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Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr ...... 98 12 00 02
Næstformand Peter Kinly, 
tømrermester ............................. 21 42 26 47
Kasserer Allan Østergaard, 
skorstensfejermester ............ 40 40 21 44
Jens Blauenfeldt, bogtrykker ..40 16 78 55
Gert Spender-Andersen, 
direktør  ................................ 40 51 38 00
Søren V. Nielsen, 
udviklingschef ........................ 22 18 39 12
Anders Jørgensen,   
automekaniker mester  ...........98 25 90 11
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang  .............40 84 96 65

Sekretariatets 
tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter 
nærmere aftale med foreningens kontor. 

Sekretariatets åbningstider:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00

Medlemsblad:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

Annoncekonsulenter for 2012:
Svend Aage Suhr .............. tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt ................tlf. 98 11 59 03

Bladet sendes til medlemmer, Hånd-
værksvirksomheder, Håndværkerorgani-
sationer, mesterforeninger, laugsmed-
lemmer, offentlige myndigheder m.v. i 
stor-Aalborg.

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20   ·   9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

Aalborg Haandværker-
Sangforening 

Værksted1 - Vi har erfaringen 
og gå-på modet

Værksted1 v/Kurt Gregersen
Indkildevej 4 G - 9210 Aalborg SØ

Tlf: 98 16 99 68 - Mobil: 40 56 99 69

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER

FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Aalborg Haandværker-Sangforening har eksisteret i 158 

år og har en gennemprøvet tradition for at kombinere 

toner med festligt 

samvær. Der er altid 

plads til ny 

sangerbrødre. 

Læs mere om 

foreningen på side 21. 

(Foto fra årets legatfest: 
Michael Bo Rasmussen, 
Baghuset Pressefoto)
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!
”Ansæt en 
akademiker”

FORMANDEN HAR ORDET

Vækstforum Nordjylland har afsat 
10 mio. kr. til et projekt, som i den 
første fase forventes at resultere i 
mindst 40 nyansættelser af højtud-
dannede i små og mellemstore virk-
somheder i Nordjylland. Samtidig er 
yderligere 12 mio. reserveret til en 
fase 2, der skal få flere højtuddan-
nede til at starte egen virksomhed.

Ethvert initiativ, som har til formål 
at tilgodese de små og mellemstore 
virksomheder i Nordjylland, ønsker 
vi hjerteligt velkommen. Et løntilskud 
på op til 15.000 kr. om måneden de 
første 6-12 måneder er den gulerod, 
som skal få virksomheden til at an-
sætte en højtudannet fra f.eks. Aal-
borg Universitet eller University Col-
lege Nordjylland.

Baggrunden for initiativet er dyster: 
Næsten 30 % af de akademikere, der 
er blevet færdige med deres uddan-
nelse inden for det seneste år, er 
stadig uden arbejde. Blandt folke-
skolelærere er ledigheden over 70 % 
tre måneder efter studieafslutnin-
gen.

Med de små og mellemstore virk-
somheder i Nordjylland som løfte-
stang forsøger Vækstforum Nord-
jylland at mildne den katastrofale 
situation for de højtuddannede. I 
den situation kan man have forskelli-
ge meninger om investeringsstørrel-
sen på de i alt 22 mio. kr og af dens 
effekt. Hvad skal en højtuddannet 

f.eks. beskæftige sig med hos mu-
rermester Olsen i Ingstrup?

På Aalborg Universitet bliver nyud-
dannede ingeniører på det nærme-
ste revet væk. Dem er der tilsyne-
ladende behov for selv i en krisetid. 
Fra universiteterne er det sociolo-
gerne, der er hårdest ramt af ledig-
hed, men også inden for fag som 
økonomi og jura er der over 30 %, 
som inden for et år efter afsluttet 
uddannelse er ledige.

Når jeg som formand for Aalborg Ha-
andværkerforening og Håndværksrå-
dets Region Nordjylland er skeptisk 
over for Vækstforums initiativ og in-
vestering, skyldes det mit kendskab 
til de små og mellemstore virksom-
heders livsvilkår: En medarbejder på 
et hvilket som helst niveau skal som 
regel dække flere kompetenceområ-
der, og hvad kan en nyuddannet ju-
rist bidrage med andet end jura?

Direktøren i Akademikernes A-kasse, 
Michael Valentin, foreslår, at arbejds-
giverne skal forpligtes til at ansæt-
te nyuddannede akademikere ”på 
samme måde, som det kendes med 
praktikpladser til faglærte”. Mener 
han i fuldt alvor, at f.eks. en tømrer-
mester er forpligtiget til at tage en 
lærling i praktik? Så er han skidt ori-
enteret.

Fornuftigvis har beskæftigelsesmini-
ster Mette Frederiksen meddelt, at 

hun ikke vil pålægge arbejdsgiverne 
flere forpligtelser og opfordrer i ste-
det nyuddannede akademikere til at 
søge bredere end i deres umiddelba-
re uddannelsesområde.

Når/hvis krisen på et tidspunkt klin-
ger af, vil der igen være behov for 
en stor, veluddannet arbejdsstyrke 
af både langtuddannede og faglærte 
fra erhvervsskolerne. De hidtidige 
fremskrivninger af behovet for beg-
ge kategorier rummer endda ten-
denser til arbejdskraftmangel inden 
for visse fag.

Der vil aldrig komme til at mangle 
akademikere, for deres fødekæde 
kører på fuld kraft. De almene gym-
nasier er de store stemmeslugere 
blandt de unge, og i år har kun 20,4 
% af de elever, der forlod folkesko-
len, valgt en erhvervsuddannelse. 
For ti år siden var det tal 31,7 %. Der 
er ikke noget at sige til, at universi-
teterne igen i år optager et rekord-
højt antal studerende.

Vækstforums initiativ – og de aka-
demiske ledighedstal – afspejler, at 
Danmark i øjeblikket uddanner flere 
akademikere, end der er behov for. 
Samtidig falder antallet af nyuddan-
nede, faglærte håndværkere.

Ofte har vi i håndværkerforeningen 
efterlyst ”mønsterbrydere”: Akade-
mikerbørn, der vælger en erhvervs-
skoleuddannelse. Måske er det ikke 



4

BLAD NR. 3 2012

VVS-installatør Lars Vase 
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby

Frisørmester Hanne Danielsen 
Østergade 31, 9400 Nørresundby

Malermester Evald Sørensen 
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen, 
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Jes Porsmose, 
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus

Konsulent Per Bang, 
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Advokat Jens Rye-Andersen, 
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

Frede Skrubbeltrang 
Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Leif Jørgensen  
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Poul R. Jensen 
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV

Charles Brandborg 
Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Henning Raunholt 
Klosterjordet 2, 9000 Aalborg 

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Stil skarpt 
på målet

Vi sigter mod arbejdsmarkedet med uddannelser indenfor:

Byggeri • Transport og logistik • Elektronik og teknologi • Service- 

fagene • Det grønne område • Flygtninge/indvandrere • Arbejdsmiljø 

og energiforbedringer • Proces og automatik • Organisationsudvikling • 

IT • Ejendomsservice

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211  |  aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

Som lokalbank har vi meget at tilbyde 
din virksomhed - ring og hør nærmere!

Kystens Perle

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

Velkommen i en helt ny - gammel
Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye fl otte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.

Glæder os til at se dig på 
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lige den karriere, de bliver opfordret 
hjemmefra til at vælge. Gymnasiet er 
mere nærliggende og udsætter det 
endelige karrierevalg tre år. Og i fol-
keskolen får eleverne ikke tilstræk-
kelig vejledning om erhvervsskoleud-
dannelsernes muligheder – også for 
videreuddannelse på University Col-
lege Nordjylland.

Vækstforum Nordjylland repræsente-
rer erhvervslivet, viden- og uddannel-
sescentre, arbejdsmarkedets parter, 
po litikere og offentlige myndigheder i 
et partnerskab for at styrke erhvervs-
udviklingen i Nordjylland. Region 
Nordjylland varetager sekretariatet.

Hvis Vækstforum og Region Nordjyl-
land søger efter projekter, der kan 
gavne de små og mellemstore virk-
somheder og forberede samfundet 
på en vækst, der forhåbentligt kom-
mer, er her et forslag:

Iværksæt et projekt, der kan for-
bedre vejledningen især i folkesko-
len , men også i de almene gymna-
sier, så flere unge får øjnene op for 
mulighederne og udfordringerne i 
en erhvervsuddannelse. Og vær så 
den første region, som sætter tal 
på, hvor mange fra en ungdomsår-
gang, der skal gennemføre en er-
hvervsuddannelse. Landspolitikerne 
har bestemt, at 95 % af en årgang 
skal gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. Men i princippet kan 94 % af 
dem vælge gymnasiet. Faglige ud-
dannelser er tilsyneladende ikke så 
væsentlige, at der skal sættes for-
ventningstal på dem.

