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SKAL VI OGSÅ SÆLGE 
DIN BOLIG?

INDEHAVER
Frank V. Andersen

INDEHAVER
Martin Lindhøj

INDEHAVER
Jette Gudiksen

INDEHAVER
Allan Nørgaard

Vi er den bedst 
sælgende villa-
mægler i Hasseris
Vi har mere end 40 års erfaring og 
24 engagerede medarbejdere, som 
er klar til at hjælpe. Vi tilbyder altid 
en gratis og uforpligtende vurdering.

Kontakt os på

96 31 60 00

Lugtgener forduftede på grunden
Nu vil ejerne gerne bygge boliger på Nordens grund.

Fødevarergigant i Hasseris
Geia Food forsyner supermarkeder og tankstationer i hele Norden.

Gordon Dahl: Bit af en gal krikke
Fra travstalden på Nørholmsvej træner Gordon Dahl travheste for at vinde.

Læs mere side 4 - 5 Læs mere side 8 - 9 Læs mere side 10-11
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SE OGSÅ MÅNEDENS VILLA PÅ SIDE 31

Anders Hjulmand har både sat markante aftryk i Nordjyllands erhvervsliv og på den nordjyske kulturscene.

Anders Hjulmand: Et bankende hjerte for Nordjylland

Af Helena Ravnsbæk

Når virksomheder fusionerer, 
opkøbes eller sælges i det 
nordjyske, er det ofte advo-
katfirmaet HjulmandKaptain, 
der står for aftalerne. Men 
dengang medstifteren af 
advokatfirmaet, Anders Hjul-
mand, startede sin egen ad-
vokatpraksis i 1989, så det 
anderledes ud. 
Internationaliseringen buld-
rede afsted i hele verdenen, 
og de danske virksomheder 
skulle have styr på paragraf-
fer, aftaler og kontrakter, når 
deres varer skulle transport-
eres hen over grænserne.

Derfor søgte virksomhed-
erne juridiske kompetencer, 
der skulle bistå dem i de 
mange globale eventyrer, 
men denne specialisering i 
jura indenfor erhvervslivet 
måtte de ofte hente hos ad-
vokatfirmaer i København. 
Den dengang 38-årige An-
ders Hjulmand havde dog 
andre planer. 

”Jeg har altid sagt, at vi må 
kunne klare os selv her i 
Nordjylland, for vi kan ikke 
altid hente hjælp fra Køben-
havn,” fortæller han. ”Lands-
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Erhvervsprofilen

Advokat Anders Hjulmand har i over 30 år 
haft en fremtrædende rolle i det nordjyske 
erhvervsliv, og gennem sit store netværk 
har han kunne forene sine interesser for 
jura, erhverv og kunst med et stort hjerte 
for Nordjyllands udvikling.



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.
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  ALLE STÆRKERE!

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

Olav                      Lone              Kristian                   Anders

Din garanti for faguddannede bedemænd.
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grundlagt 1914 
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Fortsat fra forsiden...
delen har stået meget alene, 
og det har vist sig, at vi selv 
har skullet skabe noget her-
oppe, og for mig har det altid 
været interessant at være 
med til at udvikle området 
her i Nordjylland.”

Vifter med ørene
I 1989 oprettede han ad-
vokatvirksomheden Anders 
Hjulmand med tre jurister 
efter at have været partner 
i et andet firma som ganske 
ung. Han var helt bevidst 
om, at hvis han skulle skabe 
en advokatvirksomhed, der 
skulle understøtte det nord-
jyske erhvervsliv, måtte han 
sørge for en bred opbakning 
fra lokalsamfundet. 

”Nordjylland blev vores om-
råde dengang, og derfor 
skulle vi have nogle virk-
somheder med, der var in-
teressante at servicere. Og 
det kunne kun lade sig gøre, 
hvis man får en masse gode 
kontakter og kommer ud og 
vifter lidt med ørene,” smiler 
han. 

Eksport med Hjulmand 
ved roret
Netværk og gode relationer 
var det vigtigste middel til 
at få sin advokatpraksis til 
at vokse, og derfor var An-
ders Hjulmand også med til 
at stifte Nordjyske Eksport-
klub, hvor han selv sad som 
formand i 20 år.

”Vi samlede på den måde 
en masse virksomheder, der 
havde samme udfordringer 
– bl.a. internationaliseringen, 
der startede, da jeg var rela-
tiv ung. Hvis man skulle lære 
noget om internationale 
forhold som virksomhed, 
måtte man søge andre sted-
er hen, for foredragsholdere 
kom i hvert fald ikke til Nord-
jylland,” erindrer Anders Hjul-
mand og fortsætter:

”Derfor skabte vi et fælles-
skab, hvor vi dels kunne 
trække vigtige foredrags-
holdere til Nordjylland, fordi 
vi var så mange, der stod 
sammen, og dels for at vi 
også kunne lave vores egne 
aktiviteter.”

På den måde var Nordjyske 
Eksportklub med Anders 
Hjulmand ved roret med til 
at sætte gang i virksomhed-
erne, så de kunne udvikle 
sig og blive internationale. 
Foreningen voksede sig stor 
og rummede omkring 200 
virksomheder, da den var på 
sit højeste i 1990’erne.

Advokat til erhvervslivet 
Senere begyndte Nordjyl-
lands Amt at lave suppler-
ende erhvervstiltag gennem 
Nordjyllands Erhvervsser-
vice, og også her blev Anders 
Hjulmand valgt formand. 
”Det var jo supergodt, at 
man fik øjnene op for, at det 
offentlige også skulle hjælpe 
virksomheder ude i landet, så 
det hele ikke foregik i Køben-
havn”, siger Anders Hjul-
mand, der tilføjer, at Nord-
jysk Eksportklub lukkede ned 
i den forbindelse, som ellers 
var begyndelsen på en stor 
erhvervsmæssig berørings-
flade, Anders Hjulmand fik 
etableret – også for sin egen 
lokale advokatvirksomhed.
Senere hos Erhverv Nord-
danmark, der er Nordjyl-
lands største erhvervs-
organisation, sad Anders 
Hjulmand i bestyrelsen i 10 
år, heraf de sidste fem som 
formand. I 2015 gav han 
formandsstafetten videre 
til erhvervsmægler Steen 
Royberg, som sad på for-
mandsposten til 2019, indtil 
den blev overdraget til nu-
værende formand, advokat 
Rasmus Haugaard.

Netværket var en god ind-
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Fortsat fra forsiden... faldsvinkel til at komme til at 
beskæftige sig med sin egen 
interesse for det internatio-
nale samfund og transport 
på tværs af landegrænser. 
”Da jeg startede min advo-
katvirksomhed, sagde jeg 
til mig selv, at jeg ville finde 
5-10 store virksomheder, 
som havde lyst til at prøve 
at være lokale med deres 
valg af advokater, og det 
blev grobunden for vores 
virksomhed,” siger Anders 
Hjulmand. 

I 2000 fusionerede advokat-

virksomheden Anders Hjul-
mand med Mehlsen, Kaptain 
& Nordestgaard, og Hjul-
mandKaptain blev oprettet. I 
dag med afdelinger i Aalborg, 
Hjørring, Frederikshavn, Aar-
hus samt salgskontorer i 
København og Padborg med 
i alt omkring 160 medarbej-
dere.

Kørestol og kunst
Bag den driftige forret-
ningsmands ydre banker et 
hjerte for kunsten. Anders 
Hjulmand har altid haft en 
interesse for malerkunst, 
men den store interesse 
blev først vakt, da Anders 
Hjulmand blot to år efter at 
have oprettet sit eget advo-
katfirma, måtte se ind i et liv 
i kørestol.

”Før løb jeg næsten hver en-
este dag, spillede tennis og 
dyrkede sport. Men pludselig 
kunne jeg jo ikke beskæftige 

mig med det længere, og så 
fik jeg øjnene op for andre 
ting. Jeg begyndte at samle 
på kunst, og det er blevet 
en stor interesse for mig,” 
fortæller han, og tilføjer, at 
det heldigvis ikke har været 
benene, han har skulle bruge 
for at begå sig. 

Anders Hjulmand er ifølge 
ham selv ikke særlig kreativ 
som menneske – bortset fra 
de kreative løsninger, han 
finder i sit professionelle liv 
som advokat – men for ham 
har kunsten alligevel en 

vigtig plads i vores samfund.
”Jeg er ikke i tvivl om, at hvis 
man bruger tid på kunst, 
på at se på billeder, lytte til 
musik og på at opleve spejlet 
af virkeligheden på teatre, 
så vil den kreative del også 
være med til at give nogle 
gode, nye og inspirerende 
tanker.”

Formand for kulturen
Ligesom i den nordjyske 
udvikling i erhvervslivet har 
Anders Hjulmand haft en 
fremtrædende rolle på den 
nordjyske kulturscene. Det 
startede med en opringning i 
2006 fra daværende kultur-
minister, Brian Mikkelsen (K), 
der fortalte, at grundet ny 
lovgivning skulle der nu ind-
føres professionelle bestyr-
elser på landsdelsteatrene.
”Jeg blev ringet op af kultur-
ministeren, der spurgte, om 
det var noget for mig at blive 
formand for Aalborg Teater. 

Jeg havde da været i teatret 
engang i mellem, men jeg 
kendte ikke meget til øko-
nomien bag. Det fik jeg sat 
mig ind i, og det var meget 
spændende,” siger Anders 
Hjulmand, som var formand 
for Aalborg Teater fra 2006 
til 2016. Herudover var han 
bestyrelsesformand for Kun-
sten - Museum of Modern 
Art fra 2008 til 2017, og i 
samme periode var han også 
formand for Utzon Center.

”Fordelingen af støtten 
er galimatias”
I dag er det især økonomien, 
der optager advokaten, når 
det kommer til kulturlivet i 
Nordjylland.
”Jeg synes, at det er vigtigt, 
at man bruger mange res-
sourcer på at understøtte 
kunsten,” siger Anders Hjul-
mand. ”Men det er jo helt 
urimeligt, at Kunsten i Aal-
borg får 2,5 millioner fra 
staten, hvor Arken i Ishøj får 
næsten 35 millioner i støtte. 
Teatret i Aalborg får også 
væsentligt mindre pr. solgt 
sæde i støtte end teatrene i 
Odense og Aarhus. Det er jo 
os alle sammen, der betaler 
til det, så hvorfor skal de 
andre landsdele have mere 
end os i Nordjylland? Det er 
jo fuldstændigt galimatias,” 
siger Anders Hjulmand, der 
også fortæller, at han for-
nemmer, at der nu heldigvis 
er opbrud i den geografiske 
skævvridning af statsstøt-
ten, der har fundet sted, 
længe før han selv trådte til 
som formand for de forskel-
lige kultursteder i Aalborg.

”Det har været sjovt”
I dag er Anders Hjulmand 71 
år. Han har modtaget ridder-
korset for sin indsats inden 
for kunst og kultur, som nu 
ligger hjemme i skuffen. Han 
har skruet ned for arbejds-
timerne og arbejder nu på 
halvtid som advokat i Hjul-
mandKaptain. Han har et år 
tilbage som næstformand 

på Det Kongelige Teater, 
hvor han har siddet siden 
2015.

Anders Hjulmand ser tilbage 
på et arbejdsliv, hvor han har 
været med i over 150 be-
styrelser, hvor han har kunne 
dyrke sine interesser på 
kryds og tværs og hvor han 
har kunne lade sig inspirere 
af de mange mennesker, han 
har arbejdet sammen med.
”Min karriere har kostet 
meget tid, men det har 
også været sjovt, fordi jeg 
har kunne blande tingene 
lidt sammen. Det handler i 
bund og grund om en god 
dialog, uden at det behøver 
at have noget med jura at 
gøre. Det har jo været almin-
delig sund fornuft med en 
forretningsmæssig næse, 
hvor det vigtigste for mig 
har været ordentlighed. Det 
er både, når det kommer til 
kollegaer, kunder, domstole 
og alle, jeg er i berøring med. 
Det er væsentligt, at man er 
ordentlig i alt, hvad man gør,” 
siger advokaten.

Anders Hjulmands hjerte 
banker fortsat både for 
juraen, erhvervslivet og 
for kulturen. Han bistår  
erhvervslivet med sine ju-
ridiske kompetencer, han 
bliver lyttet til, når der dis-
kuteres nyt teater på Sprit-
ten og han hjælper stadig 
kulturlivet, hvor han kan, og 
hvor han nævner Museum 
For Papirkunst i Blokhus som 
én af sine frivillige indsatser 
og helt klart et besøg værd.

”Jeg fortsætter, så længe 
jeg kan blive ved med at give 
værdi, og så længe jeg selv 
synes, det er sjovt,” siger han 
og har bl.a. skruet ned for ar-
bejdstimerne for at få tid til 
turene til København for at 
besøge sine to børnebørn på 
hhv. 5 måneder og 3 år. 

Hasserisavis.dk mødes med Anders Hjulmand på kontoret.



JKE AALBORG
Hobrovej 347
Tlf. 44 45 43 60

NORDnydere
 FØDSELSDAG FOR

Lørdag d. 1. april   
Kl. 10-15.00

år
JKE AALBORG FEJRER 1 ÅRS FØDSELSDAG LØRDAG  
D. 1. APRIL MED EN OPLEVELSESDAG UD OVER DET  
SÆDVANLIGE - OG DU ER INVITERET TIL DEN STORE FEST.

- 25% rabat på køkken, bad og garderobe til alle gæster, der booker en aftale
- Gratis goodiebag til de første 50 gæster, der booker en aftale
- Gratis lampe fra SACKit til de første 50 gæster
- Gratis fødselsdagskage

Hvad er nordnydelse?
I det nordjyske sætter vi pris på god tid og på nydelse. Et JKE-køkken 
fremstilles til at skabe de perfekte rammer for rolige stunder fyldt med 
velbehag. Det er dét, vi mener med nordnydelse. Besøg JKE Aalborg, 
og vælg dit køkken med en god mavefornemmelse.

Se mere på nordnyder.dk
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Du får klarere indsigt og flere nuancer i samarbejdet med os. Vi har dyb-
den, bredden og størrelsen til at rådgive dig, både om det lette og det svæ-
re. Vi skaber bedre basis for beslutning, og vores medarbejdere får fuld 
opbakning til at udvikle og uddanne sig, så vi altid trækker på den nyeste 
viden.

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.

Klarere indsigt. Fra revisor og rådgiver

Lugtgener forduftede: Nu vil de bygge boliger på Nordens grund
I 2017 klagede ejerne af Nordens grund selv over lugtgenerne fra Rensningsanlæg Vest, der er målt for højt. Men fordi Miljøstyrelsen 
ikke gav naboen et påbud om forbedringer, meldte ejerne af Nordens grund ud i februar 2023, at der nu var givet grønt lys til at bygge.

Den store industrigrund ned mod Limfjorden kan blive en del af den kommunens byudvikling af Vestbyen, hvis det står til 
ejerne af de 2240.000 kvm.

Af Jens Skovgaard

I en pressemeddelelse ud-
sendt af Mølholmparken A/S 
den 1. februar 2023 oply-
ses det, at “Byudvikling af 
Nordens område i Vestbyen 
nu er kommet et skridt nær-
mere”. Pressemeddelelsen er 
blevet gengivet loyalt i pres-
sen med en forventning om, 
at afsenderen har dækning 
for udtalelsen.

I pressemeddelelsen be-
skrives visionen om at ud-
vikle området med både 
boliger, erhverv og institu-
tioner, og begrundelsen for, 
at man nu er kommet et 
skridt nærmere en realiser-
ing, er, at “Miljøstyrelsen i 
sidste uge har afgjort, at der 
ikke ligger forhindringer i ve-
jen for projektet.”

Den udtalelse er interessant, 
fordi lugtgener fra Rensean-
læg Vest, der ligger som 
nabo til Nordens grund, hidtil 
har forhindret, at Aalborg 
Kommune vil give tilladelse 
til, at der bygges boliger på 
området.

Ejerne klagede selv over 
lugtgener
Nu viser det sig, at bag-
grunden for Miljøstyrelsens 
afgørelse er en klage over 
lugtgener fra Renseanlæg 
Vest, som ejeren af Nordens 

grund selv har indgivet til 
Miljøstyrelsen. I klagen skriv-
er ejeren: 
“Mølholmparken A/S klager 
hermed over dokumen-
terede lugtgener, som af 
RV (Renseanlæg Vest, red.) 
påfører Mølholmparken som 

nabo samt omgivelserne 
iøvrigt, herunder Aalborg 
Vestby og Norden H/F.” 

I klagen henvises bl.a. til et 
notat udarbejdet af COWI, 
dateret 4. maj 2020 på 
vegne af ejeren af Rensean-

læg Vest, Aalborg Kloak A/S. 
Her dokumenteres det, at 
RV påfører boligområdet 
vest for RV (Aalborg Vestby) 
lugtgener i størrelsesor-
denen 10-25 LE/m3. En til-
svarende belastning findes 
på Mølholmparkens arealer 

beliggende øst for RV i stør-
relsesordenen 40-60 LE/m3. 
Den gældende lugtvejled-
ning i udgangspunktet 
foreskriver en maksimal 
belastning på 5 LE/m3 for 
boligområder.

Nogen må gribe ind
I klagen henvises til, at Møl-
holmparken den 9. februar 
2021 også fremsendte en 
klage til Miljøstyrelsen, som 
man fra Miljøstyrelsens side 
valgte ikke at opfatte som en 
klage, hvilket er baggrunden 
for, at man nu igen har hen-
vendt sig til Miljøstyrelsen.
Hensigten med klagerne er 
tilsyneladende at få Miljø-
styrelsen til at anerkende, at 
den som tilsynsmyndighed 
bør gribe ind og kræve lugt-
generne nedbragt. 

I klagen henviser man til en 
lugtdispositionsplan af 10. 
maj 2017 udarbejdet for 
Aalborg Kloak A/S af Krüger 
A/S. Af denne plan fremgår, 
at lugtgenerne vil kunne 
nedbringes til de 5 LE/m3, 
som gør det muligt at bygge 
boliger ved at overdække 
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tankene. En sådan plan er 
beregnet til at vil koste ca. 
120 mio. samt en årlig drifts-
omkostning på ca. 8 mio. 
Som nævnt ovenfor valgte 
Miljøstyrelsen ikke at betrag-
te henvendelsen i 2021 som 
en klage, hvorfor den ikke 
foretog sig noget i sagen. 

