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 Medaljen i centrum mellem
faglærer fra Den Danske Urmagerskole Lis Hansen og Årets
Højdespringer, urmager Danny
Heidelbach
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Værksted1 - Vi har erfaringen
og gå-på modet

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

VARELOTTERIETS
KOLLEKTØRER
FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
Værksted1 v/Kurt Gregersen
Indkildevej 4 G - 9210 Aalborg SØ
Tlf: 98 16 99 68 - Mobil: 40 56 99 69

JAZZKLUB

nyt medlemstilbud
Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr
Næstformand Peter Kinly, tømrermester
Kasserer Allan Østergaard, skorstensfejermester
Jens Blauenfeldt, bogtrykker
Gert Spender-Andersen, direktør
Søren V. Nielsen, udviklingschef
Anders Jørgensen, automekaniker
mester
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang
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 2011:
Svend Aage Suhr, tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt, 98 11 59 03
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder
m.v. i stor-Aalborg.

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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Foreningen har de to seneste år afholdt frokostjazz en lørdag i september måned,
og det gentages i år den 15. september med vort husorkester New Orleans Four.
Det har været en kæmpe succes, og mange af vore medlemmer har ønsket flere tilsvarende arrangementer.
Vor bestyrelse vil imødekomme dette ønske. Vi har lavet en samarbejdsaftale med
byens førende jazzklub, Jazzclub Satchmo. Det betyder at alle håndværkerforeningens medlemmer kan
deltage i jazzklubbens
arrangementer igennem
hele året til rabatpris.
Det første arrangement
efter dette blads udgivelse er Den Blå Festival som afholdes i uge
43. Her booker Jazzclub
Satchmo jazzmusikken på Gammel Torv.
Dernæst er der arrangement fredag den 7.
september kl. 20.00 i
Huset, Hasserisgade.
Her spiller PAX JAZZ
BAND fra Holland, et
orkester der blev sammensat helt tilbage i
1980.

Svend Aage Suhr

Frokost Jazz - New Orleans Four

18. september
Hele årsprogrammet kan læses på hjemmesiden
www.jazzclub-2010
satchmo-aalborg.dk
Her oplyses også om billetpriser og køb af billetter.
Aalborg Haandværkerforening
Pension For Selvstændige

Vi i bestyrelsen satser på et godt og udbytterigt samarbejde til glæde for foreningens jazzinteresserede medlemmer. God fornøjelse.

FORMANDEN HAR ORDET

!

Et år med
knyttede næver og
markant fremgang
Aalborg Haandværkerforening holdt
generalforsamling i Håndværkerhuset
den 26. april. Til glæde for de af medlemmerne, som ikke deltog i generalforsamlingen, bringes her den beretning, formanden, Svend Aage Suhr,
aflagde:
Et af de mest brugte ord i 2011 var
KRISE. ”De gode gamle dage” er afløst af global, økonomisk stagnation.
Vi befinder os i en ny tid, og der kan
være langt mellem opmuntringerne. I
den situation er der to muligheder: At
læne sig tilbage og håbe på, at det hele bliver bedre, eller at knytte næverne og med den tilbageværende optimisme kæmpe for at forbedre de ting,
vi har indflydelse på, og bekæmpe de
initiativer, som trækker i den forkerte
retning.
Aalborg Haandværkerforening kan se
tilbage på et resultatrigt 2011 med
markant medlemsfremgang. Antallet af individuelt indmeldte erhvervsmedlemmer er vokset fra 100 til 135,
og foreningen har næsten 1.200 medlemmer, som kollektivt er indmeldt af
mesterforeninger og laug. Med et stigende antal ”kulturmedlemmer” runder foreningens samlede medlemstal
1.400.
35 ny erhvervsmedlemmer lyder måske ikke af meget, men er udtryk for,
at Aalborg Haandværkerforenings indsats som erhvervspolitisk forening
er synlig og skaber resultater. En sag

i hver ende af 2011 er eksempler på
indsatsen:
”Stilladssagen” var et varmt emne i januar. Den 3. januar kom forslaget om
”Afgift for råden over vejareal i Aalborg Kommune”, der bl.a. ville indføre en afgift på opstilling af stilladser.
Den 20. januar trak rådmand Mariann
Nørgaard forslaget tilbage. I løbet
af de 18 dage havde Aalborg Haandværkerforening med juridisk hjælp fra
Håndværksrådet og ”søsterforeningen” i Århus argumenteret mod forslaget.
Gennem 2011 – og også i de foregående år – har foreningen benyttet enhver lejlighed til at fortælle Aalborg
Kommune, at udbud og licitationer
skal tilrettelægges på en sådan måde,
at også mindre håndværksvirksomheder kan deltage i dem. I et interview
i medlemsbladet i december udtalte
Aalborg Kommunes bygningschef, Jens
Hammer: ”Vi er afhængige af samarbejdet med de små og mellemstore
virksomheder, og der vil altid være
noget, som er interessant for dem at
byde på”. For at øge overskueligheden
har håndværkerforeningen flere gange
udtrykt ønske om, at alle de kommunale udbud samles på eet sted, på én
hjemmeside. Indsatsen bar frugt, da
borgmester Henning G. Jensen den
19. januar i Haandværkerhuset lovede,
at kommunen inden sommerferien vil
have etableret en hjemmeside med
samtlige bygningsmæssige udbud.