Jeg har ondt af alle, der er ufrivilligt 
ledige. Både akademikere og hånd-
værkere. Men hvis håndværkerud-
dannelserne bliver et stedbarn i det 
samlede uddannelsesbillede, får den 
produktive del af samfundet et al-
vorligt problem. 

Svend Aage Suhr
Formand
Aalborg Haandværkerforening

16. november - 8. december
Fredage/lørdage kl. 18 

24Timers billetservice: billetnet.dk/akkc.dk

RevyVinter

Vicki 
Berlin

pernille 
Schrøder

kapelmester

jens 
krøyer

henrik
lykkegaard

jesper 
aSholt

aalboRg 2012

·	 Papegøjehavens	
	 lækre	julebuffet 
·	 Aalborg	Vinterrevy
·	 Dansekompagniet	
	 spiller	op	til	dans
Pr. person 
kr....................568,-
Pris	ekskl.	drikkevarer

Jule-
frokost

Nyd en middag, forestilling og 
et hotelophold til en samlet pris
Kulturpakken	indeh.: Revybillet,	julebuffet,	musik	og	
dans,	overnatning	i	dobbeltværelse	og	morgenbrunch.

Pris pr. person ................................kr. 1.033,-
tillæg for enkeltværelse kr. 265,-

ReseRvAtion:		
First Hotel Europa	·	tlf.	7012	5151		·	firsthotels.dk
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AKTIVITETSKALENDER
AALBORG

HAANDVÆRKERFORENING
2012

�		 	30. august kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�		 	15. september kl. 13.00 
Frokostjazz

�		 	20. september kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�		 	10. oktober kl. 16.30 
Fælles bestyrelsesmøde med T&M 
lauget

�		 	16. oktober kl. 17.00 
Medlemsmøde. Tema: forsikring og 
affaldsgenereringen

�		 	25. oktober kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�		 	25. oktober kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

�		 	21. november kl. 19.00 
Andespil

�		 	29. november kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

IVÆRKSÆTTERSERVICE 
Aalborg Haandværkerforenings rådgiv-
ningsinitiativ skal hjælpe nye ideer til 
verden. Nu er også SKAT Nordjylland 
gået ind i projektgruppen.

Kontakt formand Svend Aage Suhr for 
yderligere information.

EUX = STUDENT + AUTOMATIKTEKNIKER

EUX = STUDENT + MURER

EUX = STUDENT + TØMRER

EUX = STUDENT + ELEKTRIKER

EUX = STUDENT + DATATEKNIKER

EUX = STUDENT + INDUSTRITEKNIKER

EUX = STUDENT + SMED

Flere brancher har fået en ny uddannelse, der hedder EUX. Hvis din branche er en af 
dem, kan du fremover ansætte elever, som tager en studentereksamen samtidig med deres  
håndværksuddannelse. Fordi de er ambitiøse og vil holde alle muligheder åbne.

Løn- og ansættelsesforholdene for EUX-elever er akkurat de samme som for ordinære  
elever, mens deres praktikperiode er lidt kortere. Til gengæld kan du forvente, at en EUX-
elev hurtigt når et højt fagligt niveau – og bidrager til øget vækst i din virksomhed.

techcollege.dk/eux
Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg

Tlf. 7250 1000 · www.techcollege.dk

Anker Engelunds Vej 8 - 9200 Aalborg SV - Tlf. 9818 0088 - Fax 9818 0885 - www.bygma.dk

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk



77

Vækst via Ledelse er et nyt og godt 

tilbud til ledere i små og mellemstore 

virksomheder i hele Danmark.

Se datoerne for lederseminarer i ef-

teråret og hør nærmere.

Virksomhedsforløbene i projektet er 

opdelt i tre faser – som kort fortalt 

dækker:

Screening:
Hvor potentielle kandidater gennem-

går et Væksthjulsforløb for at få af-

dækket virksomhedens ledelsesmæs-

sige udfordringer.

Afklaring:
Hvor lederne via profilværktøjer, case-

øvelser og lederseminarer får belyst 

deres præcise kompetencebehov og 

afklaret deres udviklingsmuligheder. 

Prise er kr. 5.000,- for fase 2.

Videreudvikling:
På baggrund af en konkret og indivi-

duel handlingsplan kan virksomheds-

ledere få tilskud på op til 100.000 kr. 

til at finansiere lederkurser, rådgivning 

eller specifikke kompetenceforløb.

Lederseminarer i efteråret i 
Vest Danmark 
- Mandag 17. – tirsdag 18. sep. – samt 

tirsdag den 23. oktober i Aarhus

- Mandag 8. – tirsdag 9. okt. – samt 

tirsdag den 13. november i Aarhus

- Mandag 5. – tirsdag 6. nov. – samt 

tirsdag den 4. december i Aarhus

Du er i målgruppen
Målgruppen er virksomheder med op 

til 50 ansatte og klare vækstambitio-

ner. Der er ingen begrænsninger i for-

hold til branche. Bemærk, at der kun 

er 600 adgangsgivende billetter til 

projektets startpladser.

Tilmelding er påkrævet – og det koster 

kr. 5.000,- at deltage i 3 dages leder-

internatet på ovenstående datoer.

En mulighed for foreningens 
medlemmer
”I SMV’ere udgør ejerne ledelsen og 

står for virksomhedens udvikling – her 

er den daglige drift og fagligheden i 

fokus.” udtaler Svend Aage Suhr og 

fortsætter ”ved at deltage i dette for-

løb får medlemmerne - ejerlederen – 

mulighed for at arbejde med ledelse 

som et redskab til at udvikle virksom-

heden og styrke bundlinjen.”

Håndværksrådet ønsker med dette 

projekt at sætte fokus på ledelse og 

udvikling i det daglige, og vi tror på, 

at det vil være med til at styrke virk-

somhedernes konkurrenceevne og 

mulighed for vækst. Med Vækst via 

Ledelse får ambitiøse virksomheds-

ledere en unik mulighed for at styrke 

lige netop deres lederprofil og vokse 

i rollen som leder af en virksomhed i 

vækst.

Vækst via Ledelse er et helt nyt til-

bud til ledere i små og mellemstore 

virksomheder i hele Danmark. Hånd-

værksrådet er konsortiepartner sam-

men ved Dansk Erhverv og væksthu-

sene. 

Læs evt. mere om mulighederne på 

Håndværksrådets hjemmeside 

- www.hvr.dk

Kontakt og tilmelding
- Foreningskonsulent Thomas Birger 

Hansen på hansen@hvr.dk eller tele-

fon +45 24 41 51 40.

- Projektleder Morten Prüse Sørensen 

Væksthus Syddanmark, mps@vhsyd.dk 

eller telefon +45 25 50 53 23 

Vækst via Ledelse
– fokus på lederudvikling

– en god mulighed for din virksomhed
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Nu skinner 
 Budolfi

vejrhane igen
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Nu skinner Budolfi vejrhane fra 1779 

igen nyforgyldt og 63 meter over ga-

deplan over Aalborg som et symbol 

på opstandelse og kristen årvågen-

hed – og som indikator for vindretnin-

gen. Den 8. maj blev den afmonteret 

og den 25. juni igen sat på plads. I den 

mellemliggende tid opholdt den sig på 

værkstedet hos Anton Lassens Eftf. 

på Håndværkervej.

Forgyldning er et gammelt håndværk, 

og hos Anton Lassen er det nærmest 

blevet en tradition at vedligeholde 

ikke blot vejrhanen og dens to skin-

nende kugler, men også domkirkens 

tårnure. Vejrhanen var senest under 

behandling i august 1975, og urene 

har været på værkstedet to gange 

til forgyldning og bemaling – sidst i 

2002. I 1934 blev det arbejde udført 

fra stillads på kirketårnet. Der findes 

et fotografi, hvor Svend Aage Faur-

holdt, der dengang var svend i ma-

lerfirmaet Laurids Petersen, er i gang 

med det ikke helt ufarlige arbejde.

Da maler Karl Ørtoft i 2004 som den 

første modtog Aalborg Kommunes le-

gat ”Årets æreshåndværker”, blev der 

bl.a. henvist til, at han gennem reno-

veringen af urskiverne i 2002 havde 

været med til at holde sit fags tradi-

tioner i hævd. I forsommeren deltog 

han også på sin tidligere arbejdsplads 

som konsulent, da vejrhanen kom un-

der behandling.

Vejrhanen alene består af 32 kilo kob-

ber, og med de to kugler og en stål-

konstruktion til fastholdelse af hanen 

nåede den samlede vægt op på 672 

kg. Konstruktionen fyldte med 10 me-

ter længde godt op i værkstedet.

6,3 m2 bladguld
Til en begyndelse blev vejrhanens dele 

vasket, renset, slebet og visse steder 

loddet inden en afsluttende oliema-

ling. Til selve forgyldningen havde An-

ton Lassens Eftf. indkøbt 875 blade, 

23 karat guld i formatet 8,5 x 8,5 cm. I 

alt 6,3 kvadratmeter.