Ikke afsat midler
I forbindelse med sagsbe-
handlingen af den seneste 
klage har Miljøstyrelsen bedt 
Aalborg Kloak A/S be-svare 
en række spørgsmål. I sit svar 
redegør man for en række 
tiltag til reduktion af lugt-
gener, som Aalborg Kloak 
A/S har gennemført på bag-
grund af lugtdispositions-
planen fra 2017. Derudover 
oplyses det, at “eftersom 
Aalborg Kloak A/S i mange år 
har arbejdet med forbedring 
af arbejdsmiljø, og hermed 
lugtreduktion, er der ikke på 
nuværende tidspunkt afsat 
midler i de godkendte bud-
getter til udførelse af projek-
ter med det direkte formål 
at reducere eventuelle lugt-
emisioner fra Aalborg Ren-
seanlæg Vest.” 
På baggrund af dette svar 
må det antages, at lugt-
generne er uændrede, siden 
målingerne i COWI’s rapport 
blev foretaget i maj 2020.

Kun til erhverv- og butik
Udover henvendelsen til 

Aalborg Kloak A/S har Miljø-
styrelsen gennemført et fy-
sisk tilsyn på renseanlægget 
den 19. maj 2022. I et no-
tat fra den 20. juni 2022 til 
Aalborg Kloak A/S opsum-
merer Miljøstyrelsen deres 
besøg på området med at 
konkludere, at der på områ-
det kunne konstateres svag 
lugt mod syd og øst, men in-
gen lugtgener mod vest og 
nord.

Endelig har Miljøstyrelsen 
spurgt Aalborg Kommune, 
om den har planer om at 
ændre den gældende kom-
muneplan for området om-
kring Renseanlæg Vest. I sit 
svar skriver Aalborg Kom-
mune: 
“Udvikling og ændret an-
vendelse af erhvervsområ-
det (kommuneplanramme 
3.4.H1) har været drøftet 
on-off de sidste 15 år. Om-
kring 2009 besluttede 
byrådet at fastholde an-
vendelsen af området som 
erhvervsområde, men for 
at indikere en fremtidig ud-
viklingsmulighed blev der i 
kommuneplanretningslinjen 
for afgrænsning af bydels- 
og lokalcentre i Aalborg af-
grænset et nyt bydelscenter 
Mølholm med mulighed for 
etablering af op til 5.000 
m2 butiksareal indenfor af-
grænsningen.”

Intet påbud om forbed-
ringer
Miljøstyrelsen traf afgørelse 
vedr. klagen i januar 2023, 
og redegør for sin afgørelse i 
et svar til Aalborg Kommune 
og Mølholmparkens advokat, 
Haugaard Braad Advokat-
partnerskab, den 13. januar 
2023. 

Af svaret fremgår, at “Miljø-
styrelsen finder således 
ikke, at der er grundlag for af  

anvende §30 stk. 1 i 
Miljøbeskyttelsesloven i for-
hold til de af klager påståede 
lugtgener fra renseanlæg-
get.” 
Den paragraf, som Miljø-
styrelsen henviser til, inde-
holder bestemmelse om, at 
Miljøstyrelsen kan påbyde 
‘nødvendige forbedringer’, 
såfremt man konstaterer, at 

‘et spildevandsanlæg ikke 
fungerer miljømæssigt opti-
malt’. 
Miljøstyrelsen begrunder sin 
afgørelse med, at Aalborg 
Kloak løbende har arbejdet 
for at begrænse lugtgener, 
at antallet af klager har 
været få, og at man ved det 
fysiske tilsyn ikke har kunnet 
konstatere væsentlige lugt-
gener fra anlægget.

Nu også boligbyggerier

hasserisavis.dk har på et 
møde den 10. marts 2023 
med det Advisory Board, 
som Mølholmparken A/S 
har dannet, drøftet klagen 
og Miljøstyrelsens svar med 
udgangspunkt i den omtalte 
pressemeddelelse, hvori man 
tilkendegav, at der nu var 
givet grønt lys for udviklin-
gen af området.

På mødet udleverede Advi-
sory Boardet et notat, som 
man har fået udarbejdet af 
Mølholmparkens advokat. 
Notatet er en opfølgning på 
Miljøstyrelsens afgørelse af 
13. januar 2023, og hvilken 
betydning afgørelsen har for 
Mølholmparkens planer om 
at byudvikle på Nordens are-
aler. Advokaten konkluderer, 
at “Renseanlægget udgør 
således ikke en forurenings-
kilde på Nordens arealer, 
hvorfor der kan byudvikles 
på disse arealer, der således 
også kan udlægges til bolig-
formål.” 
Vi har bedt Miljøstyrelsen 
kommentere på det notat, 
som Mølholmparkens advo-
kat har udarbejdet på bag-
grund af Miljøstyrelsens 
afgørelse. Miljøstyrelsen har 
svaret, at de ikke ønsker at 
kommentere på advokatens 
konklusioner.

Lugtgenerne ’forduftede’
Tilbage står et forløb, hvor 
ejeren af Nordens grund, 
Mølholmparken A/S selv 
klager over lugtgener fra 
renseanlægget, baseret 
på en rapport udarbejdet 
af COWI i 2020, der doku-
menterer lugtemision over 
det niveau, der tillades for 
boliger.
Efter Miljøstyrelsens beslut-
ning om ikke at nedlægge 
påbud om forbedringer 

af driften overfor ren-
seanlægget, konkluderer 
klageren, at der ingen lugt-
gener er, hvorfor man vil 
kunne bebygge Nordens  
grund med kontorer, butikker 
og boliger.

Det skal bemærkes, at Miljø-
styrelsen ved sit tilsyn ikke 
har foretaget målinger af 
lugtemisionen, men alene 
har gået en tur rundt på om-
rådet, og at der iflg. Aalborg 
Kloak A/S ikke er foretaget 
væsentlige tiltag til nedbrin-
gelse af den lugtemision, der 
blev målt i.h.t. COWI’s rapport 
fra maj 2020. 
Der er således intet der 
peger på, at lugtemisionen 
skulle være nedbragt til det 
niveau, der kræves for at der 
kan bygges boliger på Nor-
dens grund
Lige nu indgår planen for 
udvikling af Nordens grund 
i den helhedsplan for Vest-
byen, som i øjeblikket er ude 
i offentligheden, og hvor det 
forventes, at Aalborg Kom-
mune offentliggør hørings-
svarene i april.

Borgerne må således af-
vente, om Aalborg Kom-
mune ændrer holdning til, 
at der ikke kan byudvikles 
med boliger på Nordens 
grund i Mølholm, indtil hel-
hedsplanen for Vestbyen er 
færdig.

Lugtgener fra Renseanlæg Vest har hidtil været en hindring 
for at Aalborg Kommune vil give tilladelse til, at der bygges 
boliger.



Standerhejsning
Søndag d. 2/4 afholder Aalborg KFUM Fodbold  
Standerhejsning for børneafdelingen (U6-U12).
Efter en let træning er klubben vært  
for pølse, brød og saftevand samt  
kaffe til forældrene. 

Kl. 9.30-10.30 træner  
U6-U9 på kunstgræsbanen  
kl. 10.30-11.30 træner  
U10-U12 på kunstgræsbanen. 

Vi mødes på kunstgræsbanen og  
alle nye som nuværende medlemmer  
er meget velkomne. Vi ses! Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Skydebanevej 22, 9000 Aalborg
www.forsvarsmuseum.dk

RABATKUPON! 
FÅ INDGANGSBILLETTEN 
TIL HALV PRIS I APRIL!
Kun kr. 40,- og børn kr. 20,-
(Normalpris kr. 80 og børn kr. 40 

OPLEVELSER FOR 
HELE FAMILIEN 
Aalborg Forsvars- og Garni-
sonsmuseum er et sted, hvor 
hele familien kan få nogle 
lærerige og spændende 
oplevelser sammen. 

- også en digital oplevelse.

ÅBNINGSTIDER:
1. marts – 31. marts: kl. 10 – 16         
1. april – 30. juni: kl. 10 – 16 
1. juli – 31. aug: kl. 10 – 17 
1. sep – 31. okt: kl. 10 – 16
                                       

✄

✈

Tidligere jagerpilot Kræn Hjortlund var kaptajn i Flyvevåbnet under den kolde krig og var med til at afvise russerne i luften, 
når de fløj mod Bornholm.

Af Helena Ravnsbæk

Ifølge Aksel Nielsen fra Aal-
borg Forsvars- og Garnisons-
museum lever vi i dag i en 
periode, der på mange måder 
kan minde om situationen 
under den kolde krig med 
USA og NATO på den ene 

side og den russiske trussel 
på den anden.

”Truslen fra russerne er her 
også i dag, så situationen 
har ikke ændret sig på det 
punkt. Det kan man også 
se ved, at vi for første gang 
nogensinde har stationeret 

F-16 kampfly på Bornholm,” 
pointerer Aksel Nielsen. 

Derfor vil Aalborg For- 
svars- og Garnisonsmuseum 
i påskeferien slå et slag for 
at oplyse om situationen un-
der den kolde krig med kon-
flikten mellem øst og vest 

og om den generelle sikker-
hedspolitiske linje i Danmark.

Kampfly over Bornholm
I dag udviser russerne sta-
dig interesse i at overskride 
vores nationale grænser 
ligesom for 40 år siden, da 
den kolde krig var på sit 
koldeste.

En, der havde en nøglerolle 
dengang, er tidligere jager-
pilot Kræn Hjortlund, der var 
kaptajn i Flyvevåbnet under 
den kolde krig. Han var til-
knyttet Flyvestation Aalborg 
fra 1972 til 1981, og her var 
hans opgave bl.a. at afvise 
russiske fly, når de nærmede 
sig Bornholm. 

”Hvis der kom et angreb fra 
øst, lå Aalborg længst væk, 
og derfor ville vi i god tid 
kunne få besked og blive 
sendt afsted fra Aalborg,” 
siger Kræn Hjortlund, der 
sidder i F-104 Starfighter i 

Aalborg Forsvars- og Gar-
nisonsmuseums udstilling. 
Selvom det er 40 år siden, 
han sidst sad i det trange 
cockpit, kribler det i fingrene 
for at starte motoren og 
lette jagerflyet ud gennem 
taget.

Starfighterens afvisning
Kræn Hjortlund fortæller, at 
Starfighteren kunne flyve 
to gange lydens hastighed, 
altså omkring 2.500 km/t. 

”Når vi lettede fra Aalborg, 
var vi over Bornholm i lø-
bet af 12 minutter,” siger 
han. Her var opgaven for 
de to Starfightere, der blev 
sendt af sted, at afvise rus-
siske kampfly. ”Vi havde altid 
skarp ammunition med, så i 
værste fald kunne vi skyde 
ham ned,” fortæller Kræn. 

Den ene Starfighter lagde 
sig hen ved siden af 
russeren, mens den anden 
lagde sig bagved fjendens 
fly og beredte sig på at af-
fyre sine missiler.

”De var som regel godt klar 
over, at de var det forkerte 
sted. Det var helt bevidst, at 
de fløj ind over Bornholm for 
at vise, at de var der. Og på 
samme måde gik vi op ved 
siden af og indikerede, at vi 
også var her,” fortæller Kræn 
Hjortlund, der vinkede til den 
russiske pilot, som efterføl-
gende drejede omkring og 
forsvandt mod øst igen.

”Der var en form for pilot-ed, 
hvor vi bare hilste på hinan-
den. Vi sad jo i hver sit mili-
tærfly, men ham og jeg var 
jo ikke fjender. Det var jo to 
systemer, der var mod hinan-
den,” fortæller piloten. 

Nutidens kulde fra øst
De to systemer under den 
kolde krig var Sovjetunionen 
på østsiden og NATO i vest, 
men i dag vidner krigen i 
Ukraine om, at konflikten 
mellem øst og vest fortsat 
finder sted. Dengang var 
det F-104 Starfighter, der 

blev sendt i luften for at 
afvise russerne, hvor det i 
dag er F-16 kampflyenes 
opgave, som står klar til af-
gang på Bornholm. Snart vil 
F-16 kampflyene blive ud-
skiftet med de topmoderne 
og højteknologiske F-35, 
som man forventer at mod-
tage de første af i Danmark 
i 2023, mens de sidste skal 
være på dansk jord i 2027.

Hos Aalborg Forsvars- og 
Garnisonsmuseum kan man 
opleve Starfighteren i udstil-
lingen, se kanonen på siden 
og få et kig ned i cockpittet. 
Her får man et unikt indblik 
i historien, som på samme 
tid kan give en forståelse af, 
hvad det er der foregår i dag.
Når Aalborg Forsvars- og 
Garnisonsmuseum slår 
dørene op i påskeferien vil 
der derfor være et særligt 
fokus på sikkerhedspolitik 
under den kolde krig, hvor 
Aksel Nielsen fra Skærtors-
dag den 6. april i museets 
åbningstid vil fortælle histo-
rien til både store og små.

Husk dine høretelefoner
Derudover kan gæsterne 
dykke ned i museets digi-
tale univers, hvor man bl.a. 
kan høre hele historien om 
Kræn Hjortlund og den kolde 
krig samt andre spændende 
lydfortællinger fra Anden 
Verdenskrig om våbenned-
kastningerne i Aalborg, jern-
banesabotage i Nordjylland 
og om de tyske flygtninge 
efter krigen. 

Det hele kan opleves via ap-
pen USEEUM, der kan down-
loades på din mobiltelefon. 

I hele april vil alle besøgende 
med en unik rabatkupon, 
som kun føres i hasserisavis.
dk, få halvpris på indgangs-
billetten. Klip den ud fra an-
noncen herunder eller tag 
et billede af den med din 
mobiltelefon og medbring 
kuponen i billetsalget. (OBS.: 
Kan ikke kombineres med an-
dre rabatter).

Kampfly, kold krig og rabatkupon
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum vil i påsken slå et slag for at oplyse om Dan-
marks sikkerhedspolitik, den kolde krig og afvisninger i luften over Bornholm.  
Derudover kan du i hele april komme ind til halv pris.

Påskeægsjagt på museet

PÅSKEFERIE
på Springeren

1.-10. april 2023



Emilie Dahl stiftede Aalborgs første kvinderugbyhold i 2021.

Er din 
formue sikret
for næste
generation?

Jesper Bruun
Nissen
T:  9870 3847 
M: 2338 4450

jebn@
landbobanken.dk

Carina
Kronborg
T:  9870 3834 
M: 6161 4519

ckc@
landbobanken.dk

Tommy
Pedersen
T:  9870 3845 
M: 6161 4562

top@
landbobanken.dk

Henrik Holst
Petersen
T:  9870 3811 
M: 6161 4560

hhp@
landbobanken.dk

Thomas
Bendsen
T:  9870 3813 
M: 6161 4544

tbe@
landbobanken.dk

Flemming Bach
Sørensen
T:  9870 3842 
M: 6161 4535

fbs@
landbobanken.dk

Ole
Andersen
T:  9870 3816 
M: 6161 4501

olea@
landbobanken.dk

Private Banking & Wealth Management

Cecilie
Rytter
T:  9870 3803 

cecilie.rytter@
landbobanken.dk

Private Banking & 
Wealth Management, Aalborg

Thulebakken 34, 1. sal • Hasseris
9870 3800 • pbaalborg@landbobanken.dk

og book et 
 uforpligtende 

formuetjek

Kontakt 
os

I Ringkjøbing Landbobank giver vi dig overblik og skaber løsninger, der optimerer sammensæt-
ningen af din formue, og som tager hensyn til hele dit livsforløb, din virksomhed og kommende 
generationer.

Book et uforpligtende formuetjek hos en kompetent private banking rådgiver, som giver dig overblik og 
din formue fuld opmærksomhed - eller læs mere på landbobanken.dk/privatebanking



Fødevarergigant i Hasseris: Forsyner hele Norden
Har du været forbi supermarkedet eller tankstationen for nyligt for at få noget mad med ud derfra, er der stor sandsynlighed for, at dine 
varer har været gennem Geia Foods hænder forinden. 

Adm. direktør for Geia Food, Claus Ravnsbo tog i mod på virksomhedens hovedsæde i Hasseris.

Af Helena Ravnsbæk

Avisen kommer ind ad den 
prægtige, U-formede ind-
kørsel og træder hen mod 
trappen og hoveddøren. Her 
byder fire store, hvide søjler 
velkommen til Geia Foods 
hovedkvarter på Fuglevæn-
get i Hasseris.

Bag dobbeltdøren i entréen 
møder vi Claus Ravnsbo 
nedenfor rundtrappen. Den 
administrerende direktør by-
der på en kop kaffe, og vi går 
op for at finde hans kontor.

Han har været med ombord i 
handelsvirksomheden siden 
2010, hvor det stadig hed 
A-Frost. Senere blev han 
administrerende direktør, da 
man valgte at fusionere med 
Mortensen Food i Skælskør 
i 2014, og her fik virksom-
heden ny identitet: Geia 
Food.

Fødevareimport fra hele 
verden
Geia Food er en handelsvirk-
somhed, der fungerer som 
et bindeled mellem fødeva-

reproducenter i og udenfor 
Europa og de nordiske de-
tailkæder og convenience-
stores. Virksomheden oper-
erer indenfor ni forskellige 
produktkategorier, der både 
indebærer køle-, frost-, kolo-
nial- og drikkevarer.

Så når du står nede i Salling 
Groups, Coops eller Rema 
1000’s forretninger og put-
ter græsk yoghurt, spanske 
oste eller italiensk is i kur-
ven, er der mange af føde-
varerne, der er importeret 
og leveret af virksomheden 
med hovedkvarter i Hasseris.

”Vi skaber værdi for produ-
centen ved at give dem en 
markedsadgang til Norden 
og gør det nemt for dem at 
komme ind på et marked, 
hvor vi har det lokale kend-
skab,” siger Claus Ravnsbo, 
som tilføjer, at Geia Food 
hverken ejer produktion, la-

gerbygninger eller lastbiler, 
som de sørger for via tred-
jepartservices.
”I Vejle lejer vi os fx ind på et 
frostlager, hvor vi har mel-
lem seks- til titusinder paller 
fast på lager med varer, som 
vi kan servicere vores kunder 
med,” fortæller han.

