at han tog en uddannelse, 
som han kunne drage nytte 
af, når de knoppede støvler 
skulle lægges på hylden.

”Jeg har hele tiden haft en 
plan om, at jeg skulle have en 
karriere nummer to. Derfor 
stoppede jeg med fodbolden 
som 33-årig, så jeg også 
havde mulighed for at få en 
civil karriere,” fortæller han, 
og tilføjer, at det ikke var no-
gen svær beslutning. Han gik 
på HD1-uddannelsen side-
løbende med fodboldkarrie-
ren og fik det timet således, 
at han fik sin HD i Afsæt-
ning og Markedsføring, da 
kontrakten med Silkeborg IF 
udløb I 2011.

”Jeg var helt færdig med fod-
bold. Jeg syntes, at jeg havde 
fået prøvet det, jeg gerne 
ville. Jeg havde på fornem-
melsen, at jeg havde noget 
andet at byde på udenfor 
fodboldverdenen, som jeg 
gerne ville udleve. Men det 
eneste jeg reelt vidste var, at 
det skulle være noget med 

salg,” fortæller AaB-direk-
tøren.

Hvad kan en sports-
udøver?
Uden andre kort på hån-
den stoppede Thomas 
Bælum som fodboldspiller, 
og det viste sig at være 
grænseoverskridende for 
ham at stoppe fra den ene 
dag til den anden. 

”Det er lidt en vild følelse, at 
man mandag morgen kører 
børnene i skole, konen er 
taget på arbejde og at man 
bare er derhjemme. Så sidder 
man der og har de samme 
udgifter som før, men ingen 
lønudbetaling,” husker han 
og fortsætter: ”Når man 
stopper som sportsudøver, 
har man ikke andet end sit 
ansigt, og man har jo ikke 
fået de kompetencer eller 
den erhvervserfaring, der 
skal til for at lande et ’civilt 
job’.”

Thomas Bælum havde sit 
eksamenspapir, sit ansigt og 
ingen erhvervserfaring, og 
herfra måtte han finde en ny 
vej. I dagtimerne havde han 
ro til at sende ansøgninger, 
og efter tre måneder som 
arbejdsløs, kom han endelig 
til jobsamtale hos rekrutter-
ingsvirksomheden Randstad 
i Århus, der søgte en salgs- 
og personalekonsulent.

”Jeg sagde til dem, at jeg ikke 
kunne noget af det, der stod 
i stillingsopslaget, men at jeg 
syntes, at de skulle give mig 
chancen alligevel,” fortæller 
Thomas Bælum. 

Den bold greb Randstad, hvor 
Thomas Bælum gennem syv 
år steg i graderne og var med 
til at bygge virksomheden 
op til næsten dobbelt stør-
relse. Som headhunter og 
rekrutteringschef havde han 
mange sportsudøvere igen-
nem, hvor han kunne gen-
kende udfordringerne ved at 



Designa Aalborg
Stenbukken 3C . 9200 Aalborg

Tlf. 96 35 20 10

NYHED
Den svævende

køkkenø 

Let, nordisk… og en lille smule magisk 
Designa har gentænkt den traditionelle køkkenø og skabt en ø, som rejser sig fra jorden i et enkelt, 
nordisk udtryk. Den svævende konstruktion bryder med konventionerne og tillader øen at hvile på 

en lille, central piedestal, der er skjult under køkkenøen. Det giver et unikt indtryk af, at øen svæver 
elegant over gulvet og bringer lys og lethed ind i rummet. Resultatet er nærmest magisk ...

Besøg Designa Aalborg og få inspiration og sparring til dit nye køkken, bad eller garderobe.

lægge sporten på hylden og 
oversætte sine kompetenc-
er til et civilt arbejdsliv.

”Det er overraskende, hvor 
svært sportsudøvere har det 
ved at oversætte sine kom-
petencer til en kommende 
arbejdsgiver i et job-inter-
view, fordi noget som mål-
sætning, disciplin og ved-
holdenhed ligger så dybt i 
dem. Det er helt utænkeligt, 
at man ikke når sine mål som 
elitesportsudøver, hvis man 
har lagt en træningsplan, 
og det er ikke noget, som de 
selv tænker over, er vigtige 
kompetencer at få sat ord på 
til en jobsamtale,” fortæller 
Thomas Bælum, der endte 
med at sidde som regions-
direktør i Randstad Danmark.

Tilbage i Hasseris
Thomas Bælum var flyv-
ende i sin nye karriere, han 
var klar til nye eventyr, og 
han var færdig med fodbold-
branchen. Lige indtil der kom 
et jobopslag fra hjerteklub-
ben, der søgte en ny admin-
istrerende direktør.

For Thomas Bælum var det 
en helt unik chance, som 
han ikke turde håbe på ville 
komme igen. Selvom han tro-
ede, at fodbolden var lagt på 
hylden for bestandig, så var 
muligheden for at være med 
på rejsen i barndomsklubben 

– denne gang med kommer-
cielle øjne – ikke til at lade 
passere. 

”Det er jo hjerteblodet. Det 
var hele idéen om, at vi skulle 
samle Nordjylland omkring 
AaB igen. Det var oplevelsen 
på stadionet. Fansene. Den 
mulighed kommer nok ikke 
igen, så jeg sprang ud i det, 
og nu sidder vi her fem år se-
nere,” smiler Thomas Bælum.
Familien satte huset i Silke-
borg til salg efter 10 år i 
det midtjyske og rykkede til 
Hasseris blot 200 meter fra 
Thomas’ forældre. Børnene 
begyndte på Stolpedals-
skolen, hvor Thomas selv gik 
som dreng, hvor den ældste 
på 17 år nu er draget videre 
i fars fodspor på Hasseris 
Gymnasium.

Nøglerne til AaB
Thomas Bælums første op-
gave som AaB-direktør var 
at lægge en ny strategi for 
klubben. Det resulterede i 
’Nordkraften’, der blev lan-
ceret i foråret 2019, og i-
følge direktøren er han kom-
met godt fra start.

”Vi skulle samle folk på sta-
dionet igen og øge sponsor-
omsætningen, som vi jo har 
fordoblet på tre år. Selvom vi 
ligger nr. 11 i superligaen, og 
det hele ser lidt sort ud, så er 
vi på den kommercielle side 

lykkes ret godt,” siger Thom-
as Bælum på godt nordjysk. 
Han ser ind i en fremtid, hvor 
klubben skal fortsætte med 
at øge den kommercielle 
vækst, sørge for, at der er en 
masse tilskuere på lægterne, 
og sikre økonomien i klubben 
holder vande.

”Vi skal jo have råd til et godt 
superligahold, for det er jo 
sporten, der i højeste grad 
driver indtægterne. Når det 
ikke går godt sportsligt, så 
bliver vi ramt på TV-indtæg-
ter og transferdelen, og så 
laver vi underskud. Det hele 
skulle jo gerne gå op i en 
højere enhed på samme tid, 
og på fodbolddelen er vi ikke 
helt, hvor vi gerne vil være,” 
indrømmer han og fortæller, 
at AaB ikke har leveret et 
overskud siden 2020.

”Men det er et privilegium at 
have nøglerne hertil, og jeg 
er også ydmyg nok til at vide, 
at det er på lånt tid, at man 
sidder som administrerende 
direktør i AaB. Og så giver 
man den jo fuld gas,” afslut-
ter Thomas Bælum med et 
stort smil.

Thomas Bælum går i Børge 
Bach’s (f. 1945, d. 2016) 
fodspor ved også først at 
have spillet for AaB og efter-
følgende sidde som Adminis-
trerende direktør.



Forpladsen set fra Hattemagervej

Oversigtskort over lokalplanområdet

Af  Jens Skovgaard

Gennem årene er der fors-
vundet mange butikker i 
Kærby, og beboerne har 
været henvist til at foretage 
deres indkøb i Skipperen 
eller ved andre butikscentre 
i omegnen af Kærby. Men nu 
ser det ud til, at Kærby igen 

kan få en større dagligva-
rebutik, hvilket sikkert vil 
glæde mange af beboerne i 
området.

Et forslag om en ny dagligva-
rebutik i Kærby er godkendt i 
By- og Landskabsudvalget 
og sendes nu i høring i 8 
uger med henblik på endelig 

vedtagelse af Kommune-
plantillæg og Lokalplan i juni 
2023.

1.200 m2 butik
Det er Rema Etablering, der 
står for ansøgningen. Alle-
rede i marts 2022 var planen 
om en ny dagligvarebutik i 
fordebat. 

Der indkom fire kommentar-
er fra borgere, som bl.a. ved-
rørte et ønske om fast hegn 
mod Hattemagervej 5 og be-
kymringer pga. øget trafik og 
risiko for bygningsskader på 
naboejendomme ved pilote-
ring på grunden. 

By- og Landskabsudvalget 
godkendte fordebatten, idet 
udvalget dog ønskede, at der 

i planen blev stillet krav om 
beplantning.

Lokalplansforslaget mulig-
gør en butik på op til 1.200 
m2, hvilket svarer til Rema 
1000 i Hasseris Bymidte. 
Der er dermed tale om en 
relativ stor butik, som kan 
betjene Kærbys beboere 
med dagligvarer. Desuden 
åbnes mulighed for etabler-
ing af et tankanlæg på grun-
den.

Kommuneplanen ændres
I planen indgår et såkaldt 
Kommuneplantillæg, som er 
en ændring af den eksister-
ende Kommuneplan, der ikke 
tillader større butikker i om-
rådet. Med Kommuneplantil-
lægget åbnes der op for at 
placere en dagligvarebutik i 
området.
Vejadgangen bliver etabler-
et mod Hattemagervej, idet 
der dog åbnes op for va-
rekørsel fra Ny Kærvej.

Udbygningsaftale om nyt 
trafiklys
Aalborg Kommune oply-
ser, at der er udarbejdet et 
udkast til en udbygnings-
aftale, om at Rema Etabler-
ing skal finansiere et nyt 
signalkryds i krydset Ny 
Kærvej/Hattemagervej. Der 
skal etableres en venstre-
svingsbane på Ny Kærvej 
vest for Hattemagervej, og 
en højresvingsbane øst for 
Hattemagervej. Desuden 
udvides Hattemagervej, så 

der skaffes plads til en sv-
ingbane. Etablering af sving-
baner og lyskryds forventes 
at koste ca. 3 mio. kr. 
Udbygningsaftaler har de 
senere år haft stor bevågen-
hed, idet Aalborg Kommune i 
strid med Planloven har stillet 
krav overfor bygherren om 
at indgå udbygningsaftaler 
om forskellig infrastruktur i 
relation til lokalplanen. Det 
var således de ulovlige ud-
bygningsaftaler, der kostede 
stadsarkitekt Peder Baltzer-
Nielsen jobbet, og var årsag 
til, at den tidligere rådmand 
Hans Henrik Henriksen trak 
sig fra politik.

Vægt på arkitektur og 
beplantning
I forslaget er der gjort en 
del ud af at beskrive mate-
rialevalget til byggeriet. Der 
lægges vægt på, at facad-
erne udføres som blank mur 
i teglsten, som skal varieres 
med fremspring eller lignen-
de, og skal fremstå i afdæm-
pede nuancer. 
I lokalplanen stilles der krav 
om beplantning langs Ny 
Kærvej og Hattemagervej 
for ”at styrke den grønne 
karakter,” som det anføres. 
Desuden skal der ”minimum 
plantes et træ pr. 5. p-plads,” 
og øvrige ubebyggede are-
aler skal fremtræde ”som 
grønne forarealer med træer 
og en mere ‘vild’ beplant-
ning, der kan højne biodiver-
siteten i området.”

Ny Rema 1000 i Kærby
På Ny Kærvej 43, hvor Røde Kors’ genbrugsbutik indtil for nylig havde til huse,  
planlægges nu en ny Rema1000.

E N  P E R S O N L I G  A F S K E D

B E D E M A N D
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RING 27 58 99 66
OGSÅ WEEKEND OG AFTEN

VI ER 100 % CO2-NEUTRALE
Vi er din sikkerhed for tryghed, erfaring og en 
personlig afsked. Vi dækker hele Aalborg &  
omegn. Bæredygtighed og miljø er vigtigt for 
os og alle ydelser er 100 % CO2-kompenserede.



Oversigtskort over lokalplanområdet

Kirken samler ind – meld dig som indsamler 
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen søndag den 12. marts fra kl. 11.00 i Hasseris Kirkes sal.

Af redaktionen

Krig i Ukraine, efter-
virkningerne fra corona 
og tydelige konsekvenser 
af klimaforandringer har 

kastet verden ud i en alvor-
lig fødevarekrise. Lige nu 
mærker vi alle de stigende 
priser og den skyhøje infla-
tion, og særligt verdens fat-
tigste lande er hårdt ramt. 

Lige nu har 345 millioner 
mennesker brug for akut 
fødevarehjælp. Det tal var i 
2019 på 135 millioner. 
Særligt lande som Etiopien 
og Kenya er hårdt ramt. 

Afrikas Horn oplever den 
værste sultkatastrofe i 40 
år og ikke mindst her, dør 
mennesker af sult. Mere 
end 37 millioner børn og 
voksne oplever akut sult, 

og syv millioner børn under 
fem år er fejlernærede i re-
gionen. 
Behovet for hjælp har aldrig 
været større.  

Sammen gør vi en for-
skel for mennesker i nød
Søndag den 12. marts fra 
kl. 11.00 kan du være med 
til at gøre en forskel ved at 
samle ind til konkrete løs-
ninger og akut nødhjælp, 
der redder liv. 

Det kan være uddeling af 
kontanter, så familier kan 
købe mad og vand. Det kan 
være såsæd til nye afgrøder, 
der kan overleve i lange 
perioder uden vand. Det kan 
være opsamlingssøer og 
vandingsanlæg, så høsten 
ikke går tabt. 

Du kan melde dig som 
indsamler hos din lokale 
indsamlingsleder. 

Kontakt allerede nu Hen-
ning Thomsen på mail: 
h e n n t h o m s e n @ g m a i l .
com for at melde dig som 
indsamler. 

Gå en rute og giv et træ 
For hver indsamler, der går 
en rute, planter Folkekirkens 
Nødhjælp et træ i Etiopien. 
For verdens fattigste fami-
lier er træer et spørgsmål 
om liv eller død. 

Træer giver næring og 
skygge til jorden, og uden 
træer risikerer både men-
nesker og dyr at sulte. Når 
træer forsvinder, bliver 
marker forvandlet til ørken, 
hvor ingenting kan gro. Når 
regnen endelig kommer, er 
det i så store mængder, at 
den fosser ned ad skræn-
terne og tager alt med sig. 
Træer kan redde familier fra 
at miste deres hus og end-
da deres liv, fordi de store 
stammer og rødder stabi-
liserer jorden. 

Træerne, som bliver plan-
tet i forbindelse med sog-
neindsamlingen, er hoved-
sageligt frugttræer og 
supplerer både familiernes 
kost og indtægt, da frugten 
kan spises og sælges på det 
lokale marked.

Kontakt allerede nu Henning Thomsen på mail: hennthomsen@gmail.com for at melde dig som indsamler. 

Hasseris Bymidte 6 · DK-9000 Aalborg · Tlf. +45 98 18 33 33RÅDGIVNING | REVISION | SKAT 

Du kan være rolig i vores hænder. Vi lytter og læner os ind, og vi giver råd 
og tager fra. Uanset om du er kunde eller kollega i Redmark, så interesse-
rer vi os for dig, dine udfordringer og dine drømme, og vi griber til handling 
for at hjælpe dig hele vejen.

Vi har en stærk vision om at sætte bedre og bredere aftryk som ejerle-
derens rette rådgiver. Vi er en af Danmarks største rådgivnings- og revi-
sionsvirksomheder. Vi er landsdækkende, men tæt på vores kunder. Der-
for har vi kontorer i både Aalborg, Hadsund, Randers, Hadsten, Aarhus og 
København. Mere end 350 medarbejdere arbejder hver dag på at gøre en 
mærkbar forskel for vores kunder.

Mere rolig. Som kunde og kollega



Træningerne foregår på tværs af køn og alder, året rundt.

Af  Helena Ravnsbæk

Vi møder Emilie Dahl, bestyr-
elsesmedlem og kaptajn på 
kvinderugbyholdet i Lynet, 
en tirsdag aften i februar. 
Hun er sprængfyldt med en-

ergi, for om lidt kommer de 
andre rugbyspillere og træk-
ker i trøjerne for at træne. 
I Aalborg Rugbyklub Lynet 
træner mænd og kvinder 
sammen hver tirsdag og 
torsdag. 

”Det fedeste ved at komme 
herud er, at man bare er 
sammen med sine venner i 
to timer. Vores klub er meget 
social, hvor vi har mænd og 
kvinder blandet, og det giver 
bare den fedeste dynamik,” 

siger Emilie med et stort smil.

“En rugbypige”
Kun i halvandet år har Lynet 
haft et kvinderugbyhold, og 
det er takket være Emilie. 
Selvom hun er ”barn af klub-

ben,” eftersom hendes far 
har spillet i Lynet, havde hun 
aldrig selv givet sig i kast 
med den ovale bold, før hun 
gav sporten et skud i 2020. 
”Det var helt tilfældigt, fordi 
jeg flyttede til Viby, som 

er dér, hvor rugbyklubben 
i Århus ligger. Så kørte jeg 
forbi og tænkte: ’Nu gør jeg 
det,’ for jeg har altid synes, 
at det er en megasej sport. 
Allerede ved første træning 
var det som kærlighed ved 

Rugby er en holdsport - med tryk på HOLD
Holdkaptajn, Emilie Dahl, drømmer om endnu flere holdkammerater til Aalborgs første kvinderugbyhold. 