Vejrhanen var i overraskende god 

stand, skønt det er 37 år, siden den 

sidst blev renoveret. En del af guldbe-

lægningen var intakt, men blev slebet 

af, så der var en helt ren basis at ar-

bejde på.

Det var malersvend Bettina Steinme-

jer, der tog sig af forgyldningen. Hun 

er ikke ukendt med Aalborgs byg-

ningsmæssige arv, eftersom hun og-

så har udført arbejde på Jens Bangs 

stenhus, Aalborg Slot og Helligånds-

klostret. Tidligere har hun arbejdet 
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Bladguld
Bladguld har været kendt siden oldtiden. Egypterne, grækerne og romerne an-

vendte det til forgyldning af gudestatuer og sarkofager. I barok- og rokokkoti-

den blev bladguldet anvendt meget til dekorativ brug, f.eks. til forgyldning af 

figurer og bygningsdele.

Bladguld fremstilles ved udvalsning af tynde guldblade til meget tynd guld-

folie. Som råmateriale anvendes rent guld, der er overordentligt smidigt og i 

kold tilstand kan hamres ud til ca. 1/9000 mm tykkelse.

Vejrbestandighed: 
Med voksende guldindhold og bladtykkelse stiger vejrbestandigheden. Sorter 

under 22 karat er kun lidt vejrmodstandsdygtige og derfor ikke egnet til for-

gyldning udendørs.

Forgyldning af nyt kobber: 
Kobberet renses omhyggeligt og afvaskes med fortyndet ammoniakvand, 

hvorefter det stryges med sølverglød udrørt i linoliefernis tilsat 10 % terpen-

tinolie. Derefter lakeres ”tørt” med vognlak, og efter tre dages forløb lægges 

an med guldgrund, eventuelt tilsat lidt linoliefernis, og når denne er passende 

tør, pålægges guldet

Guldgrund: 
Guldgrund er hovedsagelig stærkt kogt, præpareret linolie. Af en god guld-

grund forlanges, at den under ordinære forhold i løbet af 12 timer kan tørre 

således, at man kan forgylde derpå, og på dette standpunkt skal den holde 

sig i nogen tid, således at den endnu efter 36 timers forløb kan fastholde gul-

det.

(Kilde: Malerbogen, Teknologisk Institut 1953) 

hos malermester Jørgen Ravnkilde 

med en række kirkeopgaver, så det var 

ikke første gang, hun prøvede kræfter 

med det genstridige bladguld.

- Det er et privilegium at have lært 

at forgylde og at holde traditionen i 

hævd, og det er et privilegium at væ-

re ansat i et firma, der stadig har den 

slags helt specielle opgaver med at 

forskønne byens gamle bygninger, si-

ger Bettina Steinmejer.

Renoveringen af vejrhanen er en del 

af et omfattende projekt i Budolfi kir-

ke. Kirken får bl.a. nyt varmeanlæg, og 

i kirkerummet opsættes tv-monitorer, 

så også kirkegængerne på de bageste 

sæder kan følge de kirkelige handlin-

ger på nært hold. Skærmene kan også 

anvendes til visning af salmenumre og 

afløser de hidtidige tavler med løse 

tal.
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Malerfirma med
125 års historie

under samme navn
Det er en sjældenhed, at et håndværksfirma fejrer 125 års jubilæum og stadig bærer stifterens 

navn. Det gør Anton Lassens Eftf. i oktober og er dermed ikke blot Aalborgs ældste malerfirma, 

men sandsynligvis også navnemæssigt byens ældste nulevende håndværkerfirma i det hele taget.

Det er en sjældenhed, at et hånd-

værksfirma fejrer 125 års jubilæum og 

stadig bærer stifterens navn. Det gør 

Anton Lassens Eftf. i oktober og er 

dermed ikke blot Aalborgs ældste ma-

lerfirma, men sandsynligvis også nav-

nemæssigt byens ældste nulevende 

håndværkerfirma i det hele taget.

At Anton Lassens Eft. også er et 

landsdelens største bygningsmaler-

firma fremgår af, at det i sommerens 

løb med store opgaver på bl.a. reno-

veringen af stormagasinet Salling og 

Aalborg Storcenter har været oppe 

på at have 70 ansatte. Normalt er der 

�		Af Poul Krabbe

omkring 50 medarbejdere, hvoraf de 

seks er lærlinge. Sideløbende med de 

store, aktuelle opgaver har Anton Las-

sens Eftf. i hele sin levetid specialise-

ret sig i renovering og vedligeholdel-

se af historiske bygninger som f.eks. 

Jens Bangs stenhus, Aalborghus Slot, 

Helligåndsklostret og Budolfi kirke. 

Istandsættelsen og forgyldningen af 

domkirkens vejrhane er blot en af det-

te års helt specielle opgaver.

Siden 1. oktober 1988, da malerfir-

maet Fauerholdt Jensen (med en hi-

storie tilbage fra1938) fusionerede 

med Anton Lassens Eftf., har maler-

mester Jens Fauerholdt Jensen ledet 

det store firma, men op til 125 års 

jubilæet er der gennemført et gene-

rationsskifte: Sønnen, Lars, har som 

tredje generation overtaget den dag-

lige ledelse sammen med malermester 

Henrik Pedersen, der kom ind i firmaet 

på Håndværkervej, da Anton Lassens 

Eftf. med virkning fra 1. maj i år over-

tog bygningsmalerfirmaet Eigil Koch’s 

Eft. Det firma har 61 års forhistorie 

med Henrik Pedersen som medejer 

siden 1990 og indehaver siden 1996. 

Malermester Niels Poulsen fortsætter 

i ledelsen af Anton Lassen Eftf.

Ledelsen hos Anton 

Lassens Eftf. A/S 

i jubilæumsåret. 

Fra venstre Lars og Jens 

Fauerholdt Jensen,

Niels Poulsen og Henrik 

Pedersen



11

Den stadige udvikling
- Anton Lassens gamle firma er nået 

langt på de 125 år, og når vi har kun-

net opretholde vores position og gode 

renommé, skyldes det, at vi til sta-

dighed har udviklet os. Sådan vil det 

fortsætte, og Henrik og jeg er indstil-

let på også at tage ny initiativer, siger 

Lars Fauerholdt Jensen, som er udlært 

i Gug Malerforretning og for en halv 

snes år siden kom hjem til familievirk-

somheden, hvor han nu også er ho-

vedaktionær

Malermester Jens Fauerholdt Jensen 

forlader ikke skuden fra den ene dag 

til den anden. Som han siger: Jeg har 

fået lov til stadig at hente posten og 

kigge den igennem, så en tid endnu vil 

jeg fortsat komme på kontoret.

Murersønnen Anton Lassen kom som 

14-årig, i 1872, i lære hos malermester 

Lars Peter ”Perlefarve” Paulsen på 

Klostertorvet i Aalborg og drog som 

svend syv år på valsen ned gennem 

Europa. Undervejs blev han også ud-

dannet dekorationsmaler og fik mange 

opgaver på tyske slotte. Efter at have 

været hjemme i Aalborg som svend 

etablerede Anton Lassen i 1887 sit 

eget firma.

Anton Lassen var på alle måder far-

verig; en dygtig håndværker og et 

festligt menneske, der blandede sig i 

mange ting. Han blev byrådsmedlem, 

formand for Aalborg Haandværkerfor-

ning omkring 1910, bestyrelsesmed-

lem i Aalborg Grundejerforening og 

medstifter af Odd Fellow Logen. I be-

gyndelse af 1900-tallet drog han med 

ØK på et halvt års jordomrejse.

Arvefølgen på plads
Anton Lassen døde barnløs i 1927. På 

det tidspunkt var han mestersvend 

Niels Sørensen allerede blevet med-

ejer, efter at han havde været på val-

sen så langt væk som Marokko. Niels 

Sørensen ejede og ledede firmaet i 42 

år – frem til sin død i 1969.

Arvefølgen i Anton Lassens Eftf. var 

på plads efter Niels Sørensen. Sviger-

sønnen Karl Salling Møller var parat 

til at føre firmaet videre. Han var ud-

lært som bygningsmaler i 1957 – 33 år 

gammel efter først at være uddannet 

frisør og siden på kontor. De seneste 

år var Vagn Rasmussen forretnings-

fører i firmaet, og i 1988 købte Fauer-

holdt Jensen sammen med ham Anton 

Lassens Eftf og omdannede det fra et 

ApS til et A/S.

Også Fauerholdt Jensens malerfirma 

havde en historiske bagage. Aage Fau-

erholdt Jensen stiftede sit firma i 1937 

og oparbejdede bl.a. en stor, trofast 

kundekreds af private. Sønnen, Jens, 

blev udlært maler, og dermed var også 

det generationsskifte på plads.