Kvalitetssikre juleænder
Geia Food sørger for at 
mange af de fødevarer, som 
vi finder i køledisken, bliver 
fragtet fra andre europæiske 
lande til Danmark. Ved juletid 
er det bl.a. en af Geia Foods 
fornemmeste opgaver og 
spidskompetence at sørge 
for, at vi får fyldt fryserne 
i de danske supermarkeder 
med det, som Claus Ravnsbo 
kalder julefjerkræ – altså 
andebryst, andelår og hele 
ænder.

”Vi har ansatte, der har siddet 
med det her i 25 år. Vi køber 
ænder hjem fra Frankrig, 
England, Tyskland, Polen og 
Ungarn, så danskerne kan 
få and op til jul,” siger direk-
tøren, og fortsætter:

”Geia Food er selv kvalitets-
certificeret efter Interna-
tional Featured Standards 
(IFS), og det samme er de 
fleste af vores leverandører. 
På den måde sikrer vi et 
topniveau, når vi arbejder 
sammen med producen-
terne. Derudover besøger 
vi dem også, hvor vores ind-
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SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG?

INDEHAVER

Frank V. Andersen

INDEHAVER

Martin Lindhøj
INDEHAVER

Jette Gudiksen

INDEHAVER

Allan Nørgaard

Vi er den bedst sælgende villa-mægler i HasserisVi har mere end 40 års erfaring og 24 engagerede medarbejdere, som er klar til at hjælpe. Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende vurdering.

Kontakt os på

96 31 60 00

Lugtgenerne der forduftede...Nu vil ejerne gerne bygge boliger på Nordens grund.
Fødevarergigant i HasserisGeia Food forsyner supermarkeder og tankstationer I hele Norden

Gordon Dahl: Bit af en gal krikkeFra Travstalden på Nørholmsvej, træner Gordon Dahl for at vinde...

Læs mere side 4 - 5

Læs mere side 8 - 9

Læs mere side 10-11

hasserisavis.dk

SE OGSÅ MÅNEDENS VILLA PÅ SIDE 27

I 2000 fusionerede Anders Hjulmand, hvorfra Advokatfirmaet HjulmandKaptain opstod.

Anders Hjulmand: Et bankende hjerte for Nordjylland

Af Helena Ravnsbæk

Når virksomheder fusionerer, opkøbes eller sælges i det nordjyske, er det ofte advo-katfirmaet HjulmandKaptain, der står for aftalerne. Men dengang medstifteren af advokatfirmaet, Anders Hjul-mand, startede sin egen ad-vokatpraksis i 1989, så det anderledes ud. Internationaliseringen bul-drede afsted i hele verdenen, og de danske virksomheder skulle have styr på paragraf-fer, aftaler og kontrakter, når deres varer skulle transport-eres hen over grænserne.

Derfor søgte virksomhed-erne juridiske kompetencer, der skulle bistå dem i de mange globale eventyrer, men denne specialisering i jura indenfor erhvervslivet måtte de ofte hente hos ad-vokatfirmaer i København. Den dengang 38-årige An-ders Hjulmand havde dog andre planer. 

”Jeg har altid sagt, at vi må kunne klare os selv her i Nor-djylland, for vi kan ikke altid hente hjælp fra København,” fortæller han. ”Landsdelen har stået meget alene, og
Forsættes side 2

Læs mere side 2

Erhvervsprofilen

Advokat Anders Hjulmand har i over 30 år haft en fremtrædende rolle i det nordjyske erhvervsliv, og gennem sit store netværk har han kunne forene sine interesser for jura, erhverv og kunst med et stort hjerte for Nordjyllands udvikling.

Vind et luksus ophold for 2 personer med hasserisavis.dk
Du har nu muligheden for at vinde  
en lækker Aqua Spa & Wellness weekend  
for 2 personer på Hotel Viking

hasserisavis.dk
- en del af hasseris medier

tæt på de lokale

hasserisavis.dk

Vind luksus 
ophold!

Finde dette logo flere steder i avisen   

Send en mail til  

info@hasserisavis.dk,  

Skriv: “Viking med hasserisavis.dk”  

og antal logoer du fandt*  

samt dine kontaktoplysninger.  

Vinderen får direkte besked og bliver  

offentliggjort i hasserisavis.dk den 3. maj.

*Her det første logo :-)

● Kurophold for 2 personer med 1 overnatning i en  

    Juniorsuite med havudsigt.

● Velkomstpakke med en hel flaske André Clouet Champagne    

     og Aalborg Chokolade på værelset

● Spakit på værelset

● Lån af blødt sæt med badekåbe, badelagen og tøfler

● 3-retters sæsonmenu efter kokkens valg

● Velkomstdrink inden middagen

● Entré til spa & wellness området fra check-ind til check-ud

● Lækker morgenbuffet
Værdi:

6.000
kr.



D. 1.-10. april er Aalborg Zoo fyldt med 
aktiviteter og oplevelser for store og små.

Nyd dyrene og bliv klog på de vilde løs-
ninger, vi mennesker har kopieret fra na-
turen. Besøg Skoletjenesten, udgrav en 
dino, støb din egen dino-tand og lær en 

masse om biodiversitet.

D. 6. april kan du møde naturvejleder Vicky 
Knudsen på Zoofari-scenen, og komme 
med på en spændende naturopdagelse.

NYD PÅSKEN I AALBORG ZOO

købs- og kvalitetsafdeling 
sikrer, at produkterne lever 
op til kravene, der både bliver 
stillet indenfor lovgivningen, 
men også af vores kunder.”

Indkøberens hjælper
Når indkøberne ude hos 
kunderne sidder og bestiller 
ænder hjem til jul, bestiller 
de samtidigt is, frosne grønt-
sager, brød og en masse an-
dre varer. Logistikken bag 
arbejdet kan være noget 
af en mundfuld, og især 
hvis indkøberne også selv 
skulle kontakte den enkelte 
leverandør.

”Vores kunder har ofte ikke 
tid til at lave det benarbejde, 
som vi allerede har gjort for 
dem. Her har vi et dygtigt 
indkøbsteam, der hjælper 
vores kunder med at få nog-
le spændende varer på hyl-
derne. Og derudover slipper 
de for at skulle trække 30 
paller hjem fra Spanien med 
to forskellige typer grønt-
sager. Hos os kan de bestille 
én palle af de grøntsager, de 
har behov for, samtidigt med 
at de også kan købe is, fjer-
kræ og andre varer hjem fra 
vores lager,” forklarer Claus 
Ravnsbo.

Trends på fødevare-
markedet
Mens Geia Food agerer som 
værdiskabende bindeled 
mellem producenter i Eu-
ropa og Østen og nordiske 
indkøbere, er de også med 
til at sætte dagsordenen for, 
hvilke varer der lander i vores 
køkken. For virksomhedens 
proaktive tilgang til marke-
det er med til, at trends og 
tendenser, der rører på sig 
rundt omkring i verdenen, 
også kan blive rullet ind på 
det nordiske marked. 

”Vi sidder jo ikke og venter 
på, at kunden ringer. Vores 
indkøbsteam er hele tiden 

rundt hos vores producenter 
og på messer, hvor de finder 
ny inspiration. Vi er nødt til 
at vide, hvad der sker rundt 
omkring,” siger Claus Ravns-
bo og fortsætter:  

”De finder også frem til kon-
cepter, der fx taler ind i dags-
ordenen omkring mindre kød, 
mere grønt. Her skal vi hele 
tiden være oppe på tæerne. I 
forhold til fx bæredygtighed 
er det svenske marked 
langt længere fremme end 
det danske og norske, så 
mange af de tendenser og 
koncepter, vi har leveret ind 
til det svenske marked de 
seneste år, ser vi nu begynde 
at rulle ind over de danske og 
norske grænser.” 

Friske salater og juice
Geia Food har et kæmpe 
indkøbsapparat, hvor virk-
somhedens egne dedikerede 
indkøbere er specialister 
inden for hvert sit felt. På 
den måde gør de det nemt 
for kunderne i detailvirk-
somheder at henvende sig 
til handelsvirksomheden og 
bestille fødevarer hjem til 
hylderne. 

Men det er ikke kun detail-
virksomheder, Geia Food 
koncentrerer sig om, for de 
sælger også fødevarer vi-
dere til grossister i Danmark, 
Norge og Sverige, der leverer 
videre ud til hoteller og res-
tauranter. 

”Foodserviceområdet er 
spændende for os og i stærk 
vækst,” pointerer Claus 
Ravnsbo. 

Men det nyeste skud på 
stammen skete for et lille 
års tid siden, da Geia Food 
opkøbte den københavnske 
virksomhed Food Partners 
World, der er convenience-
specialist i friske salater, 
wraps, sandwichs. Derfor vil 

din måltidssalat og friskpres-
sede juice fra fx Circle K og 
7-Eleven også have været 
omkring Geia Foods skrive-
bord, inden du får det med 
på farten. 

Fem milliarder i 2026
Geia Food koncentrerer sig 
om det nordiske marked, 
men Claus Ravnsbo vil ikke 
udelukke, at hvis virksom-
heden ser fem til ti år ud i 
fremtiden, vil de begynde 
at se nærmere på, om de-
res markedsmodel også vil 
kunne bruges på det eu-
ropæiske marked.

”Det kræver dedikation, 
fokus og fagkunstskab at 
have den rolle, som vi har. 
Vores hovedfokus er lige 
nu at blive endnu større i 
Norden og klare det endnu 
bedre, for, som vi ser på det, 
er der stadig et kæmpe ufor-
løst potentiale her,” under-
streger han.

Efter Geia Food i 2021 blev 
solgt til den tysk-svenske 
kapitalfond Triton, der i dag 
ejer knap 70 procent, hvor 
den sidste del ejes af Geia 
Foods ledelse og en række 
nøglemedarbejdere, har virk-
somheden sat nye målsæt-
ninger for fremtiden.

”Vi kan tage den her forret-
ning og gøre den dobbelt så 
stor. Vores ambition er, at vi 
skal ramme en omsætning 
i 2026 på nordsiden af de 
fire milliarder. Og det er vi 
godt på vej til - både fordi vi 
vækster organisk, men også 
fordi vi har været dygtige til 
at finde aktører, som vi har 
opkøbt gennem tiden. Så det 
er en superspændende rejse, 
vi er på,” lyder det fra Claus 
Ravnsbo, der til dagligt har 
sit kontor i Hasseris.

hasserisavis.dk
-

- lokale nyheder hver dag

Husk:
Næste  
udgave 
udkommer  
d. 3. maj!

hasserisavis.dk

Vind luksus 
ophold!



Travtræner Gordon Dahl: Bidt af en gal krikke
Fra travstalden på Nørholmsvej træner Gordon Dahl både danske og svenske heste, og det gør han for at vinde. 

Gordon Dahl fortæller, at travtrænerjobbet er en livstil, hvor han i travsæsonen kun har én ugentlig fridag.

Af Helena Ravnsbæk

Hasserisavis.dk møder Gor-
don Dahl på Aalborgs væd-
deløbsbane, Racing Arena 
Aalborg. Her har travtræ-
neren sit eget navn stående 
ved porten til sin faste stald-
plads: Team Gordon Dahl. 
Denne mandag i marts er der 
løb, som Gordon Dahl kalder 
for et ’hverdagsløb’, hvor 

den 6-årige danske travhest 
Houdini Shadow skal prøves 
af efter en vinterpause.
”Her efter opvarmningen 
er jeg meget positiv,” siger 
Gordon Dahl. ”Den varmede 
tossegodt op. Og fordi vi 
er så tidlig på sæsonen, er 
benene friske. Det kan man 
godt mærke,” siger travtræ-
neren og springer af den to-
hjulede vogn.

Han har en god mavefor-
nemmelse, men intet er til at 
forudsige, for nattens store 
mængder nedbør har gjort 
banen smattet, og Gordon 
Dahl tør endnu ikke spå om, 
hvordan løbet kommer til at 
gå - men én ting er sikkert: 
han kører for at vinde.

Ingen sultne kuske
Teamet er hjemmevant på 

væddeløbsbanen i Aalborg, 
hvor de to gange i ugen 
træner staldens 24 heste. 
Her læsser de hestene fra 
stalden på Nørholmsvej i 
traileren og kører dem ind til 
travbanen for at spænde for 
vognene. I modsætning til 
galopløb sidder Gordon Dahl 
i den tohjulede vogn bagved 
hesten, en såkaldt sulky. Den 
garvede travtræner forklar-

er, at man i travløb ikke er 
underlagt de samme vilkår, 
som galopjockeyerne er. 

”De er jo hidsige hele tiden 
de der galopfolk, for de får jo 
ingenting at spise. Tænk sig 
at gå rundt at være sulten 
hele tiden,” griner Gordon, 
der fortæller, at vægten for 
kusken ikke er så afgørende 
i travløb, i modsætning til 
galopløb, hvor jockeyen helst 
skal veje mindst muligt.

”Det fede ved trav er, at en 
kusk på 16 år kan konkurrere 
mod en på 70. En på 60 kg 
kan konkurrere mod en på 90 
kg. Og så er det lige meget 
om du er kvinde eller mand. 
Vægten har ikke så meget at 
sige på grund af den måde 
vognene er konstrueret på. 
Men når man kører i noget 
smat, så er det nok ikke en 
fordel at være en tung kusk,” 
erkender han alligevel.

Bidt af en krikke
I stalden er der fuld fart på, 
for om en time skal slaget 
stå, og travholdet strigler 
og spuler hestene på livet 
løs og tjekker en sidste gang 
hesteskoene. Men modsat 
resten af teamet er Gordon 
Dahl helt rolig og hjem-

mevant i en travl stald. Han 
er kommet i en travstald 
siden barnsben, da familien 
flyttede fra Mors til Skive, 
hvor han boede nabo til en 
travbane.

”Jeg blev venner med en lille-
bror til en af dem, der arbejd-
ede i staldene. Så vi tog ud til 
travbanen efter skoletid. Det 
var en helt ny verden for mig, 
for jeg havde intet kendt til 
væddeløb før. Men jeg blev 
lynhurtigt grebet af det,” er-
indrer Gordon. 

I dag bor Gordon Dahl stadig 
i Skive og kører til stalden 
på Nørholmsvej seks dage 
i ugen. Om året holder han 
en kun uges ferie forskudt i 
forhold til de andre i stalden, 
men det generer ham ikke.

”Man er blevet bidt af den sa-
tans krikke,” griner travtræ-
neren. ”Det er jo en livsstil. 
Der er ikke et andet job, jeg 
hellere ville have. Bare det 
at man kan arbejde sammen 
med en krikke på 500 kg, 
som man kan få til at gøre, 
som man gerne vil med gen-
sidig tillid. Det er bare det 
bedste, der findes. Det er jo 
fantastisk.”Gordon Dahl har været med til at vinde Dansk Trav Derby hele tre gange.  

Senest i 2019 på travhesten Dumbo.



Uforpligtende gratis investeringstjek!
Stonehenge er et lokalt investeringsselskab beliggende i Hasseris.

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

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

Vi fravælger investeringer med høj risiko...

Såfremt du er interesseret i et 
uforpligtende gratis investeringstjek, 

eller gerne vil høre mere om  
Stonehenge og hvordan vi inve-
sterer, er du meget velkommen til 
at kontakte kundechef Flemming 
Vognsen på mobil 3015 3649 eller  

mail fv@stonehenge.dk

Stonehenge  
Fondsmæglerselskab A/S

www.stonehenge.dk 

info@stonehenge.dk

Tlf. 7220 7270

En sport i krise
Det største, Gordon Dahl har 
været med til, er at vinde 
Dansk Trav Derby, der er Dan-
marks største og mest pres-
tigefulde travløb. Det har 
han oplevet hele tre gange i 
hhv. 2000, 2001 og i 2019, 
hvor han i sidstnævnte selv 
var kusk. Derudover har han 
gennem tiden prøvet at 
vinde i alle Danmarks for-
skellige faste årgangsløb. 
Hans konkurrencegen er 
udover det sædvanlige, og 
derfor kan nederlaget også 
være hård kost.

”Det kan være så emotionelt. 
I gamle dage kunne jeg jo 
lægge mig i flere dage, hvis 
det ikke gik min vej. Og det 
har det altså ikke altid gjort,” 
siger den 59-årige træner 
med et glimt i øjet.

Men det smerter også Gor-
don Dahl, at han ser en dansk 
travsport, som han mener er 
i krise.

”I 1980’erne havde vi måske 
1.800 føl på en årgang, men 
jeg tror ikke engang vi får 
300 i dag,” siger han og til-
føjer, at man i Sverige har 
omkring 7000 fødte travføl 
om året.

”Derudover kan man se, hvis 
man går en tur hen ad til-
skuerpladserne, at folk er 
60+. Det er et problem. Det 

er en sport, der er i krise,” 
siger han hovedrystende.

Heste på svenske plader
Til dagens løb i Aalborg kan 
vinderen vinde 10.000 kr., 
og Gordon Dahl siger, at det 
efter danske standarder 
er ganske udmærket. Han 
fortæller, at der til ’hverdags-
trav’ i Danmark er mellem 
7-10.000 DKK i præmie, men 
deltager man i en tilsvarende 
klasse i Sverige, kan man 
vinde op mod 30.-50.000 
SEK. Derfor er stalden på 
Nørholmsvej også begyndt 
at vende blikket mod vores 
svenske naboer. I 2021 be-
gyndte teamet at satse på 
svenske heste, der blev købt 
på auktion i Sverige, hen-
tet hjem til Nordjylland og 
trænet op.

”Der går ofte to år, før vi har 
kørt hestene ordentligt til, 
så derfor er det først nu, vi 
kan komme i gang med at 
køre nogle af de svenske år-
gangsløb,” siger Gordon Dahl, 
der fortæller at størstedelen 
af staldens 24 heste på 
Nørholmsvej er registreret i 
Sverige og af samme årsag 
ikke kan deltage i danske løb.

En levende lottokupon 
Når travhestene købes hjem, 
er det ofte som føl eller etår-
sheste på auktion, hvor Gor-
don Dahl fortæller, at man 
forsøger at spå om hestens 

Til dagens løb i Aalborg kunne vinderen inkassere 10.000 kr.

potentiale ved at se på af-
stamning og rammer.

”Men det er jo en lotter-
iseddel hver eneste gang. 
Jeg har købt så mange dyre 
heste med fin afstamning, 
og i 2019 vandt vi derbyet 
med den billigste hest no-
gensinde, som vi købte til 
50.000 kr. auktion. Det er 
umuligt at forudsige, for 
man ved jo ikke, hvad der er 

mellem ørene på den,” siger 
han. 