Nyanlæg • Have design • Grøn pleje

Industrimarken 9 • 9530 Støvring • Tlf.: 4016 1030 • mikkel@mthorhauge.dk



Med et årskort til Aalborg Zoo kan du 
forkæle en ven med et gratis besøg i 
haven d. 11.-12. marts, og nyde en spæn-
dende dag blandt verdens vilde dyr.

I weekenden d. 25.-26. marts kan du 
også tage et barnebarn med i haven 
gratis. Hyg jer med at lave popcorn over 
bål, støbe en dinosaurtand eller få pud-
set motorikken af på Zoofari-scenen, når 
Rytmigo underholder de mindste børn.

Se mere på aalborgzoo.dk

NYD FORÅRET 
MED VILDT 
HYGGELIGE
OPLEVELSER

Emilie Dahl stiftede Aalborgs første kvinderugbyhold i 2021.

første blik,” fortæller Emilie. 
Emilie kunne især godt lide, 
at et rugbyhold er sammen-
sat af mange forskellige 
positioner, der kræver for-
skellige typer kvinder med 
forskellige kunnen. 

”Man har ofte en idé om, 
hvordan en håndboldpige 
ser ud. Men på samme måde 
er det ikke med rugby. På 
holdet har vi mange for-
skellige positioner, så der er 
plads til mange forskellige 
typer,” siger den 23-årige 
rugbykaptajn. 

”Det ville aldrig være min 
hovedopgave på holdet at 
skulle tackle andre, fordi jeg 
ikke er ret stor. Min hovedop-
gave er at spurte af sted. 
Og nogle af dem, der står 
på midten, skal aldrig løbe 
vildt langt, og i stedet skal 
de sørge for at “mose”, gri-
ner Emilie og hentyder til det 
stærke forsvar, der befinder 
sig midt på banen.

Aalborgs eget kvinde-
hold
Da Emilie flyttede tilbage til 
Aalborg, var hun opsat på 
at træne endnu mere rugby 
efter en enkelt sæson i 
Århus. Hun dannede kvin-
deholdet i oktober 2021, 
og i dag er der omkring otte 
faste kvindelige spillere. 

Til turneringer er de dog 
nødt til at fusionere med 

kvindeholdet i Odense, da de 
aldrig kan være helt sikre på, 
at alle spillere kan være med 
hver eneste gang, når de skal 
stille hold med syv.

”Drømmen er, at vi kan få 
vores eget hold, selvom 
matchet med Odense også 
er godt. Men det kunne være 
fedt at være kunne stille 
med et hold fra Aalborg. Når 
man sætter to hold sammen, 
kender man jo ikke hinandens 
styrker og svagheder, så det 
vil aldrig være helt optimalt,” 
lyder det fra stifteren, der 
fortæller, at kvinderne skal 
til otte turneringer om året 
mod de andre klubber, hvor 
to afholdes i Jylland, en på 
Fyn og fem på Sjælland. 

Tryk på HOLD
Rugby er en holdsport, 
hvor man skal få den ovale 
bold frem over banen. Kvin-
derne spiller 15 minutter 
ad gangen med syv spillere 
på banen. Der er forbudt at 
kaste bolden frem, så spill-
erne må samarbejde om at 
løbe med bolden eller sparke 
den fremad. Og samarbejdet 
på banen er alfa og omega.

”Det er en sport, hvor man 
simpelthen ikke kan køre 
ego. I fodbold oplevede 
jeg, at alle de gode spillere 
driblede udenom alle os an-
dre og løb ned og scorede. 
Så kunne vi andre stå der og 
klappe ad dem. Men i rugby 

er der ikke noget at rafle 
om. Hvis nogen løber igen-
nem og scorer, så er det fordi 
holdet har gjort det godt,” 
fortæller Emilie og tilføjer:  
”Det er en holdsport med 
tryk på HOLD.”

Et rugbyfællesskab
Men det er ikke kun på banen 
spillerne har et fællesskab, 
for eftersom mænd, kvinder 
og U17-drenge træner sam-
men, skabes relationer på 
tværs af holdene. Her går de 
efter træning i klubhusets 
bar og får en øl eller soda-
vand og dyrker fællesskabet.
”Vi mødes også i klubben 
og ser rugbykampe i TV 
sammen,” siger Emilie og 
fortæller, at mange af de 
nye spillere normalt aldrig 
har rørt en rugbybold før, de 
dukkede op til træning i Ly-
net.

Hun opfordrer derfor alle, 
der har mod på at få flyttet 
nogle grænser, til at dukke 
op til en gratis, uforpligtende 
prøvetræning. De træner 
hver tirsdag og torsdag kl. 
18 på de grønne baner ved 
Johannesmindevej 41.

”Det giver bare en masse 
selvtillid. Det er stadig en 
kontaktsport, så det skal 
man være forberedt på. Men 
det er også megasjovt,” af-
slutter Emilie Dahl.



Frederik Schreiber er manden bag iværksætterhistorien om spilvirksomheden.

Af  Helena Ravnsbæk

Der findes mange arbejds-
pladser i Hasserisavis.dk’s 
dækningsområde. Men vi 
vil dog vove at påstå, at der 
kun findes én som spilud-
vikleren Slipgate Ironworks. 
Virksomheden holder til på 
Sofiendalsvej i ganske ano-
nyme omgivelser, men når 

man træder ind gennem den 
sorte dobbeltdør, møder man 
et helt unikt univers, der må 
være enhver gamers drøm. 
Her er der plads til at smide 
skoene i receptionen, tøffe 
ind foran computeren på 
strømpefødder, tage sine 
høretelefoner på og leve sig 
ind i forskellige spilverdener. 
De 60 computerstationer 

står side om side med sorte 
skærme imellem, og medar-
bejderne må komme og gå, 
som det passer dem.

Herfra udvikler Slipgate 
Ironworks spil til PC, XBOX, 
Nintendo og PlayStation 
med en forkærlighed for 
hardcore actionspil, hvor én 
af forfædrene er det blodige 

sciencefiction-spil Quake fra 
1996. Navnet er inspireret
af selvsamme skydespil, hvor 
portaler – såkaldte ’slipgates’ 
– fører spilleren fra det ene 
univers til det næste.

40 spilfans
Manden bag Slipgate Iron-
works er Frederik Schreiber. 
Han viser stolt arbejdsplad-

sen frem, som han endelig 
har fået stablet på benene, 
efter noget af en rutsje-
banetur som iværksætter. 
For Frederik Schreiber 
startede det hele med en 
gennemgående interesse 
for computere og spil. Men 
han troede ikke, at det var 
muligt at arbejde professio-
nelt med computerspil i Dan-
mark, og han dyrkede derfor 
kun sin passion på hobby-
plan i begyndelsen.

Efter han for sjovt sad 
hjemme og designede et 
nyt spilforslag til et af ynd-
lingsspillene i 2010, blev det 
ved en fejl sendt ud på net-
tet. Spillere verdenen over 
troede nu, at kult-spillet 
Duke Nukem fra 90’erne ville 
udkomme med et helt nyt 
spil i universet, og det skabte 
stor opmærksomhed – også 
fra spiludviklerne, der havde 
rettighederne til spillet.

”Rettighedshaverne spurgte 
mig så, om jeg havde lyst til 
at få licens til at lave det som 
et ikke-kommercielt projekt. 
Det ville jeg jo meget gerne, 
men jeg var jo hverken pro-
grammør, musiker, grafiker 
eller animator, men jeg 
havde en god forståelse for, 
hvordan et spil hang sam-
men,” fortæller han. 

I et internetforum efterlyste 
han andre fans, der ville 

hjælpe ham med hobbypro-
jektet. Og det var der mange, 
der ville. Frederik modtog 
400 mails fra fans verden 
over, han samlede et team 
på 40, og så gik de i gang.

Spilstudio i Aalborg
Desværre var det hårde ar-
bejde forgæves, da de ameri-
kanske spiludviklere selv ville 
udgive deres egen version 
af spillet, Duke Nukem For-
ever, som Frederik Schreiber 
beskriver som et af spilhis-
toriens største flop. Efter-
følgende ville amerikanerne 
ikke længere lade de 40 fans 
udgive deres ikke-kommer-
cielle bud på kult-spillet, og 
det skuffede team måtte 
nedlægge arbejdet. 
Men teamets arbejde var 
ikke gået ubemærket hen, 
og med en kæmpe invester-
ing fra en amerikansk fan fik 
de rettighederne til at lave 
endnu et fanprojekt af et 
andet 90’er-computerspil - 
denne gang af Rise of the 
Triad. Spillet udkom i 2013, 
og ifølge Frederik Schreiber 
var det et af Danmarks 
største succeser indenfor 
computerspil.

Den ene grundlægger af 
Coolshop, Mike Nielsen, fik 
Frederik Schreibers team 
på radaren, og investerede i 
holdet, fik Frederik Schreiber 
fra Herning til Aalborg, og 
sørgede for, at nogle af de 

En portal til en anden verden
Direktør Frederik Schreiber har skabt en virksomhed i stormene vækst, der samtidigt 
giver plads til et kreativt arbejdsmiljø med medarbejdere på tværs af lande og forskel-
ligheder. Alt sammen i et virtuelt univers under navnet Slipgate Ironworks.
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dygtigste af de 40 inter-
nationale fans blev flyttet 
med ind på det lille kontor på 
havnefronten.
Interceptor Entertainment, 
som senere blev til Slipgate 
Ironworks, var nu født.

De dyre lærepenge
Men uheldet ramte igen det 
lille spilteam, der nu bestod 
af ti dedikerede spiludviklere. 
For at gøre en lang historie 
kort, endte virksomheden i 
en retssag mod en amerikan-
sk spilgigant, der resulterede 
i et meget dyrt forlig. Og 
det efterfølgende spil, som 
teamet udgav i 2016, blev 
desværre ikke en succes.

Nu havde Interceptor Enter-
tainment ét skud tilbage i 
bøssen og udkom med spillet 
Rad Rodgers. Men efter det 
nye computerspil blev lan-
ceret, var kassen tom, og 
spillet kunne ikke tjene sig 
selv ind. Frederik Schreiber 
erklærede dermed selska-
bet konkurs. For direktørens 
vedkommende betød det, at 
han hæftede personligt for 
milliongælden og måtte som 
30-årig sælge alt, hvad han 
ejede, og flytte hjem i foræl-
drenes kælder i Herning. 

”Jeg vidste godt, at hvis det 
gik galt, så gik det virkelig 
galt. Der var mange be-
kymringer, og det kunne 
virkelig tære på en. Men på 

det her tidspunkt, havde jeg 
jo mistet alt, så det kunne 
ikke gå andre veje end fre-
mad,” siger Frederik Sch-
reiber.

Ny strategi fra kælderen
Motivationen blomstrede, og 
han brugte tiden i kælderen i 
Herning til at spørge sig selv 
om, hvad der gik galt. ”Hvis 
alle vores spil havde fået 
gode modtagelser, og vi ville 
have solgt en masse eksem-
plarer, så ville vi ikke kunne 
drive så god en forretning, 
som vi gør i dag,” fortæller 
han og brugte derfor tiden 
på at lave en dybdegående 
analyse af virksomhedens 
forretningsmodel.

”Grunden til, at det gik dår-
ligt forretningsmæssigt, 
var, at vi altid satsede alt på 
det næste spil. Det er den 
måde, spilbranchen generelt 
fungerer. Men chancen for, 
at det bliver en succes, er 
meget lille,” fortæller Freder-
ik Schreiber og fortsætter:
”Derfor blev min nye strate-
gi, at i stedet for at løbe en 
kæmpe risiko med at få in-
vestorer med ombord, bruge 
en masse penge på at lave 
ét spil og håbe på det bed-
ste, så ville vi nu arbejde for 
andre, der havde råd til at 
tage den risiko.”

Mens han boede i kælderen, 
brugte han månederne til 

at mødes med direktører i 
forskellige store spilstudier 
og fortælle om teamets 
arbejde. Det endte med, at 
teamet blev booket til en op-
gave, hvor de skulle udvikle 
for spil-udgiveren THQ Nor-
dic, der betalte hele produk-
tionen.

Trecifret millionbeløb
Frederik Schreiber samlede 
teamet igen i 2019 – denne 
gang under navnet Slipgate 
– og den nye forretningsmo-
del gav pote. I dag er ordre-
bogen fuld, og Slipgate laver 
ikke længere kun spil for an-
dre. 
”Hele forretningen er bygget 
op omkring, at vi har vores 
’work-for-hire’-del, hvor vi 
hjælper store spilstudier 
med deres produktioner. Så 
har vi vores forlag, hvor vi 
investerer i små spilstudier 
og udgiver deres spil, og så 
har vi vores interne produk-
tion, hvor vi laver originale 
Slipgate-spil,” fortæller di-
rektøren. 

Virksomheden er vokset i 
løbet af ingen tid og gik fra 
ti medarbejdere til over 100 
for at kunne løfte de mange 
opgaver. Internationale spil-
giganter begyndte at få 
øjnene op for det danske 
spilstudie, og da svenske 
Embracer Groups tilbød et 
trecifret millionbeløb i 2021, 
slog Frederik Schreiber til. 

”Vi havde egentligt ikke 
behov for at sælge, så det 
eneste, der kunne overtale 
mig til det, var, at vi kunne 
fortsætte, som vi plejede, 
uden indblanding fra ejerne. 
Det gik de med til,” fortæller 
han og fortsætter: 

”Siden er vi vokset eksplo-
sivt, og jeg tror, at vi på nu-
værende tidspunkt er Dan-
marks største spilstudie. Vi 
har mellem 200-250 medar-
bejdere på verdensplan.”

De frie kreative rammer
Helt fra begyndelsen har 
Slipgate Ironworks arbejde 
været virtuelt, og derfor 
huser virksomheden i dag 
også kun 60 kontorpladser. 
Mange af de internationale 
medarbejdere arbejder hjem-
mefra, og folk kommer og 
går uden faste arbejdstider, 
hvor hele arbejdsmodellen 
hedder frihed under ansvar.
”Man kan ikke drive en 
spilvirksomhed som en IT-
virksomhed, hvor alting er i 
systemer og kasser. Man kan 
ikke tvinge folk til at være 
kreative fra kl. 9 til 16. Det 
kan bare ikke lade sig gøre. 
Derfor må folk komme, når 
de har lyst. Folk arbejder 
på forskellige projekter, og 
hvornår eller hvor de vil løse 
dem, bestemmer de selv,” 
siger direktøren.

Kontoret har åbent 24 timer 

i døgnet, og hvis man ønsker 
at arbejde fast fra kontoret 
i stedet for hjemmefra, har 
Slipgate et helt team, der 
ikke sidder med andet end at 
hjælpe med at finde lejlighed 
i Aalborg, få opholdstill-
adelser, bankkonti og sygesi-
kringsbeviser.

Kniber sig selv i armen
Kulturen på kontoret er åben 
og kreativ, hvor der er plads 
til forskelligheder. De har 
medarbejdere fra 15 for-
skellige lande, fra forskellige 
samfundslag og kulturer. 
Frederik Schreiber fortæller, 
at her er der plads til alle – fra 
de helt introverte ingeniører 
til de ekstremt udadvendte 
skuespillere.

”Vi har folk med autisme 
og social angst, og de kom-
mer her mere og mere, fordi 
de ikke føler et pres med 
stramme arbejdstider. Nogle 
gange må jeg knibe mig selv i 
armen over, at det har været 
muligt at skabe sådan en 
arbejdsplads,” siger han og 
fortsætter: 
”Jeg kan godt forstå, at man 
som virksomhed kan have 
svært ved at få alle til at 
passe ind. Men i spilbranchen 
er der så mange forskellige 
typer af roller. Det spænder 
fra den helt nørdede ingeniør 
til den kreative skuespiller. 
Det kan sammenlignes med 
en filmproduktion, hvor man 

har håndværkeren, der byg-
ger sættet, manuskriptfor-
fattere, musikere, kamer-
afører og dem, der sidder ved 
computeren. Det er lidt lig 
det, vi gør, når vi producerer 
computerspil. Derfor er der 
plads til mange forskellige 
typer af mennesker.” 

På jagt efter nye rammer
Men nu er Slipgate ganske 
enkelt vokset ud af kontoret 
på Sofiendalsvej. I 2023 er 
Frederik Schreiber på jagt 
efter nye lokaler, der kan 
skabe bedre rammer for Slip-
gates kreative kontormiljø. 
Frederik Schreiber drømmer 
om et lejemål i Aalborg på 
omkring 1000-1500 kvm 
uden en tilknyttet lagerhal, 
som virksomheden ikke har 
brug for, men hvor der er 
mulighed for bl.a. at indrette 
med lydstudie til optagelse 
musik og podcast, biograf-
studie til at teste spillene og 
et motion capture-studie til 
at optage skuespilleres be-
vægelse for at overføre dem 
til computere efterfølgende.
Fremadrettet giver det dan-
ske spilstudie sig i kast med 
endnu større produktioner, 
hvor de bl.a. arbejder på 
et meget stort spil, der er 
baseret på en hollywood-
film-rettighed – men der 
går et par år, før Frederik 
Schreiber kan afsløre mere 
herom.