Møderne i lauget
Aage Fauerholdt Jensen var i over 25 

Jens Fauerholdt Jensen vil stadig komme på sit kontor – og har ansvaret for afhentning af post

Den ny generation: Henrik Pedersen og Lars Fauerholdt Jensen 
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”Spar penge på dine forsikringer”
Håndværksrådet har indgået en rabataftale med Tryg Forsikring, så nu kan alle medlemmerne af Aalborg 
Haandværkerforening spare mange penge.
Vi har inviteret to repræsentanter fra Tryg til at komme og informere vores medlemmer om mulighederne. 
(se udførligt program på vor hjemmeside www.aalborg-hvf.dk )

”Affaldsgebyrer på erhvervsaffald”
Afdelingsingeniør Anders Dahl, Forsyningsvirksomhederne, Aalborg Kommune kommer og gennemgår 
reglerne for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne.  

Der serveres et let traktement i løbet af mødet. Arrangementet er gratis.

Tilmelding: 
Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00, 98120002 eller på email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk 
- senest den 9. oktober 2012.

Tid: Tirsdag den 16. oktober 2012, kl. 17.00-ca. 20.00
Sted: Lokalerne i Kattesundet 20, 9000 Aalborg   
Vi har to emner på programmet: 

Venlig hilsen bestyrelsen

MEDLEMSARRANGEMENT

år oldermand i Aalborg og Nørresund-

by Malerlaug og var også i bestyrelsen 

for Aalborg tekniske skole og Aalborg 

Haandværkerforening. I det hele taget 

er der i kredsen omkring Anton Las-

sens Eftf.en tradition for deltagelse i 

organisationsarbejdet. Jens Fauerholdt 

Jensen har været i bestyrelsen for lau-

get, og i dag er det Henrik Pedersen, 

som er oldermand.

- Sammenkomsterne omkring maler-

lauger har haft betydning. Det var her, 

jeg og Vagn Rasmussen begyndte at 

tale om ejerskiftet i 1988, og det er 

også i lauget, min søn Lars og Henrik 

Pedersen har haft de indledende son-

deringer om en fælles fremtid, fortæl-

ler Jens Fauerholdt Jensen.

Da Aalborg Stiftstidende i 1988 udbød 

sin ny redaktions- og administrations-

bygning på Langagervej i licitation, 

bød både Anton Lassens Eftf. og ma-

lerfirmaet Fauerholdt Jensen på entre-

prisen. Begge vandt, men nu i fælles 

regi..

På firmaets referenceliste optræder 

bl.a. Aalborg Universitet, NOVI, Aal-

borg Sygehus’ medicinerhus og Dan-

marks Radio. C.W.Obel med den stor 

bygningsmasse har stået på listen, 

siden Anton Lassen i 1897 for første 

gang svang sine pensler på tobaksfa-

brikken.

Jubilæet markeres med reception i Ut-

zon Center den 11. oktober.

Karl Salling Møller, indehaver af Anton 

Lassens Eftf. frem til 1988, fotograferet i en 

festlig stund som stortrommeslager
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Venlig hilsen bestyrelsen

MEDLEMSARRANGEMENT

Medlemspris kr. 120,- pr. person.

Glad musik sammensat med et lille godt traktement.
Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.
 
Tilmelding: 
Kontoret tirsdag – torsdag kl. 09.00-12.00 på telefon 98120002, 
eller på e-mail. aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk

Senest den 10. september kl. 12.00.

Først til mølle!

Tid: Lørdag den 15. september 2012, kl. 13.00-17.00
Sted. Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg  

Frokost Jazz med New Orleans Four   

Mødesponsor:

Vækstforum Nordjylland har beslut-

tet at investere 22 mio. kr. i et ekstra-

ordinært initiativ, der skal sende flere 

højtuddannede ud i små og mellem-

store virksomheder i Nordjylland og 

skabe øget udvikling og vækst samt 

varig beskæftigelse.

Efterspørgslen efter højtuddannet ar-

bejdskraft står stadig i stampe. Ud-

over at situationen er ulykkelig for 

den enkelte, som ikke kan finde arbej-

de, er det også et problem for sam-

fundet, fordi værdifulde kompetencer 

ikke bringes i anvendelse.

I Nordjylland er udfordringen især, at 

regionens mange små og mellemstore 

virksomheder ikke har nogen stærk 

tradition for at ansætte højtuddan-

nede medarbejdere. Det gælder især i 

regionens yderområder, hvor der ofte 

Tilskud til højtuddannede
skal en ekstra gulerod til, før virk-

somhederne beslutter sig til at prøve 

kræfter med en ny højtuddannet kol-

lega fra f.eks. Aalborg Universitet eller 

University College Nordjylland

I samarbejde med Væksthus Nordjyl-

land og projektet Yderligere Vækst er 

Vækstforums gulerod til de små og 

mellemstore virksomheder ansæt-

telse af en højtuddannet medarbejder 

med løntilskud på op til 15.000 kr. om 

måneden de første 6-12 måneder. Ini-

tiativet forventes i første omgang at 

resultere i mindst 40 nyansættelser 

af højtuddannede, og i denne første 

fase investerer Vækstforum 10 mio. 

kr, mens der er reserveret yderlige 12 

mio. kr. til en senere udvidelse af ini-

tiativet med en ordning, der skal få 

flere højtuddannede til at starte egen 

virksomhed. Midlerne kommer dels fra 

EU’s strukturfonde dels fra de regio-

nale udviklingsmidler.

Gode rammer
Formand for Vækstforum Nordjylland 

er regionrådsformand Ulla Astmann, 

og i en pressemeddelelse fra Region 

Nordjylland, udtaler hun:

- Det er den private sektor, der skal 

trække læsset, og vi vil gerne skabe 

gode rammer for især de små og mel-

lemstore virksomheder, som Nordjyl-

land har så mange af. De rummer et 

stort udviklingspotentiale, som vi kan 

få indfriet, hvis de rette kompetencer 

bliver sat i spil.

Kontakt
Vil du vide mere om mulighederne 

kontakt:

Line Renée Thellufsen

lrt@vhnordjylland.dk
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Ingeniøren, der
blev direktør på
sin gamle skole

Hverken i den politiske debat eller 

i samfundet som helhed bliver er-

hvervsuddannelserne værdsat til-

strækkeligt. Der er stadig en hold-

ning, som siger ”Kan du ikke blive 

andet, kan du altid blive håndværker”. 

Jeg savner, at politikerne italesætter 

håndværkeruddannelserne positivt, og 

at medierne fokuserer noget mere på 

alle de dygtige unge mennesker, som 

gennemfører deres uddannelse og får 

arbejde bagefter i stedet for hele ti-

den at tale om frafald og manglende 

praktikpladser. En udlært håndværker, 

der kommer i arbejde, ”tilbagebetaler” 

udgifterne til uddannelsen i løbet af 

syv måneder. For en gymnasieelev va-

rer det tre gange så lang tid.

Det er den ny rektor på Tech College 

Aalborg, Michael Johansson, der gør 

sig disse overvejelser. Han tiltrådte i 

april, da han afløste Lars Mahler. De 

foregående fire år har han været de-

kan og prorektor på University Col-

lege Nordjylland og inden da 16 år på 

Aalborg tekniske skole/Tech College 

Aalborg.

- Når man i en periode har været væk 

fra den tekniske skole, vender man 

tilbage med et andet blik på erhvervs-

uddannelserne. Der er sket meget på 

de fire år, men vigtigheden af at få de 

unge ind på erhvervsuddannelserne 

�		Af Poul Krabbe

er stadig et centralt led i samfunds-

udviklingen. En erhvervsuddannelse 

er grundlag for et job eller en videre-

gående uddannelse. Jeg kender selv 

vejen fra elektronikmekaniker, over 

svagstrømsingeniør og til det job, jeg 

har nu. Noget af det, jeg oplevede i 

min læretid, bruger jeg stadig i dag-

ligdagen. Jeg har den ballast, der skal 

til for at lede Tech College Aalborg, og 

det er livsbekræftende at være blandt 

de unge mennesker.

Brancheskolerne
og sammenhængen
Inden Michael Johansson i 2008 forlod 

Tech College Aalborg, var han med til 

at tegne konturerne til de branche-

skoler, der nu eksisterer under den 

fælles hat.

- Det er spændende at se de faglige 

miljøers udvikling på brancheskolerne; 

at opleve hvordan både elever og un-

dervisere brænder for netop deres 

Michael Johansson – selv uddannet som elektronikmekaniker – på besøg i elektrikeruddannel-

sen på Tech College Aalborg
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skole. En opdeling i ti små skoler på et 

tidspunkt, da tendensen i samfundet 

gik i retning af større og større en-

heder, er nytænkning. Men hvad sker 

der så med den gamle tekniske skole? 

Balancen mellem de stærke faglige 

miljøer i brancheskolerne og sam-

menhængskraften i den overordnede 

struktur skal udmøntes i power og sy-

nergi. Derfor er det så vigtigt, hvor-

dan vi overordnet set organiserer os.