Til dagens løb på vædde-
løbsbanen i Aalborg gik ikke 
helt, som Gordon Dahl havde 
ønsket det trods den gode 
opvarmning. Den danske 
Houdini Shadow med Gordon 
Dahl som kusk inkasserede 
denne mandag 1000 kr.

”Jeg vil jo altid gerne være 

den bedste. Det irriterer mig 
grænseløst, hvis jeg ikke kan 
følge med,” siger travtræ-
neren. Men for Gordon Dahl 
er der ikke andet end at kom-
me op på hesten igen, for  
snart begynder løbssæ-
sonen for alvor, hvor teamet 
drømmer om at drage til 
Sverige med de nyligt op-
købte svenske heste for at 
inkassere helt store penge-
præmier.

”Stalden har nogle dygtige 
heste, som jeg virkelig håber 
på at kunne slå til i Sverige. 
Det skal bare lykkes. Jeg stil-
ler jo op for at vinde!” afslut-
ter Gordon Dahl, der nu må 
pakke sammen efter væd-
deløbet i Aalborg og tage 
tilbage til stalden på Nør-
holmsvej.



Skolerne i Hasseris: Fra landsbyskole til moderne skolevæsen
Skoleforhold og udbygning af skolevæsenet afspejler ofte et områdes vækst, når det går fra at være et rent landområde domineret af 
landbrug til at rumme andre bebyggelser, både egentlig by og villakvarterer. Og det er Hasseris et strålende eksempel på. 

I 1911 blev de dengang moderne skoler, Gl. Hasseris og Sofiendal skoler opført. Billedet af Sofiendal Skole ved Hobrovej er fra 1913 og taget af fotografen 
Frits Karner. Foto i Aalborg Stadsarkiv.

Af Flemming Nielsen

Udviklingen i Hasseris er 
gået fra en lille stråtækt 
landsbyskole i bindingsværk 

over indtil flere stadig ret 
små skoler til i nyere tid at 
rumme nogle af Aalborgs 
største skoler i omfattende 
bygningskomplekser. 

Det følger jo naturligt, at når 
antallet af beboere stiger, 
så stiger behovet for skoler 
til at få undervist de mange 
børn, der følger med.

Bibelsk udenadslære
Det ældste almindelige 
skolevæsen i Danmark stam-
mer fra tiden lige efter ref-
ormationen i 1536. I 1537 
indførtes en ordning, hvor 
degnen i de enkelte sogne 
skulle sørge for, at børnene 
lærte den lutherske kristen-
doms grundregler, som det 
var udformet i den såkaldte 
Katekismus. Det handlede 
ikke i første række om, at 
børn skulle lære at læse, 
skrive og regne, men at de 
skulle lære at blive gode 
kristne. Det var mest uden-
adslære, det handlede om. 
I 1626 bestemte Christian 
IV, at der skulle være et mere 
organiseret undervisnings-
væsen. I de større landsbyer, 
som Hasseris var en af, blev 
de velstående bønder pålagt 
at opføre en skolebygning 
og ansætte en skolemester, 
der kunne sørge for at oplyse 
børnene - stadig med størst 

vægt på religionen, men ud 
fra en gryende erkendelse 
af, at bedre dannelse kunne 
føre mere velstand med sig. 

Det var dog stadig ret 
beskedent, hvad børnene 
lærte, men ud fra forskellige 
kilder kan man konstatere, 
at det blev mere almindeligt, 
at landbefolkningen kunne 
læse og til en vis grad skrive. 
Det var dog særligt gård-
mændenes børn, der skulle 
undervises, mens de fat-
tigt først fra 1708 skulle 
undervises på de mere vel-
ståendes regning. 

Hasseris’ første skole
Den første skole i Has-
seris blev oprettet kort 
efter 1626, for en lærer 
for gårdmændenes børn 
er omtalt i 1640. Skolen lå 
midt i Bygaden på østsiden 
og rummede ud over en 
skolestue, som også blev 

brugt til møder, bolig for 
skolemesteren. 

Et egentligt skolevæsen for 
den almindelige befolkning 
blev forsøgt etableret i 
1739, hvor den enevældige 
konge Christian VI bestemte, 
at alle børn skulle undervises 
i religion og læsning. Skrive-
færdighed og regning blev 
også opmuntret, men det 
skulle forældrene selv betale 
skolelæreren for at under-
vise i. Det lykkedes ikke helt 
at få gennemført reformen. 
Først fra 1814 har der været 
en egentlig folkeskole med 
undervisningspligt. I Has-
seris var skolen dog velet-
ableret længe før.

Skole på Bygaden
Den gamle skole i Hasseris 
brændte ned sammen med 
det meste af landsbyen i 
1780. Da der derfor skulle 
bygges en ny, blev den op-
ført længere mod syd i det, 
der dengang hed Husgaden, 
hvor den lå praktisk, da den 
betjente både Gl. Hasseris 
og Sofiendal.  Bygningen 
findes endnu, Bygaden 70, 
og den fungerede som skole 
frem til 1911. Der findes en 
beskrivelse af skolehuset 
fra omkring 1800, hvor det 
siges at have bestået af 11 
fag, svarende til omkring 19 
meter og med tegltag. Hu-
set rummede både skolestue 
og lærerbolig, som det var 
almindeligt i landsbyskoler 
overalt i landet, og i mange 
år havde læreren ud over løn 
også lidt jord til at dyrke og 
holde husdyr på. 

Antallet af børn steg i løbet 
af 1800-tallet, og omkring 
1880 måtte man bygge 
et ekstra skolehus, hvor de 
mindste børn blev under- 
vist af en såkaldt andenlær-
er, så man fra den tid havde 
to lærere i skolen. 

Kontakt vores specialiserede 
erhvervsafdeling og få 

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

Få styr på 
kontrakterne og 
virksomhedens 
risici.

Skal etageejendommens tørloft 
omdannes til tagboliger?

LE34 er klar til at rådgive om ejerlejlighedslovens 
muligheder.

Ejerforeninger, andelsboligforeninger, og bygningsejere benytter 
sig i stigende grad af muligheden for frasalg af etageejendommens 
tørloft med henblik på indretning af tagboliger. 

Et frasalg forudsætter, at der oprettes en eller fl ere nye ejerlejlig-
heder på tørloftet, som efterfølgende kan frasælges. LE34’s ejer-
lejlighedseksperter står klar til rådgivning, som sikrer den optimale 
løsning tilpasset jeres/din ejendom.   

Et frasalg af tørloftet rummer fl ere fordele, herunder:

•  Mulighed for fi nansiering af renoveringsprojekt, for eksempel 
facade og tag

•  Flere om at dele ejerforeningens fællesudgifter
• Eventuel udbetaling af provenu

LE34 er Danmarks største landinspektørfi rma og rådgiver og 
udfører alle typer af ejerlejlighedssager, store som små.

Kontakt LE34 Aalborg 
Morten Dalum Madsen
+45 8140 3205
mdm@le34.dk
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To ens skoler i Hasseris
Omkring 1900 udviklede 
området sig i takt med, at 
Aalborg voksede, og flere 
kvarterer opstod i det tidlige-
re landområde. Der blev ret 
hurtigt behov for flere og 
større skoler. Den første var 
en skole på Brunbakken på 
vejen ned mod Mølholm. Be-
hovet opstod, fordi Cement-
fabrikken Nordens arbejdere, 
der bosatte sig i området, 
havde skolesøgende børn. 
Den blev bygget i 1904, men 
allerede få år senere, i 1911, 
var behovet for nye skoler 
vokset. 

Det år tog man to helt ens 
skoler i brug, Sofiendal-
skolen og Gl. Hasseris Skole. 
Sofiendal Skole var til børn-
ene i Kærby, Skalborg og 
Sofiendal, mens Gl. Hasseris 
Skole skulle betjene børnene 
i Mølholm, Gl. Hasseris og 
Hasseris Villaby. Mange af 
børnene i villabyen gik dog 
på privatskolerne i Aalborg. 
De to skoler blev opført ud 
fra helt identiske tegninger, 
og man kan stadig se fæl-
lespræget i bygningerne, 
selvom især Gl. Hasseris 
Skole er blevet udvidet 
stærkt. De to skolebygninger 
i den sydlige del af Bygaden i 
Gl. Hasseris blev solgt og har 
siden være privatboliger. 

Ringer med klokken
Den gamle skole blev købt 
af lærerens søn, og sjovt 
nok fulgte en forpligtelse 
med ejendommen. Siden 
1730, hvor Hasseris fik 
testamenteret en klokke af 
en velhavende bagerenke i 
Aalborg, havde det påhvilet  
skolemesteren i landsbyen 
at ringe solen op og ned 
og ringe som indkaldelse til 
bøn og bibellæsning. Den 
forpligtelse fulgte med ejen-
dommen, og lærer Madsen 

og hans efterkommere har 
siden indtil slutningen af 
1900-tallet ringet med klok-
ken. Denne tradition er des-
værre ophørt, men klokke og 
klokkestabel findes jo stadig.
Der gik ikke mange år før 
presset på skolevæsenet 
gjorde, at man i 1918 opførte 
en såkaldt pogeskole til de 
mindste børn i villabyen. Den 
blev tegnet af arkitekten 
Ejnar Packness, som havde 
bosat sig i Hasseris nogle år 
før, og blev opført på Gran-
vej, synlig fra Hasserisvej. 
Denne skole blev også brugt 
til dele af den kommunale 
forvaltning i Hasseris Kom-
mune. Oprindelig havde man 
tænkt sig at bygge et større 
rådhusagtigt byggeri, men 
det blev ikke til noget, og 
derfor inddrog man noget af 
skolen til kommunale formål. 
Bygningen findes endnu og 
indgår i et bygningskom-
pleks, som i dag rummer en 
virksomhed.

Lys og luft til børnene 
Aalborgs udvikling, som har 
medført at størstedelen af 
det gamle Budolfi Landsogn, 
som vi kender som Hasseris 
i dag er bymæssig bebyg-
gelse, fortsatte med ufor-
mindsket styrke, og presset 
på skolevæsenet fulgte 
med. Det betød, at man mel-
lem 1939 og 1950 opførte 
en ny skole på Stolpedalsvej. 
Den skulle betjene børnene i 
Kærby, Villabyen og det nye 
kvarter omkring Vestre Allé 
og østsiden af Hobrovej. 
Den hed oprindelig Hasseris 
Centralskole, men er bedre 
kendt som Stolpedalsskolen. 
Ligesom med skolen til de 
mindste børn i villabyen fra 
1918, var det Ejnar Pack-
ness, der stod for udformn-
ingen af den nye skole, der 
er et symmetrisk byggeri 
med tre længer omkring en 

skolegård. Den er præget af 
en mere moderne holdning 
til, at der skulle være lys og 
luft til skolebørnene i lokaler 
med højt til loftet.

Gymnasium til de unge
Den fortsatte udvikling 
gjorde, at selv den nye skole 
på Stolpedalsvej blev for 
lille til det voksende antal 
børn, og allerede i 1958 blev 
Kærbyskolen opført til at 
betjene de mange børn i det 
voksende byområde på øst-
siden af Hobrovej. Med Kær-
byskolen var skolevæsenet 
i Hasseris udbygget til det 
antal skoler, der også findes 
i dag. Det var de skoler, som 
Hasseris bragte med ind i 
Aalborg ved kommunalrefor-
men i 1970. 

På den tid havde Hasseris 
Kommune også taget ini-
tiativ til at opføre et gym-
nasium, så bydelens unge 
mennesker kunne tage stu-
dentereksamen lokalt. Det 
nye gymnasium blev tegnet 
af Jacob Blegvad, der havde 
overtaget Ejnar Packness’ 
tegnestue og videreførte 
tegnestuens tradition for 
at præge Hasseris. Hasseris 
Gymnasium nåede dog ikke 
at blive taget i brug, mens 
Hasseris var en selvstæn-
dig kommune. Det var først 
klart i 1972, men ligesom de 
øvrige skoler i området har 
det siden betjent et meget 
stort antal elever.

I dag har området gen-
nemgået endnu større ud-
vikling, hvor Hasseris Enge 
og Sofiendal Enge er blevet 
bebygget med både vil-
lakvarter, rækkehuse og 
etagebyggeri, og presset 
på skolerne er ikke aftaget. 
Måske kan det blive til endnu 
en skole.

Skolen, som blev opført i Hasseris efter branden i 1780, findes stadig på Bygaden 70. Den 
blev solgt til privat beboelse, da Gl. Hasseris Skole og Sofiendal Skole blev taget i brug i 1911. 
Foto i Aalborg Stadsarkiv.



Kældersalg med mere end 10.000 flasker hos Vin&Vin
Torsdag d. 30. marts - lørdag d. 1. april er kælderen fyldt med lækre vine, lover vinhandlerne Martin Andersen og Troels Kamstrup, 

Af redaktionen

Vinhandlerne Martin An-
dersen og Troels Kamstrup 
fortæller: ”Vi har ryddet op  
i vort eget lager, ligesom 
vi har været på turné og 

lavet nogle supergode op-
køb af årgange, der udgår, 
samt diverse restpartier 
fra forskellige vinhuse og 
leverandører af gode vine 
til fornuftige priser – og 
det kan nu også komme 

vore kunder til gode. Vores 
store kælder er fyldt med et 
væld af skønne flasker vin, 
rød, hvid og rosé og endda 
bobler – ja der er også gode 
tilbud på rom og portvine.

Blandt andet tilbyder vi den 
ekslusive Skipper Clement 
romserie i fire forskellige af-
tapninger til en samlet pris 
for 4 flasker kr. 1.287,- mod 
normalt kr. 1.980,-

Der er vine i alle prisklasser 
– og der er 30-60% rabat i 
forhold til stykpris på de en-
kelte flasker – så kig ind, gå i 
kælderen og bliv glad.

Der er ca. 10.000 flasker 

til salg, og det er vine i alle 
prisklasser.
Derudover har vi arrangeret 
en lille vin-happening, hvor 
de fleste vine er repræsen-
teret,  så man kan smage på 
varerne inden man beslut-
ter sig for at købe – så der er 
virkelig mulighed for at gøre 
et godt køb.”

Vin&Vin forventer et stort 
rykind til denne mulighed 
for at sikre sig rigtig god vin 
til en særdeles favorabel 
pris, og det siger sig selv, 
at først til mølle princippet 
også gælder her, da det er 
restpartier og udgående 
årgange.

“Vores egen private p-plads 
kan sikkert ikke klare trafik-
ken, men heldigvis er der 
gode p-muligheder flere 
steder her ved Skipperen”, 
siger Martin og Troels sam-
stemmende, der er klar til at 
tage imod de mange vinkø-
bere sammen med deres 
stærke team,  torsdag kl. 
9.30-17.30 fredag kl. 9.30 
- 18.00 og lørdag kl. 9.30 - 
13.30.

Der er ca. 10.000 flasker, så der er rigeligt at vælge imellem siger Martin og Troels, indehavere af Vin&Vin, Aalborg.

Palle Mørch A/S - Din genvej til Energibesparelser
Fordele ved energiportalen:
•	 Alarmer	ved	stort	forbrug
•	 Du	kan	opdage	vandspild	i	tide
•	 Alt	bliver	aflæst	samme	dag
•	 Flytteaflæsninger	aflæses	automatisk
•	 Aflæsninger	foretages	trådløst	uden	at	forstyrre	ejer	eller	lejere
•	 Du	kan	følge	lejernes	forbrug	og	advares	i	god	tid	om	
	 efterregninger	og	for	stort	forbrug
•	 Indberetninger	om	ejendomsinformation	og	flyttere
	 Indberettes	let	på	portalen
•	 Metrius	”smileyordning”	gør	det	let	for	lejere	at
	 sammenligne	sit	forbrug	med	andres

Det er nu lovpligtigt jf. BEK nr. 734 at beboere skal have  
forbrugsinformation flere gange årligt.

Hasserisgaarden
Hasserisvej	117,	9000	Aalborg
Tlf.	98	12	86	66
Www.	pallemørch.dk

- Varmeregnskab
- El regnskab
- Vandregnskab

Kontakt os nu!  
Vi er altid klar til at hjælpe...

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



Lektor emeritus Johannes Andersen bor i Hasseris.

Af Jens Skovgaard

Det er Johannes Ander-
sens ambition at forsøge 
at fjerne, eller i det mindste 
forklare denne følelse gen-
nem en analyse, der viser, 
at der er et folkeligt grund-
lag for populisme i Danmark, 
eller populisme fra neden. 

Gennem en analyse baseret 
på en spørgeskemaunder-
søgelse i forbindelse med 
Folketingsvalget i 2019 do-
kumenteres, hvor stort og 
stærkt det folkelige grund-
lag for populismen er i Dan-
mark, samt hvilke partier 
disse borgere især orienterer 
sig imod. 

Samtidig viser undersø-
gelsen, hvor langt disse 
borgere er parate til at gå i 
deres kamp for at forsvare 
det, de opfatter som cen-
trale og bærende folkelige 
interesser.

Forfatter fra Hasseris
Da forfatter til Langt ude, 
lektor emeritus Johannes 
Andersen, faktisk bor i Has-
seris, inviterede jeg ham på 
en kop kaffe og fik en snak 
om bogen. Jeg ville gerne 
vide, hvem der egentlig er 
målgruppen for hans bog. 
Med et skævt smil svarede 
Johannes: “Vi plejer, i den 
forskningsgruppe som jeg 
er med i, at sige, at vi skriver 
for ‘fætteren på Langeland’.” 
- det er ham, der interesserer 
sig for samfundet, og som 
har et ønske om at forstå 
nogle af de politiske strøm-

ninger, der opstår over tid, 
men som også hele tiden 
ændrer retning, forstærkes 
eller forsvinder.
“Begrebet ‘populisme’ er ble-
vet en floskel på linje med 
begrebet ‘bæredygtig’,” siger 
Johannes. Hans sigte med 
bogen er derfor at definere 
begrebet ret præcist, for 
dermed at skabe grundlag 
for at diskutere begrebet.