Jette Uhrenholt, projektleder i Gestus Nord, sammen med frivillige Jesper Dalsgaard og Vibeke Serup, der er drivkræfterne 
bag tøjuddelingen.

Af Helena Ravnsbæk

Hasserisavis.dk møder op i 
Trekanten i Aalborg Øst for 
at møde frivillige Vibeke Se-
rup og Jesper Dalsgaard, der 

siden november har samlet 
kvalitetsbørnetøj ind, bl.a. i 
Hasseris, til den store tøjud-
deling denne mandag i uge 
8. 
Ni frivillige fra Gestus Nord 

pisker rundt, tømmer kasser 
og lægger børnetøjet pænt 
sammen i bunker efter køn 
og alder – al sammen for at 
blive klar til klokken 12, hvor 
over 220 udvalgte familier i 

Gestus Nord er blevet invit-
eret til at komme forbi og 
dykke ned i bunkerne på bor-
dene, og hvor 50 økonomisk 
trængte familier vil dukke op. 
Udenfor dørene står fami-

lierne allerede og venter, for 
de ved godt, at det er efter 
først-til-mølle-princippet og 
har derfor valgt at komme i 
god tid.

Det giver mening
Selvom de frivillige har travlt, 
er humøret højt. Kasserne fra 
depotet bliver tømt en efter 
en, og der er endda tid til at 
gå ud på gangen og hilse på 
nogle af de mange børn og 
deres familier, der venter. 
Klokken lidt i 12, og kort før 
tøjuddelingen kan slå dørene 
op, udråber frivillige Jesper 
Dalsgaard: 
”Vi nåede det jo med flere 
længder! Hvor er det bare 
fedt! Når man går og ser på 
lageret med alle de mange 
kasser med tøj, går man og 
tænker: ’Hvad har vi gang i?’ 
Men når det er lagt op her, 
giver det bare så meget me-
ning.” 

Tredje tøjuddeling
Klokken 12.02 lukkes fami-
lierne ind, og de frivillige 
kan ånde lettet op og over-
være, at deres hårde arbejde 
bringer smilet frem hos de 
fremmødte familier. Børnene 

og deres forældre får en blå 
IKEA-pose i hånden og kan 
gå på opdagelse i bunkerne.
Det er tredje gang Gestus 
Nord afholder tøjuddeling, 
hvor første gang var man-
dag i uge 8 i 2022, og anden 
gang var mandag i uge 42 i 
2022. 

Af de første to uddelinger 
har Jesper Dalsgaard og 
Vibeke Serup lært, at de ikke 
behøver at gå på kompromis 
med tøjets kvalitet, selvom 
det er brugt, og derfor læg-
ger de kun børnetøj frem, 
som de også kunne se deres 
egne børn i.

Tøjet kommer bl.a. fra Vibeke 
Serups indsamling hos pri-
vate i Hasseris, og Jesper 
Dalsgaard aftaler med skol-
er og sportsklubber om at 
gennemgå glemmekasser. 
Jesper Dalsgaard fortæller 
også, at hans egne børn 
også har måtte slippe noget 
fra tøjskabet derhjemme.
“Det er, som om man slipper 
tøjet meget nemmere, når 
det går til et godt formål,” 
tilføjer Vibeke Serup.

Gestus Nords uddeling: Tøj til 50 familier 
Vibeke Serup og Jesper Dalsgaard er frivillige i Gestus Nord, og de er ildsjælene bag den store tøjuddeling til ‘gestusfamilierne’.

Hasseris
Thulebakken 34 • Tlf. 9870 5900 · nordjyskebank.dk

Agnethe
Ruberg
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Flemming H.
Jørgensen
9870 4606

Bettina
Thomsen
9870 6106

Lokal rådgiving, der 
kommer hele vejen rundt

Inge
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Dorte
Høyer
9870 5918

Michael Thoft
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Privatchef
Tlf. 9870 5933
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Kasserne tømmes med det tøj, som Vibeke Serup og Jesper Dalsgaard har indsamlet siden 
oktober 2023.

Nyt tøj i bunkerne
Men ikke alt tøjet er brugt. 
Røde og grønne gummistøv-
ler, der står på rad og række 
i forskellige børnestørrelser, 
er doneret af Hedegaard 
A/S, og helt nye spillertrøjer, 
stadig i plastikindpakning, er 
doneret af Vendsyssel FF, 
som havde fået ny tøjspon-
sor.

”Det er så dejligt, at nogen 
vil donere noget nyt tøj til os. 
Jeg ved, at det også betyder 
noget for gestusbørnene, at 
det hele ikke er brugt,” siger 
projektleder i Gestus Nord, 
Jette Uhrenholt. 

Værner om gestusbørn-
ene
Krammere mellem de frem-

mødte familier og de frivil-
lige bliver udvekslet, for hos 
Gestus Nord kender man hi-
nanden. Her værner man om 
de 1000 nordjyske familier, 
der er i Gestus Nords data-
base, hvor projektleder Jette 
Uhrenholt sammen med de 
frivillige udvælger, hvilke 
børn og familier der bliver 
inviteret til hvilke arrange-
menter. 
”Vi har desværre ikke mu-
lighed for at invitere alle hver 
gang, og derfor forsøger vi 
at dele invitationerne ligeligt 
ud mellem vores gestus-
børn,” siger Jette Uhrenholt.

Foreningen drives med op-
bakning fra det nordjyske er-
hvervsliv, og Gestus Nord har 
et velfungerende koncept, 

hvor de ikke er bundet op 
på offentlige fondsansøg-
ninger og ekstra administra-
tivt arbejde, og i stedet kan 
de frivillige bruge tiden der, 
hvor det gør en forskel.
Det har dog ikke haft de 
store økonomiske omkost-
ninger for foreningen at 
arrangere uddelingen, da 
kulturhuset Trekanten i Aal-
borg Øst har stillet lokalet 
til rådighed gratis. Klokken 
13.30 lukker dørene igen, 
og resten af børnetøjet, der 
stadig ligger tilbage på bor-
dene, bliver givet videre til 
Trekanten, som tak for lån af 
lokale, og som selv afholder 
tøjuddelinger til økonomisk 
trængte familier i området.

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.



BOLIGSELSKABER 
PRIVATE VIRKSOMHEDER
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VI ARBEJDER FOR DE PROFESSIONELLE

FIRMAET ER FAMILIEEJET  
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• VVS-installationer  
• Industrielle rørinstallationer
• Blikkenslagerarbejde  
• Ventilationsarbejde
• Teknisk isolering  
• Smedearbejde 
• Køl

Flemming Vognsen, Stonehenge tror på en fornuftig vækst I år.

Af redaktionen

Flemming Vognsen fra in-
vesteringsforeningen Stone-
henge deler bestemt op-
timismen på kort sigt. Han 
mener, at frygten for en re-
cession er overgjort i år.

Selskabernes regnskaber 
og de løbende økonomiske 
nøgletal peger på afdæmpet 
vækst, men viser ikke tegn 
på det markante aktivitets-
fald, man typisk ser op mod 
en recession. 

”Senest har vi set meget 
stærke tal fra USA med både 
kraftig fremgang i beskæfti-
gelsen og detailsalget.
I Europa har vi set tegn på 
en bund i mange konjunk-
turbarometre i takt med, at 
energipriserne er faldet. Kina 
har samtidig åbnet økono-
mien fuldt op efter 3 år med 
en meget restriktiv coro-
napolitik - og det forventes 
at udløse høj vækst, særligt 
fordi de kinesiske forbru-
geres opsparinger i mel-
lemtiden er steget kraftigt,” 
lyder det fra direktør Flem-
ming Vognsen.

Sælger ud af de defen-
sive aktier
Den nuværende økonomiske 
udvikling er dermed bedre, 
end mange investorer havde 
frygtet. Derfor er risikoap-
petitten steget voldsomt på 
få måneder, og investorerne 
foretrækker tydeligvis igen 
de mest vækstfølsomme 
aktier, hvor muligheden for 
høje afkast er til stede, men 
hvor risikoen også er høj.
Defensive selskaber med 
mere stabil indtjening halter 
derimod bagud og mange 
kvalitetsselskaber med støt 
stigende indtjening er lige-
frem faldet i år – og Stone-
henges aktieportefølje, som 
altid har mindst 50% in-
vesteret i de defensive sek-
torer, er derfor kun steget 
omkring 1% i år. 
”Vi ser de nuværende 
markedstendenser som en 
kortsigtet sektorrotation, 
hvor investorerne sælger de-
fensive aktier og køber cyk-
liske. Dels pga. forventninger 
om en bedre økonomisk ud-
vikling, men også i høj grad 
drevet af forventninger om 
snarlige rentenedsættel-
ser, hvor nogle investorer 
tilsyneladende forventer, at 

Bedre vækstudsigter - men husk risikoen
Stemningen på aktiemarkederne er brat skiftet fra stor frygt for en snarlig recession til tro på en blød landing med fornuftig vækst i år.



Tryghed i handlen.
Få kontrolmålt 
dit boligareal

Står du og skal sælge din bolig, kan 
Landinspektørfi rmaet LE34 kontrolmåle og 
kvalitetssikre dit registrerede boligareal - som 
salgsprisen er baseret på. Er boligarealet i 
virkeligheden større end det registrerede BBR-areal, 
så kan du formentlig få fl ere penge for boligen.

Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne er 
korrekte. Med LE34’s kontrolmåling, undgår du: 

•  Ubehagelige overraskelser og efterkrav fra køber.

•  Eventuelle problemer/forsinkelser med advokat, 
kreditforening og forsikringsselskab, når du skal 
sælge huset. 

•  At blive overrasket over en eventuel 
lovliggørelsessag, som kan forsinke et salg.

LE34 måler din bolig, udarbejder kortbilag - og 
giver dig korrekte og ajourførte boligarealer i hånden 
– det giver tryghed i handlen.

  Stadig fl ere handler ender desværre   
i retten på grund af forkert oplyste boligarealer. 
Er boligarealet eksempelvis 10% mindre end det er 
registreret i BBR-registeret, så bør salgsprisen justeres – 
der kan være store værdier i spil.

Book et møde om 
kontrolmåling af 
dit boligareal

LE34 Aalborg

Johnni Føns Jensen

Tlf.  +45 2226 2136

jfj@le34.dk

PILATES AALBORG

Hasserisgaard, Skelagervej 375A-B 
9000 Aalborg

info@pilates-aalborg.dk - Tlf. +45 25 104 105
Tilmelding via 
www.pilates-aalborg.dk

Ansvarlig træning 
med fokus på dig
Med et medlemskab hos Pilates 
Aalborg får du desuden mulighed 
for at træne hjemme med over 
300 lækre træningsvideoer eller 
vær med på livestreaming.

Stærk krop

Træningsglæde

Sund livsstil

Fællesskab

Prøvetime
kun

50 kr. 

nulrente miljøet snart kom-
mer tilbage igen. Det sid-
ste har vi svært ved at tro 
på. Selvom inflationen er 
aftaget, er den stadig mar-
kant højere end normalt og 
højere end centralbankernes 
rentesatser. Så efter vores 
vurdering kommer der ingen 
rentenedsættelser i år. Der 
er tværtimod risiko for at 
renterne skal endnu længere 
op,” lyder det fra Flemming 
Vognsen.

Ingen krystalkugle
Erfaringen fra 1970’erne 
er, at inflationen kom i bøl-
ger. For at knække infla-
tionen krævede det hver 
gang, at centralbankerne 
hævede renterne op over 
inflationsraten og udløste 
en recession. Med en ak-
tuel amerikansk Fed Funds 
rente på 4,75% og en infla-
tion på 6,4% er vi slet ikke 
der endnu. Den nuværende 
stærke økonomi er derfor 
et tveægget sværd: Det er 
godt her og nu, men kan be-
tyde, at centralbankerne skal 
hæve renterne mere end pt. 
forventet.
”Selvom vi er enige i, at der 
ikke kommer en recession i 
år, er vi derfor knap så sikre, 
hvad angår 2024 eller 2025. 
Historisk set plejer perioder 
med renteforhøjelser i USA 
at ende med en recession. 
Vi har ingen krystalkugle, 
så vi ved ikke hvordan det 
ender denne gang, men som 
investor bør man altid huske 
at tænke på både afkast 
og risiko,” siger Flemming 
Vognsen.

Det stabile fundament
I den forbindelse ser Stone-
henge deres rolle, som et 
stabilt fundament i aktiein-

vesteringer. 
”Vi fokuserer på langsigtede 
investeringer i veletablerede 
selskaber med støt stigende 
overskud, stærke brands og 
lav gæld. Størstedelen af 
investeringerne skal være 
fra de mest indtjeningssta-
bile brancher og selskaberne 
skal være unormalt billige på 
købstidspunktet. Det giver 
måske ikke de højeste af-
kast, når markedet er posi-
tivt, men har historisk givet 
en god og stabil forrentning 
på lang sigt. Vores aktiepor-
tefølje har således givet et 
afkast på omkring 8% årligt 
siden starten i 2010 – efter 
alle omkostninger – og med 
væsentligt lavere kursud-
sving end på aktiemarkedet 
generelt,” lyder det fra Flem-
ming Vognsen.
De fleste af de 35 selskaber 
i Stongehenges aktiepor-
tefølje leverede stigende 
indtjening i 2022, men ak-
tiekurserne faldt alligevel 
lidt tilbage. Tendensen til, at 
selskabernes driftsindtjen-
ing har udviklet sig bedre 
end aktiekurserne, har stået 
på i flere år. I 2019 skulle 
man som investor f.eks. be-
tale ca. 16 gange den for-
ventede indtjening i porte-
føljen, mens man nu kun skal 
betale omkring 12,5 gange 
den forventede indtjening. 
”Så porteføljen er ble-
vet væsentlig billigere de 
seneste år og er nu tæt på 
det billigste vi har set i mere 
end 10 år,” tilføjer Flemming 
Vognsen.

Baseret på selskabernes 
stabile forretningsmodeller 
og deres egne vækstfor-
ventninger fra de seneste 
kvartalsregnskaber er det 
Stongehenges forventning, 

at porteføljens indtjening 
generelt vil stige yderligere 
i år. De seneste regnskaber 
fra PepsiCo, Kellogg, General 
Mills, Elevance Health, Ahold 
Delhaize og Cisco var f.eks. 
klart bedre end ventet, og 
generelt har selskaberne i 
porteføljen aflagt fine regn-
skaber med støt stigende 
omsætning og indtjening. 
”Så efter vores vurdering 
skyldes selskabernes unor-
malt billige prisfastsættelse 
ikke svigtende resultater, 
men mere at stabilt indtjen-
ende selskaber simpelthen 
er upopulære i disse år. Det 
giver til gengæld grund til at 
tro på gode – og stabile – af-
kast på lang sigt,” afslutter 
Flemming Vognsen.



Grundlægger af  Everclean Carcare og iværksætter Johan Brynildsen

Af Helena Ravnsbæk

Grundlægger af Everclean 
Carcare, Johan Brynildsen, 
indrømmer, at han har en 
smule rengøringsvanvid. 
Hjemmet skal helst være 
rent og pænt, og inden 
han startede bilplejevirk-

somheden, kunne han godt 
finde på at ligge i timevis 
og se rengøringsvideoer 
på YouTube – også med bil-
rengøring. 

”Jeg synes bare, at der er 
noget tilfredsstillende ved 
at se noget, der er beskidt, 

blive helt rent,” griner han. 

Impulsiv iværksætter
Idéen til Everclean Carcare 
opstod, mens Johan Brynild-
sen gik på gymnasiet. Da 
han fik studenterhuen på 
i 2020, fik han arbejde i 
tøjforretningen Shaping 

New Tomorrow, mens han 
sideløbende fik sat gang 
i hjulene på sin mobile 
rengøringsvirksomhed.
”Det var meget impulsivt, 
faktisk,” fortæller Johan 
Brynildsen. ”Det var en skør 
tanke, som jeg bare var nødt 
til at prøve af. Jeg købte bil-

plejeudstyr hjem for 11.000 
kr., og jeg kan godt høre, når 
jeg fortæller om det nu, at 
det lyder ret sindssygt. Men 
det gav mening for mig at 
blive selvstændig, og så el-
sker jeg et job, hvor man kan 
leve af at køre bil.”
Forretningen begyndte ved 
at henvende sig til familie 
og venner, hvor han kørte 
ud og gjorde deres biler rene 
både indvendigt og/eller 
udvendigt. Han knoklede 
14 timer i døgnet, hvor han 
den ene halvdel af tiden 
stod som snorlige sælger 
i tøjbutikken på Boulevar-
den, og i den anden halvdel 
af tiden trak i arbejdstøjet 
og kørte ud til kunder med 
spand, støvsuger og klud.

Stenen ruller
For Johan Brynildsen har op-
starten af Everclean Care-
care har været som at rulle 
en stor, tung sten op ad en 
bakke.

 ”Men på et tidspunkt be-
gynder den selv at rulle, 
og det er faktisk lidt der, vi 
er nu. Vi er en lille virksom-
hed, men nu er folk udefra, 
som ikke er venner eller 
familie, også begyndt at 
kontakte os,” fortæller han. 
Den 20-årige iværksætter 
har netop sagt sit job op 
for at gå fuldtid på Ever-
clean Carcare. Lillebror Emil 

Brynildsen er kommet med 
ombord som medejer, og 
forretningen går strygende. 
Brødrene har også slået 
stillinger op, hvor de søger 
friske bilvaskere, der har 
lyst til at være med ombord 
i on-demand bilrengørings-
virksomheden.