University College Nordjylland er en 

sammensmeltning af en række tidli-

gere selvstændige uddannelsesområ-

der, der hver for sig gerne vil bevare 

deres profil og egenart. Der lærte jeg 

for alvor vigtigheden af en organisati-

onsudvikling, som skaber ensartethed 

og ikke ensretning. Inden jeg fik job-

bet på Tech College Aalborg, nåede 

jeg lige at blive færdig med på UCN at 

samle fem arbejdstidsaftaler i én. Det 

var en stor opgave, fortæller Michael 

Johansson.

Samfundudviklingens
store udfordringer
- Vor store udfordring på Tech College 

Aalborg er at tilpasse os samfundsud-

viklingen. Det kræver stor fleksibilitet 

og omstillingsparathed. De kommende 

år oplever vi et fald i ungdomsårgan-

genes størrelse, og mange brancher er 

i bevægelse. Samtidig er der er mar-

kant fald i antallet af unge, som væl-

ger en erhvervsuddannelse. I 2001 var 

det 31,7 %, men i år er det kun 20,4 

% af de elever, der forlod folkeskolen 

med en erhvervsuddannelse som næ-

ste step. 

Hvis de unge i stedet vælger det al-

mene gymnasium, ved de, hvad de 

skal foretage sig de næste tre år. Så 

kan de altid vælge igen, og der er jo 

faktisk mange, der efterfølgende slet 

ikke anvender studentereksamenen. 

- For samfundet som helhed er det en kata-

strofe, at vi er på vej mod en ren akademi-

kerbølge, mener Michael Johansson
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

SuNDE ARBEjDSPLADSER 
– GRATIS RåDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vo-
res arbejdsplads. Sundhed er ikke kun 
noget, der drejer sig om det derhjem-
me – de sunde valg skal træffes hele 
dagen – også i arbejdstiden.
Spiser vi mad, der giver den rigtige 
energi til at arbejde? Kan vi holde til vo-
res arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hver-
dagen – små skridt giver ofte bedre re-
sultater på langt sigt end store forkro-
mede projekter.
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan 
du kan sætte sundhed på dagsordenen 
i din virksomhed.
Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjel-
gaard, tlf. 99311918 eller send en mail 
til ik-sbu@aalborg.dk

AALBORG TøMRER-
OG MuRERLAuG

AKTIVITETSKALENDER
�		 	12. septeber 2012  

Medlemsmøde - firmabesøg
�		 	26. oktober 2012 - Torskegilde
�		 	12. december 2012 - Julefrokost
Der vil i god tid blive udsendt en indby-
delse til de forskellige arrangementer, 
men reserver allerede nu datoerne i 
din kalender.
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Det er blevet et politisk mantra, at 95 

% af en ungdomsårgang skal have en 

ungdomsuddannelse – gymnasium el-

ler erhvervsskole. I princippet kan 94 

% vælge gymnasiet. Hvis der skal være 

mening i tallene og vægt bag den poli-

tiske indsats, bør politikerne melde ud, 

hvor stor del af en ungdomsårgang, 

der bør vælge erhvervsuddannelsen. 

Jeg kan godt forstå, at mange vælger 

gymnasiet med den forudsigelighed, 

det indebærer. Men for samfundet som 

helhed er det en katastrofe, at vi er på 

vej mod en ren akademikerbølge.

Kendskabet i folkeskolen til erhvervs-

uddannelserne er ikke godt nok. Man-

ge lærere er fra folkeskolen via gym-

nasiet kommet på seminariet og ender 

så på læreværelset på den skole, de 

selv gik i. Jeg savner i folkeskolen nog-

le mennesker med andre indgangs-

vinkler og nogle inspirationer, der kan 

relatere sig til virkeligheden. Skolens 

verdensbillede vil blive mere nuance-

ret, hvis sammensætningen på lære-

værelset var mere blandet. Vi skal på 

Tech College Aalborg have et endnu 

tættere samarbejde med UU centrene 

og andre, som vejleder og påvirker 

eleverne i deres karrierevalg.

Konjunkturfølsom
vekselvirkning
- Vi har et erhvervsuddannelsessy-

stem, som vi kan være stolte af, og 

som mange andre lande misunder 

os. Vekselvirkningen mellem skole 

og praktik i virksomheder er et solidt 

grundlag for uddannelsen. Men sy-

stemet er konjunkturfølsomt i forhold 

til vort elevindtag. Når der som nu 

mangler praktikpladser, er det ikke til-

strækkeligt at sige, at nu skal virksom-

hederne lige tænke på, at de kommer 

til at mangle faglært arbejdskraft, hvis 

de ikke laver flere uddannelsesaftaler. 

Virkeligheden er, at det er ordrebøger-

ne, som bestemmer antallet af uddan-

nelsesaftaler. Når vi accepterer den 

præmis – og det gør jeg – må vi på 

skolerne etablere nogle pratikcentre, 

der i samarbejde med virksomhederne 

sørger for, at de unge kan gennem-

føre deres uddannelse på en betryg-

gende måde. Hvis vi ikke gør noget, vil 

den nedadgående spiral fortsætte.

Der bliver talt meget om frafaldet. 

Det kan se skræmmende ud i størrel-

sen, men tallene dækker også over, at 

nogle unge forlader én uddannelse for 

at indlede en anden. Selvfølgelig har 

man som 17-årig lov til at skifte me-

ning, men jo bedre, man bliver vejledt 

fra begyndelsen, desto større er mu-

ligheden for at træffe et valg, der er 

det rigtige for den enkelte. Blandt de 

”frafaldne” er der også nogle, der gi-

ver op som følge af sociale problemer, 

og der er politikere, der mener, at er-

hvervsskolerne skal gøre noget særligt 

for dem. Men det ansvar kan vi ikke 

påtage os. De fleste af vore medar-

bejdere er uddannet til pædagogik og 

ikke som sociale hjælpere. Det må an-

dre tage sig af.

Det ny navn med
det dobbelte signal
Da Michael Johansson skiftede til UCN, 

forlod han Aalborg tekniske skole, og 

han vendte tilbage til Tech College Aal-

borg.

- Jeg kan sagtens se perspektivet i 

navneskiftet. Tech College signalerer, 

at mange uddannelser i dag er blevet 

mere teknologiprægede. Samtidig er 

det en internationalisering. Vi er godt 

5 millioner danskere og 5 milliarder 

andre verdensborgere.

Jeg vil arbejde for, at flere af vore ele-

ver får mulighed for at gennemføre 

dele af deres uddannelse i udlandet, 

og jeg vil gerne invitere udlændinge 

til at tage dele af deres uddannelse 

hos os. Det kræver involvering af ar-

bejdsmarkedets parter, men jeg kan 

se både perspektiv og nødvendighed 

i internationaliseringen. Tech College 

Aalborg vil få et nyt og spændende 

miljø, og underviserne vil blive stimu-

leret af inspiration udefra, siger Mi-

chael Johansson.

Tættere samspil med
håndværkerforeningen
- Jeg vil gerne ind i et tættere samspil 

med Aalborg Haandværkerforening, 

så skolen kan få endnu større glæde 

Vejen frem
Michael Johansson er 

født 28. juli 1954 på 

Als og tog i 1975 sven-

deprøve som elek-

tronikmekaniker. I 1981 blev han 

svagstrømsingeniør fra Aalborg 

Universitets Center og arbejdede 

derefter et halvt år på en bore-

platform som ingeniør med bl.a. 

overvågningssystemer baseret på 

it.

Tilbage på fastlandet blev Michael 

Johansson ansat hos Winther Bu-

us Industrirådgivning og blev fra 

den første dag udlånt til Aalborg 

Portland.

I september 1982 kom Michael Jo-

hansson til Aalborg tekniske skole 

som forsøgsleder på HTX frem 

til 1987. 1988 blev han skolens it-

chef.

I 1992 (samme år, Lars Mahler blev 

direktør for Aalborg tekniske sko-

le) fik Michael Johansson ansvaret 

for skolens videregående uddan-

nelser, og tre år senere blev han 

vicedirektør med det overordnede 

ansvar for EUD, HTX, videre- og 

efteruddannelse. Sideløbende blev 

Michael Johansson ansvarlig for 

Nordjyllands Erhvervsakademi, der 

dækkede hele Nordjylland med ef-

terhånden 15 akademi- og profes-

sionsbacheloruddannelser.

Da professionshøjskolen Universi-

ty College Nordjylland fusionerede 

med Nordjyllands Erhvervsakade-

mi, blev Michael Johansson dekan 

og i 2008 prorektor for det tekni-

ske/merkantile område.