Mange af de ideer og holdninger, som
kan bære frugt, har brugt tid på at
blive modnet. Erhvervspolitisk Udvalg,
som blev etableret i 2006, fungerer
som ”backinggruppe” for foreningens
repræsentation i Aalborg Erhvervsråd,
Ungestrategiens Lederråd, erhvervskontaktudvalget hos SKAT og Vækstforum for Region Nordjylland.
Etableringen af ”Iværksætterservice”
har givet genlyd på landsplan. Håndværkerforeningen har etableret et
netværk af rådgivere, som ud fra egne
erfaringer stiller sig gratis til rådighed
for små og mellemstore virksomheder,
der ønsker at udvikle ny produkter eller serviceydelser. I gruppen deltager blandt andre professor Michael S.
Dahl fra Aalborg Universitet, og også
Nordea og SKAT er repræsenteret
blandt rådgiverne.
I alle sine aktiviteter og ny initiativer
oplever Aalborg Haandværkerforening
aktiv medvirken fra Håndværksrådet,
og på regionalt plan samarbejder vi
tæt med Nordjyllands øvrige håndværkerforeninger, som har 1.700 medlemmer. Svend Aage Suhr er formand for
både Aalborg Haandværkerforening
og for Region Nordjylland og kan derfor – når det er nødvendigt – påberåbe sig at være talerøret for alle de
små og mellemstore virksomheder i
Nordjylland.
I forbindelse med generalforsamlingen den 28. april blev formanden for
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Som lokalbank har vi meget at tilbyde
din virksomhed - ring og hør nærmere!
NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

Velkommen i en helt ny - gammel

Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye flotte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.
Glæder os til at se dig på
Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Lars Vase
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby
Frisørmester Hanne Danielsen
Østergade 31, 9400 Nørresundby

Stil skarpt
på målet

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

Vi sigter mod arbejdsmarkedet med uddannelser indenfor:
Byggeri • Transport og logistik • Elektronik og teknologi • Servicefagene • Det grønne område • Flygtninge/indvandrere • Arbejdsmiljø
og energiforbedringer • Proces og automatik • Organisationsudvikling •
IT • Ejendomsservice
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Aalborg Haandværkerforenings repræsentantskab, Frede Skrubbeltrang,
udnævnt som æresmedlem – efter 46
års medlemskab af foreningen. I forvejen var malermester Poul Eriksen
æresmedlem.

Uddannelsen og beskæftigelsen af
unge håndværkere har siden Aalborg
Haandværkerforenings stiftelse i 1848
været en hjertesag – og ikke blot en
af dem, der bliver luftet på Valentins
dag. Vi var med til i 1849 at give ”søndagsskolernes” udannelserne større
fagligt indhold og til i 1872 at etablere
en egentlig teknisk skole i Aalborg.
Foreningen var i 125 år selvskrevet repræsenteret i skolens bestyrelse – og
vi fortsætter kampen for ved førstkommende lejlighed at indtræde i Tech
College Aalborgs repræsentantskab.
Ikke som kransekagepynt på håndvær-

kerforeningens selvforståelse, men
for at gøre en indsats og repræsentere de små og mellemstore virksomheders synspunkter og erfaringer.
Aalborg Haandværkerforening og dens
medlemmer tager medansvar for uddannelsen, og bl.a. gennem vore gæstelærere i folkeskolen udbreder vi
kendskabet til livet som håndværker
og til de muligheder, uddannelserne
giver.
Den seneste officielle opgørelse viser, at der i Danmark lige nu mangler
omkring 10.000 praktikpladser. Tallet
er alarmerende, fordi de mange uden
praktikplads får svært ved at fuldføre
deres uddannelse – og fordi endnu
flere af den grund måske føler sig afskrækket fra at indlede en erhvervsuddannelse. Set fra samfundets side
er situationen også truende set i for-

hold til Danmarks fremtidige bemanding med faglært arbejdskraft.
I perioder med svigtende ordretilgang
er mange mestre tilbageholdende
med at indgå uddannelsesaftaler. Der
skal jo også være meningsfyldt, varieret arbejde til lærlingene på arbejdspladsen. Situationen rummer mange
paradokser. På Tech College Aalborg
blev der i 2011 indgået 1.487 uddannelsesaftaler – en stigning på 2,5 %.
Manglen på praktikpladser slår bl.a.
igennem på VVS og bygningsmalerfaget. Der er balance i træfagene, mens
der f.eks. mangler elever blandt murere, smede, detailslagterne og bagere.
Det er Aalborg Haandværkerfornings
klare synspunkt, at den eksisterende
erhvervsuddannelsesmodel mangler
overensstemmelse med samfundets
virkelighed, og at der derfor også i de

Fristedet mødte med musikalsk
underholdning til både legatfesten i
2011 og 2012.
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AKTIVITETSKALENDER
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HAANDVÆRKERFORENING
2012
� 1 2. juni kl. 18.00
Besøg på Garnisionsmuseet