Fra Tylstrup til Støvring
De to brødre kører ud til 
kunder for at rengøre biler 
lige der, hvor kunden be-
finder sig. Bookingen sker 
via hjemmesiden, hvor man 
selv vælger lokation og  
tidspunkt. Brødrene kører 
fra Tylstrup i nord, Hals i øst 
til Nibe i vest og Støvring i 
syd.
”Det kan gøres hjemme i 
indkørslen eller mens de er 
på arbejde. Vi kører ud, ud-
fører vasken og kører hjem 
igen. Vi forsøger at gøre 
det så simpelt som muligt, 
og så kunden ikke behøver 
at lægge mærke til, at vi er 
der,” siger Johan Brynildsen 
og fortsætter:
”Der er ikke noget bedre end 
at få en besked eller en god 
trustpilotanmeldelse, hvor 
folk skriver, ar deres bil er 
blevet så pæn som ny. Det 
er bare fedt at gøre noget 
godt for folk, og at de bliver 
glade for det,” lyder det fra 
den 20-årige grundlæg-
ger, der ser ind i den lys bil-
plejesæson i foråret. 

Ung iværksætter: Bilplejefirma on-demand
Everclean Carcare er en hurtigvoksende mobil bilplejevirksomhed, og grundlægger 
Johan Brynildsen søger nu endnu flere hænder til at køre ud til kunderne og føre mikrofi-
berkludene på de mange biler.

Hvor ender 
dine værdier?

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

t: 46 92 92 00 · vingaardshus.dk

Vingaardsgade 22 · Aalborg

Danmarksgade 81 · Frederikshavn

Linda Giessing Lise Wilson  Claus Fischer

“Du skal vækste, vækste, vækste”
Men husker du at holde styr på

økonomien?

Vi kan hjælpe dig med at opbygge  
en kontrolleret og sund vækst.
Hvis vi bliver din CFO, så både

sparer og tjener du penge på samme 
tid - det er da win-win

Læs mere på CVO.dk eller ring til Charlotte  
på 2043 5860 for en snak om løsningerne  

på dine behov.

NØGLEN TIL SUND VÆKST



Svend Tøfting (forrest tv) og Per Lindgren Hansen (forrest th) hopper på cyklerne i Aalborg SeniorSport to gange i ugen.

Af Helena Ravnsbæk

Aalborg SeniorSport fyldte 
25 år den 1. april 2020, 
men grundet Corona blev ar-
rangementet i 2020 imidler-
tid aflyst. Nu er tiden inde til 
at fejre jubilæet og sætte 
fokus på sundhed for senior-
er, og det sker den 17.-18. 
marts. 

Motionsgruppen Rigtige 
mænd markerer jubilæet ved 
at springe op på seks ind-
endørsmotionscykler for at 
træde i pedalerne i 25 timer 
i træk. 

For børn med autisme
For at presse cykelrytterne 
til det yderste, har initia-
tivtager Per Lindgren Han-

sen sammen med resten af 
motionsgruppen valgt cykle 
i den gode sags tjeneste. 
For hver kilometer på de 25 
timer vil der blive doneret 
et fast beløb til eleverne på 
Kollegievejens Skole.

”Vi ville gerne vælge et godt 
formål, der normalt går lidt 
under radaren. Kollegievej-
ens Skole er for elever med 
autisme, og de er ansatte på 
skolen og i fritidstilbuddet 
er virkelig nogle af hverda-
gens helte. Vi håber på, at 
pengene kan være med til 
at give børnene en rigtig 
god oplevelse sammen, hvor 
også deres forældre kan 
være med,” siger Per Lind-
gren Hansen.

Børnebørn og politikere
I Foreningshuset på Provste-
jorden vil der blive stillet 
en storskærm op foran 
motions-cyklerne, så ryt-
terne får fornemmelsen af 
at cykle op og ned ad bak-
ker, både på landevej og på 
mountainbike. Derudover 
har Rigtige Mænd-gruppen, 
hvis alder spænder fra 64 til 
88 år, planer om at sætte en 
børnebørns-cykel op. 

”Det plejer at være bedste-
forældrene, der er nede og 
se, hvad børnebørnene la-
ver, men nu er det altså om-
vendt,” griner Svend Tøfting, 
der har været med på Rigtige 
Mænd-holdet siden 2017, 
og som håber på, at mange 
seniorer vil tage børnebørn-

ene med til arrangementet.
Rigtige Mænd håber også, 

at lokalpolitiske ansigter 
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ét hold. Senere blev de to 
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torsdag kl. 9-10 samt tirs-
dag og fredag kl. 10-11.
 
Vil du være med som spon-
sor – enten som virksomhed 
eller privat - kan du kontakte 
Per Lindgren Hansen på 25 
75 65 16.

25 timer på cyklen for den gode sag
Motionsgruppen Rigtige Mænd i Aalborg SeniorSport springer op på motionscyklerne i den gode sags tjeneste for at markere  
Aalborg SeniorSports 25-års jubilæum.

FEMALE FIT

Personlig træning 1:1 eller mindre hold i trygge rammer
Alle kan være med, uanset alder og niveau guides du igennem hvert step på vejen.  

Book en gratis prøvetime.

Se meget mere på femalefit.dk
Kontakt: kd@femalefit.dk

Du finder os i Hasseris

Kristina Dahl

Mentaltræning  

med Tanja Becker  

Ergo- og kranio  

sakral terapi

Nyt forløb: Fysisk & Mentaltræning på en gang

Specielle bilmodeller?
• Attraktiv firmabeskatning
• Mindre værditab

Audi Q8 50 TDi quattro 
S-line
Adaptiv fartpilot
Audi Virtuel Cockpit
Panoramatag
360 graders kamera 
21 tommer hjul
Audi Matrix LED 
Professionel navigation
Elektrisk træk
Kan leases fra kun

5.595,-
Pr. måned - ex. moms

Leasing til private og erhverv
Vi tilbyder leasing på alle typer biler, 
hvad enten det er stor rummelig SUV, 
smart familie stationcar med plads til  
ungerne, eller sjovt sommerkøretøj.
Har vi ikke bilen du søger, så finder vi 
den gennem vores store netværk af 
autoriserede tyske forhandlere.
 
     Kontakt os på:
     Tlf: 70 22 22 02
     Mail: info@nordicleasing.dk

www.nordicleasing.dk | info@nordicleasing.dk

Se  
den i vores
showroom,
i Støvring!

30 års  
erfaring!



Malerarbejde  
af højeste kvalitet  
- udført med omhu
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud  
eller besøg. 
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

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

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

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

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

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

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

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

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 
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Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...
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moms
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms
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*Gælder kun Porte op til 
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms
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Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Et serviceeftersyn på din Crawford garage-
port inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste 
øer) og forbrugsmaterialer. Evt. reservedele 
der ikke er omfattet af garantien, faktureres 
efter gældende listepriser.

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

Bestil dit serviceeftersyn på 70 604 606

• Model Trend

• 6 standard farver

• Briliant/Woodgrain

• Magic portautomatik

• 1 stk. fjernbetjening

Se vores service tilbud på www.danskportcenter.dk

Dansk Portcenter l Troensevej 19M - 9220 Aalborg Øst l kontakt@danskportcenter.dk l 70 604 606
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...
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inkl. 
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inkl. 
moms
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  
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moms

8.495,-*
inkl. 
moms
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*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

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

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

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

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

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

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

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms
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*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

9.995,-*
Inkl.
moms

1.395,-*
Inkl.
moms

Skipper Samrådet gør en forskel
Vær med til at gøre en forskel for naturen. Skipper Samrådet har igen i år arrangeret  
affaldsindsamling for at holde kvarterene i området rene. 
Af redaktionen

Danmarks Naturfrednings-
forening har som mål at 
gøre Danmark helt fri for af-
fald. Deltag derfor i den lo-
kale indsamling og vær med 
til at sikre os et kvarter frit 
for affald i de grønne om-

råder og langs stier og veje.
Lørdag d. 18. marts invit-
erer Skipper Samrådet til 
affaldsindsamling i kvarter-
erne: Kærby, Kornblomst- 
Hobrovejs- og Scheels-
mindekvarteret. 

Mødestedet er Skippertor-

vet ved Vestre Allé klokken 
kl. 09.30, og indsamlingen 
foregår derefter fra klokken 
10-12. 

Præmier til de flittigste
Før og efter indsamlingen 
mødes alle til fordeling af 
ruter og udlevering af ud-

styr, og der vil være tid til 
hyggesnak og lidt til ganen. 
Lokale erhvervsdrivende er 
sponsorer, og de vil også 
sponsere præmier til de flit-
tigste indsamlere.

Sidste år deltog 30 aktive 
indsamlere i alle aldre, og 

Sidste år blev der indsamlet tæt på 150 kilo affald til Skipper Samrådets affaldsindsamling.

der blev indsamlet tæt på 
150 kg affald - foruden det, 
som elever fra kvarterets 
skoler samlede ind i ugens 
løb. 

Skipper Samrådet håber, 
at rigtig mange vil bruge 
forårsdagen på en frisk gå-
tur i godt selskab og i en 
god sags tjeneste.  

Skulle nogen være inter-
esseret i at starte og slutte 
andre steder, kan der laves 
aftale om det ved kontakt 
til Skipper Samrådet.

Tilmelding gerne sen-
est den 15. marts til: in-
gertvorup@gmail.com, tlf. 
21626092

Tirsdag d. 18. april afholder 
Skipper Samrådet gener-
alforsamling på UCN, hvor 
der vil blive orienteret om 
samrådets mange andre 
aktiviteter i årets løb. Der er 
allerede nu mulighed for at 
indsende forslag til behan-
dling på generalforsamlin-
gen. 
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Advokat Lærke Faarbæk Hjort, der er specialiseret i at rådgive om oprettelse af testamen-
te, står til rådighed for en uforpligtende samtale og bistår gerne med at skræddersy  

et testamente efter dit og din families behov.

 Hovmøller & Thorup Advokatfirma yder specialiseret rådgivning om alle privatlivets forhold.   

Hvad skal der ske med arven efter dig ?
 

Kun du selv og vejret sætter grænsen for, hvor og hvor langt du gerne vil ro.  (Arkivfoto Aalborg Roklub.)

Aalborg Roklub har eksisteret siden 1886.

Af Redaktionen

Hvis du er blandt de mange, 
der har tænkt sådan, så har 
du nu muligheden, for Aal-
borg Roklub inviterer dig til 
en intro-aften, hvor de vil 
fortælle dig om rosporten, 
og vise dig det dejlige klub-
hus og de fine robåde.

Du kan vælge mellem tors-
dag den 16. marts eller man-
dag den 17. april, begge dage 
starter klubben kl. 19.00 i 
klubhuset på Søsportsvej 8 
ved Vestre Bådehavn.

”Aalborg Roklub er en herre-
roklub for mænd over 18 
år, så kvinderne henviser vi 
venligst til vores to søster-
klubber Aalborg Dameroklub 

og Ægir. Klubben har eksis-
teret siden 1886, så kul-
turen og traditionerne er 
opbygget gennem mange 
generationer, hvor de æl-
dre har givet deres viden og 
erfaring videre til de unge,” 
siger Karsten Holt, Formand 
i Aalborg Roklub.

Får du efter intro-aftenen 
lyst til at melde dig ind i klub-
ben, tilbydes du et grundigt 
kursusforløb, hvor du både 
lærer om teori og sø-regler, 
og får lejlighed til at afprøve 
teorien i praksis sammen 
med øvede roere.

”Vi vægter kammeratska-
bet i klubben højt, så du vil 
hurtigt finde sammen med 
andre rokammerater, som du 

frit kan arrangere ture med, 
når det passer dig,” siger 
Karsten Holt.

Der findes motionsron-
ing morgen eller eftermid-
dag/aften, ligesom der er 
mulighed for at drage på 
lidt længere ture øst eller 
vestpå i Limfjorden, hvor du 
pludselig oplever din by fra 
en helt ny vinkel, og føler fri-
heden ved bare at sidde i en 
båd og trække i en åre, mens 
du lytter til åretagene og ny-
der stilheden ude på vandet.

Udover motionsroning, til-
byder roklubben også lang-
tursroninger og kaproning 
for de unge, som har lyst 
til at udfordre sig selv. For 
at holde, eller forbedre for-

men, kan du frit benytte dig 
af klubbens motionscenter, 

hvor der tilbydes et bredt 
udvalg af motionsredskaber.

”Også den sociale dimen-
sion vægter vi højt, så der er 
mulighed for at møde andre 
rokammerater, og nyde sam-
været i vort flotte og hyg-
gelige klubhus,” lyder det fra 
formanden.

Aalborg Roklub glæder sig til 
at se dig til en intro-aften, og 
”håber at du bliver ligeså bidt 
af rosporten som vi er, og får 
lyst til at ‘ro væk’ sammen 
med os,” afslutter Formand 
Karsten Holt.

Aalborg Roklub holder til 
Søsportsvej i Aalborg.

Aalborg Roklub: - Til roning klar - ro væk
Har du også gået en tur langs fjorden og beundret en robåd komme glidende gennem vandet, medens du tænkte, at det kunne jeg da 
godt tænke mig at prøve?

Kong Christians Allé 37 . 9000 Aalborg . Tlf. 4657 7800 - 4099 3649
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Fra arkitektens arkiv: Udbygningen af Hasseris
Hasserisstuerne udgav i 2002 en lille spændende beretning ‘Fra en Arkitekts Arkiv’, hvor arkitekt Jacob Blegvad har fremdraget tekst, 
kort og tegninger fra sit arkiv, og med sit levende sprog fortæller små anekdoter og historier fra 1940 til 1970.

Guldburene - Det første lejlighedsbyggeri i Hasseris. Tegning af Jakob Blegvad.

Af Jens Skovgaard

Tilfældigvis dukkede der på 
redaktionen et hæfte op 
med titlen ‘Fra en Arkitekts 
Arkiv’, udgivet af forenin-
gen Hasserisstuerne, Julen 
2002. Hæftet er trykt i 150 
eksemplarer, og givet til 
medlemmerne af Hasseris-
stuerne. Med Jørgen Elsøe-
Jensens tilladelse gengiver 
vi her nogle uddrag fra Arki-
tektens Arkiv.

I indledningen skriver for-
manden for Hasseristuerne, 
Jørgen Elsøe-Jensen, at 

“Foreningen har fået arkitekt 
Jacob Blegvad til at grave i sit 
arkiv og gennem tekst, kort 
og tegninger berette om, 
hvordan han var med til at 
præge bydelens udseende 
gennem de sidste par årtier 
som selvstændig kommune.”

Grøde i projekterne
Gennem 40’erne skete 
en gradvis udbygning af 
Villabyen, ligesom der op-
stod havehuse på Magno-
liavej, på Hasserisvej og 
Nordtoft. Det oprindelige 
‘Hundeklemmen’, der var et 
smalt område fra Thulebak-

ken og ned mod Mølholm 
tilhørte Aalborg Kommune, 
men blev mageskiftet ved at 
Hasseris Kommune overdrog 
en del af Mølleparken og et 
område ved Hobrovej. 
Med befolkningstilvæksten 
i Hasserisområdet, opstod 
behovet for at bygge en 
kirke i området. Arkitekt 
Ejnar Packness blev sat på 
opgaven, mens han samtidig 
var i gang med et nyt stort 
projekt for Jydsk Telefon 
A/S på Nytorv. Det betød, 
at da Mønsteds Gård, der lå 
på grunden, skulle rives ned, 
fik han Aalborg Kommune til 
at overdrage gården til Has-
seris Kommune, som med 
hjælp fra Nationalmuseet 
og private investorer fik den 
genopført på en grund ved 
siden af det sted, hvor den 
kommende Hasseris Kirke 
skulle placeres. 

Svalegården, som den blev 
navngivet, blev indviet i 
1952, og fungerede i en år-
række som både bibliotek 
og sognerådssal, indtil den 
blev omdannet til en selve-
jende institution og fun-
gerede som selskabslokaler 
og mødelokaler for diverse 
foreninger. 

I 1956 blev Hasseris Kirke in-
dviet, og i 1957 var det nye 
og moderne alderdomshjem 
Hasserishave klar til brug. I 
1958 stod det nye Rådhus 
på hjørnet af Hasserisvej og 
Svalegårdsvej færdigt, og 
administrationen, som hidtil 
havde haft til huse på hjør-
net af Vestermarksvej og 
Hasserisvej, blev flyttet her-
til, og den tidligere adminis-
trationsbygning blev solgt til 
købmand Erik Emborg.

Solbyen
Den ældste del af Solbyen 
ved Thorvaldsensvej fra 
1948 er tegnet af arkitekt 
Vilhelm Bøgh. Jacob Blegvad 
beskriver byggeriet således: 
“Det var et dristigt eksperi-
ment, for man var vant til, 
at en enfamiliebolig skulle 
man kunne gå rundt om. 
Derfor havde ingen tidligere 
bygmestre turdet binde an 
med at bygge rækkehuse. 
De var da også vanskelige 
at sælge dengang, men nu 
er de værdsat efter fortjen-
este som et eftertragtet 
sted at bo.”