I april 2012 afløste Michael Johans-

son Lars Mahler som direktør for 

Tech College Aalborg.
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NYE MEDLEMMER
Øster Hurup Vandland, Hadsund
v/ Rudolph von Platen-Hallermund

Det Lille Galleri
v/Lone Madsen, Storvorde

Huset Venture Nord-
jylland er en ander-
ledes virksomhed. Vi 
skaber arbejdsplad-
ser til mennesker 
med en nedsat erhvervsevne – og 
et eventuelt overskud geninveste-
res i virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig 
og overskuelig hjemmeside, som kan 
hjælpe dig med at markedsføre dit pro-
dukt?
I så fald er du meget velkommen til at 
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside 
for under kr. 4000, + moms. Vi er også 
eksperter i at sørge for, at netop din 
hjemmeside kommer frem, når dine 
kommende kunder søger på google el-
ler en anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydel-
ser på www.hv-nord.dk

ANTON LASSENS
EFTF. A/S

M A L E R F I R M A

Håndværkervej 9 · Postbox 29 · 9100 Aalborg · Tlf. 98 12 00 99 · Fax 98 10 34 12

Ta’ mig for
pengenes skyld ®

Keld Jakobsen, kundechef - erhverv
Telefon 96 30 26 70 - kec@sparnord.dk

På gensyn i Spar Nord Aalborg
Østeraa 12
9000 Aalborg
www.sparnord.dk/aalborg

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16
Aalborgvej 356  •  9362 Gandrup

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

PALLE MØRCH ApS
98 12 86 66

� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

ISO 9001

cer t i f
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Annonce 9x12,5 cm CMYK  18/02/05  12:46  Side 1
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Tallenes tale

af foreningens kontakter. I fælles-

skab kan vi måske åbne nogle ny døre. 

Den lokale håndværkerforenings ini-

tiativ til en udvidet delepraktik er et 

eksempel på nødvendig nytænkning 

uden for skoleverdenen. Samtidig er 

foreningens årlige legatfest med dens 

indhold af dygtighed og stolthed den 

ypperste anledning til i fællesskab 

at profilere erhvervsuddannelserne i 

samfundet.

Jeg ser frem til et frugtbart samarbej-

de om udvikling, for håndværkerfor-

eningen og skolen er centrale i forhold 

til hinanden, og i forhold til elever og 

virksomheder kan vi ikke undvære hin-

anden, siger direktør Michael Johans-

son

-------

Og selvfølgelig skulle spørgsmålet stil-

les:

- Hvorfor forlader du et spændende 

job som prorektor på University College 

Nordjylland med 7.000 studerende for 

at vende tilbage til din ”gamle” tekni-

ske skole?

- Alt andet lige er det mere spændende 

at sidde for bordenden. Nu har jeg være 

nummer to i mange år og mener tiden 

og mine erfaringer er inde til at prøve 

den udfordring og det ansvar, det er at 

indtage pladsen for bordenden.

I juni offentliggjorde Ministeriet for 

Børn og Undervisning sin årsstatistik 

for 2011 for praktikpladsområdet.

Der blev i 2011 indgået 47.844 uddan-

nelsesaftaler. Tallet af indgåede afta-

ler er dermed på 73.482. Begge tal af-

viger minimalt fra 2011-tallet.

8.408 elever på erhvervsuddannel-

serne var ultimo 2011 praktikplads-

søgende. Det er en stigning på 17 % 

i forhold til ultimo 2010. I juni i år var 

tallet steget til omkring 10.000 prak-

tikpladssøgende.

Af de praktikpladssøgende var 3.786 

elever i skolepraktik ultimo 2011 – en 

stigning på 3 %.

Opgørelsen, der omfatter både de 

tekniske og de merkantile erhvervs-

uddannelser, viser, at blot 38 % af år-

gangen har fået en uddannelsesaf-

tale. Blandt dem er andelen af mænd, 

unge under 18 år og elever, som har 

fået 10 eller 12 i deres grundforløbs-

prøve større end gennemsnittet. 17 % 

er ikke i skolepraktik efter et år, fordi 

de har afbrudt uddannelsen.

Børne- og undervisningsminister 

Christine Antorini siger: ”Det er helt 

centralt for regeringen at skærpe 

uddannelsesgarantien og sikre prak-

tikpladser, så alle kan afslutte de-

res erhvervsuddannelse. Skal vi i mål, 

kræver det, at flere virksomheder åb-

ner dørene for at sikre de unge prak-

tikpladser”.

Det er regeringens målsætning, at 

mindst 95 % af de unge som minimum 

skal gennemføre en ungdomsuddan-

nelse (erhvervsuddannelse eller gym-

nasium). Det er også en målsætning, 

at 60 % af en ungdomsårgang tager 

en videregående uddannelse, og at 

25 % tager en lang videregående ud-

dannelse. Det sidste tal er opnået 

for hovedstadsområdet, mens det på 

landsplan er 24 %. Der er intet selv-

stændigt mål for erhvervsuddannel-

serne.

På erhvervsuddannelserne faldt an-

tallet af fuldførte uddannelsesforløb 

med 15 % fra 2001 til 2011. Samtidig 

er antallet af elever, der gennemfører 

på gymnasiet steget med 33 % (Dan-

marks Statistik). I samme periode er 

antallet af elever til gymnasiet steget 

fra 58,6 til 71,6 %.

Omkring halvdelen af dette års stu-

denter fra de almene gymnasier hav-

de ved skoleårets begyndelse ikke be-

sluttet, hvilket studie de ville vælge. 

61 % af alle gymnasieeleverne havde 

aldrig været i personlig kontakt med 

en studievejleder.

Kun 20,4 % af de elever, som i år for-

lod folkeskolen, ønsker en erhvervs-

faglig uddannelse. I 2001 var andelen 

31,7 %.

Blandt de elever med anden etnisk 

herkomst, som forlader grundskolen, 

vælger 75 % en gymnasial uddannelse 

og 17 % en erhvervsfaglig. Blandt ”de 

danske” er de tilsvarende tal 71 og 

21%.

Børne- og undervisningsminister Chri-

stine Antorini: ”Erhvervsuddannelser-

nes status er dalet de seneste ti år. 

Det vil vi ændre på i regeringen. Jeg 

vil arbejde på at forbedre kvaliteten 

og blandt andet overveje indgangene, 

så erhvervsuddannelserne bliver mere 

attraktive for de unge”.

Praktikpladscentre
I 2011 satte Ministeriet for børn og 

Undervisning sammen med arbejds-

markedets parter gang i et for-

søgsprogram for skolepraktik Prak-

tikpladscentre. Målet er at udvikle 

kvaliteten i skolepraktikken, så den 

kan være et godt supplement til virk-

somhedspraktikken. De oprindelige 

13 projekter blev den 1. marts 2012 

udvidet med yderligere 21 projekter, 

som arbejder bredt med kvalitetsud-

vikling. Projekternes fokus ligger bl.a. 

på spørgsmålet: ”Hvordan iværksæt-

ter praktikpladscentre et langsigtet 

og gensidigt konstruktivt partnerskab 

med virksomhederne?”.
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HjEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interes-
senter kan læse om foreningens aktivi-
teter samt artikler fra medlemsbladet 
på hjemmesiden. Der findes også 
informationer om foreningens historie, 
bestyrelsessammensætning og tilbud 
om rabatordninger. Der er endvidere 
links til Håndværksrådet, Pension for 
Selvstændige, Varelotteriet, ASE og 
Aktive Kvinder. Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

KOMPETENCEuDVIKLING
Sæt fokus på kompetenceudvikling i 
din virksomhed.
Kontakt Håndværksrådet på telefon 
33932000, hvis du vil vide mere eller 
guides videre. Vi har informationsma-
teriale på vort kontor, Kattesundet 20, 
9000 Aalborg.

EjERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge 
og gennemføre generationsskifte, 
ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksom-
hedsoverdragelse” til familie eller an-
dre, kan du få  nyttige informationer 
og hjælp ved at kontakte Håndværks-
rådet, telefon 33932000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmateria-
ler og licitationer kan du se direkte på 
vor hjemmeside www.aalborg-hvf på 
forside hvor der er et direkte link til 
de seneste udbud. Benyt dig af denne 
lette adgangsvej samt vore tilbud om 
samarbejde.  

NYT SAMARBEjDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale 
med TRYG som giver store rabatter 
til vore erhvervsmedlemmer. Kontakt 
erhvervsassuramdør Jonas Møller Lar-
sen, TRYG, på telefon 41 86 21 75 og 
hør mere om aftalen.

Kursusafdelingen

Eksempler på kurser:
- IT-kompetencer 1. del
- Officepakken
- Fra idé til tryk med CS5
- It-supporter / superbruger

IT
Uanset om du er begynder eller vant til at 
arbejde med IT, har vi kurset for dig, der 
gerne vil have opgraderet din IT-viden. 

Eksempler på kurser:
- Engelsk
- Tysk
- Andre sprog - ring gerne!

Sprog
Styrk dine sproglige kompetencer med et 
kursus, der er tilpasset dit niveau og 
arbejdsområde.

Eksempler på kurser:
- Grundlæggende regnskab
- Budgettering
- Årsregnskab
- Navision C5

Økonomi
Vil du vide mere om bogføring, økonomi og 
regnskab? Vores økonomikurser findes på 
mange niveauer. 