Folkelig populisme
I sin analyse tager Johannes 
Andersen udgangspunkt i 
en opdeling af borgerne i 
’Tilfredse medborgere’, ’Kri-
tiske medborgere’ og ’Mar-
ginaliserede medborgere’. 
Medens de to første grup-
per accepterer demokratiet 
og dets spilleregler, er der i 
gruppen af marginaliserede 
medborgere en mistillid til 
samfundet, som danner 

Populistiske medborgere i Danmark
“Populisme rider os som en mare,” indleder samfundsforsker 
Johannes Andersen sin nye bog: “Langt Ude”. 

grobund for populisme. I 
midlertid viser det sig, at de 
marginaliserede medborgere 
definerer sig i modsætning 
til en elite, som er meget  
uklart defineret, og derfor 
ofte blot beskrives som et 
dem-og-os-modsætnings-
forhold. Populisme fra neden 
bygger altså ofte på nogle 
meget løse formuleringer om 
både den dominerende mod-
sætning, elitens negative 
dominans og egne kvaliteter. 
Alene det at være i modsæt-
ning til eliten er nok til, at 
man i en periode kan føle sig 
hjemme blandt ligesindede, 
og godt tilpas i sin kritiske 
holdning. Men omvendt er 
det ofte en flygtig forestil-
ling, som kan give en hurtig 
tilslutning, men også en brat 
afslutning. “Det er med disse 
overvejelser in mente, at 
det giver mening at tale om 
populisme fra neden. Om en 
folkelig populisme”, konklud-
erer Johannes Andersen i bo-
gens indledning.

Vrede på sociale medier
Den folkelige populismes 
fundament er en oplevelse 
af, at man er afkoblet fra 
de demokratiske procedurer 
og de repræsentative relati-
oner mellem politiske partier 
og borgere. Men derfor kan 
man ikke udlede, at borgere, 
der deler disse holdninger, 
er populister. Der skal også 
indgå en oplevelse af, at der 
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• 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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• 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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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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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inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 
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inkl. 
moms
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*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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vores webshop.  

inkl. 
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8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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findes en elite, som man op-
lever at blive trynet af. Og når 
man ikke føler, at man kan 
komme til orde i demokratiet, 
er det ikke det store problem 
at lade de gode manerer og 
de demokratiske spilleregler 
glide lidt i baggrunden. Der-
for kan hadefulde og grove 
udfald på sociale medier 
sagtens legitimeres af vre-
den og kampen for retfær-
dighed. 

Herfra er vejen til at bakke 
op om det, der italesættes 
som den ‘sande’ eller ‘ærlige’ 
folkelighed som værende 
i modsætning til eliterne, 
ikke lang. En synliggørelse 
gennem politiske ledere, 
der forstår at opfange disse 
holdninger og identificerer 
den eller de eliter, der er år-
sag hertil, og som kan ud-
peges som ‘modstanderen’, 
kan give populismen ‘en 
stemme’.

Socialdemokratiske 
midter-populister
I sin undersøgelse når Jo-
hannes Andersen frem til, 
at gruppen af populistiske 
medborgere udgør 18 % af 
befolkningen. I spørgsmålet 
om hvordan populisterne ori-
enterer sig rent politisk, gør 
han gennem undersøgelsen 
op med den fordom, eller al-
mindelige opfattelse, at po-
pulister er højreorienterede 
i det politisk spektrum. Også 

på venstrefløjen findes der 
populister. Men i modsæt-
ning til ‘højrefløjspopulis-
ter’, som generelt ønsker at 
svække statsmagten, så ser 
‘venstrefløjspopulisterne’ I 
højere grad ‘kapitaliste-
rne’ som den elite, der skal 
bekæmpes. 

Interessant er det imidlertid, 
at der også findes en stor 
andel af populister på den 
politiske midte. Johannes 
Andersen har også under-
søgt, hvilke partier der især 
tiltrækker populister, og når 
frem til, at der er tre popu-
listisk partier i Danmark. På 
højrefløjen er det Dansk 
Folkeparti; på venstrefløjen 
er det Enhedslisten, og i 
midten er det Socialde-
mokratiet. Især kan det her 
overraske, at Socialdemokra-
tiet tiltrækker så mange 
populister, at deres andel af 
de populistiske vælgere rela-
tivt set er med til at gøre de 
populistiske vælgere til de-
res stærkeste bastion.

Ovenstående artikel er et 
forsøg på at beskrive nogle 
af de budskaber, som bogen, 
efter min opfattelse giver 
læseren. Bogen indeholder 
selvsagt yderligere en række 
konklusioner, baseret på den 
vælgeranalyse fra 2019, der 
er baggrunden for bogen.



Et skulderklap og en forskel for heksebørn
Aalborg Søndre Rotary Klub besøgte initiativprismodtageren Nichba-Design, som i 2022 modtog klubbens initiativpris.  
Med prisen fulgte et beløb på 10.000 kr., som prismodtageren har givet videre til børnecenteret Land of Hope.

Af redaktionen

Mandag den 7. marts tog 
Aalborg Søndre Rotary Klub 
et smut over Limfjordsbroen 
for at besøge designvirk-

somheden Nichba-Design. 
Sidste efterår modtog virk-
somheden Aalborg Søndre 
Rotary Klubs initiativpris, 
som tildeles enkeltpersoner 
eller virksomheder, der i det 

nordjyske har gjort en særlig 
indsats.

Nichba-Design, grundlagt af 
Nichlas Bjørn Jøker, uddannet 
smed og designer, har siden 

2016 produceret og solgt 
boliginteriør til badeværel-
ser, entréer og soveværelser 
designet i stål. Store bolig- 
og hotelprojekter verden 
over har sat gang i hjulene 
på den lille nordjyske virk-
somhed, hvor Christoffer 
Asbøl Sakstrup hurtigt kom 
med ombord som medejer og 
salgschef, og i dag sælger de 
produkterne i hele verdenen.

Iværksætteri og  
udvikling
Nichba-Design blev udvalgt 
af klubben til at modtage ini-
tivativprisen 2022 for deres 
iværksætteri og gå-på-mod, 
fortæller Aalborg Søndre 
Rotary Klubs præsident, Pet-
er Ettrup Larsen, til dagens 

rundvisning på virksom-
heden i Nørresundby.

”Det er jo helt vildt, at de 
har fået det hele op og stå. 
De sælger deres produkter 
rundt i hele verdenen, og ud-
vikler hele tiden nye produk-
ter, der er tro mod deres eget 
design,” Peter Ettrup Larsen.

Skulderklap fra  
erhvervsfolk
Prismodtagerene Nichlas 
Bjørn Jøker og Christoffer 
Asbøl Sakstrup har glædet 
sig til at vise Aalborg Søndre 
Rotary Klub rundt, for siden 
september 2022 har prisen 
stået på kontoet og vidnet 
om et stort skulderklap fra 
gruppe af erhvervsfolk.

”Det kom som en over-
raskelse, at vi var udpeget 
til at modtage prisen,” siger 
salgschef Christoffer Asbøl 
Sakstrup. ”Det er jo fedt at 
få et skulderklap for, at vi har 
skabt en virksomhed i vækst 
og været med til at skabe 
nordjyske arbejdspladser.”

Nichlas Bjørn Jøker tilføjer: 
”Mange af dem ved jo, hvad 
vi går igennem af forskellige 
udfordringer, når man starter 
med at drive virksomhed, 
så det er jo et skulderklap 
foruden at modtage en pris, 
at vi også er udvalgt af folk, 
der har en rygsæk fyldt med 
erfaringer fra et langt ar-
bejdsliv. Det er det, som vejer 
tungest for os, når vi tager 
imod den her pris,” siger 
grundlæggeren.

Håndrækning til  
heksebørn
En vigtig del af initiativprisen 
består i, at Aalborg Søndre 
Rotary Klub kan understøtte 
det humanitære arbejde, 
som er en væsentlig del af 
Rotarys virke. Derfor led-
sages prisen med et beløb 
på 10.000 kr., som Nichba-
Design har videregivet til 
børnecenteret Land of Hope 
i Nigeria. Børnecenteret red-
der uskyldige børn, der an-
klages for at være hekse, 
som udstødes, tortures og 
i sidste ende dør. Samtidigt 
arbejder de for uddannelse 
til børnene og oplysning, der 
bidrager positivt til lokalsam-
fundets udvikling.
”Vi tænker, at 10.000 kr. 
kan gøre en forskel for en 
organisation som Land of 
Hope. De blev rigtig glade for 
støtten og sendte et billede 
retur som tak. Det tror jeg 
ikke, at man havde fået, hvis 
man havde støttet store vel-
gørende organisationer, hvor 
10.000 kr måske ikke rækker 
helt så langt,” siger Christof-
fer Asbøl Sakstrup. 

Rundvisningen på Nichba-
Design blev afsluttet med 
sandwich og en god snak om 
produktudvikling, målgrup-
per og markedsføring på so-
ciale medier.
I foråret sætter Aalborg Søn-
dre Rotary Klubs priskomité 
sig sammen igen for at finde 
nye emner til årets initiativ-
pris 2023, der hvert år ud-
deles til første klubmøde i 
september. Initiativprisen 
2023 er planlagt overrakt 4. 
september 2023.

Christoffer Asbøl Sakstrup viser Rotary Klubben rundt på lageret.

Initiativprisen består af et stykke af den påsejlede jernbanebro over Limfjorden samt et dip-
lom.

BOLIGSELSKABER 
PRIVATE VIRKSOMHEDER
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FIRMAET ER FAMILIEEJET  
OG GRUNDLAGT I 1918
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Ifølge Niels O. Fruensgaard burde de 6 pladser foran Rema 1000’s indgang, som Redmark i dag disponere over, blive overført til supermarkedets p-plads.

Af Jens Skovgaard

I et fint formuleret brev har 
vi modtaget et forslag til 
forbedring af p-forholdene 
i Hasseris Bymidte. Brevet 
er afsendt af Niels O. Fru-
ensgaard, der som beboer 
i Hasseris er daglig bruger 
af forretningerne i Hasseris 
Bymidte.

I brevet skriver Niels O. Fru-
ensgaard blandt andet: 
“Udover min generelle inter-
esse for ordentlige trafik-
forhold i min by, så har jeg 
en mere personlig interesse 
for specielt parkeringsfor-
holdene i Hasseris Bymidte, 

som jeg dagligt besøger i bil. 
Her er specielt indretningen 
af parkeringsområdet ved 
Rema 1000 en kilde til unø-
dig daglig gene og irritation.”

hasserisavis.dk satte Niels 
O. Fruensgaard stævne i 
Hasseris Bymidte, hvor vi 
indledte vort møde med en 
indledende snak og en kop 
kaffe i Restaurant Aktuel.

Rodede trafikforhold
Ud fra de medsendte skit-
ser påpeger han de, efter 
hans opfattelse noget rod-
ede trafikforhold, der især 
hersker ved Rema 1000. 
“Området har kun én kør-

selsadgang, placeret nær 
indgangen til butikken”, 
forklarer han. “Samtidig er 
indgangen nærmest spær-
ret af en slags grønttorv, 
hvilket betyder, at gående 
og kørende trafik blandes 
sammen til stor gene for 
alle.”

Efter at have nydt kaffen i 
de hyggelige omgivelser i 
Aktuel, går vi over og kig-
ger på området ved Rema 
1000. Niels O. Fruensgaard 
påpeger som det første, at 
revisionsfirmaet Redmarks 
parkeringsområde af uran-
sagelige årsager går ind fo-
ran Rema 1000’s indgang. 

Input til forvirrende og geneskabende parkeringsområde
En lille ændring vil kunne give store forbedringer af p-forholdene ved Rema 1000 i Hasseris Bymidte, mener Niels O. Fruensgaard, der 
har sin daglige gang i bymidten. 

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

Volvo XC90 D5 Inscription
AWD 7 personers 
Panoramatag
Adaptiv fartpilot
Elektrisk svingbart træk
360 graders kamera 
Lane Assist 
Elektrisk installerbar sæder - 
Harmann/Kardon Surround
+ meget mere.
Kan leases fra kun

4.952,-
Pr. måned - ex. moms

Leasing til private og erhverv
Vi tilbyder leasing på alle typer biler, 
hvad enten det er stor rummelig SUV, 
smart familie stationcar med plads til  
ungerne, eller sjovt sommerkøretøj.
 
     Kontakt os på:
     Tlf: 70 22 22 02
     Mail: info@nordicleasing.dk

www.nordicleasing.dk | info@nordicleasing.dk

Attraktiv 
firma-

beskatning

ved erhvervs-
kørsel!



Nu skal alle 
sommer- og superbiler 

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

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

Brug vores ekspertise og viden om biler af alle typer. 

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

og gør alt for at leve op til det.

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

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

Indehaver 
Søren Vig

Indehaver 
Kurt Gregersen

Desuden er der i skellet op-
stillet et rækværk, der for-
hindrer gående i at komme 
ind på Redmarks p-område, 
men er henvist til at gå ud 
på den gennemgående vej, 
hvor der i øvrigt ikke er noget 
fortov, bortset fra den sidste 
del ned mod Stolpedalsvej.

“Redmarks parkeringsom-
råde er jo aldrig fyldt, så det 
forekommer besynderligt, 
at det har været nødven-
digt at inddrage pladsen fo-
ran Rema 1000’s indgang”, 
påpeger Niels Fruensgaard.

Foreslår ny indkørsel
I stedet foreslår han ind-
kørslen til Rema 1000’s 
parkeringsområde flyttet 
hen i svinget, og de 6 plad-
ser, som Redmark i dag dis-
ponerer over foran butikken 
overført til Rema 1000. 
“Dermed kan man skabe et 
pænere torv med plads til 
den ugentlige fiskebil, lige-
som indgangen til butikken 
gøres mere synlig og indby-
dende,” siger han.

Ved at flytte indkørslen hen 
til svinget vil man desuden 
undgå, at al trafikken skal 
på langs af området, men 
at den i stedet kan fordeles 
mere jævnt og struktureret.

“Jeg håber, at man vil tage 
mit forslag med ind i over-
vejelserne, når man til sin 
tid skal have kigget på hele 
parkeringsområdet i Has-
seris Bymidte”, siger han.
Niels Fruensgaard er civilin-
geniør med speciale i veje 
og trafik, og indtil sin pen-
sionering underviste han i en 
årrække ingeniørstuderende 
på AUC.

Plan behandles ved kom-
munen
hasserisavis.dk har frem-
sendt forslaget til Land-
skabsarkitekt Willy Rosseel, 
og udbedt os en kommentar. 
Willy Rosseel er ophavsmand 
til den helhedsplan, som 
Hasseris Grundejerforening 
oprindeligt fik lavet, og som 
blev overdraget til Keld Gre-
gersen, da han købte Has-
seris Bymidte. 

Willy Rosseel er fortsat råd-
giver på planlægningen af 
forandringen af parkering-
sområdet i Hasseris Bymidte. 
Han er glad for interessen 
for at skabe bedre parker-
ingsforhold, og siger, at man 
p.t. har den oprindelige plan 
til behandling i Aalborg Kom-
mune, og at der lige nu pågår 
opmåling af området. 

Tager input med
“Vores mål er at forskønne 
parkeringsområdet, så det 
i højere grad fremtræder 
som adgangsvejen til forret-
ningsområdet, i stedet for 
som nu, hvor man kan føle, at 
man kommer ad ‘bagvejen’ 
ind til området”, siger Willy 
Rosseel. 
“Samtidig vil vi gerne skabe 
en bedre sammenhæng 
mellem de enkelte p-om-
råder og sikre så trafiksikre 
forhold som muligt - både 
for gående og cyklister. Så vi 
tager Niels Fruensgaards in-
put med i vores overvejelser 
for de fremtidige p-forhold i 
Hasseris Bymidte,” lyder det 
fra arkitekten.

Inputtet fra Niels O. Fruensgaard omhandler en ny disponering af parkeringsområde P-3

- lokale nyheder hver dag
hasserisavis.dk
-

- tæt på de lokale

hasserisavis.dk

Vind luksus 
ophold!



BMX-klub med ny luft under vingerne
BMX-klubben Falcon har netop fået ny formand, ny bestyrelse og forhåbentligt snart en masse nye action-glade ryttere.

Anna-Maj, Jonas og Oscar træner i BMX-klubben Falcon to gange i ugen.

Af Helena Ravnsbæk

Ved BMX-banen på Sofien-
dalsvej møder avisen Al-
berte, 18, Jonas, 16, Anna-
Maj, 13, og Oscar, 11. Fælles 
for de fire er, at de elsker den 
actionprægede sport på de 
lave cykler.

”BMX er bare en fed sport,” 
siger Jonas. ”Det er sjovt, 
for man får et sus i maven, 
hver gang man kører over et 
hop. Jeg elsker adrenalinen, 
farten og alt det sjove, man 
kan lave på cyklen,” siger den 
16-årige BMX-rytter.

Venner og konkurrenter
Ude på banen stiller Jonas, 
Anna-Maj og Oscar sig klar 
ved ’gaten’, som startlinjen 
kaldes. Alberte har ondt i 
ryggen, og derfor overlader 
hun dagens sprint og spurt 
til de andre. Startskuddet 
lyder, rytterne tramper i 
pedalerne og de tre cykler 
spæner ned ad banen. De 
røde kinder vidner hurtigt 
om, at de får pulsen op, for 
BMX er en intens sprint-
sport, hvor det gælder om at 
komme først hen over banen 
med hop og sving.

”Når vi er på banen, er vi 
konkurrenter,” siger Anna-
Maj. ”Men når vi kommer 
over målstregen, giver vi  
hinanden highfives.” Hun 
har aldrig fundet sig til rette 
med holdsport, så hun el-
sker, at hendes præstation 
på BMX-banen er op til hen-

des egen indsats. ”Så er det 
jo min egen skyld, hvis jeg 
taber – og når jeg vinder, er 
det min egen sejr,” siger hun 
og fortæller, at der gode 
muligheder for at få trofæer 
med hjem fra løbsdagene.

Men for Oscar er det ikke 

turen forbi sejrsskamlen, 
der trækker ham ned i BMX-
klubben. ”Det bedste ved 
sporten er, at man får så 
mange nye, gode venner i 
klubben, ” siger Oscar på 11 
år, der både har prøvet fod-
bold og håndbold uden den 
store succes.

Klubbens nye formand, Sabi-
na Christensen, tilføjer: ”Jeg 
tror, at der er flere forældre 
derude, der har forsøgt med 
fodbold, håndbold og bad-
minton, hvor børnene ikke 
bider på. Men BMX kan no-
get andet. Vi kan se, at de 
bare synes, at det er skægt.”