EUX = STUDENT + MURER

� 2
 8. juni kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

EUX = STUDENT + TØMRER

� 3
 0. august kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

EUX = STUDENT + ELEKTRIKER

� 1 5. september kl. 13.00
Frokostjazz

EUX = STUDENT + DATATEKNIKER

� 2
 0. september kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

EUX = STUDENT + AUTOMATIKTEKNIKER

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

EUX = STUDENT + INDUSTRITEKNIKER

� 2
 5. oktober kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

EUX = STUDENT + SMED

� 2
 5. oktober kl. 18.00
Repræsentantskabsmøde
� 2
 1. november kl. 19.00
Andespil
� 2
 9. november kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

IVÆRKSÆTTERSERVICE

Aalborg Haandværkerforenings rådgivningsinitiativ skal hjælpe nye ideer til
verden. Nu er også SKAT Nordjylland
gået ind i projektgruppen.

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 EUXelev hurtigt når et højt fagligt niveau – og bidrager til øget vækst i din virksomhed.

Kontakt formand Svend Aage Suhr for
yderligere information.
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techcollege.dk/eux

Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg
Tlf. 7250 1000 · www.techcollege.dk

kommende år vil mangle praktikpladser. Der er brug for nytænkning hos
både skolefolk og politikere.
Som det er nu, går Aalborg Haandværkerforening ind for ordinære praktikpladsløsninger, hvor eleven gennemfører sin uddannelse i én virksomhed.
Eftersom det ikke er tilstrækkeligt,
støtter vi også muligheden for delepraktik, hvor to-tre virksomheder går
sammen om uddannelsen af en lærling. Heller ikke det er tilstrækkeligt,
og det er i den situation, Aalborg Haandværkerforening som den første
har foreslået klyngepraktik. Ideen er,
at fem-seks mestre inden for samme fag kan gå sammen om en praktikplads. Det betyder, at selv mindre
virksomheder med lavvande i ordrebogen kan påtage sig et medansvar
for uddannelsen af en ung håndværker.
Aalborg Haandværkerforening har
præsenteret ideen for formanden
for Folketingets børne- og undervisningsudvalg, Orla Hav, som lover at
tage klyngepraktik med i idékataloget
forud for en politisk bestemt ændring
af erhvervsskoleuddannelserne. Også
Tech College Aalborgs praktikpladskoordinator ser positivt på forslaget.
Forhåbentligt kan der opnås den fornødne støtte til at realisere ideen,
men modstand kan i sig selv også være positiv. For hvad vil modstanderne i
stedet foreslå for at bringe uddannelserne i overensstemmelse med samfundsudviklingen?
Håndværkerforeningens årlige legatfest – i 2012 den 15. maj – er under
konstant udvikling. Byrådssalen er
en smuk ramme om en tradition med
både højtidelighed og fest, og i 2011
ramte Jens Larsen, leder af Fri-Stedet,
de tilstedeværende i hjertekulen med
sin dybtfølte påstand om, at de unge
aldrig har været bedre end nu. Et kor
fra Fri-Stedet leverede sammen med
Aalborg Haandværker Sangforening
den musikalske underholdning.

Legatfesten er vokset i omfang. Uddelingen af legater fra Aalborg Haandværkerforening og fra mesterforeninger og laug er en mangeårig
tradition. I dag er den suppleret med
Aalborg Kommunes kåring af ”årets
iværksætter”, ”årets æreshåndvæker”
og ”Drop-in” prisen, der gives til en
virksomhed, som udviser socialt ansvar. Der er også legatet på 10.000 kr
fra Erhvervsskolernes Forlag, og.den
senest tilkomne hædersbevisning er
SPAR NORD LEGATET på 10.000 kr. til
en ung, dygtig håndværkers videreuddannelse på University College Nordjylland.
Legatfesten er den meget synlige
markering af Aalborg Haandværkerforenings indsats for håndværkeruddannelsen. Men når festen er ovre,
kommer knofedtet frem. Det er i det
daglige, foreningen og dens medlemmer tager medansvar. Til gavn for de
unge og for samfundet.
------Også økonomisk var 2011 et godt år
for Aalborg Haandværkerforening.
Regnskabet viser et overskud på
48.000 kr.
Alle valg til bestyrelsen var genvalg.
Det blev vedtaget at hæve kontingentet for erhvervsmedlemmer fra 715 til
750 kr.. Forhøjelsen skyldes øget kontingent fra foreningen til Håndværksrådet.
På generalforsamlingen fortalte netværkschef Kurt Holm Nielsen om aktiviteterne i Vinsa, VirksomhedsNetværk for Socialt Ansvar. Bl.a. gav han
en kort definition: Socialt ansvar drejer sig om at drive forretning på en
ordentlig måde og at tage ansvar og
vise omsorg for det omkringliggende
samfund.
Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforening

Spar tid
og penge
i tolden
Du har som virksomhed brug for
et ATA Carnet når der indføres varer eller udstyr til lande uden for
EU, der skal med tilbage til Danmark igen.
Et ATA carnet erstatter andre told
og indførselspapirer og gør det
lettere at komme igennem tolden.
Derfor behøver du dermed ikke at
indfortolde varer/ udstyr og sparer at have udlæg for betaling af
told og moms.
Et ATA Carnet har yderlig den fordel, at det gælder i et år og dermed kan du foretage flere rejser
med de varer/udstyr, der er på det
udstedte ATA Carnet. Det er en
stor fordel f.eks. i forhold til forskellige messer eller byggeopgaver, der ofte strækker sig over en
længere periode.
Prisen på et ATA Carnet afhænger
af varelistens værdi, og medlemmer af AHF får 50% på prisen for
et ATA Carnet.
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på, at værktøj der
f.eks. skal bruges på en op-gave
også skal indføres på et ATA Carnet. Og vi har i medlemskredsen
haft eksempler på at selv en kort
tur til Norge kan koste dyrt i mistet arbejdstid og ekstra udgifter
til betaling af bøde.
Du kan få mere information og
vejledning ved at kontakte Håndværksrådet, Pia Lind på tele-fon 32
63 03 16 eller på mail lind@hvr.dk
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�  Af Poul Krabbe

Med højtryk
i blodet
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Å
rets iværksætter, Lars Lindberg (til
højre) sammen med bror og medejer af
Nordisk Højtryk, Jesper Lindberg

Allerede som 12-årig kom Lars Lindberg på lønningslisten i sin fars nystartede virksomhed, Nordisk Højtryk.
Interessen for konstruktion og maskinteknik lå i blodet og førte til en
uddannelse som maskinarbejder hos
Skous Maskinfabrik på Lyngvej i Aalborg. Med svendebrevet i hånden tog
Lars Lindberg til Tyskland for at arbejde og videreudvikle sig hos en af Nordisk Højtryks leverandører, inden han
vendte hjem til produktionen i Svenstrup. Efter et generationsskifte for ti
år siden ejer han nu sammen med sin
bror, maskiningeniør Jesper Lindberg,
Nordisk Højtryk A/S, og det er kun
gået én vej: Fremad. Højtrykket og
iværksættertrangen ligger i blodet.
I dag har 40-årige Lars Lindberg ansvaret for produktion og indkøb i den
topmoderne industribygning, der blev
taget i brug i 2006 på Vidalsvej i Svenstrup. Nordisk Højtryk producerer
kundetilpassede højtryksløsninger til
offshore, marine og industri. På referencelisten står en række navne, der
er kendte i det meste af verden. 75 %
af produktionen eksporteres, og udover det skandinaviske hjemmemarked er der kunder i bl.a. Sydkorea,
Kina, Thailand og Sydafrika. Lige nu
lægges sidste hånd på tre ”skræddersyede” højtryksanlæg, der skal anvendes i forbindelse med olieudvinding i
Angola. Hvert anlæg vejer 17 ton, og
opbygningen af dem i Svenstrup har
taget næsten et halvt år.
Ikke to er ens
- I de ti år, vi har ejet og ledet virksomheden, har vi fulgt vore ideer og
skabt vores egen måde at gøre tingene på. Vi har ændret fokus mod de
lidt større firmaer, men udgangspunktet er altid at være løsningsorienteret.
Ikke to af vore anlæg er ens. Kunden
fortæller, hvilke funktioner, højtrykket skal anvendes til, vi designer og

projekterer løsningen, finder de rette
komponenter og opbygger anlægget.
Mange af vore konkurrenter er bundet
op på enkeltprodukter på komponentsiden. Vi vælger frit blandt de bedste,
og eftersom mange af vore kunder
prioriterer maksimal driftssikkerhed
under ekstreme vejrforhold, bliver der
aldrig gået på akkord med kvaliteten,
fortæller Lars Lindberg.
Ved siden af opgaverne hjemme i
Svenstrup rejser Lars Lindberg meget
for at udføre serviceopgaver og for at
træne brugerne i anvendelsen af højtryksanlæggene. Alle opgaverne har
som udgangspunkt luft eller væske
under tryk: Rengøring af tanke, tryktest af materiel til brug i olie- og gasindustrien, injicering af kemikalier og
sandblæsning er blot nogle få af de
mange anvendelser. I løsningerne indgår pumpesystemer med tryk fra 40 til
3.000 bar, og det er ikke usædvanligt
med en kompressor, der kan præstere
op til 70 m3 luft i minuttet.

Kvalitet har sin pris
Nordisk Højtryk A/S har aldrig præsteret et årsregnskab med røde tal.
- I de senere år med global nedtur har
vi spredt os geografisk. Hvis vi havde været 100 % fokuseret på hjemmemarkedet, var vi nok ikke kommet
igennem med sorte tal. Mange af vore
konkurrenter har valgt at sænke priserne, men vi har ikke givet los på ambitionerne om kvalitet. Man kan altså
ikke levere til halv pris, uden det går
ud over kvaliteten. Vores indstilling
og strategi har givet pote, og vi har
formået at holde på de eksisterende
kunder i stedet for hele tiden at jagte
ny, fortæller Jesper Lindberg, der har
ansvaret for salg og administration i
Nordisk Højtryk A/S.
- Travlheden tog fart, efter vi i 2006
byggede den ny fabriksbygning. Det
var et vendepunkt. At flytte ind i en
bygning, der er indrettet helt efter
den måde, vi producerer på, øger bå-

De kundetilpassede højtryksanlæg designes på et avanceret 3D Cad anlæg.
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til at omsætte idé til handling og kan
tjene som forbillede for andre med
selvstændighedstrang.