De første lejlighedsbyg-
gerier
Lejeboliger var der ingen af 
i Hasseris, men i 1957 blev 
det første lejlighedsbyg-
geri opført. Det var Råd-
husparken, i folkemunde 
døbt ‘Guldburene’, som er 
beliggende mellem det 
tidligere rådhus på Has-
serisvej og Strøybergsvej. 
Ejendommen indeholdt 10 
eksklusive lejligheder med 
værelser til tyendet i tag-
etagen. 
Samtidig blev der i tilknyt-
ning til ejendommen op-
ført en varmecentral, der 
forsynede de nye, store in-
stitutioner i området. Jacob 
Blegvad skriver om lejlighed-
erne, “at de var vanskelige 
at leje ud, de var som al 
nybyggeri dyre, 4.800 kr. i 
årlig husleje + 12.000 kr. i 
indskud, men det lykkedes 
efterhånden.”

’Den smukkes ønsker’
I 1960 fik arkitekterne 
Poulsen og Blegvad til op-
gave at tegne et Kollek-

tivhus på 92 lejligheder på 
Fyrrebakken. Bag byggeriet 
stod et konsortium, Has-
seris Kollektivhus A/S, som 
stort set var identisk med 
det konsortium, der havde 
opført Kollektivhuset ved 
brolandingen i Aalborg, hvor 
konceptet var, at lejerne be-
nyttede sig af et fælleshus 
med bl.a. en restaurant, som 
beboerne skulle købe spise-
billetter til. Desuden var der 
en mindre købmandsbutik 
til daglige indkøb. De fleste 
af lejlighederne var kun ud-
styret med et mindre tekøk-
ken. 

I de fem husblokkes gavle 
skulle der være større lej-
ligheder, de største var 
på 110 m2, som havde 3 
værelser og 2 kamre, lige-
som der var et lille køkken, 
da der ikke var pligt til at 
købe spisebilletter til restau-
ranten, en pligt som alle de 
øvrige lejere havde. 
Jacob Blegvad beskriver 
byggeprocessen som no-
get kaotisk, fordi de lejere, 
der allerede havde indgået 
lejeaftale, havde mange øn-
sker til ændringer af netop 
deres lejlighed. 
“Ved et møde med alle hånd-
værkerne hos administrator 
tordnede arkitekten imod 
dette kaos, der var ved at 
opstå med alle disse afvi-
gelser fra håndværkerkon-
trakterne. Alle var enige med 
arkitekten - ikke flere æn-
dringer før lejlighederne var 
kontraktmæssigt afleveret. 
Ind kommer en overordentlig 
smuk dame, der på det 
smukkeste norske fremfører 
sine ønsker om ændringer 
til sin nye lejlighed. Udover 
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Kontakt os nu!  
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Din komplette Facility Partner på gulvområdet
Grønborg Gulvservice tilbyder alle former for gulvpleje, vedligehold, 

udskiftning og service i hele landet.

• Montage af nye gulve

• Vedligeholdelse
     Tæpper l Trægulve l Stengulve

• Erhvervsgulve

• Landsdækkende service

Grønborg Gulvservice A/S, Møgelmosevej 11, 9310 Vodskov
Telefon: 98 28 61 71  –  info@gronborggulvservice.dk

arkitekten sagde alle mand-
folkene omkring bordet ja til 
den smukkes ønsker!”.

På trods af de mange æn-
dringer stod byggeriet fær-
digt allerede i 1961. “Det blev 
et meget vellykket projekt 
med en nydelig restaurant, 
hvor arkitekt Claus Achton 
Friis (kendt fra dronning In-
grids monogram) - der havde 
tegnet et tilsvarende mono-
gram til Kollektivhuset ved 
broen, tegnede monogram til 
porcelæn og bestik”, skriver 
Jacob Blegvad. “Desværre er 
der intet tilbage af de kollek-
tive arrangementer bortset 
fra gæsteværelserne. Først 
forsvandt rengøringshjæl-
pen - den var for dyr ift. det, 
som lejerne selv kunne få 
rengøringshjælp til. Derefter 
måtte købmanden dreje nø-
glen om - der blev kun købt 
ind, når man havde glemt et 
enkelt indkøb. Endelig måtte 
restauranten lukke, bygn-
ingen blev lejet ud til andet 
formål, og ganske langsomt 
er hele komplekset overgået 
til ejerboliger.”

Klyngehusene på Has-
serisvej
På østsiden af Hasseris-
vej, syd for Stolpedalsvej 
lå der ‘en strimmel jord’ på 
21.000 m2, der kunne be-
bygges. Tegningerne blev 
lavet af arkitekterne Torben 
Poulsens og Jacob Blegvads 

Tegnestue, som indgik det 
byggekonsortium om op-
gaven. Idéen var at bygge 
en række klyngehuse med 
tre boliger i hver klynge, og 
man opførte i første omgang 
tre prøvehuse lige over-
for Egevej. Jacob Blegvad 
skriver: “Når folk kom ud til 
Villa Thule, så de ud over 
de nøgne marker imod syd. 
Der lå de tre nye huse midt 
i ødemarken. Der ville ingen 
bo. Det tog et år, før det sid-
ste hus var solgt. Arkitekt 
Blegvad blev bedt om at 
købe et af dem, det gjorde 
han og boede der i 10 år. I 
løbet af 10 år opførtes de 
øvrige huse.”

Hasseris Bymidte
Oprindelig var det planen at 
bygge boliger på området 
syd for Hasserishave, men 
i 1961 oprettedes et sel-
skab Hasseris Bymidte A/S, 
og arkitekterne Poulsen og 
Blegvad blev inviteret med i 
selskabet.
Det første erhvervsbyggeri 
blev imidlertid en Esso ben-
zinstation, som arkitekterne 
søgte tilpasset området, og 
bevidst undgik store skilte.
Den store opgave med at 
tegne Hasseris Bymidte gav 
tegnestuen mulighed for at 
udvikle et helt nyt bygge-
system. Til det nye Super-H 
udviklede man en ny halkon-
struktion, hvor den bærende 
konstruktion bestod af Lim-

træsbjælker produceret af 
Limtræsfabrikken i Hirtshals. 
Denne konstruktion var 
konkurrencedygtig overfor 
andre halkonstruktioner, og 
blev derfor også anvendt til 
en markedshal i Nørresun-
dby.
Byggesystemet til kon-
tor- og butiksbygningerne 
med de karakteristiske pa-
godetage viste sig også 
konkurrencedygtigt, og 
blev anvendt på mange lig-
nende byggerier rundt om i 
Danmark, ligesom det blev 
genanvendt til Revisionshu-
set. Blegvad giver en noget 
teknisk forklaring på det 
geniale byggesystem, som i 
korthed består i, at de lette 
ydervægge var gjort uaf-
hængige af den bærende 
konstruktion, og at hele kon-
toretagen var gjort fri for 
bærende elementer, hvorfor 
lofter og vægge kunne op-
stilles helt frit i én eneste 
arbejdsgang.
Super-H og de to forret-
ningsbygninger stod fær-
dige i 1968. Biblioteket flyt-
tede hertil fra Svalegården, 
og de øvrige lejemål blev 
hurtigt lejet ud til forret-
ninger og liberale erhverv. 
Nogle år senere blev en ny 
bygning opført, som Danske 
Bank flyttede ind i.
I sine afsluttende be-
mærkninger til historien om 
Hasseris Bymidte skriver 
Jacob Blegvad: “I dag kan 

de nye faresignaler fra Aal-
borg Kommune med at cen-
tralisere biblioteksdriften 
være begyndelsen til at 
tømme hele centret for dets 
funktioner, så al handel og 
service for Hasseris om ti år 
foregår i City Syd i Skalborg!”
Her 20 år senere har det 
heldigvis vist sig, at det 
skrækscenarium, som Jacob 
Blegvad beskrev, ikke er ble-
vet til virkelighed. Snarere 
tværtimod kan man sige, 
for både Biblioteket og Has-
seris Bymidte lever i bedste 
velgående. Den nye ejer 
af Hasseris Bymidte, Keld 
Gregersen, har iværksat 
en omfattende renovering, 
som bl.a. har betydet at en 
ny restaurant er kommet til, 
og ovenikøbet har Aalborg 
Kommune afsat 1 mio. til 
fornyelse af Biblioteket. Så 
lykkeligvis kan hasserisborg-
erne glæde sig over at have 
et bydelscenter i udvikling.

Holbergkvarteret
I 1960 bad Byplanudval-
get Ib Nellemann og Jacob 
Blegvad om at udarbejde en 
plan for det område omkring 
Thorsens Allé, som kom-
munen havde opkøbt. Sam-
men med havearkitekterne 
Eywin Langkilde og Erik 
Mygind planlagde de det, der 
skulle blive til Holbergkvar-
teret. 
Med den karakteristiske Ro-
tunde i midten blev vejene 

anlagt som koncentriske 
buer med stikveje ind fra 
de omliggende veje. Alle 
veje blev blinde med sti-
forbindelser mellem vejene. 
Især de blinde veje var man 
betænkelige ved i kom-
munen, og man krævede 
derfor, at der blev reserveret 
arealer, så man efterfølgen-
de kunne forbinde vejene, 
hvis protesterne blev for 
voldsomme. 
Derfor har man i dag de 
brede græsrabatter for en-
den af Jacob Skomagervej, 
Tjørnevej og Henrikvej. 
Tidligere havde Thorsens 
Allé forbundet Hasseris Vil-
laby og Gl. Hasseris Landsby, 
men den blev nu afkortet 
af Rotunden, og vejen fra 
Rotunden til Gl. Hasserisvej 
blev omdøbt til Jeronimusvej.
Den sydlige del af området 
blev bebygget i begyndelsen 
af 60’erne, medens den nor-
dlige del først var bebygget 
omkring 1967.
Området var dækket af fem 
deklarationer, der meget 
præcist angav reglerne for 
bebyggelse og beplantning. 
Alle vejene blev tilplantet 
med træer af forskellig sort, 
og på de øst-vestgående 
veje skulle der være græsa-
realer på sydsiden, hvor 
også træerne blev plantet, 
medens der skulle plantes 
ligusterhæk på nordsiden 
helt ud i skel. Mange af idée-
rne var inspirationer fra de 

ekskursioner som Byplan-
udvalget og dets rådgivere 
foretog, og for Holbergkvar-
teret var det især den engel-
ske havebykultur, der blev 
brugt som inspiration.
Med Holbergkvarteret blev 
der skabt et unikt boligo-
mråde, som er særdeles 
eftertragtet, ikke mindst 
for det grønne præg og ve-
jstrukturen med de buede 
og blinde veje og stiforbin-
delser. Men Jacob Blegvad 
påpeger, at man mange 
steder desværre ser, at 
reglerne ikke bliver overholdt 
af de beboere, der overtager 
husene efterhånden, som de 
oprindelige beboere fraflyt-
ter eller går bort. 

Genudgivelse
Det er en spændende histo-
rie om udviklingen af Has-
seris fra slutningen af 2. 
Verdenskrig og frem til kom-
munesammenlægningen i 
1970. Hasserisavis.dk har 
spurgt Jørgen Elsøe-Jensen 
om Hasserisstuerne kunne 
tænke sig at genudgive 
hæftet, eventuelt i samarbe-
jde med Hasseris Grundejer-
forening, ligesom det er sket 
med en række bogudgivelser 
gennem årene. Det vil Jørgen 
Elsøe-Jensen bestemt ikke 
afvise, så måske får vi den 
spændende historie genud-
givet.



Skiftede spor: Fra køreskole til 
mindfulnesscoach
Lone Trend Poulsen så de nervøse og angste elever i sin køre-
skole, og hun besluttede sig for at hjælpe dem.
 I dag er mindfulness og 
coaching blevet til leve-
brød, mens hun stadig 
ikke helt har sluppet 
køreskoleundervisnin-
gen for dem, der særligt 
har brug for hendes 
hjælp.

Af Helena Ravnsbæk

Mange af os kender det. 
Vi sidder i et møde, til en 
undervisning eller til en 
familiemiddag, og tankerne 
myldrer afsted om alt muligt 
andet. 

Lone Trend Poulsen er ud-
dannet coach og arbejder 
med mindfulness, som 
handler om få nogle værk-
tøjer til at kunne håndtere 
fx stress, angst og tanke-
mylder.

”Det er ikke altid nemt at 
være 100 % tilstede i nuet, 
og ofte befinder man sig 
mentalt i noget andet sam-
tidigt. Det er her, mindful-
ness kommer ind i billedet,” 
siger Lone Trend Poulsen, 
der i dag praktiserer terapi-
formen i sin egen klinik.

Pressede elever
De sidste tre år har Lone 
hjulpet klienter i sin klinik 
fra husets underetage på 
Svalegårdsvej. Men her 
har hun ikke altid holdt til. 
Rejsen begyndte tilbage i 
2013, hvor Lone havde sin 
køreskole, Trend Driving. 
Her havde hun unge men-
nesker siddende på skole-
bænken fra især Hasseris 
Gymnasium og fra Aalborg 
Handelsgymnasium. De 
kom til køreskolen for at få 

teori – og køreundervisning, 
så de kunne erhverve sig et 
kørekort, men det gik op for 
Lone, at de havde brug for 
noget mere. 
”Eleverne lagde ofte et 
hårdt pres på dem selv. Og 
det var ikke kun til teori-
prøven, men det var også 
i bilen,” husker Lone og 
forsætter: ”Når man er 
kørelærer, ser man men-
nesket, der bryder sammen i 
bilen, og synes, at hele livet 
er forfærdeligt. Du har de 
unge i hænderne hele tiden, 
men det er ikke noget, man 
kan tage hånd ordentlig om, 
for her skal de bare have et 
kørekort, og så er det ud i 
verdenen igen.”

I tænkeboks
Lone gik i tænkeboks. Hun 
begyndte at researche, for 

Lone Trend Poulsen driver sin klinik TrendMind fra villaen I Hasseris.
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”I enhver vanskelig livssituation,  
er der altid en sprække til liv og lys”

hun ville finde noget, som 
hun kunne give videre til 
de unge, så de var bedre 
rustet til køreprøven. Men 
det skulle ikke kun være et 
værktøj, som de kun kunne 
bruge nu og her. Det skulle 
også give mening for dem 
på den lange bane. Hun 
brugte lang tid på at finde 
det helt rigtige redskab, og 
da hun en dag faldt over 
mindfulnessuddannelsen, 
føltes det helt rigtigt. 
”Så tog jeg mindfulnes-
suddannelsen, og jeg gav 
flere værktøjer videre til 
mine medarbejdere på køre-
skolen, så de kunne tage 
bedre hånd om eleverne, 
når de var nervøse i bilen,” 
forklarer Lone, som senere 
også videreuddannede sig 
til coach.

Redskaber for livet
Lone fandt ud af, at mind-
fulness var et effektivt 
redskab at tage med i sin 
køreskoleundervisning, 
hvor det gjaldt om at give 
de unge roen til at være til 
stede i nuet og fokusere på 
det, de skulle: at køre bil. 
”Når man sidder i en stresset 
situation fx til en køreprøve, 
så nytter det ikke noget, at 
man fokuserer på den fejl, 
man lavede fem minutter 
forinden. I stedet bør man 
fokusere på, hvor man er nu. 
For ellers ender man jo bare 
med at lave endnu flere fejl,” 
siger Lone og fortsætter: 
”Man skal øve sig selv på at 
være til stede i nuet og lade 
vær med at lade tankerne 
styre det, man er i gang 
med. Men det kan godt 
være svært.”
Med øvelse bliver alt sam-
men meget nemmere, og 
Lone begyndte at kombin-
ere sin undervisning med 
faste mindfulnesssessioner 
og coachingsamtaler, hvor 
hun tog hånd om den en-
kelte køreskoleelevs behov. 
”Og så kan de også bruge 
det til eksaminer på uddan-
nelser eller til jobsamtaler 
senere i livet,” tilføjer Lone.

En skillevej
Lone fandt ud af, at det ikke 
kun var eleverne, der var 
nysgerrige på, hvad det var 
Trend Driving tilbød ud over 
kørekortundervisning. Hun 
fik henvendelser fra foræld-
re og andre, der havde hørt 
om hendes initiativ, og der-
for besluttede hun sig for 
lave et forløb, der kun var 
møntet på mindfulness og 
coaching.
I 2018 blev klinikken og 
køreskolen for stor en 
mundfuld at have samtidigt, 
og hun stod ved en skillevej. 
”Jeg kunne ikke være beg-
ge steder på én gang. Så 
jeg måtte vælge, hvad der 
bedst gav mening for mig 
i mit liv på det tidspunkt,” 
fortæller hun. Valget land-
ede på coaching og mindful-
ness, og hun lukkede Trend 
Driving i 2019. I dag driver 
hun sin klinik, Trind Mind, fra 
hjemmet, hvor hun nyder at 
have en masse friheder, og 
hvor hun selv kan disponere 
sin tid og veksle mellem at 
være terapeut og være mor 
for sine to drenge. 

Det mentale helbred
Dem, der kommer i klinikken 
i dag, er ofte mennesker, 
der har stress, angst eller 
nogen, som sidder fast i 
sit liv og har brug for nogle 
nye redskaber til at gribe 
fremtiden. Lones klinik er 
indrettet med hyggelige, 
bløde møbler, hvor hun kan 
hjælpe klienter gennem 
coaching og samtaler, men 
derudover bruger hun også 
meditation, som et vigtigt 
redskab til at få styr på 
tankerne. 