Rækker ud til flere unge
Det er blot tre uger siden, 
den nye bestyrelse i BMX-
klubben Falcon satte sig 
sammen for at lægge strate-
gien for klubben. Næstfor-
mand Annemette Idskov 
Kristensen fortæller, at det 
kan være en udfordring, at 
ikke flere ved, hvad BMX-
sporten går ud på.

”Mange tror, at det bare er 
cykling. Men det er altså 
hårdt og kræver sindssygt 
meget af rytterne. Man kan 
godt blive blå i hovedet af at 
køre,” griner hun og tilføjer: 
”Men det er en virkelig god 
og sund sport for dem, for 
BMX giver så meget. Det er 
både kondition, koncentra-
tion og balance.”

Det er den nye bestyrelsens 
mål at blive endnu synligere, 
så endnu flere unge men-
nesker kan få øjnene op for 
sporten. Bestyrelsesmedlem 
Rikke Pedersen fortæller, at 
derfor er de nu blevet mere 
aktive på de sociale medier. 
”Det er rytterne selv, der 
står for de sociale medier. Vi 
forsøger at engagere dem til 
at lave noget content, og så 

Tlf.  99 30 10 00
eller se mere og tilmeld dig på 

FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK

FORSOMMER 
SÆSON

Se mulighederne inden 
for keramik, bevægelse, 

yoga, møbelpolstring 
og meget mere.

Nåede du ikke at få
en plads på vores 

udsolgte hold i foråret?

Vi har lavet endnu flere hold 
- med plads til DIG!

- Aalborgs største 
aftenskole med 

5000 + kursister årligt.
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• VVS-installationer  
• Industrielle rørinstallationer
• Blikkenslagerarbejde  
• Ventilationsarbejde
• Teknisk isolering  
• Smedearbejde 
• Køl Malerarbejde  

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

På gaten er der stor koncentration, indtil startsskyddet lyder.

håber vi på, at det kan være 
en kanal ud til andre unge,” 
fortæller hun.

Meget mere end BMX
I dag har Falcon omkring 15 
BMX-ryttere i alderen fra 
5 – 29 år, og det er bestyr-
elsens ambition at være med 
til at skabe grundlag for et 
endnu stærkere sammen-
hold på tværs af alder og 
niveau. Det er derfor vigtigt 
for den nye bestyrelse at få 
skabt et fællesskab udenfor 
banen. Derfor er de i øjeblik-
ket i tænkeboks, hvor de er i 
gang med at planlægge ar-
rangementer for kørerne, der 
kunne indeholde pizzaer og 
PlayStation, Fastelavn eller 
sommerfest med grill og 
rundbold. 

”Ved at lytte til kørerne, 
forsøger vi at finde frem til, 
hvad de unge mennesker 
gerne vil, for vi er også med 
på, at det kan være med til at 
holde på de nye medlemmer, 
når de dukker op i klubben,” 
siger formand Sabina Chris-
tensen. 

En ny træningsstrategi 
På BMX-banen træner ryt-
terne to gange i ugen, og 
i år har den nye bestyrelse 
besluttet sig for at prøve 
noget nyt. Rikke Pedersen 
fortæller, at de nu vil lave 
en fællestræning om tors-
dagen, hvor rytterne træner 

sammen på tværs af alder, 
og om mandagen vil de sta-
dig have delt holdene op i to, 
hvor de yngste træner først, 
og de større børn springer på 
cyklerne efterfølgende.
”På den måde kan man sta-
dig få en tilpasset træning 
om mandagen, der passer til 
niveau og alder, og så kan vi 
dyrke fællesskabet om tors-
dagen, hvor vi også oplever, 
at de små ser meget op til 
de store. Vi håber på, at det 
kan være med til at skabe 
sammenhold blandt kørerne, 
men også blandt os foræl-
dre,” siger hun. 

Flere frivillige hænder 
Falcon er drevet af frivillige 
hænder, og formanden Sa-
bina Christensen fortæller, 
at det er forældre og bed-
steforældre, der løfter op-
gaverne i klubben sammen. 
”En idrætsforening er af-
hængige af, at der er en 
masse frivillige hænder, men 
lige nu er vi lidt udfordrede, 
for vi mangler hænder, når 
der fx er løb,” fortæller hun. 
Derfor håber bestyrelsen, 
at de forhåbentlige mange 
nye kørere i klubben også vil 
medføre, at der dukker en-
gagerede forældre op.
”Man bruger meget tid her 
som forælder,” siger Rikke 
Pedersen. ”Det er ikke lige-
som til fodbold, hvor man 
sender fire børn afsted med 
én voksen. Vi er altid med, 

for der skal altid være nogle 
forældre, der har ansvaret.” 
Næstformand Annemette 
Idskov Kristensen tilføjer: ”Vi 
er meget på som forældre, 
og på den måde adskiller det 
sig også fra andre sports-
grene. Derfor engagerer vi 
os i klubben, fordi vi er alli-
gevel herude.”

Prøv BMX over fire gange  
Selvom BMX-sporten om-

handler fart og action, 
hvor man nemt kan få 
nogle knubs med på vejen, 
fortæller de fire ryttere, at 
sporten er for alle. ”Ingen af 
os er længere bange for at 
vælte,” siger Alberte. ”Det er 
noget, man hurtigt vænner 
sig til,” tilføjer hun, mens de 
andre nikker og giver hende 
ret. 
Derfor opfordrer de fire 
BMX-ryttere alle nysgerrige 

børn og unge til at komme 
forbi Aalborg BMX-klub Fal-
con for at prøve den sjove og 
hurtige sport, hvor de forsik-
rer, at alle kan være med. 

Klubben tilbyder i april og 
maj et indslusningsforløb 
over fire gange, hvor man 
kan komme og prøve sporten 
af for 100 kr. Den første ind-
slusningstræning finder sted 
mandag den 17. april og de 

tre efterfølgende mandage, 
og den næste indslusning-
stræning begynder mandag 
den 15. maj. 

Forløbet inkluderer leje af 
cykel, handsker og hjelm, og 
det eneste, man selv skal 
have med, er langærmet 
trøje og lange bukser, gå-
på-mod og nogle heppende 
forældre på sidelinjen.



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  

5.099,-
Pris uden rejsekode 5.399,-

Pristillæg: 15.7.-1.9.: 700,-  
27.5.-10.6., 1.7.-14.7. og 2.9.-8.9.: 200,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag/buffet
• 1 x velkomstdrink
• Fri adgang til BLUE® Spa
• Badekåbe og tøfler på værelset
• Sportsprogrammet BLUEF!T®

Aktiv ferie i Kitzbühel-alperne
TUI BLUE Fieberbrunn HHHH i  Tyrol, Østrig
Gå på opdagelse i Tyrols storslåede sommeridyl: På 
det topmoderne, 4-stjernede TUI BLUE Fieberbrunn 
velkommes I med tyrolsk gæstfrihed midt i Kitzbühel-
alperne i Pillerseetal – en fremragende beliggenhed til 
en aktiv ferie for familier såvel som par. Jeres feriebase 
ligger i den lille by Fieberbrunn, som er dalens største 
landsby og udgangspunkt for blandt andet bjergbaner 
og vandrestier til toppen af tinderne – og guiderne på 
jeres hotel står klar til at vise det bedste af Pillerseetals 
naturkulisse frem på vandre- og mountainbiketure via 
det inkluderede sportsprogram. 

Valgfri ankomst  
18.5.-28.10.2023.

NYHED

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-4 år gratis.

2 børn 5-14 år ½ pris.

Værelse med balkon

Kurafgift EUR 2,80 pr. person fra 16 år pr. døgn.

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.699,-
Pris uden rejsekode 2.999,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 4-retters middag
• 1 x 5-retters gourmetmiddag 
• 2 x vinsmagning

Vinruten i Alsace
Hotel de l’ange HHH i Frankrig
Hotellet er oplevelsen af det alsaciske glansbillede. Her bor 
I midt i den klassiske, franske byidyl Guebwiller, hvor der 
er traditionelt marked tirsdag og fredag i byens centrum. 
Jeres hotel, som er ejet af et fransk-italiensk par, ligger kun 
500 meter fra bymidten og har udsigt over vinmarkerne, 
som Alsace især er kendt for. Den blandede nationalitet 
skinner blandt andet igennem i hotellets restauranter, 
hvor den typiske Alsace-mad strejfes af italienske, kuli-
nariske islæt. Udover gourmetrestauranten har hotellet 
en lounge bar, hvor der er livemusik hver torsdag. Hotellet 
giver dig desuden gerne gode tips til gåture i vinmarkerne 
– en unik oplevelse af det franske vinland.

Ankomst søndag  t.o.m. 15.10.2023.

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

Turistskat EUR 1,- pr. person pr. døgn.

Pris pr. pers. i superiordbl. værelse.

1.699,-
Pris uden rejsekode 1.849,-

Pristillæg: 12.6.-31.8.: 400,-
• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
• 1 x 4-retters middag
• 1 x entré og guidet rund- 
 visning i forfatterinden Selma 
 Lagerlöfs hjem 
• Fri entré til Dronning Kristinas  
 Badstuga (værdi SEK 250,-)

Luksusweekend på herregård
Ulvsby Herrgård HHH i Sunne, Värmland, Sverige
Und jer selv en romantisk weekend udover det sædvan-
lige, hvor I kan lægge hverdagen langt bag jer og bare nyde 
nuet med afslapning, sightseeing og lækre gourmetretter: 
I dette luksuriøse weekendophold har vi pakket alt, hvad 
I behøver for en perfekt stund med hinanden. I skal bo i 
et helt nyt og elegant superiorværelse med søudsigt, hvor 
alle værelser er individuelt indrettede med silkebløde tæp-
per, behagelige lænestole og ekstra gode senge. På det 
flotte badeværelse, som er indrettet med granit og gam-
meldags vandhaner, venter der jer bløde badekåber og 
-sko, som I kan bruge, når I vil forkæle jer selv i Dronning 
Kristinas Badstue, der ligger i samme bygning.

Ank. fre. t.o.m. 9.6. og 1.9.-10.11. samt man. 12.6.-28.8.2023.

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

3.299,-
Pris uden rejsekode 3.599,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 flaske vin på værelset
• 1 glas Prosecco ved ankomst

Luksuriøst landsted i Norditalien
Country Hotel & Spa Relais Monaco HHHH  i Veneto  
Hotellet er noget nær opfyldelsen af den italienske 
drøm for os skandinaver: Turen hertil går over Dolo-
mitternes karakteristiske bjerglandskaber, gennem 
grønne vinmarker og cypresalléer, cikadesang og små, 
søvnige landsbyer. Ude på landet, 8 kilometer nord for 
middelalderbyen Treviso, drejer I fra hovedvejen ved 
de to platantræer og følger den snorlige allé gennem 
vinmarkerne – og her dukker den imponerende veneti-
anske villa fra 1800-tallet op og sætter stemningen af 
historisk elegance og italiensk charme lige fra feriens 
begyndelse. 

Valgfri ankomst frem til 6.12.2023. Børnerabat (ved 2 voksne)
2 børn med rabatTuristskat EUR 1,80 pr. person over 14 år pr. døgn.

7 nætter 4.449,-

Superiorværelse med søudsigt



Gestus Nord vil give en ekstra håndsrækning til unge på nordjyske ungdomsuddannelser

Af Helena Ravnsbæk

I dag hjælper Gestus Nord 
over 1000 nordjyske træng-
te familier, men projektleder 
Jette Uhrenholt fortæller, at 
foreningen nu vil nå endnu 
længere ud.

”En ting er, at vi kan hjælpe 
trængte familier med tøj og 
oplevelser, men hvis vi kan 
hjælpe unge gennem uddan-
nelse, har det en helt anden 
slagkraft,” siger Jette Uhren-
holt. 

Ifølge Jette Uhrenholdt 
er det vigtigt, at de unge 
gennemfører en uddannelse, 
fordi erfaringen viser, at ud-
dannelse giver nogle mu-
ligheder, som kan være med 
til at bryde den sociale arv.

Studievejledernes rolle
På nuværende tidspunkt 
er Gestus Nord i fuld gang 
med at lave aftaler med ung-
domsuddannelser i de nord-
jyske kommuner; Aalborg, 
Frederikshavn, Brønderslev, 
Hjørring og Vesthimmerland 

for at undersøge, hvilke red-
skaber der mangler for at 
kunne hjælpe de unge, som 
er i fare for at droppe ud, 
men ikke har råd til at få den 
hjælp, som de har brug for. 
Og i dette projekt får studie-
vejlederne en nøglerolle.

”Studievejlederne har aller-
ede mange forskellige mu-
ligheder, når de sidder med 
de unge mennesker, der har 
stort fravær. Her kan de hen-
vise til TUBA, hvis der er tale 
om misbrug i familien, sorg-

grupper, hvis det omhand-
ler sorg. Men der er også 
den gruppe, der mistrives 
og oplever, at de ikke hører 
til nogen steder. Det er den 
gruppe, vi gerne vil række ud 
til,” siger Jette Uhrenholt. 

Økonomiske og struk-
turelle barrierer
Gestus Nord har allerede 
etableret mentorhjælp på 
flere nordjyske folkeskoler, 
hvor børnene kan få hjælp 
til lektierne. Det nye tiltag er 
en overbygning hertil, hvor 
Gestus Nord i første omgang 
vil hjælpe med at bryde de 
økonomiske barrierer, men 
på sigt også barriererne, der 
er mentalt eller strukturelt 
betinget.

”De økonomiske barrierer 
er de letteste for os at 
løse. Vi har allerede set-up, 
akuthjælpen, hvor vi hjælper 
familier, der mangler ting her 
og nu. Det kan nemt over-
føres til ungdomsuddan-
nelser, hvor vi kan hjælpe 
med, at de får en PC, idræts-
tøj, hjælp til studieture eller 
gode sikkerhedssko til unge  

erhvervsuddannelser,” siger 
Jette Uhrenholt og fortsæt-
ter:
”Det næste, vi kan arbejde 
med, er at se på andre barri-
erer. Unge med fx diagnoser, 
kan allerede få hjælp for-
skellige steder fra, men der 
er også en gruppe af unge, 
der bare mangler baglandet, 
struktur og energi, hvor vi 
tror, at en mentorhjælp eller 
coach vil kunne være med 
til at reducere fraværspro-
centen blandt unge i denne 
gruppe.”

Kvalificering af hjælpen
For Jette Uhrenholt er det 
vigtigt, at det er studievej-
lederen, der er forankringen 
for hjælpen som Gestus 
Nord tilbyder. 

”Vi vil generelt gerne have 
et samarbejde med fagper-
soner, fordi de kan være med 
til at kvalificere hjælpen for 
os, fordi de kender de unge i 
forvejen. På den måde er det 
nemmere for os at ramme 
rigtigt med vores hjælp,” 
siger hun og fortsætter:
”Når studievejlederen spot-

Gestus Nord rækker ud til ungdomsuddannelserne
I 10 år har Gestus Nord samlet ind til økonomisk trængte børn og unge. Nu tager de skridtet videre ved at række ud til ungdomsuddan-
nelserne, hvor målet er at få de unge gennem uddannelsen i Nordjylland, og hvor studievejlederne får en nøglerolle.

ter de her unge, kan de 
sætte dem til at lave en 
ansøgning til Gestus Nords 
akuthjælp. På den måde tag-
er de unge også selv ansvar 
ved at turde at søge hjælp, 
og på samme tid behøver 
vi ikke bruge så mange res-
sourcer på at tjekke op på 
oplysningerne, fordi studie-
vejlederen allerede var visi-
teret for os,” siger hun.

I akuthjælpen kan man 
søge økonomiske midler 
til specifikke ting, som kan 
være med til at gøre deres 
uddannelse nemmere og 
nogle bekymringer mindre.
Jette Uhrenholt håber at nå 
ud til så mange nordjyske 
ungdomsuddannelser som 
muligt i 2023 med Gestus 
Nords håndsrækning.

Bag Gestus Nord er 81 er-
hvervspartnere, som støt-
ter den lokale forening med 
donationer samt indsamling 
i eget netværk, og på den 
måde yder en ”gestus” til 
trængte familier, som ikke 
har de samme muligheder 
som alle andre.

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.

Jette Uhrenholt er projektleder i Gestus Nord



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

Susanne Kristensen håber på at få en ny nabo i løbet af 2023.

Af Helena Ravnsbæk

Susanne Kristensen har 
selv haft sin frisørsalon, 
Plii Hairstyling, i snart 10 
år, og da den tidligere 
nabo, Mekini, i oktober 
2022 valgte at lukke skøn-
hedsklinikken, deltes de to 
om lejemålet i de tre efter-
følgende måneder. 

Fra 1. februar 2023 over-
tog Susanne Kristensen 
så hele lejemålet på hjør-
net af Kornblomstvej og 
Vestre Allé. 

”Det er med vilje, at jeg 
ikke har søgt nogen til at 
overtage lejemålet endnu, 
fordi jeg lige skulle overve-
je, om jeg selv ville lave no-
get herinde,” siger Susanne 
Kristensen, mens hun viser 
det tomme lejemål frem.

”Men jeg må bare erkende, 
at al min energi er bedst 
lagt i det, jeg allerede har 
inde ved siden af, og der 
må nogen andre til her-
inde,” fortæller hun.

Fællesskab i baglokalet 
Derfor søger hun nu en ny 

nabo til Plii Hairstyling, som 
kan overtage lejemålet af 
lokalet på Kornblomstvej. 
Og da de to forretninger 
deler baglokale med køk-
ken og toilet, er det vigtigt 
for Susanne Kristensen, at 
det er de helt rigtige, der 
rykker ind.

”Det ville være perfekt, 
hvis en negleteknikker 
eller kosmetolog flyttede 
ind, fordi det hænger fint 
sammen med min frisørsa-
lon,” siger Susanne.

Hun drømmer om, at na-
boen igen bliver en kvin-
delig selvstændig, der 
også driver en forretning 
med fokus på velvære, som 
enten har med krop eller 
sind at gøre. Derudover 
er kemien afgørende for, 
hvem Susanne Kristensen 
ønsker at dele matriklen 
med.
”Selvom vi arbejder hver 
for sig, skal vi selvfølgelig 
kunne enes og kunne give 
plads til hinanden. Det er 
vigtigt, at vi kan få et godt 
samarbejde, hvor vi kan 
hjælpes ad, hvis der nu er 
en meget travl dag, og 

man ikke lige når at rydde 
helt op i køkkenet,” siger 
Susanne Kristensen.