- Vi bruger krudtet på det, som er
vores helt specielle kompetence: At
konstruere løsninger, som præcist opfylder kundens behov. Derfor lægger
vi mest muligt ud til andre. Hverken
Jesper eller jeg er interesseret i en
voldsom vækst. Det skal være sjovt
og spændende at gå på arbejde. Det
er det, som driver værket, siger årets
modtager af ”Aalborgs iværksætterlegat for unge håndværkere”, Lars Lindberg.

de effektiviteten og sikkerheden. Og
så er den fremtidssikret. Vi har i produktionen plads til betydeligt mere,
end det vi fremstiller i dag, fortæller
Lars Lindberg.
Det skal være sjovt
Konstruktionen af højtryksanlæggene
foregår på 3D Cad. Med de tredimensionelle konstruktionstegninger er det
muligt at komprimere de mange komponenter i puslespillet, så der ikke er
spildplads, når de indbygges i en container eller på en fast ramme.

---”Aalborgs iværksætterlegat for unge
håndværkere” er indstiftet af Aalborg
Kommune i 2004 og tildeles en yngre,
håndværksuddannet iværksætter, som
gennem etablering af egen virksomhed i Aalborg Kommune har vist evnen

Lige nu er der ti beskæftiget på Nordisk Højtryk. Når der er spidsbelastning bliver yderligere arbejdsstyrke
lejet ind, f.eks. elektrikere og smede.
En del opgaver bliver også lagt ud til
underleverandører.

Legatet på de 10.000 kr. er tidligere givet til:
2011: Frisørmester Maria Sørensen
2010: Byggerådgiver Poul Erik Marcussen
2009: Maskinmester Ib Houtved Jensen
2008: Automekaniker Anders Jørgensen
2007: Klejnsmed Jacob Hjorth-Jensen
2006: Maskinarbejder Gert Spender
2005: VVS mester Lars Vase
2004: Tømrer- og snedkermester Ove
Iversen
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Digitale dage

bygger bro
Tre dage i april var Aalborg omdrejningspunktet for ”Danmark digitale
eksperimentarium”. 100 danske og internationale studerende fra de nordjyske byggeuddannelser deltog i arrangementet ”De Digitale Dage”, der blev
afviklet for tredje gang med workshops, foredrag og digital projektering
af konkrete byggeprojekter.
De Digitale Dage er udviklet af University College Nordjylland i tæt samarbejde med blandt andre Aalborg Universitet og Tech College Aalborg.
- Vi oplever, at De Digitale Dage fungerer som brobygger mellem virksomheder, uddannelser og studerende.
Arrangementet genererer ny samarbejder og netværk på tværs af traditionelle faggrænser og knytter værdifulde kontakter mellem virksomhederne
og de studerende, siger studieleder
Bruno Larsen fra UCN’s bygningskonstruktøruddannelse.

Tradition og udvikling
Til afslutningen af De Digitale Dage fik
formanden for Aalborg Haandværkerforening, Svend Aage Suhr, ordet og
sagde bl.a.:
- Hvis man vil bygge med på ”den globale landsby”, er det ikke tilstrækkeligt at have et godt øjemål og en sikker hånd på murskeen og hammeren.
Den tid er for længst forbi. Bag udviklingen ligger byggebranchens forståelse for samarbejde over faggrænserne,
anvendelse af ny teknologi og udnyttelse af den forskning og udvikling,
der i så udstrakt grad foregår på Aalborg Universitet.

Uden sammenligning i øvrigt har De
Digitale Dage og Aalborg Haandværkerforening én vigtig ting til fælles:
Ønsket om at være brobygger mellem
virksomheder, uddannelser og studerende. Uden det samspil bliver traditionerne ikke erstattet af udvikling.
Aalborg Haandværkerforening arbejder til stadighed på at tiltrække unge
til erhvervsuddannelserne og opfordrer dem til efterfølgende at tage en
videregående uddannelse på f.eks.
University College Nordjylland. Jeg håber, at de studerende, der har været
med i De Digitale Dage, har fået fagligt og personligt udbytte at arrangementet, og at deres viden vil komme
den nordjyske byggebranche til gavn.

De Digitale Dage medvirker til udviklingen af nordjysk byggeri og nordjyske
byggevirksomheder, når det gælder
implementeringen af digitale redskaber og de ny, digitale BIM-modeller
(Building Information Modelling). Under overskriften ”Sygehusprojekter i
en digital proces” arbejdede de studerende med digital projektering af
en tilbygning til onkologisk afdeling på
Aalborg Sygehus.