”Luk øjnene,” starter Lone. 
”Tag en dyb indånding, pust 
ud. Fokusér på din vejr-
trækning. Fokusér på, at du 
bare skal være her lige nu.” 
Lone fortæller, at medita-
tionen kan bruges som et 
værktøj til at tage en pause 
i hverdagen. Det kan ses på 
linje med motion, hvor man 
her aktivt vælger at sætte 

tid af til at arbejde med sit 
mentale helbred.
”Det hjælper med, at man 
bliver bedre til at være til 
stede i nuet. Det kan være 
med til, at man lige nyder 
et glas vin endnu mere 
eller fordyber sig i en sam-
tale i endnu højere grad. På 
den måde giver meditation 
livskvalitet,” fortæller hun.

Plads til særlige behov
Lone har dog ikke helt slup-
pet sin køreskolepraksis, 
for som hun selv siger, er 
der stadig en masse unge 
mennesker med særlige 
behov, der ikke kan finde sig 
til rette på et almindeligt 
køreskolehold.
”Der er ikke altid tid til at til-
rettelægge undervisningen 
individuelt på de almene 
hold, hvilket kan gøre det 
svært for enkelte at følge 
med eller føle sig tilpas”, 
siger Lone og fortsætter: 
”Jeg har haft rigtig mange 
unge med udfordringer 
som ADD, ADHD, autisme 
og døvhed. Det er unge, 
der indimellem har brug for 
lidt mere tid, rummelighed 
og særligt brug for at føle 
sig godt tilpas i rummet,” 
forklarer Lone.

Den lille køreskolepraksis 
er dog ikke noget, som hun 
reklamerer for. Men hun ved 
at behovet fortsat er der, 
for udfordrede unge dukker 
fortsat op på dørtærsklen 
for at komme i Lones køres-
kole, efter at de har hørt, at 
hun tager hånd om unge 
med særlige behov.
Hun fortæller, at hun nu har 
mellem tre og seks unge 
om året, som hun hjælper 
med at få erhvervet sig et 
kørekort. Det er derfor kun 
en meget lille brøkdel af 
hendes virksomhed i dag, 
og størstedelen er fortsat 
mindfulness og coaching. 
I fremtiden drømmer hun 
om at rykke klinikken ud af 
hjemmet og ind i et fæl-
lesskab med andre i samme 
branche.



Bente Christensen, Dorthe Nitzsch, Henny Nørgaard og Michael Svendstrup Grarup.

Af Helena Ravnsbæk

I Hasseris Bymidte deler 
Naturzonen v. Bente Chris-
tensen, Aalborg Osteopati 
v. Michael Svendstrup Gra-
rup, Bymidtens Fodpleje v. 
Dorthe Nitzsch og Psykoter-
apeut MPF Henny Nørgaard 
gang. 

Hver har de et lokale, hvor 
de udfører deres profes-
sion, men venteværelset og 
tekøkkenet er fælles. Og så-
dan har det været de sidste 
20 år.

”Det betyder rigtigt meget 
at dele gangen med de an-
dre. Vi fire har jo kendt hi-
nanden i rigtigt mange år. Vi 
kender hinandens baggrund 
og familier. Det er bare et 
rart og varmt miljø at komme 
i. Men det er slet ikke til at 
forstå, at der er gået 20 år,” 
siger psykoterapeut Henny 
Nørgaard. 

Jubilæum
For 20 år siden fandt Bente 
Christensen, Dorthe Nitzsch 
og Henny Nørgaard sam-
men på gangen i Hasseris 
Bymidte, hvor der i det fjerde 
lokale befandt sig en massør. 
Men da massøren rykkede 
ud for 10 år siden, fik be-
handlergangen hurtigt en ny 
beboer i Micheal Svendstrup 
Grarup.
”For 10 år siden stod jeg og 
skulle finde et nyt lokale. Jeg 
vidste, at der var et ledigt 
rum her, så jeg skyndte mig 

herud i en fart og spurgte, 
om jeg måtte få det. Og det 
måtte jeg heldigvis gerne,” 
siger osteopat og atlasspe-
cialist Micheal Svendstrup 
Grarup.

De fire behandlere har derfor 
alle sammen jubilæum i år – 
både 10 og 20 års. Det bliver 
fejret med, at de fire tager 
ud og spiser sushi sammen, 
hvor de - i modsætning til 
den travle dagligdag - har 
god tid til at få talt sammen.

Fællesskabet 
Når man kommer ind på gan-
gen i Hasseris Bymidte, er 
det tydeligt, at de fire behan-
dlere har det godt sammen. 
Der er en særlig glæde ved 
at dele de fysiske rammer 
med hinanden. Og fodtera-
peut Dorte Nitzsch fortæller, 
at der også er fordele ved de 
fire har hver sit at byde ind 
med.
”Det kan jo godt være en-
somt, hvis man bare havde 
sin klinik hjemme ved sig selv, 
men her har vi hinanden. Vi 
har kollegaer at sparre med, 
og så giver det jo også nogle 
kunder til hinanden,” siger 
fodterapeut Dorte Nitzsch. 
Bente Christensen tilføjer: 
”Der er mange, der benytter 
os alle fire, fordi her er man 
vant til at komme. Vi vejleder 
selvfølgelig vores patienter i, 
at de får den bedste behan-
dling, så hvis jeg kan mærke, 
at nogen har brug for noget, 
som de andre kan tilbyde, så 
henviser jeg til dem.”

Naturzonen
Bente Christensen tilbyder 
akupunktur og zoneterapi, 
og derudover er hun certifi-
ceret hormonbehandler. Ved 
første møde med klienten 
vurderer hun, om kombi-
nationen af zoneterapi og 
akupunktur kan løse ubal-
ancerne, eller om det kræver 
en hormonudredning.
”Det er primært kvinder, der 
kan få ballade med hormon-
erne,” fortæller hun. ”Mænd 
er mere stabile, hvor kvinder 
svinger i hormonbalancen 
hele tiden. Jeg tager en test 
og ser på, hvordan hormon-
erne ligger. Ud fra hormon-
testen vejleder jeg i, hvilken 
kost og næringsstoffer, vi-
taminer og mineraler og bio-
identiske naturlige hormon-
er, der er behov for, for at få 
kroppen tilbage i balance,” 
siger Bente Christensen. 
I forbindelse med hormonbe-
handlingen hjælper hun især 
kvinder i overgangsalder, 
unge kvinder i fertilitetsbe-
handling, kvinder, der lider 
af endometriose eller PCO, 
og yngre kvinder, der har un-
dermineret sin egen produk-
tion af hormoner ved at have 
fået p-piller gennem mange 
år.

Osteopat og atlas- 
specialist
I lokalet ved siden af har 
Micheal Svendstrup Grarup 
sin klinik, og han bidrager 
til behandlergangen med 
osteopati og atlasbehan-
dlinger, hvor han er én ud 

af kun fem atlasspecialister 
i Danmark. Han behandler 
bl.a. hovedpine, ryg- og skul-
dersmerter, bækkensmerter 
og hælsporer med en kor-
rektion af den øverste na-
kkehvirvel og følger op med 
de osteopatiske manipula-
tionsteknikker, der fokuserer 
på kroppens led, muskler og 
bindevæv. 
”Som atlasspecialist arbejder 
man ud fra en opfattelse af, 
at vi har én knogle i krop-
pen - den øverste nakke-
hvirvel - der typisk er årsag 
til en hel række gener. Hvis 
vi kan behandle den på den 
rette måde, vil man ofte op-
leve, at mange af de andre 
gener forsvinder bagefter,” 
fortæller han og forklarer, 
at kombinationen mellem de 
to behandlingsformer kom-

plimenterer hinanden rigtig 
godt. ”Når man først laver en 
atlasbehandling, vil det ofte 
være nemmere at gennem-
føre de osteopatiske inter-
ventioner, og de vil have 
meget større og hurtigere 
resultater,” siger Micheal 
Svendstrup Grarup.

Psykoterapeut og forfat-
ter
Henny Nørgaard er psykoter-
apeut MPF, og hun holder 
til midt på gangen. Hendes 
lokale er et trygt og fortro-
ligt rum, hvor børn, unge og 
voksne kan dele sine be-
kymringer. 
”Mange kommer her, hvis 
de pludseligt står i en an-
derledes livssituation. Hvis 
mor og far er blevet skilt, 
eller man som voksne er ved 
at gå fra hinanden, eller hvis 
man har mistet noget eller 
nogen, der har haft stor be-
tydning,” forklarer Henny 
Nørgaard.
Gennem samtaleterapi 
hjælper hun med at få ro 
på tanker og følelser og 
finde nye måder at være 
i verdenen på. ”Samtalen 
kan jo ikke ændre livssitua-
tionen, men vi kan komme til 
at leve et lettere liv, der giver 
mening at få ord på,” siger 
hun. 
På bordet har hun bør-
nebøger liggende, som hun 
selv har skrevet. De bruges 
som en hjælp til at få situa-
tionerne ned i børnehøjde, 
og med bl.a. ”Spiser de også 
spaghetti i Himlen?” og ”Mor 
og far er skilt – historien om 
mor og far og mig” kan hele 
familien få sat ord på be-
kymringer og sorg. ”Min til-
gang er, at hverken barnet, 
mor eller far er problemet, 
men nogle gange kan man 
blive ramt af et problem eller 
en bekymring, og det kan 
vi hjælpe hinanden med at 

gøre noget ved,” siger Henny 
Nørgaard. 

Bymidtens Fodpleje
I det fjerde lokale på behand-
lergangen holder Dorthe 
Nitzsch til med sin fodple-
jeklinik. Når kunderne kom-
mer forbi hos hende, tager 
hun sig god tid til at bade 
fødderne, klippe og slibe 
negle og fjerne ligtorne. 
Men det er næsten endnu 
vigtigere for hende, at 
kunderne har det godt, mens 
de sidder i stolen. 
”Jeg får besøg af en kunde 
om lidt, der sætter pris på, at 
jeg har en kop kakao klar til 
hende. Jeg har mange ældre 
kunder, og måske er jeg den 
eneste de snakker med den 
dag. Så det er vigtigt for mig, 
at de har det godt her,” siger 
hun og fortæller, at både 
mænd og kvinder kommer 
hos hende for at forkæle 
sine fødder.
”Rigtigt mange mænd er 
helt vildt beklemte, når de 
kommer første gang. Her 
forsøger jeg at gøre en dyd 
ud af at få dem til at føle sig 
godt tilpas og trygge, og så 
ser jeg jo ofte, at de kommer 
tilbage, fordi det er jo ikke så 
slemt. Det er dejligt,” siger 
hun og smiler.

Bymidtens behandlere
De fire behandlere er enige 
om, at de fortsætter på 
gangen, så længe det er 
muligt. Fælles mener de, at 
beliggenheden i Hasseris 
Bymidte er god, hvor der 
er gratis parkering, og så er 
mange af kunderne lokale. 
Om det bliver til 20 år mere, 
tror de nu ikke, men de ser 
i hvert fald tilbage på de 
første 20 (og 10) år med fire 
store smil.

Fire jubilarer i Bymidten: 20 år på samme gang
Selvom de har hver deres faglighed og hver deres patienter, deler de fire behandlere på samme gang mere end blot venteværelse  
og tekøkken, for gennem 20 år har de ageret som trofaste kollegaer for hinanden.  

Aalborgfodterapi.dk
Statsautoriseret fodterapeut

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

Passer du  
på dine  
fødder?

- der er stadig  
ledige tider  

til dig i februar.
 

Ring og bestil tid på:
20 82 83 41

Online booking:  
www.aalborgfodterapi.dk



Tina Marie Aarup er Uddannelseskonsulent og Frivilligkoordinator ved Aalborg Universitetshospital.

Af Helena Ravnsbæk

Sygehuset er en travl ar-
bejdsplads, hvor læger og 
sygeplejersker plejer og 
behandler mange patien-
ter i løbet af arbejdsdagen. 
Tina Marie Aarup, Uddan-
nelseskonsulent og Frivil-
ligkoordinator på Aalborg 
Universitetshospital, plejer 
at sammenligne det med en 
lufthavn. 

”Man træder ind i et hus, 
hvor der er travlt, og alle har 
en opgave og går fra A til B. 
Det kan godt minde om en 
lufthavn, hvor der kommer 
rigtigt mange mennesker 
igennem, og det kan være 
forvirrende for mange. Men 
hvis man lige får fat i en med 
en blå vest, så er man sikker 
på, at man nok skal nå sit fly,” 
siger hun.
Og det er her de frivillige 
kommer ind i billedet i Aal-
borg Universitetshospital. 
De frivillige er en forlæn-
gelse af de pårørende, der 
er med til at skabe ro, sidde 
med patienten på stuen eller 
i venteværelset eller følge 
vedkommende rundt til for-
skellige afdelinger. 

Kalder på mere omsorg
Tina Marie Aarup viser den 
mørkeblå vest frem. På brys-
tet hænger et hvidt skilt, og 
hvis man ikke får øje på det 

i første omgang, så står der 
med store bogstaver på ryg-
gen: Frivillig.
Hun koordinerer til dagligt 
de 140 frivillige på Sygehus 
Nord og Syd samt i Hobro, 
som er en afgørende enhed 
på sygehusene, for at pati-
enter og pårørende kan føle 
sig hørt, set og trygge. 

”De frivillige får så meget 
ros - både af patienterne og 
af personalet. Patienterne 
er taknemlige for, at nogen 
har lyst og tid til at snakke 
med dem, og personalet på 
afdelingerne efterspørger 
de frivilliges hjælp af samme 
grund,” fortæller Tina Marie 
Aarup til hasserisavis.dk. 

”De fleste læger og sygeplej-
ersker ville jo gerne have, at 
der var ressourcer til, at man 
kunne sidde og få den gode 
samtale med patienterne og 
have overskuddet til, at ing-
en ville føle sig alene eller 
efterladte. Det har person-
alet bare ikke altid ressour-
cer til,” forklarer hun. 

Tid til den enkelte pa-
tient
Men heldigvis findes en 
masse ildsjæle, der har over-
skuddet til at udfylde rollen 
som en ekstra pårørende 
for patienterne. Som frivillig 
har man faste vagter på fire 
timer om ugen eller fire tim-
er hver anden uge, hvor man 
møder ind enten om formid-
dagen eller eftermiddagen. 
De frivilliges opgaver skal 
ses på lige fod med de 
pårørendes rolle, hvor man 
ikke tager sig af de sund-
hedsfaglige arbejdsopgaver, 
men i stedet for giver sig 
tid til at sætte sig ned og 
snakke med den enkelte 
patient eller følge vedkom-
mende hen til forskellige af-
delinger.

”Det tror jeg ikke, der ellers 
nogensinde ville blive res-
sourcer til,” erkender Tina 
Marie Aarup og fortsætter:
”Men de frivillige har ikke 
andet end tid. Det er ikke, 
fordi man behøver at skulle 
snakke sammen. Det kan 
også være, at man bare 
synes, at det er hyggeligt, 
at man kan sidde og strikke 
sammen eller se en hånd-
boldkamp i fjernsynet. Det 
er alle de små ting, som man 
kan skrue på, som har så stor 
betydning for patienterne,” 
fortæller hun. 

To typer frivillige
På Aalborg Universitetshos-
pital er der to typer frivillige, 
hvor nogen er tilknyttet for-
skellige afsnit, mens andre 

befinder sig på de åbne are-
aler. 

På afsnittene kan opgaverne 
være, at man skal sidde med 
nogen, spille et spil, læse op 
af en bog, strikke eller drikke 
en kop kaffe, hvor man på de 
åbne arealer snakker mere 
med dem, der kommer ind 
ad døren og følger patienter 
derhen til, hvor de skal være.
”Hvis man som pårørende 
fx ikke kan finde parker-
ingsplads tæt på døren, og 
man har en syg mor, der ikke 
kan gå ret langt og ikke kan 
være alene, kan man ringe til 
de frivillige. Så kommer den 
frivillige ud og tager imod 
moren og er sammen med 
hende, indtil den pårørende 
har fået parkeret bilen og 
kommer tilbage,” forklarer 
Tina Marie Aarup. 

Det er Tina Marie Aarup, der 
koordinerer de frivillige, og 
første gang hun mødes med 
en ny frivillig, vurderer hun, 
om vedkommende bedst vil 
passe ind på de åbne arealer, 
hvor der sker lidt mere, eller 
om vedkommende bedst 
passer ind på et bestemt af-
snit, hvor tempoet er noget 
lavere.

”De frivillige er fra 18 år og 
op efter. De fleste er over 
70, men der kommer også 
nogen, der har arbejde ved 
siden af, hvor de har lyst og 
overskud til måske at komme 
måske kun hver 14. dag og 
tage fire timer som frivillig.”

Små ting, stor betydning
”Vi søger jo hele tiden flere 
frivillige. Det er de bittesmå 
ting, som de frivillige gør, 
der har kæmpestor betyd-
ning for både patienter og 
pårørende,” fortæller Tina 
Maria Aarup, der understre-
ger, at især når det nye Aal-
borg Universitetshospital i 
Aalborg Øst står færdigt, er 
der brug for ekstra mange 
frivillige hænder.

Som frivillig skal man være 
lyttende og nærværende, 
og man bliver tilknyttet en 
gruppeleder, hvor man bliv-
er vist til rette, får et skab 
og en fast vagtplan. Deru-
dover får man som frivillig et 
måltid mad på sin vagt, der 
består af en lille lun ret eller 
to stykker smørrebrød.