Populært hjørne
Ifølge frisøren, skal man 
ikke være nervøs for, at 
der ikke kommer kunder 
forbi, for hun oplever, at 
kunderne faktisk sæt-
ter pris på ikke at være 
nødsaget til at tage ind 
til midtbyen for at blive 
forkælet.

”Jeg er sikker på, at om-
rådet her fortsat vil være 
populært. Jeg er fuldt boo-
ket hele tiden, så kunderne 
er her. Der er både mine 
kunder og de gamle kunder 
af skønhedsklinikken, som 
var her før,” siger hun.

Susanne Kristensen for-
tæller, at kunderne især 
kommer fra nærområdet, 
fra Kærby og Hasseris 
samt fra længere mod 
Citysyd. Hun håber at finde 
en ny nabo i løbet af 2023, 
da hun på nuværende tid-
spunkt selv betaler begge 
lejemål, indtil den rigtige 
nabo kan flytte ind.

Frisørsalon søger ny nabo
Frisør Susanne Kristensen, indehaver af Plii Hairstyling, har 
valgt at overtage lejemålet af nabolokalet, for det er vigtigt for 
hende, at det er de helt rigtige, der flytter ind som nabo.



“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

Byrådsmedlem Vibeke Gamst (K) ved projektområdet.

Af Palle Bjørnstrup

”Der er bl.a. mange formul-
eringer, der falder mig for 
brystet. Ordene er fagre og 
papir taknemmeligt. Bl.a. 
benævnelsen Folkets Park, 
som er betegnelsen for et 
grønt område på 5.000 kvm.

Det er store ord, for til eks-
empel er Østre Anlæg på 
65.000 kvm. Dernæst 
synes jeg generelt, at om-
rådet bliver presset forstået 
på den måde, at stort set 
alle bestående bygninger i 
området bliver bevaret, og 
dernæst skal der bygges 
yderligere bygninger i områ-
det. Ifølge oplægget bliver 
det primært på arealet, der 
betegnes som Gåsepige-
parkeringen, som mange dog 
sikkert kan huske som den 
gamle rutebilstation,” siger 
Vibeke Gamst.

Ikke grønt nok
”Det primære parkareal kom-
mer til at løbe langs jern-

banen, hvor der er krav om 
18 meter afstand til midten 
af sporene. Derfor er det 
nødvendigt med en fri stribe 
jord langs banen. Men over-
ordnet synes jeg ikke, at der 
er grønt nok i området og 
dermed plads til rekreativ-
itet, og jeg synes slet ikke, at 
pladsen rækker til at opfylde 
de nævnte drømme om det 
grønne, fx som det fremstår 
’hver bolig skal have adgang 
til haveområde’, det bliver for 
tæt bebygget og der bliver 
for mørkt mellem alle de høje 
huse,” siger Vibeke Gamst.

Mister parkeringspladser
”Overordnet har jeg gjort 
gældende, at der bør være 
P-muligheder i begge ender 
af arealet.
Her er der så planlagt et 
P-hus bag ved Reberbane 
Apoteket, der så skal have 
direkte forbindelse til en ny 
tunnel under banen over til 
Saxogade. Men i den mod-
satte ende af arealet ud 
mod Vesterbro, er der ikke 

planlagt offentlig parker-
ing. Altså Aalborg mister de 
mange bynære p-pladser 
ved Gåsepigen. Jeg mener 

derfor ikke, at p-spørgsmålet 
i området er tænkt færdigt.
I det hele taget mangler jeg 
meget mere beskrivelse af 
den tænkte infra-struktur i 
og til /fra området. Reber-
bansgade skal lukkes for 
biler, hvad kommer det til at 
betyde for beboerne i
Dalgasgade, hvis der kun 
bliver indkørsel fra Kors-
gade?” spørger byrådsmed-
lemmet. 

Nok høje huse 
”Vi arbejder også lidt tvedelt, 
idet projektet skal udvikles 
imellem Norud, der har købt 
Sygehus-Nord området, og 
skal overtage dette, når 
Regionen er flyttet til det 
nye hospital i Aalborg Øst. 
Kommunen ejer Gåsepige-
parkeringen, og spillet går 
selvfølgelig på, at Kom-
munen skal have mest mulig 
for jorden, når det sælges 

- Der er alt for meget, der mangler i planen
for udvikling af Sygehus Nord grunden
- derfor stemte jeg imod at udsende planen i offentlig høring, siger byrådsmedlem
Vibeke Gamst (K).

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

B E D E M A N D

PERSONLIGT • BÆREDYGTIGT • TRYGT 

RING 27 58 99 66
OGSÅ WEEKEND OG AFTEN

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

Susanne Kristensen håber på at få en ny nabo i løbet af 2023.

Siedle dørtelefoni

Energioptimering

Belysning

Adgangskontrol

Service og vedligehold
Tarmvej 1     |    9220 Aalborg Ø
Tlf.  98 14 99 90    |    mail@erikfals.dk
erikfals.dk

INTELLIGENTE EL- IN STALL ATION ER OG - LØS NINGER

– og en sådan pris ved vi, 
afhænger meget af, hvor 
mange byggeretter, der kan 
være på et stykke jord. Der-
for er der planlagt opførelse 
af en række ejendomme på 
området bl.a. et nyt 11 etag-
ers højhus. Vi ved også, at 
jo højere et hus bliver, des 
mere plads kræves omkring 
det. Jeg synes, at der er høje 
huse nok på området, men 
det hænger jo selvfølgelig 
sammen med antal byg-
geretter/økonomi,” mener 
Vibeke Gamst.

Er det rimeligt?
”En anden ting, der påvirker 
planen, er naturligvis, at det 
er aftalt med Banedanmark, 
at de skal finansiere to pro-
jekter på tværs af banen 
(red.: tunnel eller bro).
Det ene af disse, Saxogade 
tunellen indgår i planerne, 
ligesom et andet forslag til 
en gang- og cykelbro, der 
skal løbe fra Gåsepigetorvet 
over banen og munde ud i 
Hasserisgade mellem Hu-
set og 4. Maj Kollegiet. Her  
mangler jeg nærmere be-
skrivelse af dette forløb. 
Hvorledes vil man håndtere 
indkørslen til Aalborg Kat-
edralskoles p-pladser mel-

lem Huset og skolen. Er det 
rimeligt, at et dejligt grønt 
område ved Huset bliver til 
en sti. Og er det rimeligt at 
denne sti skal forstyrre livet 
i haven ved 4. Maj Kollegiet,” 
siger Vibeke Gamst.

Alt for mange løse ender
”Overordnet synes jeg, at 
der er alt for meget, der 
mangler at blive beskrevet i 
projektet. Vi ved heller ikke 
p.t. om der er arkæologiske 
spørgsmål, der kan indvirke 
på projektet, bl.a. i forhold 
til muligheder for at lave 
underjordisk parkering. Hvis 
Gåsepige-parkeringen for-
svinder, mister Kommunen jo 
også p-indtægter fra de ca. 
120 offentlige p-pladser, der 
er på området i dag.

Der er efter min opfattelse 
alt for mange løse ender for 
borgerne at forholde sig til, 
og det er baggrunden for, at 
jeg i By- og Landskabsudval-
get ikke kunne anbefale, at 
projektet bliver sendt i of-
fentlig høring på nuværende 
tidspunkt,” fastslår Vibeke 
Gamst.



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.

Bente Christensen kombinerer akupunktur, zoneterapi og Naturlig Hormonterapi.

Af Helena Ravnsbæk

Kvinders hormoner svinger 
op og ned gennem livet af-
hængig af alderen og den 
månedlige cyklus. Men er der 

ubalance, kan kvinder opleve 
hedeture, hjertebanken, ra-
seri, kropssmerter, træthed 
eller gråd, og når de opsøger 
lægefaglig hjælp, vil de af-
hængig af alder blive tilbudt 

p-piller, hormonplastre eller 
medicin mod depression og 
angst.

Men ifølge Bente Chris-
tensen kan flere fysiske og 

psykiske lidelser skyldes bal-
lade i hormonerne, som ofte 
er forårsaget af for meget af 
det kvindelige kønshormon 
østrogen og/eller mangel på 
hormonet progesteron.

70 års forskning
Bente Christensen er ’Regis-
treret Alternativ Behandler’ 
og har arbejdet med naturlig 
hormonbehandling i syv år 
fra klinikken, Naturzonen, i 

Hasseris Bymidte. Hun men-
er, at det er et problem, at 
spørgsmålet om hormonelle 
ubalancer ikke inddrages, 
når det kommer til kvinders 
helbred.

”Jeg er på ingen måde ude 
efter lægerne, for de gør de-
res job ud fra den viden, de 
har. Men jeg arbejder ud fra 
70 års forskning i hormoner, 
og jeg vil gerne fortælle, 
at man faktisk har alterna-
tive valg til behandling af fx 
menstruationssmerter, he-
deture og psykiske lidelser,” 
siger hun.

P-piller er roden til  
ubalancer
Bente Christensen fortæller, 
at allerede i en tidlig alder, 
ser vi det første problem. I 
puberteten begynder mange 
unge piger at indtage kun-
stige hormoner i form af 
p-pillen, som forebygger 
graviditet, men som også 
bliver brugt som middel til 
at dæmpe menstruations- 
smerter. Og det er et pro-
blem, mener Bente Chris-
tensen. 

Kvinder med ballade i hormonerne
Hormoner fungerer bedst i balance. Det er derfor Bente Christensens mission at oplyse kvinder om, at ubalance i hormonerne kan 
være skyld i fysiske gener samt påvirke det mentale helbred.  

Sundhed & velvære



”Man er først hormonel 
færdigudviklet, når man er 
omkring 20 år, og hvis man 
begynder på p-piller som 
13-årig, sætter man jo sine 
hormoner på standby i de år, 
hvor hormonerne skulle ud-
vikles, og så får man allerede 
her lagt hele grundlaget for 
hormonelle ubalancer.”

I værste fald vil en konstant 
brug af p-piller i mange år  
ifølge Bente Christensen 
føre til, at der vil være bal-
lade i hormonerne senere 
i livet, når kvinderne be-
gynder at få børn i tankerne. 
Og flere vil være nødsaget 
til at få kunstige hormoner 
i forbindelse med fertilitets-
behandlinger.

Mangler good- 
feeling-hormonet
P-piller forhindrer ægløsning 
ved bl.a. at blokere for dan-
nelsen af naturligt proges-
teron, som er et hormon, der 
er med til at gøre livmoderen 
modtagelig for det befrug-
tede æg. På samme tid er 
det et good-feeling-hormon, 
siger Bente Christensen. 
Men når man bruger p-piller 
eller hormonspiral får man 
altså ikke effekten af krop-
pens eget progesteron, og 
det kan medføre, at man ud-
vikler depression eller angst.
”Når hormonerne er i ubal-
ance, kan man begynde at 
få et forvrænget syn på til-
værelsen og på forskellige 
situationer. En forvrænget 
kognitiv opfattelse af ting-
ene medfører, at man kan 
blive vred over nogle ting, 
som man aldrig ville blive 
vred over før,” forklarer Bente 
Christensen og råder derfor 
kvinderne til at droppe hor-
monfyldt prævention, der 
blokerer for progesteronef-
fekten, og i stedet bruge 
kondom, kobberspiral eller 
pessar.

Forkert hormon på recept
”Når kvinder når over-
gangsalderen, har vi bal-
laden igen,” siger Bente 
Christensen. Med alderen 
falder nemlig progesteron-

niveauet, og derfor produ-
ceres der i sidste ende ikke 
flere æg. Og fordi proges-
teron er en vigtig modspiller 
til østrogen - der består af 
østradiol, østron og østriol - 
er det afgørende, at der er 
balance mellem de to.

Men progesteron er ikke 
med på listen til behand-
linger for overgangsalder 
i Danmark, og når kvinder 
opsøger hjælp hos lægen, er 
det ofte østradioltabletter 
eller -plastre, der bliver ud- 
stedt. Men Bente Chris-
tensen fortæller, at det er en 
myte, at overgangsalderen 
skyldes østrogenmangel.

”Østradiol er et hormon, der 
øger celledelingen, som jo er 
rigtigt godt, når kvinder er i 
den fødedygtige alder. Men 
derfor er det også meget 
sjældent, at det er østra-
diol, vi mangler, når vi kom-
mer i overgangsalderen,” 
siger Bente Christensen og 
tilføjer, at østradiolbehand-

ling kan aktivere den lille 
mængde progesteron, der 
fortsat er i kroppen, men at 
det ikke er nok. 

Hun tilføjer, at for meget 
østrogen i kroppen gør, at 
man bl.a. kan opleve mi-
græne, humørsvingninger, 
væskeophobninger, træthed 
og søvnproblemer, og det 
kan resultere i cyster og fi-
bromer eller endometriose 
– og i sidste ende - grundet 
den øgede celledeling - kan 
det føre til kræft i brystet, 
livmoderen eller æggestok-
kene.

I stedet for anbefaler hun 
kvinder i overgangsalderen 
at få fat på progesteron, der 
holder østrogen i skak. Det 
bioidentiske hormontilskud, 
som Bente Christensen an-
befaler, kan købes via apo-
teker i andre EU-lande som 
håndkøb i form af en effektiv 
gel-creme.

En test til balance
Bente Christensens inter-
esse for naturlig hormon-
behandling startede, da hun 
selv kom i overgangsalderen 
og opsøgte alternative veje 
efter ikke at få den tilstræk-
kelige hjælp hos lægen.

”Efter jeg selv begyndte 
på hormonbehandling, 
stoppede min hjertebanken, 
som jeg havde haft i mange 
år, og jeg slap for tørre slim-
hinder. Jeg følte, at jeg fik 
mit gamle jeg igen, som da 
jeg var 30 år. Jeg har været 
rigtigt glad for det, og nu kan 
jeg også hjælpe andre kvin-
der,” smiler hun.  

Ifølge Bente Christensen 
burde kvinder allerede fra 
30-årsalderen begynde at 
blive testet for hormonelle 
ubalancer. Hos Naturzonen 
kan man få foretaget en 
test, hvorfra Bente Chris-
tensen får svar på niveauet 
for østradiol, østriol, pro-
gesteron, DHA, testosteron 
og for stresshormonet, kor-
tisol. Hormontesten, der 
er en spytest, sendes til 
et laboratorium i Tyskland, 
og resultatet sammenhol-
des med symptomer, hvorfra 
Bente Christensen vejleder 
i brugen af bioidentiske 
naturlige hormoner. I løbet 
af få måneder vil man aller-

ede kunne mærke en bety-
delig forskel, fortæller hun, 
hvor hun efterfølgende vil 
foretage en opfølgningstest 
for at sikre den rette balance 
i hormonerne på sigt. 

Udover brugen af bioiden-
tiske naturlige hormoner 
vejleder Bente Christensen 
også i andre faktorer, der 
spiller ind på hormonba-
lancen, såsom vitaminer, 
mineraler, kost og stress. I 
klinikken i Hasseris Bymidte 
tilbyder hun derudover zone-
terapi og akupunktur. 

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

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

Aalborgfodterapi.dk
Statsautoriseret fodterapeut

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

Fokus på dine 
fødders sundhed 

og styrke!
Har du problemer med:
  • Hård hud
  • Ligtorne
  • Fodvorter
  • Nedgroede negle
  • Alt inden for fodterapi 

Ring og bestil tid på:
20 82 83 41
Online booking:  

www.aalborgfodterapi.dk

Gratis  

neglelak  

i april!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. 



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

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

Lejemål  til private og erhverv

Se mere på www.kvg.dk

Hasserisgaard Centret

Hasseris Bymidte

Astrid Obels Have

Astrid Obels Have

Blomsterhaven Hasseris

Louisegade

KVG Bolig

Spar Nord Fonden vil støtte endnu flere fællesskaber
Spar Nord Fonden støtter udviklingen af kulturelle, fritidsmæssige og sociale fællesskaber, der kan mærkes. Sammen med Spar 
Nord ønsker fonden at styrke fællesskabsfølelsen og samhørigheden mellem mennesker både lokalt, regionalt og nationalt.

Af redaktionen

Spar Nord Fonden er den 
største aktionær i Spar 
Nord, og udbyttet af ak-
tiebeholdningen muliggør 

Fondens mange donationer 
hen over året.
Fondens donationer har til 
formål at styrke sammen-
holdet i lokalsamfundet og 
gavne små som store fæl-
lesskaber. Med rødder i fæl-

lesskabet vægtes det højt 
at skabe en synergi, hvor 
mennesker sammen kan 
lære, udvikle, samarbejde 
og bidrage, for samtidigt at 
vokse og opleve. 

Støtte til lokalsamfun-
det
I tæt samarbejde med de 
mange filialer i Spar Nord 
har fonden givet økono-
misk støtte til både lokale 
og landsdækkende projek-

ter. I Spar Nord Hasseris er 
man meget tilfreds med det 
velfungerende samarbej-
de, der bidrager til et bedre 
lokalsamfund. Afdelings-
direktør Steffen Glarbjerg 
fortæller selv:

”Vi vil rigtig gerne have 
fondsansøgninger til Spar 
Nord Fonden til glæde og 
gavn for vores lokalsam-
fund i Aalborg Vest. Som en 
lokalbank vil vi gerne være 
med til at fremme lokale 
initiativer og projekter, og vi 
har gennem tiderne blandt 
andet støttet op om de lo-
kale sportsklubber indenfor 
fod- og håndbold, KFUM 
Hallen, legeplads i Solbyen, 
Aalborg Svømmeklub, sejl- 
og vandsportsaktiviteter i 
Aalborg, Aalborg ZOO, AIG-
Aalborg, Cykelløb i Aalborg, 
Aalborg Sportshøjskole osv.”

Søg om støtte til kultur, 
social og fritid
Står du som forening og 
mangler støtte til et lokalt 
eller landsdækkende pro-

jekt, kan du sende din an-
søgning via Spar Nord Fon-
dens hjemmeside. Når du 
ansøger Spar Nord Fonden 
skal du vælge mellem kat-
egorierne landsdækkende 
projekter og projekter 
med et lokalt sigte, hvortil 
beløbene signalerer de typ-
iske projekters størrelse. 