Svend Aage Suhr og studieleder Bruno
Larsen til De Digitale Dage
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Aalborg Haandværkerforenings legater på 5.000 kr.
– plus medaljer – blev givet til:
Maler Line Louise Madsen, tømrer Niklas Kjærgaard Muusmann, maskinmester Nikolaj Winther Larsen, tjener Søren Barkholt Tønnersen, tjener Kasper
Bang Lauritzen, anlægsstrukør Laurits Borup Rasmussen, bygningsstruktør
Jens Christian Juhl Jørgensen og automekaniker Simon Delarose

Legaterne fra laug og mesterforeninger blev tildelt:
Tjener Maria Nørhave Larsen, frisør Diane Stride, VVS-energispecialist Tim
Christian Christensen, tømrer Tine Gramkov, tømrer Mads Guldbæk Jensen
og murer Kasper Anderson (på det mindre billede). Til venstre i den bagerste række møbelsnedker Tanja Elise Nielsen.
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Oldermand Ib Kjeldsen overrækker legat til murer Kasper Andersson

Legatet fra Erhvervsskolernes Forlag blev af Svend Aage Suhr overrakt til møbelsnedker Tanja Elisa Nielsen
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Kompetencer som
en vej ind i livet
Reportage fra legatfesten:
Tekst: Poul Krabbe
Foto:	Michael Bo Rasmussen,
Baghuset Pressefoto

De unge håndværkere, som i aften belønnes med legater og priser, besidder
kompetencer, som er en vej videre i
deres liv. Deres og andre uddannelser
kan også være med til at skabe vækst
for byen. I Aalborg Kommune er vi meget opmærksomme på håndværket og
på de muligheder, det skal have for at
trives her i byen.
Sådan sagde rådmand Thomas Kastrup-Larsen, da han den 15. maj bød
velkommen til Aalborg Haandværkerforenings legatfest i byrådssalen.

I århundreder har håndværksmestre
festligholdt, når lærlinge blev svende,
og siden 1984 har der i Aalborg været
arrangeret en fælles legatfest. Først
udelukkende for byggefagene, men
siden med Aalborg Haandværkerforening som arrangør.
Det er i år 27. gang i nyere tid, der
holdes fælles legatfest. Siden 2004
har festen været holdt her i byrådssalen med Aalborg Kommune som vært.
Det var også i 2004, Aalborg Kommune indstiftede to af de priser, som ud-

Årets æreshåndværker, Claus Søgaard, lovede, at det kommunale legat bliver anvendt til et
udviklingsprojekt. På billedet til højre overrækker rådmand Thomas Kastrup-Larsen iværksætterlegatet til Lars Lindberg
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deles i aften: ”Aalborgs iværksætterlegat for unge håndværkere” og ”Årets
æreshåndværker”. I 2010 indstiftede
Aalborg Kommune en ny pris, ”Drop In
Prisen”, som også i aften tildeles en
virksomhed, der i sin hverdag tager sit
sociale ansvar alvorligt.
Det er for mig en stor glæde at være
med til at hylde jer, som gennem talent, flid og socialt sindelag har nået
et mål, og jeg tror, jeres pårørende,
som også er her i aften, deler den
glæde.
Flere vil belønne
Ifølge Aalborg Haandværkerforening
uddeles der i aften legater og priser
for 175.000 kr.. Det er det højeste tal
hidtil og endnu en bekræftelse på, at
årets legatfest har stor bevågenhed,
og at flere og flere vil være med til at
belønne de unges store indsats i uddannelsesforløbet.
Foruden legaterne fra mesterforeninger og laug, fra Aalborg Haandværkerforening fra Aalborg Kommune og fra
Tech College Aalborg er der også donationer fra Spar Nord, Erhvervsskolernes Forlag og Torben Vejs Fond.
Det er dejligt, at der er unge håndværkere, som opnår flotte resultater af
deres uddannelse, men det er mindst
lige så dejligt, at der er så mange, der
får øje på dem og vil være med til at
belønne indsatsen.
Legatfesten sætter fokus på betydningen af håndværkeruddannelserne.
Det er fortjent, og der er behov for
det. Uden dygtige håndværkere går
samfundet i stå. I Aalborg Kommune
er vi stolte af de unge håndværkere. De er et væsenligt element i hele
kommunens udvikling, sagde rådmand
Thomas Kastrup-Larsen.

Tillykke fra formand Suhr til højdespringer, urmager Danny Heidelbach

Den voksne urmager
blev højdespringer
Med 11 i gennemsnit bestod Danny
Heidelbach i januar sin svendeprøve
på Den Danske Urmagerskole i Ringsted. Det var den højeste karakter
blandt de ni vordende urmagere og
udløste den for uddannelsen så sjældne bronzemedalje. Den 12. maj var fire
års uddannelse med Klitgaard Ure i
Aalborg som lærested afsluttet, og tre
dage senere modtog han Aalborg Haandværkerforenings pris, ”Håndværkets Højdespringer”.
Danny Heidelbach er i dag 33 år, og
da han begyndte uddannelsen i 2008,
udnyttede han to uforudsete muligheder: Urmageruddannelsen blev godkendt til voksenlærlinge, og Klitgaard
Ure havde netop fået plads til en ny
elev.
- Det har været en god tid i et spændende fag, og i dag kan jeg se, at jeg