Har du fire timer i ugen eller 
hver anden uge, hvor du har 
overskud til at skabe ro og 
hjælpe til på sygehuset, er 
du velkommen til at kontak-
te Tina Marie Aarup pr. mail: 
tma@rn.dk.

Efterspørgsel på ekstra omsorg til sygehusets patienter 
Aalborg Universitetshospital mangler frivillige, der har tiden og roen til at give ekstra opmærksomhed til den enkelte patient.

Har du fået tjekket dine 
hormoner?

• Hedeture 

• Tørre slimhinder 
• Dårlig søvn 
• Tristhed 
• Blære problemer 
• PMS 
• Migræne

NHT® Naturlig Hormonterapi
- Din garanti for forskningsbaseret vejledning

NATURZONEN.com
Hasseris Bymidte 3 - tlf. 98 11 02 33

Bente Christensen 
Certificeret  

NHT®-hormonvejleder

Få test og vejledning i brug af  
bio-identiske hormoner og naturlige næringsstoffer

Kontakt  

mig for 15 min. 

GRATIS  

samtale



Oplys rejsekoden ”HASSERISAVIS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

hasserisavis.dk

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. 
Afbestillingforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. 
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.  Rejsekode: HASSERISAVIS

KØR SELV-FERIE
I SAMARBEJDE MED

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

3.149,-
Pris uden rejsekode 3.449,-
Pristillæg 29.6.-12.7., 20.8.-9.9.  

og 5.11-20.12.: 450,-
13.7.-19.8.: 650,-

• 4 overnatninger
• 4 x champagnebrunch
• 4 x 4-retters middag/buffet
• Fri entre til hotellets wellness
• Værdibevis til wellness på EUR 20,-
• Fordelskortet Zell am See-Kaprun 

Sommerkarte med fri entre til  
bjergbaner, friluftsbade m.m.  
(15. maj-31. oktober)

Wellnessferie i Østrig
Das Alpenhaus Kaprun HHHH i Kaprun, Salzburgerland
Hvis I fornemmer et skær af rosa luksus, når I tjekker 
ind på Das Alpenhaus Kaprun, er det ikke helt ved siden 
af. Dette elegante hotel er indrettet med henblik på at 
give det voksne publikum en følelse af velvære fra start 
til slut, og på jeres værelse venter bløde badekåber og 
alle muligheder for at komme helt ned i gear. Det kan an-
befales at efterlade jeres digitale devices her og stile di-
rekte mod hotellets lækre spaafdeling, hvor man kan til-
bringe timer i saunalandskabet og poolområderne, mens 
øjnene finder hvile på det 3.203 meter høje bjergmassiv; 
Kitzensteinhorn. 

Ankomst søndag 16.4.-17.12.2023.

3 nætter fra 3.099,-
7 nætter fra 6.099,-

Kurafgift EUR 2,05 pr. person (fra 15 år) pr. døgn.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-14 år ½ pris. 
1 barn 15-17 år 20 % rabat. Maks. 1 barn pr. værelse.

God børnerabat

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.499,-
Pris uden rejsekode 2.649,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag på  
 Restaurant Holger
• 1 x 5-retters årstidens menu  
 på opholdets anden aften

Gastroophold i Skagen
Color Hotel Skagen HHHH i Nordjylland
Glæd jer til en luksuriøs miniferie i Skagen, hvor I skal 
forkæles med smagsoplevelser! På ankomstdagen 
får I serveret en lækker 2-retters velkomstmiddag, og 
højdepunktet bliver dagen efter den sæsonafstemte 
5-retters middag, som ligeledes skal nydes i hotellets 
stilfulde Restaurant Holger. I er tjekket ind på det flotte, 
4-stjernede Color Hotel Skagen, som lægger ramme til 
jeres gourmetophold med lidt ekstra luksus og komfort. 
Her begynder dagen med en solid morgenbuffet, og in-
den I går til bords over middagen på Restaurant Holger, 
kan I nyde et glas i baren, hvor huspianisten ofte sætter 
stemningen med lidt klassiske toner.

Valgfri ankomst 31.3.-28.6.2023.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

3 nætter 2.999,-

Pris pr. pers. i dbl./enk. værelse  

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

Pristillæg 1.5.-30.9.: 200,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag på   
 slotsrestauranten La Grue 
   med udsigt mod slotsparken
• Fri greenfee uden tidsbestilling 
   til slottets golfbane inkl.  
 ankomst- og afrejsedag 

Romantisk slotsferie med golf
Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland
Schloss Krugsdorf ligger i den lille landsby Krugsdorf i 
Mecklenburg-Vorpommern tæt ved grænsen til Polen. 
Slottets historie går 500 år tilbage i tiden, og dengang 
blev her opført en ridderborg, som senere blev til et ade-
ligt slot. I dag er slottet blevet renoveret fra yderst til ind-
erst til glæde for gæster med forkærlighed for romantik 
og stemning, og golfentusiasterne kan blandt andet bol-
tre sig på drivingrangen og en 18-huls mesterskabsbane.

Ankomst søndag til torsdag frem til 20.12.2023.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

3 nætter fra 1.799,-4 nætter fra 2.349,-

Suite mod tillæg fra 100,-

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.849,-
Pris uden rejsekode 1.999,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 2-retters middag
• Fast lavpris på spa-entre inkl.
 forfriskninger, badetøfler og
 lån af badekåbe
•  Rabat på greenfee

En oase på Sydfyn
Hotel Faaborg Fjord Spa & Wellness HHH

Her bor I på første parket til det sydfynske øhav og 
alle Fyns fristelser: Hotel Faaborg Fjord kan blive 
årets bedste ferieoplevelse på et weekendophold el-
ler en sommerferie med sol og strand i Danmarks 
dejligste hjørne. I bor lige ned til vandet, hvor hotel-
lets egen badebro byder sig til på lune sommerdage, 
og den smukke havudsigt kan også nydes fra hotellets 
restaurant, hvor I skal begynde og slutte dagen over 
et godt måltid. Er I til luksuriøse spa-oplevelser, kan 
I benytte jeres gæsterabat og booke selvforkælelse i 
hotellets flotte, nye wellnesscenter med alt fra lækre 
saunaer til spabade. Besøg også Egeskov Slot! (22 km).  

Ank. man.-tors. t.o.m. 23.3. samt valgfri  27.3.-18.12.2023.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

2 nætter 1.299,- Sommerferie: 5 nætter 2.799,-

Værelse med balkon

Værelse med  
balkon eller terrasse

Oplys rejsekoden ”HASSERISAVIS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

hasserisavis.dk

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. 
Afbestillingforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. 
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.  Rejsekode: HASSERISAVIS

KØR SELV-FERIE
I SAMARBEJDE MED

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

3.149,-
Pris uden rejsekode 3.449,-
Pristillæg 29.6.-12.7., 20.8.-9.9.  

og 5.11-20.12.: 450,-
13.7.-19.8.: 650,-

• 4 overnatninger
• 4 x champagnebrunch
• 4 x 4-retters middag/buffet
• Fri entre til hotellets wellness
• Værdibevis til wellness på EUR 20,-
• Fordelskortet Zell am See-Kaprun 

Sommerkarte med fri entre til  
bjergbaner, friluftsbade m.m.  
(15. maj-31. oktober)

Wellnessferie i Østrig
Das Alpenhaus Kaprun HHHH i Kaprun, Salzburgerland
Hvis I fornemmer et skær af rosa luksus, når I tjekker 
ind på Das Alpenhaus Kaprun, er det ikke helt ved siden 
af. Dette elegante hotel er indrettet med henblik på at 
give det voksne publikum en følelse af velvære fra start 
til slut, og på jeres værelse venter bløde badekåber og 
alle muligheder for at komme helt ned i gear. Det kan an-
befales at efterlade jeres digitale devices her og stile di-
rekte mod hotellets lækre spaafdeling, hvor man kan til-
bringe timer i saunalandskabet og poolområderne, mens 
øjnene finder hvile på det 3.203 meter høje bjergmassiv; 
Kitzensteinhorn. 

Ankomst søndag 16.4.-17.12.2023.

3 nætter fra 3.099,-
7 nætter fra 6.099,-

Kurafgift EUR 2,05 pr. person (fra 15 år) pr. døgn.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-14 år ½ pris. 
1 barn 15-17 år 20 % rabat. Maks. 1 barn pr. værelse.

God børnerabat

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.499,-
Pris uden rejsekode 2.649,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag på  
 Restaurant Holger
• 1 x 5-retters årstidens menu  
 på opholdets anden aften

Gastroophold i Skagen
Color Hotel Skagen HHHH i Nordjylland
Glæd jer til en luksuriøs miniferie i Skagen, hvor I skal 
forkæles med smagsoplevelser! På ankomstdagen 
får I serveret en lækker 2-retters velkomstmiddag, og 
højdepunktet bliver dagen efter den sæsonafstemte 
5-retters middag, som ligeledes skal nydes i hotellets 
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• 1 x 2-retters middag på  
 Restaurant Holger
• 1 x 5-retters årstidens menu  
 på opholdets anden aften

Gastroophold i Skagen
Color Hotel Skagen HHHH i Nordjylland
Glæd jer til en luksuriøs miniferie i Skagen, hvor I skal 
forkæles med smagsoplevelser! På ankomstdagen 
får I serveret en lækker 2-retters velkomstmiddag, og 
højdepunktet bliver dagen efter den sæsonafstemte 
5-retters middag, som ligeledes skal nydes i hotellets 
stilfulde Restaurant Holger. I er tjekket ind på det flotte, 
4-stjernede Color Hotel Skagen, som lægger ramme til 
jeres gourmetophold med lidt ekstra luksus og komfort. 
Her begynder dagen med en solid morgenbuffet, og in-
den I går til bords over middagen på Restaurant Holger, 
kan I nyde et glas i baren, hvor huspianisten ofte sætter 
stemningen med lidt klassiske toner.

Valgfri ankomst 31.3.-28.6.2023.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

3 nætter 2.999,-

Pris pr. pers. i dbl./enk. værelse  

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

Pristillæg 1.5.-30.9.: 200,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag på   
 slotsrestauranten La Grue 
   med udsigt mod slotsparken
• Fri greenfee uden tidsbestilling 
   til slottets golfbane inkl.  
 ankomst- og afrejsedag 

Romantisk slotsferie med golf
Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland
Schloss Krugsdorf ligger i den lille landsby Krugsdorf i 
Mecklenburg-Vorpommern tæt ved grænsen til Polen. 
Slottets historie går 500 år tilbage i tiden, og dengang 
blev her opført en ridderborg, som senere blev til et ade-
ligt slot. I dag er slottet blevet renoveret fra yderst til ind-
erst til glæde for gæster med forkærlighed for romantik 
og stemning, og golfentusiasterne kan blandt andet bol-
tre sig på drivingrangen og en 18-huls mesterskabsbane.

Ankomst søndag til torsdag frem til 20.12.2023.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

3 nætter fra 1.799,-4 nætter fra 2.349,-

Suite mod tillæg fra 100,-

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.849,-
Pris uden rejsekode 1.999,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 2-retters middag
• Fast lavpris på spa-entre inkl.
 forfriskninger, badetøfler og
 lån af badekåbe
•  Rabat på greenfee

En oase på Sydfyn
Hotel Faaborg Fjord Spa & Wellness HHH

Her bor I på første parket til det sydfynske øhav og 
alle Fyns fristelser: Hotel Faaborg Fjord kan blive 
årets bedste ferieoplevelse på et weekendophold el-
ler en sommerferie med sol og strand i Danmarks 
dejligste hjørne. I bor lige ned til vandet, hvor hotel-
lets egen badebro byder sig til på lune sommerdage, 
og den smukke havudsigt kan også nydes fra hotellets 
restaurant, hvor I skal begynde og slutte dagen over 
et godt måltid. Er I til luksuriøse spa-oplevelser, kan 
I benytte jeres gæsterabat og booke selvforkælelse i 
hotellets flotte, nye wellnesscenter med alt fra lækre 
saunaer til spabade. Besøg også Egeskov Slot! (22 km).  

Ank. man.-tors. t.o.m. 23.3. samt valgfri  27.3.-18.12.2023.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

2 nætter 1.299,- Sommerferie: 5 nætter 2.799,-

Værelse med balkon

Værelse med  
balkon eller terrasse

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17.
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Rejsekode: HASSERISAVIS
 



Skelagervej 375 A-K . 9000 Aalborg
www.hasserisgaardcenter.dk

Har du ondt 
i sundheden?
Alle sundhedsspecialister samlet et sted

Hasserisgaard Centret er med sine mere end 
3.000 kvm erhvervsareal en af de største 
erhvervs- og sundhedscentre i Aalborg.

Centret omfatter 14 erhvervs- og sundheds-
virksomheder.

Henrik Trenskow flytter ind i sin nye bedemandsforretning den 15. marts.

Af Helena Ravnsbæk

Henrik Trenskow er ved at 
renovere de nye lokaler til 
sin bedemandsforretning. 
Forretningen flyttes fra Jens 
Bangs Gade til det mere 
synlige Vesterbro 50, og 
indehaver Henrik Trenskow 
glæder sig. 

”Jeg glæder mig til at få det 
indrettet ordentligt. I baglo-
kalet vil jeg gerne gøre det 
lidt hyggeligt med en sofa, 
så folk kan komme ind, sidde 
og falde til ro og snakke stille 
og roligt med mig.”

I 2020 startede Henrik 
Tenskow som selvstændig 

bedemand efter fem år hos 
Begravelse Danmark, hvor 
han begyndte efter at have 
taget beslutningen om at 
skifte spor i sit arbejdsliv.
”Hvorfor lige bedemand?” 
spørger hasserisavis.dk Hen-
rik Trenskow. Han smiler 
skævt, for det var heller ikke 
lige det, han selv gik med i 

tankerne, da han overvejede 
et karriereskifte tilbage i 
2014.

Bag tæppet
Henrik Trenskow er vokset 
op på de skrå brædder på 
Fyn. Naturligt fulgte han i 
sin fars fodspor som skue-
spiller og har optrådt på 

forskellige teatre landet 
over. Men i 2014 blev Hen-
rik Trenskow det, som han 
selv kalder for ”scenetræt”. 
Selvom publikum klappede 
efter forestillingerne, kunne 
Henrik Trenskow ikke læn-
gere finde motivationen for 
at stå på scenen, og han be-
gyndte derfor at undervise i 
scenekunst som et alterna-
tiv.

”Grunden til, at jeg begyndte 
at undervise, var fordi, at jeg 
godt kunne lide at stille mig 
selv til rådighed. Det blev 
elevernes vej, der var den 
vigtige,” fortæller han.

Ud af boksen
Mens Henrik Trenskow af-
søgte nye veje ved også at 
tage en uddannelse inden-
for ledelse og projektstyring, 
mødte han op til en bisæt-
telse og faldt i snak med sin 
kammerat, der lige havde 
mistet sin far.
 
”Han spurgte mig, hvad jeg 
så skulle med mit liv, og 
jeg svarede, at det vidste 
jeg ikke. Han spurgte så: 
’Har du nogensinde over-

vejet at blive bedemand?’” 
husker Henrik Trenskow, og 
fortæller, at han så på ven-
nen og svarede: ”Nej, det har 
jeg godt nok ikke.” Kammer-
aten tilføjede, at han syntes, 
at Henrik burde overveje det, 
fordi han jo netop havde sid-
det over for en bedemand i 
forbindelse med bisættel-
sen af sin far, og han mente, 
at Henrik ville egne sig godt 
til det. 

”Det var helt ude af boksen. 
Men jo mere jeg efterføl-
gende tænkte over det, gav 
det mere og mere mening. 
En bedemand står jo netop 
til rådighed for mennesker, 
hvis arbejde virkelig kan gøre 
en forskel.” 

Hvor finder man en af-
død?
Henrik Trenskow besluttede 
sig for, at han ville forsøge 
at forfølge sin nye idé for 
fremtiden. Han var ikke 
nervøs for at skulle have en 
samtale med de pårørende 
om ønsker til begravelsen 
eller bisættelsen og heller 
ikke for, om han var i stand 
til at organisere det hele og 

Bæredygtig bedemand i nye lokaler
Hvis man sagde til Henrik Trenskow for ti år siden, at han ville ende som bedemand på Vesterbro, ville han nok ikke helt tro på det.  
Fra 15. marts rykker han i nye lokaler og kunne ikke drømme om et job, der passede bedre til ham.



BYMIDTEHASSERIS

Velkommen til 
Hasseris Bymidte 
– et naturligt centrum i Hasseris

Bymidten - her kan du 
handle dagligvarer og
i specialbutikker et 
og samme sted.

2 TIMERS GRATIS
PARKERING

få det ud af klappen på da-
gen. Men så var der lige det 
med den afdøde. ”Jeg anede 
jo ikke, om jeg overhovedet 
kunne håndtere en afdød,” 
siger Henrik Trenskow. Han 
grublede lidt over det, for 
hvordan finder man ud af 
det? 
Det viste sig, at hans stud-
iekammerat på ledelsesud-
dannelsen skulle være ham, 
der havde svaret. Hans 
navn var Jesper, og han var 
tilfældigvis tillidsmand for 
samtlige portører på Aalborg 
Sygehus.

”Han skaffede mig fire uger 
i sygehuskapellet. Jeg fore-
stillede mig, at det, jeg skulle 
finde ud af, var, hvordan man 
vasker og giver en afdød 
tøj på og hvordan man læg-
ger vedkommende i kiste,” 
fortæller Henrik Trenskow.