Ansøgninger som er af na-
tional karakter og er rettet 
mod en bred målgruppe er 
typisk estimeret til over 
75.000 kroner. Ansøg-
ninger med et lokalt sigte 
ligger typisk under 75.000 
kroner. 
Projektet, der søges støtte 
til, skal ligge inden for Fon-
dens uddelingspolitik, der 
fokuserer på tre områder – 
kultur, social og fritid. 

Vil du vide mere omkring 
Spar Nord Fonden, og 
hvordan du ansøger, kan 
du læse mere på Fondens 
hjemmeside:  
www.sparnordfonden.dk

Pengehuset i Hasseris 
- et nærliggende valg
Kom ind og hør, hvad vi kan til-
byde. Er du ikke allerede kunde 
- er det gratis at skifte til os.

Vores åbningstid er:
Mandag-fredag kl. 10.00-16.00
Torsdag kl. 10.00-17.00

Vores styrke er rådgivning af 
private kunder, bl.a. om bolig-
finansiering, pension og inve-
stering

www.sparnord.dk

Vi har åbent for rådgivning efter 
aftale alle hverdage mellem 
kl. 8.00-18.00.

Vi glæder os til at hilse på dig.

På gensyn i
Spar Nord Hasseris
Hasserisvej 113, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 29 50

Pengehuset i Hasseris 
- et nærliggende valg
Kom ind og hør, hvad vi kan til-
byde. Er du ikke allerede kunde 
- er det gratis at skifte til os.

Vores åbningstid er:
Mandag-fredag kl. 10.00-16.00
Torsdag kl. 10.00-17.00

Vores styrke er rådgivning af 
private kunder, bl.a. om bolig-
finansiering, pension og inve-
stering

www.sparnord.dk

Vi har åbent for rådgivning efter 
aftale alle hverdage mellem 
kl. 8.00-18.00.

Vi glæder os til at hilse på dig.

På gensyn i
Spar Nord Hasseris
Hasserisvej 113, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 29 50

Spar Nord afdelingen på Hasserisvej.



Onsdag d.5.april kl. 14.30 Kontaktklub
Vi får besøg af Aalborg Mandskor
Aalborg mandskor er et kor, bestående af ca. 25 
medlemmer. I 2020 havde koret 100-års jubilæum, 
og har som det første kor været på dansktoppen på 
Nibenitten med Sangen ”Over alt på vor jord”. Koret 
føler en stor glæde ved at synge, de møder op i uni-
form, som består af røde jakker, sorte bukser, hvid 
skjorte og slips. Fri entré!

Søndag d.16.april kl.14.30  
”Kor-café med fællessang”
Hasseris kirkes V-kor synger underholdende kormu-
sik under ledelse af organist Peter Lindhardt Toft. 
Der bliver fællessang fra Højskolesangbogen.
Det hele foregår under hyggelige forhold i kirkens 
store sal og der serveres kaffe og kage undervejs. 
Bare kig forbi!

Tirsdag d. 18. april kl. 19.30 ”Ro til tro”
Du vil blive mødt af et stemningsfuldt kirkerum, hvor 
der er sagte musik 10 minutter før gudstjenesten 
går i gang, og hvor du kan nyde den fred, der sæn-
ker sig, når vi for en stund ikke er optaget af arbejde 
og pligter eller sidder med telefonen i hånden. Man 
møder bare op.

Onsdag d. 19. april kl. 14.00 ”Kom og syng med” 
Kom og syng med foregår i kirkens lille sal, hvor 
man over en hyggelig kop kaffe og kage, har 
mulighed for at synge med på sange, primært fra 
højskolesangbogen.
Ind i mellem disse sange krydres der med musi-
kalske indslag fra den faste akkompagnatør Bente 
Frendrup. Alle er velkomne!

Onsdag d. 19. april kl. 16.15  
Kirke & kokkeri for småfolk
Gudstjenesterne for børn og deres familier finder 
sted på onsdag eftermiddage kl. 16.15. Varighed 
ca. en halv time, og derefter spiser vi aftensmad 
sammen. Det er gratis at deltage - bare mød op.

Torsdag d. 27. april kl. 19.00  
Koncert ”3 kor synger sammen”
Aalborg Katedralskoles Kammerkor, Gymnasiekor 
fra Tjekkiet og Hasseris Kirkes Ungdomskor synger 
koncert under ledelse af Inge Juul, Liv Kirstine 
Lund Poulsen og Anita Hyldgaard Samsing. Der vil 
være et bredt repertoire af korenes egne sange og 
fællessange, hvor korene vil udfordre hinanden på 
modersmål. Fri entré!

Søndag d. 30. april kl.14.30  
Koncert ”Musikkens kirkeår”
Koncert med Hasseris kirkes Vokalgruppe, Jakob 
Mygind og organist Peter Lindhardt Toft. Instru-
mental- og vokalmusik til hele kirkeåret af nuleven-
de salmedigtere og komponister i mange genrer: 
verdensmusik, pop, rock, viser, folkemusik, jazz og 
latin.
Fri entré!

Arrangementer og gudstjenester
i HASSERIS KIRKE

Hasseris kirke, Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg

Arrangementer og gudstjenester  
 i HASSERIS KIRKE 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 
 

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

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

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

Gudstjenester i kirken
Søndag  d. 2. april Palmesøndag  kl. 10:00 Højmesse 
Torsdag d. 6. april Skærtorsdag  kl. 19:00 Højmesse
Fredag   d. 7. april Langfredag  kl. 10:00 Højmesse
Søndag  d. 9. april Påskedag  kl. 10:00 Højmesse 
Mandag d. 10. april 2. påskedag  kl. 10:00 Højmesse
Søndag  d. 16. april   kl. 10:00 Højmesse 
Lørdag   d. 22. april   kl. 10.00 Konfirmation 
Søndag  d. 23. april   kl. 9.00 & kl. 11.00 Konfirmation 
Lørdag   d. 29. april   kl. 10.00 Konfirmation 
Søndag  d. 30. april   kl. 9.00 & kl. 11.00 Konfirmation
 

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

Af  redaktionen

Hasseris Grundejer-
forening, der i år kan fejre 
sit 130-årige jubilæum, er 
en af de største frivillige 
grundejerforeninger i Dan-
mark med sine mere end 
1600 medlemmer.

Foreningen har fingeren 
på pulsen, når det kommer 
til byudvikling, lokalplaner, 
trafik, grønne områder og 
byggesager, hvor deres 
stemme vægter højt. 

Indkaldelse til general-
forsamling
Nu indkalder bestyrelsen 
til generalforsamling for 
2022 torsdag den 13. april 
kl. 19.00 i Hasseris Kirke, 
hvor du forinden kan læse 
bestyrelsens beretning 
og årsrapport for 2022 
på hasseris.dk/generalfor-
samlinger. 

Af forplejningsmæssige 
hensyn opfordrer bestyr-
elsen til, at du tilmelder 
dig til generalforsamlin-
gen senest den 4. april kl. 

12.00 - og tilmelder du 
dig ikke, er du stadig mere 
end velkommen, men til en 
stående plads og uden be-
spisning.
Ønsker du at benytte sid-
ste løsning, kan du dukke 
op med billedlegitimation 
for det eller et af de navne 
medlemskabet er regi-
streret med.

Du kan tilmelde dig på has-
seris.nemtilmeld.dk, hvor 
du skal anvende dit med-
lemsnummer – eller benyt 
QR-koden for at komme 
direkte ind til tilmeldingen 
via telefonen. 

Til generalforsamlingen 
gives kun adgang for 
medlemmer med et gyl-
digt medlemskab samt til-
deles max. en stemme pr. 
medlem. 
Har du forslag, der skal be-
handles på generalforsam-
lingen, send det til post@
hasseris.dk senest den 30. 
marts 2023. 

Bestyrelsen består af 
formand Torben Thorup 

Jensen Formand, næstfor-
mand Hanne Richter og 
bestyrelsesmedlemmer 
Mogens Vinther Kasserer, 
Steen Sloth Olsen samt 
sekretær Hanne Neer-
gaard, og i årets løb har 
Britta Magnussen, Pet-
er Mouritzen, Peter van 
Hauen og Søren Rand 
valgt at trække sig fra be-
styrelsen.

Sådan scanner du en 
QR-kode:
Åbn dit kamera på din 
smartphone og hold tele-
fonen, så QR-koden vises 
på skærmen gennem ka-
meraet. Den genkender 
så QR-koden og viser en 
notifikation, som du nu 
skal trykke på for at åbne 
linket.

Trafik og byudvikling: Tilmeld 
dig generalforsamlingen
Tilmeld dig til generalforsamling i Hasseris Grundejerforening, 
der afholdes torsdag d. 13. april i Hasseris Kirke.

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!

 

- lokale nyheder hver dag
hasserisavis.dk
-

- tæt på de lokalehasserisavis.dk

Vind luksus 
ophold!

Gennem 130 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.



Mette og Lasse Skovsmose blev forældre til Agnes I 
januar.

Af  Helena Ravnsbæk

Efter en lang køretur gen-
nem Aalborgs mange for-
skellige bydele, var Mette 
Skovsmose, 31, og Lasse 
Skovsmose, 34, fra Skagen 
helt solgt, da de kom gen-
nem Hasseris.

”Da vi kørte gennem Has-
seris, ramte det os bare i 
maven. Hold op, hvor er det 
bare et dejligt område,” siger 
Lasse Skovsmose. Derfor 
begyndte Mette og Lasse 
i sommeren 2022 at kon-
centrere sin boligsøgning 
omkring bydelen, men i-
følge parret hænger boliger 
i Hasseris ikke ligefrem på 
træerne.

”Når man kigger inde på 
Boligsiden.dk, der samler 
boliger til salg fra forskellige 
ejendomsmæglere, dukker 
der ikke så meget op. Det 
har nok noget at gøre med 
inflation og høje renter,” 
siger Lasse Skovsmose.

Hurtigt salg 
På nuværende tidspunkt 
bor Mette og Lasse Skovs-
mose i sommerhuset i Ska-
gen, mens de med lys og 
lygte søger bolig i Hasseris. 
Parret er netop blevet gift, 
og blot seks dage efter bryl-
luppet kom datteren Agnes 
til verdenen den 27. januar 
2023. Nu mangler famili-
en kun  drømmehuset, og 
derfor søger de hjælp hos 
Hasseris-avis.dk.

”Vi tænker, at vi er nødt til at 
prøve at gøre noget andet, 
end hvad alle andre gør. Nu 
vil vi gerne prøve at nå ud til 
nogen, som måske går med 
salgstanker, hvor vi håber 
på at kunne fange nogle 
boliger, før de bliver sendt 
ud over det hele,” siger 
Lasse Skovsmose og tilføjer: 
”Hvis nogen går med de her 
salgstanker, kan salget blive 
en smule nemmere ved at 
række ud til os.”

Privatliv og ro 
Både Mette og Lasse er 
selvstændige IT-konsul-
enter, hvor de hjælper virk-
somheder i hele verdenen 
med at tage nye IT-syste-
mer i brug. Lige nu arbejder 
de hjemmefra i Skagen, men 
når drømmeboligen i Has-
seris er fundet, håber de på 
at finde et kontor i Aalborg. 
Men først er parret på udkig 
efter en ejendom med den 
helt rigtige beliggenhed, 
hvor de på sigt kan få endnu 
flere børn.

”Vi vil gerne blive en del 
af skønne Hasseris med 
foreningslivet og andre 
gode ting for børn. Det 
vigtigste er beliggenheden 
med privatliv og ro, og at 
det er et godt sted for børn 
at vokse op,” siger Mette 
Skovsmose.
Parret fortæller, at de er klar 
på både renoveringspro-
jekter og indflytningsklare 
huse, hvis bare det ligger i 
Hasseris

”Hele Hasseris er virkeligt et 
dejligt område,” siger Lasse. 
”Men især Rotunden, Kridt-
graven, Villabyen og Indre 
Hasseris har vi for alvor 
kastet vores kærlighed på.”

Nu skal det være
Mette og Lasse er åbne 
overfor, hvad det nye drøm-
mehjem skal koste, for de 
er klar til at slå til, hvis et 
kommende barndomshjem 
til datteren Agnes skulle 
dukke op. 

”Vi leder meget bredt, og 
vi er lidt klar på det hele. Vi 
kan heldigvis skrue på ret 
mange ting for, at det kan 
lykkes, hvis det helt rigtige 
sted dukker op,” siger Mette 
Skovsmose.

”Vi krydser fingre for, at der 
er nogen, som henvender 
sig til os. Nu skal det være! 
For Agnes skal jo have 
sit barndomshjem,” griner 
Lasse. 

Går du med salgstanker, er 
du velkommen til at ringe til 
Mette og Lasse Skovsmose 
42 34 41 35 eller sende en 
mail til lasse.skov@live.dk.

Mangler barndomshjemmet til Agnes i Hasseris
Boliger i Hasseris hænger ikke på træerne, men det stopper ikke Mette og Lasse Skovsmose i at drømme om at finde et barn-
domshjem til datteren Agnes i bydelen.

- lokale nyheder hver dag

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

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 ?
 



Patriciervilla med fænomenal udsigt ud over Hasseris
En klassisk villa på toppen af Hasseris med skøn udsigt udover byen og Limfjorden. 

Vær i ’Kridthuset’ hver 
eneste dag
Formuleringen ”at være i 
kridthuset” betyder ”at være 
vellidt”. Denne efterstræbte 
ejendom på toppen af M.A. 
Schultz Vej bærer navnet 
”Kridthuset”, og det kan jo 
både handle om undergrun-
den i området, men det kan 
også handle om, at du med 
meget stor sandsynlighed 
vil elske at bo netop her 
for enden ad den blinde vej 
på en af byens allerbedste 
beliggenheder. Udsigten får 
de fleste til at falde bagover, 
og husets kvaliteter og ele-
gance finder du sjældent så 
gennemførte.
 
Når du ankommer til ejen-
dommen, og du har parker-
et i eller uden for gara-
gen, træder du op ad den 
majestætiske trappe til ind-
gangspartiet. Du bliver budt 

velkommen i de grønne om-
givelser, hvor du finder intet 
mindre end seks forskudte 
og solrige terrasser, hvor du 
har masser af privatliv og 
kan nyde udsigten over byen 
og Limfjorden. Bagest i ha-
ven er opført en hævet træ-
terrasse med et formidabelt 
udsyn til fjorden. 
”Huset ligger helt rigtigt på 
grunden i forhold til udsigten 
og solen, så du tydeligt kan 
se til Egholm, lufthavnen, 
fjorden og sågar helt ud til 
Rørdal og Vodskov fra den 
store terrasse på første-
salen. Der er sollys i haven 
om sommeren indtil kl. ni om 
aftenen. I haven har vi fået 
opført et fuldisoleret an-
neks med indlagt strøm i to 
etager bygget i rigtig skiffer. 
Det bliver brugt til opbevar-
ing, men det har flere anven-
delsesmuligheder”, fortæller 
sælger.

 Plads til at leve i luksus
Når du træder ind i huset, 
vil du ikke være i tvivl om, at 
det er et æstetisk hjem med 
masser af sjæl og charme. 
Det er opført i 1912, og det 
ses i de velbevarede stuk-
lofter, hyggelige karnapper, 
træpaneler og fine døre med 
udskæringer og glas. Den 
lyse spisestue med originale, 
høje træpaneler og fransk 
dobbeltdør indbyder til sel-
skab, hvorfor der også er 
etableret et skønt barskab i 
en alkove.  
 
”Her er et fantastisk lysind-
fald, som også fylder den 
tilstødende smukke stue 
via de store dannebrogsvin-
duer og karnappen. Huset 
er gennemgående blevet 
renoveret, så lofter, gulve 
og vægge står nye og pæne 
overalt i gode kvalitetsmate-
rialer”, siger sælger. 

 
Der er også god spisebord-
plads i det elegante Rumas-
køkken med elementer af 
kirsebærtræ, der ligger i 
åben forbindelse med alrum-
met. Der er to fine gæstetoi-
letter, og badeværelset på 
førstesalen er et skønt Clair 
Blanc marmor-badeværelse 
med to glashåndvaske og et 
dejligt, stort badekar, hvorfra 
udsigten også kan nydes. På 
førstesalen finder du også 
fire værelser, og der er også 
et stort værelse oppe under 
kip med synlige bjælkekon-
struktion og skråvinduer, der 
kan bruges til gæster eller 
teenagerværelse med fan-
tastisk udsigt.
 
Tæt på kultur og byen
M.A. Schultz Vej ligger i et 
af Aalborgs mest attraktive 
kvarterer på grund af sin 
nærhed til midtbyen, fjorden, 

mange kulturelle oplevelser 
samt gode skoler, institu-
tioner og gymnasiet. Hvis du 
er friluftsmenneske, er der 
rigtig mange udflugtsmål 
til skov og vand ved kridt-
graven, lystbådehavnen eller 
Fjordparken. I gåafstand kan 
du også nyde at kigge på 
international kunst på Kun-
sten, eller tage en frisk gå- 
eller løbetur i Mølleparken, 
hvor Aalborg Zoo også byder 
på oplevelser for små såvel 
som store dyreelskere. Turen 
ind til byen klares hurtigt 
på enten gåben eller cykel, 
og der er ikke langt med bil 
eller tog til lufthavnen. Infra-
strukturen er i det hele taget 
i særklasse, da du også hur-
tigt kommer til motorvejen 
via Hobrovej. 

Kontakt Frank Andersen på 
51 95 60 00 for mere info 
eller se mere her: 

Månedens Villa i Hassseris

 Fakta om boligen
Gulvene er i de fleste rum 
Trip Trap Massiv Merbau.
Rumas-køkkenet er fra 
omkring år 2000.
Brændeovn kan install-
eres via den gamle skor-
sten.
Den tørre kælder har 
gode disponible rum, og 
vaskerum, og der er isat 
nyere vinduer i kælderen 
for ca. fem-syv år siden.
Vinduer i køkkendør og 
ved køkken er med fjern-
styrede persienner.
Der er udarbejdet arki-
tekttegninger til anlæg-
gelse af underjordisk ga-
rageanlæg til bilpark samt 
ny indkørsel helt op til 
ejendommen
M.A. SCHULTZ VEJ 16
Kontant 9.494.000
Ejerudgift 5.641
Energimærke D



www.ulfbolighus.dk          K. Christensens Vej 2, 9200 Aalborg SV          Tlf. 9818 4900

ÅBENT HUS
LØRDAG DEN 1. APRIL FRA 10.00 - 14.00

Kom og oplev vores store udvalg af havemøbler