kom på den rette hylde – og at jeg
måske skulle være gået i gang noget
før.
Inden valget af urmageruddannelsen nåede Danny Heidelbach rundt
på arbejdsmarkedet. Som lastbilchuffør, som ansat på Aalborg Portland og
som bilsælger.
- Det var alt sammen arbejde for at
tjene penge, og jeg blev træt af at stå
op og arbejde med noget, der ikke rigtigt interesserede mig. Det er altså
noget bedre at arbejde med noget,
der giver livet mening.
Hos Klitgaard Ure får Danny Heidelbach det bedste skudsmål: ”Danny har
gennem hele sin læretid været meget
pålidelig og pligtopfyldende og har virkelig suget vort håndværk til sig”.
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Sunde arbejdspladser
– gratis rådgivning

Vi tilbringer en stor del af tiden på vores arbejdsplads. Sundhed er ikke kun
noget, der drejer sig om det derhjemme – 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 vores arbejde – også på længere sigt? Det
handler om at se mulighederne i hverdagen – små skridt giver ofte bedre resultater på langt sigt end store forkromede projekter.
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan
du kan sætte sundhed på dagsordenen
i din virksomhed.
Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard, tlf. 99311918 eller send en mail
til ik-sbu@aalborg.dk

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

Aalborg Tømrerog Murerlaug
AKTIVITETSKALENDER
� 1 0. august 2012 - Sommerudflugt
� 2 9. august 2012
Laugs golf, Blokhus
� 12. septeber 2012
Medlemsmøde - firmabesøg
� 2 6. oktober 2012 - Torskegilde
� 12. december 2012 - Julefrokost
Der vil i god tid blive udsendt en indbydelse til de forskellige arrangementer,
men reserver allerede nu datoerne i
din kalender.

Prepress | DTP | Web | Offsettryk | Bogbinderi
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prinfo : Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

Men den 12. maj var det slut i Aalborg.
Danny Heidelbach har de forudgående
måneder søgt med lys og lygte efter
et fremtidigt arbejdssted. Målet er at
komme til udlandet og bruge uddannelsen. Gerne til Schweiz eller et servicecenter i USA. De 10.000 kr., som
følger ”Håndværkets Højdespringer”
kan være med til at give planerne luft
under vingerne.
Skolens hyldest
Fra Den Danske Urmagerskole deltog faglærer Lis Hansen i hyldesten af
årets højdespringer og sagde bl.a.:
- Lærerne på urmagerskolen er enige
i, at Danny Heidelbach i hele sin uddannelse kun har stillet sig tilfreds
med de bedste resultater. Urmagerbranchen i Danmark er lille, og vi har
brug for unge mennesker, der kan tjene som forbilleder. I udlandet har de
danske urmagere et fint renommé, og
på skolen glæder vi os over, at Danny
i dag af Aalborg Haandværkerforening
får den fine pris, som giver ham mulighed for at rejse ud og udvide sine
kompetencer.
---Legatet ”Håndværkets Højdespringer”
er indstiftet af Aalborg Haandværkerforening i 2008 og uddeles til en nyuddannet, der enten har opnået et
bemærkelsesværdigt resultat til svendeprøven, med et positivt sindelag
har gennemført uddannelsen under
besværlige forhold eller på anden måde kan tjene som forbillede for andre
med håndvækerdrømme.
Legatet er tidligere givet til:
2011: Frisør Berita Lilja Simonsen
2010: Skorstensfejer Torben Reiche
2009: Kok og tjener Lene Hartvig Pedersen
2008: Serviceskomager Helge Larsen

Talent forpligter
Det er en stor ære at få lov til at holde
festtalen til legatfesten, men det er
lidt af et paradoks, at det lige er mig,
som står her i dag. Paradoksalt, fordi
mine hænder altid har vendt som lufferne på en sæl. Jeg har altid været
uven med værktøj af enhver slags. Min
kone siger, at det er, fordi jeg ikke har
interessen. Men netop fordi mine egne evner ud i håndværkets kunst ikke
er så store, kan jeg meget nemt duperes, når jeg ser en rigtig håndværker arbejde, og jeg kan blive misundelig over at se med hvilken lethed, ting
kan laves.
Sådan indledte direktør Lynge Jacobsen fra AaB sin festtale og fortsatte:
Jeg er klar over, at alle I, som i aften
modtager priser og legater, har gjort
en særlig indsats og har et talent indenfor jeres område. I det daglige omgås jeg meget talentfulde fodboldspillere, som alle har en drøm om at nå
langt. Det er dog ikke alle, der er klar
til at ofre det, der skal til. Min opfattelse er, at den, der er udstyret med
et talent – uanset indenfor hvad – er
forpligtet til at få det bedste ud af talentet. Alt andet er spild. Det kan godt
være, at det koster afsavn at gå efter
sine mål, men det er intet i forhold
til den tilfredsstillelse, der venter, når
man når målet.
Med min erfaring vil jeg slå fast, at ingen med talent kan læne sig tilbage
og tro, at nu går resten af sig selv.
Hele livet er et lang proces, hvor vi i
det daglige virke og gennem yderligere uddannelse skal dygtiggøre os
for fortsat at være i forreste linie. Der
kommer jo hele tiden ny til, der også
vil frem i livet.
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Huset Venture Nordjylland er en anderledes
virksomhed. Vi skaber
arbejdspladser til mennesker med en nedsat
erhvervsevne – og et
eventuelt overskud geninvesteres i
virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig og
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe
dig med at markedsføre dit produkt?
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 eller en anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydelser på
www.hv-nord.dk