Læs mere på 
www.ahkurser.dk eller 
kontakt os på tlf. 9936 4740

Lederuddannelser:
- Grundlæggende lederuddannelse
- Projektlederuddannelse
- Økonomi for ledere

Ledelse
Vejen til god ledelse går via uddannelse. 
Med en lederuddannelse styrker du både 
din faglige og personlige udvikling.

KURSER

MÅLRETTEDE KURSER - for dig og dine ansatte

HUSK: Der kan søges VEU-godtgørelse til mange af kurserne. 

Otto Mønsteds Vej 2
9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 50 99

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88

Email: egj@egj-revision.dk

Annonce 45 x 64 mm.indd   1 03/02/10   12:55:15
VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Hjørring er
landets 
bedste

til praktik

Sangerne er flittige
tone-leverandører

Virksomhederne i Hjørring kommune er landets bedste til at tage praktikpladsan-

svar. 38 % af kommunens virksomheder inden for byggeri, industri og privat service 

havde i 2010 indgået uddannelsesaftaler. For Københavns-området er det tilsvaren-

de tal 18 %. Flere andre nordjyske kommuner er med i førerfeltet med 32-38 %.

Tallene fremgår af en undersøgelse, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ar foretaget 

blandt 55.000 virksomheder.

Af de 55.000 virksomheder havde kun 15.000 i 2010 lærlinge/elever ansat. Det sva-

rer til 27,2 %.

Generalforsamlingen i maj 2012 mar-

kerede afslutningen på en sæson med 

mange gode oplevelser – både musi-

kalsk og selskabeligt.

 Vor traditionsrige fødselsdagskoncert 

for Aalborg Kloster blev afholdt den 4. 

oktober  2011, lidt forsinket på grund 

af praktiske årsager. Vort repertoire 

blev en del af det program, som vi 

havde brugt til vor dejlige tur til Goslar 

i forrige sæson.

Den første tirsdag i november har vi 

torskegilde. Som så mange gange før 

blev vi bænket ved et veldækket bord 

hos Orkideen. Der var et pænt frem-

møde, men at gå glip af et torskegil-

de, er også noget af det værste, der 

kan overgå en sangerbror. 

Den 6. januar 2012 var vi blevet opfor-

dret til at synge på Hovedbiblioteket, 

idet vi skulle underholde ved en Bog-

Café, der omhandlede ”murstensro-

maner”.  Nu var det jo ikke nemt med 

kort varsel at finde og indstudere nog-

le sange med relation til emnet, så vi 

sang et bredt udvalg af vort repertoire.

Det var et velbesøgt arrangement, an-

slået 140 tilhørere.

Sangforeningen er stiftet den 4. 

marts 1854. Hvert år, på en lørdag tæt 

på datoen, fejrer vi fødselsdagen sam-

men med vore damer. Ved denne fest 

uddeles der nåle til medlemmer, som 

har været medlemmer i 25, 40, 50, ja 

endda 60 år. I år var der tre, som fik 

25-års-nål.

Aalborg Haandværkerforening bad os 

synge i Aalborg Kongres- og Kultur 

Center den 23. marts ved udstillingen 

FORÅR 2012. Trods kort varsel kun-

ne vi mønstre 22 mand til en god lille 

koncert.

To dage senere var vi atter ude at 

synge, nemlig til Aalborg SeniorSport´s  

”Sangcafé” på torvet hos University 

College på Hobrovej/Ny Kærvej. Det 

blev en meget hyggelig eftermiddag.

Noget af det sidste, vi deltager i, er 

legatuddelingsfesten i Byrådssalen. I 

år var det den 15. maj, hvor man igen 

blev vidne til, at en flok unge menne-

sker fik velfortjent ros og legater for 

veludført læretid og prøve. 

Med sangerhilsen 

Ole Bergulff, sekretær

Aalborg Haandværker-Sangforening 

er stiftet den 4. marts 1854, og 

når den efter 158 år er still going 

strong, skyldes det, at der ”for de 

gamle, der faldt, var der ny over-

alt”. Skønt der i dag er 32 aktive 

sangere, er der plads til endnu fle-

re. Som det fremgår af årsberetnin-

gen, er det en forening, som for-

mår at forene det musikalske med 

det festlige.

Hvis der findes nogle, der har lyst 

til at blive en del af fællesskabet og 

synge i et rigtigt MANDEKOR med 

en dygtig, ung dirigent, er chancen 

der nu. Nodekendskab er ingen be-

tingelse. Læs mere på hjemmesiden 

www. ahsmandskor.nordjyskeklub-

ber.dk

Kom ud af busken og kontakt Aal-

borg Haandværkerforening i kon-

tortiden eller sangforeningens se-

kretær på tlf. 9818 5208 eller e-mail 

belize@stofanet.dk

Vores sæson blev indledt den 4. 

september, og 2. oktober holder 

vi åbent hus, så alle interesserede 

mænd kan opleve en rigtig sangaf-

ten. Foreningen beværter med lidt 

til ganen. Velkommen

Velkommen
til nye 

sangerbrødre
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BRuG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har mulighed 
for at benytte vore lokaler til visse ar-
rangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr på 
telefon 98 13 53 10, eller
email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

BESøG 
HåNDVÆRKERHuSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 11-13)
• maler

Alle er velkommen

AALBORG
FRISøRLAuG

AKTIVITETSKALENDER

�		 	23. okt. Aalborg laug:  
Besøg af Jesper Tollak.

 
�		 	25. nov. Aalborg laug:  

Julestue på Orkideen.

Kontakt lauget på tlf. 30 69 63 80

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemme-
side www.aalborg-hvf.dk

Restaurant

ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
Fax 98 15 77 25 · www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

UCN TEKNOLOGI 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV

www.ucn.dk

INDUSTRI

• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år

• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år

• Produktionsteknolog - 2 år
• Laborant - 2½ år
• PBA i Produktudvikling og teknisk 
 integration - 1½ år

• Datamatiker - 2½ år
• IT teknolog - 2 år
• PBA i Softwareudvikling - 1½ år
• PBA i Webudvikling -1½ år

• Designteknolog (grafi sk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i E-konceptudvikling - 1½ år 

PBA står for en Professionsbacheloruddannelse, som 
man kan tage som en 3½ års fuld uddannelse eller som 
en 1½ års overbygning (top-up) på en erhvervsakademi-
uddannelse. 

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde



23

Latterfyldt Vinterrevy
som ”julepakke”
Aalborg Vinterrevy spiller i den hyggelige pyntede 
Europahallen hver fredag og lørdag 
fra 16. november til og med den 8. december.

Nye højder af grinekrampe
Selvom vi kun skriver august måned, 

og det er de færreste, der tænker på 

risengrød, hvidtøl, julefrokoster og alt 

det andet, som hører julen til, er Aal-

borg Vinterrevy allerede i gang for at 

sikre, at dette års vinterrevy bliver 

bedre end nogensinde. Den populæ-

re revy, har spillet hele 22 gange for 

nord- og midtjyderne i Aalborg Kon-

gres & Kultur Center, men den er sta-

dig opsat på at give publikum hidtil 

usete højder af grinekramper og tårer 

i øjnene. 

Revy med topnavne
Årets skuespillerhold består af de gar-

vede revyskuespillere Henrik Lykke-

gaard og Pernille Schrøder, som har 

været med i Vinterrevyen hele syv sæ-

soner. Vicki Berlin og Jesper Asholt er 

Vinterrevyens debutanter og kapel-

mester Jens Krøyer leder med erfaren 

hånd revyorkesteret. De er alle klar på 

at give latter og grin gennem nye så-

vel som gamle viser, sang, danseind-

slag og skarpe, morsomme sketchs’, 

hvor ikke én berømthed eller politiker 

kan vide sig sikker på ikke at blive of-

fer. 

Julemad, grin og dans
Traditionen tro disker Aalborg Kongres 

& Kultur Center op med den populære 

”julepakke” bestående af julebuffet, 

revy og dans. Den hjemmelavede, tra-

ditionelle julebuffet serveres af Re-

staurant Papegøjehaven med tilhøren-

de dinnérmusik ved Keld Trudslev. Det 

er heller ikke kun lattermusklerne, der 

skal have mulighed for at røre sig. Ef-

ter revyen bliver der spillet op, så ko-

nen, kæresten eller kollegaen kan få 

en sving om til det kendte nordjyske 

band, Dansekompagniet.  

Nemt at arrangere julefroko-
sten
Med Aalborg Kongres & Kultur Centers 

”julepakke” får de hårdt arbejdende 

og festglade nordjyder her chancen 

for at få en julefrokost ud over det 

sædvanlige, fra start til slut eller one-

stop-shopping, som det på hedder i 

disse tider på godt nu-dansk. I skal 

blot læne jer tilbage og ”få en på op-

leveren”.
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DER ER PENGE
i GoD oPFøRSEL!