Obduktioner i kapellet
Hjertet sad godt oppe i 
halsen, da Henrik Trenskow 
første gang satte sine ben i 
sygehuskapellet. Dagen for-
inden havde Jesper ringet og 
fortalt, at sygehuskapellet 
jo ikke kun var et sted, hvor 
man sørgede for, at afdøde 
blev vasket og påklædt, in-
den vedkommende blev lagt 
i kisten, men det var også 
et sted, hvor man foretog 
ligsyn og obduktioner sam-
men med politiet og embed-
slæger.

”Jeg var noget spændt på, 
hvad dagen ville byde på. 
Men jeg blev modtaget godt, 
og de var jo klar over på ka-
pellet, at man ikke bare kan 
tage en mand fra gaden 
med ind til at obducere et 
barn første dag. Det foregik 
i små skridt, men jeg nåede 
at være med til det hele på 
de fire uger. Og jeg fandt 
ud af, at jeg sagtens kunne 
håndtere en afdød,” husker 
han og fortsætter:

”En ældre kapelassistent 
sagde til mig en dag: ’De 
afdøde er mennesker, der 
har haft et liv, stået op om 
morgenen, taget tøj på og 
taget vare på sig selv. Nu 
kan de ikke længere, så der-
for hjælper vi dem den aller-
sidste gang.’ Den respekt, 
som kapelassistenterne har 
for deres arbejde, gør arbej-
det smukt og æstetisk på en 
måde,” fortæller Henrik Tren-
skow, der havde stor gavn 
af de fire uger på sygehus-
kapellet, som var med til at 
forme ham som bedemand 
med stor respekt for sit ar-
bejde.

Forretning med egne 
værdier
På Vesterbro er Henrik Tren-
skow ved at få de sidste 
aftaler med håndværkere 
på plads, så han kan at slå 
dørene op til sin spritnye be-

demandsforretning den 15. 
marts. I dag har han været 
bedemand i otte år, og han 
har fundet sit kald i livet. 
Men helt fra starten havde 
han også en ambition om at 
være med til at udvikle be-
gravelsesforretningen med 
bæredygtige alternativer i 
kataloget. Her viser Henrik 
Trenskow bl.a. orbitkisten, 
der består af 80 % mindre 
træ end den traditionelle 
trækiste, og urner af uld, 
som er håndlavet af uld fra 
får på Fyn.

”Når man starter for sig selv, 
kan man få lov til at sætte 
fokus dér, hvor man synes, 
det er vigtigt. For mig, der 
er far til to drenge på 12 og 
14, tænker jeg på planetens 
fremtid. Det er ikke, fordi jeg 
er hellig, men jeg synes, at 
det er vigtigt. Derfor har jeg 
valgt at sætte lidt fokus på 
det bæredygtige,” fortæller 
han.
 
Blomster på køl
Men da bæredygtighed som 
bekendt kan være en svær 
størrelse at blive klog på, 
ville Henrik Trenskow gerne 
bygge sin bæredygtige be-
demandsforretning op på 
reel viden. Han besluttede 
sig for at betale ”nogle kloge 
hoveder” for at beregne 
CO2-aftrykket på en klas-
sisk bisættelse med kiste, 
blomster, urne og transport. 
Konklusionen var overrask-
ende:

”Over 60 % af det samlede 
CO2-aftryk kommer fra blom-
sterne. Det er jo fordi, de gror 
i drivhuse i Afrika, bliver fløjet 
på køl til fx Amsterdam, bliv-
er omlæsset på kæmpestore 
lastbiler med køl, fragtet 
til Danmark og kørt ud til 
blomsterdekoratørerne – sta-
dig på køl,” fortæller Henrik 
Trenskow, der dog ikke men-
er, at blomsterne helt bør 
undlades.

”Vi bruger jo blomster, som 
en del af sorgen. Du kan jo 
se, hvad der sker, når en ung 
pige pludselig forsvinder på 
Vesterbro. Så lægger folk 
blomster for at vise respekt 
og tage afsked,” siger han. 

Kompensation af fri vilje
Derfor står den bæredygtige 
del af Henrik Trenskows 
begravelsesforretning som 
for egen regning, Han sæt-
ter en ære i at arrangere en 
begravelse eller bisættelse 
helt, som den afdøde og 
de pårørende ønsker, og de 
bæredygtige valg er ikke no-
get, de pårørende skal tage 
stilling til, medmindre de selv 
ønsker det.

”Det handler ikke om, at jeg 
skal sælge bæredygtige 
produkter. Det handler om, 
at familien skal få en god 

afsked med afdøde. Det, jeg 
har valgt at gøre, er, at jeg 
kompenserer for det CO2-
aftryk, som der måtte være, 
uafhængigt om familien 
vælger en bæredygtig kiste 
i pap eller ej. Det er heller 
ikke noget, som familierne 
betaler for med miljøafgifter 
eller noget. Det er noget, jeg 
gør af egen fri vilje, fordi jeg 
personligt synes, at det er 
vigtigt,” siger han.

Han kompenserer for kli-
maaftrykket ved bl.a. at 
støtte et projekt i Sichuan i 
Kina, der fjerner CO2 ved at 
bruge metan som energikil-
de, og dermed erstatte bru-
gen af kul og træ, samt ved 
at støtte et skovprojekt på 
Madagaskar, hvor man plant-
er Mangrovetræer, der op-
suger 4-5 gange mere CO2 
end de fleste andre træer.

’Adjø’ – Mit farvel
Den klimakompenserende 
bedemand glæder sig til at 
få større synlighed på sin 
forretning på Vesterbro, og 
med de nye lokaler håber 
han på, at folk også kommer 
ind direkte fra gaden og hen-
vender sig til ham. 

”Hvis man går med noget og 
tænker: ’Må man det?’, ’Kan 
man det?’ eller er man i tvivl 
om, hvordan noget foregår, 
så skal man bare komme ind,” 
siger han, for han vil gerne 
stå til rådighed og give sin 
erfaringer videre. 

Og i den forbindelse tager 
han telefonen frem fra lom-
men. Han har nemlig en god 
løsning på et digitalt alterna-
tiv til ’Min sidste vilje’-blan-
ketten, figureret i en app til 
telefonen, der hedder ’Adjø’. 
Via appen kan man tage still-
ing til alt fra kiste, salmer og 
gravøl i forbindelse med sin 
begravelse til oplysninger 
om forsikringer, testamente 
og kæledyr. Her kan man 
invitere familien til at få ad-
gang via deres telefoner, og 
man kan nemt redigere og 
tilføje ønsker løbende.

”Det behøver ikke at være 
en tung samtale at have, 
hvis man hjælper sin bed-
steforælder med at udfylde 
punkterne i Adjø. Så kan man 
tale om, hvorfor netop den 
salme betyder noget, og 
det giver anledning til nogle 
spændende historier, som 
man ikke kender til,” siger 
Henrik Trenskow og tilføjer, 
at han selvfølgelig også er 
behjælpelig i sådanne sam-
taler.



LOKAL OG ERFAREN 
BEGRAVELSESFORRETNING

Døgnvagt - uden aften eller weekendtillæg
Ring på tlf. 9620 1070

Maj-Britt & Per Strøm Hadsundvej 34 · Vejgaard

Bisættelse / Begravelse 1

8.575,-
+ tillæg for hospitalsafgift 

8 dages kredit

En hvid basis kiste

En assorteret urne

Kiste ilægning

En kørsel (inkl. 15 km)

Honorar (papirarbejde)

Tlf.: 9620 1070

Onsdag d. 1. marts kl. 14.30 – 16.30  
Kontaktklub med komponist Erik Sommer.
”Tid til sang, og sange til tiden”. Et højskoleforedrag 
med fortælling og sang. Erik Sommer er en aner-
kendt komponist og underviser. Mød op - gratis!

Onsdag d. 1. marts kl. 19.30 – 22.00  
”Folkekirkens Nødhjælp i Afrika”.
Førstehåndsbeskrivelse af situationen i det nordlige 
Kenya af Biskop Thomas Reinholt Rasmussen. Fol-
kekirkens Nødhjælp støtter bl.a. dette område ved 
sin Landsindsamling d. 12. marts. Fri entre.

Søndag d. 5. marts kl. ca. 11.30  
Fernisering af kunstudstilling ved  
billedkunstner Jette Dodensig.
Selvlært billedkunstner, hun maler abstrakt på akryl 
som det mest dominerende materiale, suppleret 
med oliepastel, tusch og blyant.
Møde kunstneren selv. Alle er velkomne.

Onsdag d. 8. marts kl. 19.30 – 21.30 Hasseris- 
aften, foredrag med sognepræst Mikkel Wold.
”Budskabet om opstandelsen – og nutidens skep-
sis. Hvordan skal vi forstå opstandelsen? – og hvad 
stiller vi op med budskabet i lyset af det ændrede 
verdensbillede fra dengang?” Alle er velkomne.

Søndag d. 12. marts fra kl. 11.00 – 17.00  
Folkekirkens Landsindsamling.
Giv en hjælpende hånd med indsamlingen til Folke-
kirkens Nødhjælp. Kom og få en rute og en indsam-
lingsbøsse i Hasseris kirkes sal. For hver indsamler 
der går en rute, plantes et træ i Etiopien.

Søndag d. 12. marts kl. 16.00 – 17.00 Orgel & 
flygelkoncert ved Anita Hyldgaard Samsing
Musik af bl.a. J. S. Bach, Guy Bovet og Marcel 
Dupré, S. Rachmaninov og Carl Nielsen.
Gratis koncert. Donér gerne til Folkekirkens Nød-
hjælps Landsindsamling denne eftermiddag.

Onsdag d. 15. marts kl. 14.00 – 16.00  
”Kom og syng med”
Vi mødes i kirkens lille sal, til kaffe, kage og synger 
med på sange. Musikalske indslag akkompagnatør 
Bente Frendrup.Ingen tilmelding, bare kom!

Onsdag d. 15. marts kl. 19.30 – 21.30  
”Giv kejseren, hvad kejserens er”.
Et foredrag inspireret af stormvejret omkring Store 
bededag, ved sognepræst Sara Dommerby Toft. 
Ingen tilmelding, bare mød op!

Søndag d. 19. marts kl. 14.30 – 16.00 Koncert 
”Jeg gik mig ud”
Album Release ved Jens Olav Heckmann. En unik 
og sanselig musikalsk oplevelse, hvor didgeridoo-
en, det urgamle blæseinstrument møder de gamle 
danske folkeviser. Fri entré!

Søndag d. 26. marts kl. 14.00 – 16.00  
Klassisk MGK-koncert.
En koncert med unge talentfulde elever på højt 
niveau fra Aalborg Kulturskole. Fri entré!

Onsdag d. 29. marts kl. 16.15 – 18.15  
”Kirke & kokkeri for småfolk” ved Henriette 
Sørig Rosendal.
Børnegudstjenester for hele familien hvor alt kan 
ske. Herefter spiser vi sammen i fællesskab store og 
små. Ingen tilmelding bare mød op!

Arrangementer og gudstjenester
i HASSERIS KIRKE

Hasseris kirke, Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg

Gudstjenester i kirken
Lørdag d. 4. marts  Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
Søndag d. 5. marts  Kl. 10.00: Højmesse
Søndag d. 12. marts  Kl. 10.00: Højmesse 
Tirsdag d. 14. marts  Kl. 19.30: ”Ro til tro”
Søndag d. 19. marts  Kl. 10:00: Højmesse
Søndag d. 26. marts  Kl. 10:00: Højmesse
Onsdag d. 29. marts  Kl. 16.15: ”Kirke & kokkeri for småfolk”
Fredag d. 31. marts  Kl. 13.30: Ældregudstj. m/efterfølgende Kaffe & kage

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

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 

Af redaktionen

Hasseris Grundejerfore-
ning er en af de ældste 
(hvis ikke den ældste) ”friv-
illige” grundejerforeninger 
i Danmark og vil til sommer 
kunne fejre sit 130-års ju-
bilæum.
Grundejerforeningen af-
holder sin årlige gener-
alforsamling torsdag d. 
13. april. Her skal der jf. 
vedtægterne bl.a. vælges 
medlemmer til bestyrelsen, 
og den nuværende bestyr-
else har det seneste halve 
år i Nyhedsbreve og på 
Facebook samt i Hasseri-
savis opfordret medlem-
merne til at komme frem 
og tilkendegive en inter-
esse og villighed til valg 
til bestyrelsen. Dette des-
værre uden resultat. 

Fra Hasserisavis.dk op-
fordrer foreningen nogle 
medlemmer til at melde 
sig, fordi foreningens ar-

bejde er meget vigtigt for 
bydelens udvikling.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen appellerer 
derfor nu igen medlem-
merne til at stille op til valg 
af bestyrelsen, så der også 
i den kommende bestyr-
elsesperiode vil være fuld 
bemanding og en sikring 
af foreningen fortsatte 
beståen. Bestyrelsesar-
bejdet består af 9-10 be-
styrelsesmøder om året, 
hvor bestyrelsen drøfter 
og beslutter foreningens 
holdning til diverse sager, 
der er dukket op, og som 
har betydning for Hasseris 
bydelens udvikling, samt 
henvendelser fra medlem-
merne. 

Opgaverne fordeles efter 
lyst. Et fast udvalg va-
retager kontakten til 
kommunens By- og Land-
skabsforvaltning og mødes 
med denne 1-2 gange 

om året - fordi der lyttes 
til foreningen! Øvrige op-
gaver følger et årshjul, 
som bl.a. indeholder jule-
træstænding i samarbejde 
med Hasseris Kirke, musi-
cal på bydelens gymnasi-
um, den årlige generalfors-
amling, og arrangementer 
af kulturel og oplysende 
karakter for medlemmerne. 

Det kan f.eks. være ener-
girenovering, vinsmagning 
eller interessante per-
soner med deres foredrag. 
Sådanne opgaver løses i 
fællesskab i bestyrelsen. 
Nye medlemmer bliver ikke 
kastet ud i for udfordrende 
og ukendte opgaver, men 
hjælpes på vej.

Pt. består bestyrelsen af 5 
medlemmer: Torben Tho-
rup Jensen, Hanne Richter, 
Mogens Vinther, Hanne 
Neergaard og Steen Sloth. 
Bestyrelsesmøderne af-
holdes på Svalegården.

Flere bestyrelsesmedlemmer til 
Hasseris Grundejerforening søges
Hasseris Grundejerforening har altid behov for en bestyrelse, 
der kan varetage opgaven som bydelens talerør for de mere end 
1.600 medlemmer. 



Udsigtsvilla med elegant arkitektur midt i Hasseris 
Drømmer du om en unik villa i Hasseris? Har du og familien behov for masser af plads? Så er denne flotte villa det perfekte valg for dig.

Villaen, der oprindelige er fra 
1967, har gennemgået en 
forvandling. Over de seneste 
år er hele ejendommen 
renoveret, og der er opført 
ny 1. sal med tagterrasse, 
hvor stilen er gennemført 
og tegnet af arkitekterne 
Nørkær+Poulsen. Således 
boligen i dag fremstår som 
294 m² topmoderne villa, der 
blev ombygget 2015-2016.
 
Indretning
Perfekt indrettet med fami-
liens daglige rum i stueplan
Mens forældreafdeling er in-
drettet på 1. sal.
Her er der både lounge og 
soveafdeling med master-
badeværelse.
Der er også stor tagterrasse, 
hvor udsigten kan nydes 
over Hasseris mod solned-
gangen.

I stueplan er der stort eksklu-
sivt køkken/alrum med plads 
til både familie og gæster.
Du kan også nyde en bog i 
den hyggelige pejsestue.

Til børnene er der 2 eks-
traordinært store værelser 
og eget badeværelse.
 
Den skønne parterre er 
en kapitel for sig
Her er indrettet stort kontor 
eller multirum med flot ly-
sindfald via nedsænket bed
Herudover er der bl.a. 
ekstrastort depotrum med 
skabsvæg
 
Haven
Villaen er beliggende i skøn 
og helt privat have omkran-
set af smuk havemur
Der er masser af plads til hy-
gge på den store integrerede 

lounge, hvor familien kan 
nyde sommeren
Her er der udekøkken, grill og 
hygge i sofaerne
Haven er smukt anlagt med 
flotte brede terrasser rundt 
om huset
Der er endda stor udespa, 
der kan nydes året rundt
 
En bolig, der bestemt skal 
opleves...

Faktaboks:
Kontant 8.795.000
Ejerudgift 4.539
Energimærke D

Vil du vide mere om denne 
fantastiske bolig? Så kon-
takt Frank Andersen på 51 
95 60 00 for mere informa-
tion.

294 m2 topmoderne villa,  
ombygget i 2015-2016.

Månedens Villa i Hassseris



MAIBOM
PEUGEOT & OPEL AALBORG

Over Kæret ■ 9000 Aalborg ■ 96 31 64 00

maibom.dkÅ
B

N
IN

G
ST

ID
ER HVERDAGE

8.00-17.30
LØRDAG & SØNDAG

10.00-16.00
Kom ind og
hør nærmere!

UDBETALING

4.995,-

POWER LEASING 36 mdr.
PEUGEOT 208 208

208 Vision Sport
100 hk 2.495,- 2.745,- 3.045,-

10.000 km 15.000 km 20.000 km

3.345,-

25.000 km

Leasingpriser pr. måned

Tillæg på 208 for: Hvid lak kr. 50,- pr. md. Metallak kr. 110,- pr. md. Speciallak kr. 150,- pr. md.