�		Af Birte Roest, Væksthus Nordjylland

Konkurrencefordele, godt arbejdsmiljø 

og effektivisering af driften. Det er 

en lille del af de muligheder, du kan 

se frem til ved at arbejde med forret-

ningsdrevet samfundsansvar (CSR). 

Bygma Gruppen begyndte 2009 at hø-

ste af disse fordele, og i deres CSR-

rapport fra 2010 konkluderer virksom-

heden:

”At sige ”CSR & bundlinje” i en og 

samme sætning er i dag helt legalt og 

også acceptabelt i Bygma, hvor både 

de sociale og miljømæssige initiativer 

i sidste gerne skal bidrage til, at vores 

organisation opnår et større overskud 

– og samtidig med at vi tænker og 

agerer etisk og miljømæssigt korrekt”.

Hvad er CSR og forretningsdre-
vet samfundsansvar?
Forretningsdrevet samfundsansvar 

er at arbejde strategisk og systema-

tisk med virksomhedens sociale og 

miljømæssige ansvar.  Et arbejde, der 

skal kunne ses på virksomhedens tre 

bundlinjer: 

• Den økonomiske

• Den miljømæssige 

• Den sociale.

At arbejde med CSR handler om at 

tage sociale og miljømæssige hensyn 

uden at gå på kompromis med den 

økonomiske bundlinje – om ansvarlig 

vækst med andre ord. CSR-arbejdet 

kommer til udtryk i den måde, virk-

somheden håndterer arbejdsforhold, 

miljø, samarbejde med kunder, leve-

randører og lokalsamfundet og men-

neskerettigheder.

’Ansvarlig vækst’ er overskriften på 

regeringens handlingsplan for sam-

fundsansvar 2012 – 2015. Du kan fin-

de regeringens handlingsplan på Er-

hvervsstyrelsens hjemmeside www.

eogs.dk 

Få selv god bundlinje ud af at 
tage ansvar!
Du har nu mulighed for at tage hul på 

fremtiden og ruste din virksomhed til 

at leve op til de nye krav, som forven-

tes med regeringens handlingsplan 

om ansvarlig vækst. Handlingsplanen 

lægger fx op til, at virksomheder, der 

byder på offentlige udbud, fremover 

skal dokumentere deres samfundsan-

svar.

Væksthus Nordjylland tilbyder i sam-

arbejde med Virksomhedsnetværk for 

socialt ansvar (Vinsa) din virksomhed 

at få overblik over, hvor du kan opti-

mere din drift og spare ressourcer ved 

at arbejde med CSR.

Fra 1. januar 2012 har Væksthus Nord-

jylland sat et program i værk, der gi-

ver alle virksomheder med under 250 

ansatte mulighed for at deltage i et 

netværkssamarbejde om CSR i virk-

somheden.

Fordelene ved at tage hul på CSR er 

bl.a.:

•  Arbejder din virksomhed med CSR, 

har I et stærkt kort, når I skal rekrut-

tere arbejdskraft. Det tiltaler mange 

potentielle medarbejdere, at virk-

somheden kan dokumentere ansvar-

lighed både på arbejdsmiljø og syge-

fravær.  

•  Ved at arbejde strategisk og syste-

matisk med trivsel, arbejdsmiljø og 

sygefravær får din virksomhed en 

bedre udnyttelse af ressourcerne. Til 

gavn for de ansatte og virksomhe-

dens bundlinje. 

•  Miljøet og virksomhedens økonomi 

får det bedre, når virksomheden 

aktivt arbejder aktivt med energi-

forbedringer, fx ved systematisk at 

arbejde med kørselsøkonomien i fir-

mabilerne eller systematisk sortere 

affald.

Hvad får din virksomhed?
•  Praktisk og teoretisk viden om CSR, 

så I kan arbejde konkret med områ-

det.

•  Samarbejde og videndeling med an-

dre virksomheder, der også arbejder 

med CSR.

•  Fri adgang til alle Vinsas netværks-

aktiviteter, der udvikler virksomhe-

dernes potentiale for at forebygge, 

indsluse og fastholde medarbejdere, 

der behøver en håndsrækning.

Hvordan kan din virksomhed opnå bedre resultater
ved at arbejde med samfundsansvar (CSR)?
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•  En screeningsrapport før og efter 

netværksforløbet, der beskriver hvor 

virksomhedens CSR udfordringer er.

•  En CSR-redegørelse.

•  Evt. forberedelse til DS/ISO certifi-

cering.

Hvad kræver det af virksomhe-
den?
For at deltage skal virksomheden have 

ambitioner om at deltage aktivt i hele 

projektperioden. Ved underskriftsind-

gåelse investerer virksomheden et ge-

byr på 5.000 kr.

Derudover skal virksomheden: 
1.  Medfinansiere med eget timefor-

brug.

2.  Screenes med udgangspunkt i CSR-

standarderne ISO 29000/DS 49000.

3.  Deltage aktivt i netværkets møder 

fordelt på seks dage over et halvt 

år.

4.  Gennemføre aktiviteter mellem mø-

derne, svarende til ca. 1,5 dag pr. 

møde.

5.  Udarbejde en CSR-redegørelse på 

baggrund af arbejdet med CSR.

Programmet gennemføres over to år 

og er støttet af EU Socialfond med 

2,5 mio. Når programmet er gennem-

ført, vil virksomhederne indgå i Vinsas 

landsdækkende og gratis netværk, 

hvor der løbende udvikles inspiration, 

erfaringer og brugbar viden.

Læs mere på Væksthus Nordjylland 

hjemmeside eller kontakt projektleder 

Birte Roest, biro@vhnordjylland.dk , 

tlf. 31704402.

Link til hjemmesider:
•  www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2012/

pressemeddelelser-2012/26-

03-12-ansvarlig-vaekst.ashx

•  www.bygma.dk/bygma-gruppen/om-

bygma/csr/

•  www.startvaekst.dk/vhnordjylland.

dk/vhn-csr

•  www.vinsa.dk

Venlig hilsen bestyrelsen

MEDLEMSARRANGEMENT

AnDesPIl
Velkommen til det årlige andespil

Onsdag 
den 21. november 2012, 
kl. 19.00
I foreningens lokaler Kattesundet 20.

Der spilles om 20 ænder og to andre gevinster.
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14 medlemmer af Aalborg Tømrer- og Murerlaug drog tors-

dag den 10. maj 2012 af sted til den årlige sammenkomst 

med Odense, Århus og København. Københavns Tømrerlau-

gs Seniorklub havde arrangeret sammenkomsten i år. 

Vi tog fly og S-banen og stødte midt på formiddagen til re-

sten af gruppen. Vi var ca. 50 i alt. I fælles bus blev vi kørt til 

Holmen, hvor der i Marinekasernens kantine var stillet op til 

brunch.

Således mætte og  fornøjede var vi klar til en guidet van-

dring på Nyholm. Guiden havde udover en kolossal historisk 

viden en fortid som skibstømrer. Han fortalte levende om 

Holmens funktion og udvikling og svarede på mange spørgs-

mål. Det var en fremragende vandring, som også bragte os 

forbi Kongeskibet Dannebrog, Danmarks sidste ubåd ”Sæ-

len”, Fregatten ”Peder Skram” og ikke mindst mastekranen 

fra 1748.

Fra toppen af den havde vi en storslået udsigt over Opera-

en, Esplanaden, Skuespilhuset og langt ind over København.

Brunchen virkede ikke længere, og i bussen blev vi kørt til 

Restaurant Sejlklubben Frem til både vådt og tørt, fælles-

sang og taler, alt sammen i rigelige mængder. Afslutningsvis 

inviterede Odense os alle til næste år.

Inden hjemrejsen var der tid til at se sig lidt om i Køben-

havn, og vi var en flok trætte, men glade medlemmer, der 

sagde farvel til hinanden i Aalborg Lufthavn ved 21.30-tiden 

efter en god dag på udebane.

Laugsudflugt 
med maritime
oplevelser
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Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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ID-NUMMER

47958

Vil DU nøjes med 
nødrationer?

pfs@pfs.dk  -  www.pfs.dk  -  Telefon 33 93 86 00

(  Tjen penge, mens du kan  )

Det er let at sige, man altid skal sikre sig økonomisk 

til livet efter arbejdslivet. Det er sværere at få det 

gjort. Derfor tilbyder PFS særlige pensionstilbud, 

skræddersyet til selvstændige.

PFS er stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og 

TEKNIQ. Velfærdspakken fra PFS fi ndes i forskellige 

udgaver, så du kan vælge netop den ordning, der 

passer dig bedst. Udover pensionsopsparing får 

du også sundhedssikring og andre forsikringer, der 

sikrer dig, hvis du bliver ude af stand til at passe dit 

arbejde i kortere eller længere tid.

Men du skal selv tjene pengene, mens du kan. 

Så hjælper vi til med resten.