NYE MEDLEMMER
Brønderslev Autogenbrug v/Jesper
Andersen
Haga v/Thomas Lund Asfberg
JO-udlejning v/Jørgen Olesen
Vejrmøllen Holding Aps v/Morten
Hansen
Hotel Hvide Hus v/Kent Olesen
Pension For Selvstændige v/Lars Kvistskov Larsen
Murermester Glen Kristensen
Brøndum Byg & Montage v/Morten
Pedersen
Artography v/Jesper Frank
KD Byg og Montage v/Kenneth Dolmer
Svendsen v/Lars Svendsen
Thomas Jørgensen, Aalborg
Palle Laursen, Svenstrup
Aage Jeppesen, Aalborg
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ANTON LASSENS
EFTF. A/S
MALERFIRMA

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

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16

v/AndersAalborgvej
Jørgensen
356 • 9362 Gandrup

Tlf. 98 10 12 16
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

For mig er der et billede, der er mere
skræmmende end næsten alt andet:
Tænk, hvis der er ting, man fortryder, når man sidder på plejehjemmet
og kun kan tygge blødt smør. Tænk at
sidde og fortryde, at man ikke traf sit
valg og gjorde noget ved livet, mens
mulighederne var der. Så husk det nu:
Talent forpligter.
I AaB har vi altid haft en klar holdning til det at få en uddannelse. Der
er ingen, der kan spille på vore bedste

ungdomshold, hvis de ikke er under
uddannelse. Grunden er enkel: Det er
alt for farligt kun at satse på én ting –
specielt i fodbold, der er så lunefuldt.
Endnu en gang tak, fordi jeg må være
med her i aften. Det er altid en oplevelse og en stor glæde at være sammen med unge mennesker, der ikke
blot har talent, men også har glæden
ved at dyrke det og evnen til at nå
målene.

Til slut takkede Lynge Jacobsen Aalborg Haandværkerforening for på
festlig vis at belønne talenterne og
opmuntre dem på deres vej ind i fremtiden.
- Jeg vil håbe alt det bedste for alle
håndværkervirksomhederne i Nordjylland, og at der også de næste mange
år vil være unge mennesker, der vælger det, jeg kalder håndværkets kunst.

Legatmodtageren dufter savsmuld
Casper Bach Munkholm er i den grad
vokset op med duften af savsmuld
og høvlspåner og en tæt tilknytning
til den fædrene virksomhed, Døstrup
Tømrer- og Snedkerforretning. Her
blev han udlært tømrer i 2007 og derefter ansat, inden han blev uddannet
kampsoldat og i seks måneder udsendt til Kosovo. I marts 2009 tog han
som backpacker med sin søster tre
måneder til Kina, Thailand og Filippinerne, inden han vendte hjem til Døstrup som tømrersvend.

Det praktiske og
det teoretiske
- Grunden til, at jeg har valgt at uddanne mig til bygningskonstruktør, er
muligheden for at blande det prakti-

ske med teoretisk viden og dermed
blive bedre til at drive familievirksomheden videre, hvis det da er det, jeg
vælger eller bliver tilbudt. Men inden
da vil jeg søge arbejde som bygge-

Siden september 2009 har Casper
Bach Munkholm været i gang med uddannelsen til bygningskonstruktør på
University College Nordjylland og engagerer sig på en sådan måde, at han
til legatfesten modtog Spar Nord Legatet på 10.000 kr.
I indstillingen fra University College
Nordjylland kan bl.a. læses: ”..har gennemgået en særlig udtalt transformation, hvor overblik og analytiske evner
har vist sig udviklet ud over det sædvanlige… Han har over for medstuderende
været med til at forankre et studiemiljø
på en overbevisende måde, som har afsmittende virkning på omgivelserne”.
Direktør Henrik Skou belønnede
bygningskonstruktør Casper Bach
Munkholm med Spar Nord Legatet

19

20

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

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

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
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www.varelotteriet.dk
Nyt samarbejde med TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale
med TRYG som giver store rabatter
til vore erhvervsmedlemmer. Kontakt
erhvervsassuramdør Jonas Møller Larsen, TRYG, på telefon 41 86 21 75 og
hør mere om aftalen.

KURSER

Licitationer

Aalborg Kommunes udbudsmaterialer 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.

EJERskifte

Det kræver tid og indsigt at planlægge
og gennemføre generationsskifte,
ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksomhedsoverdragelse” til familie eller andre, kan du få nyttige informationer
og hjælp ved at kontakte Håndværksrådet, telefon 33932000

Kompetenceudvikling

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

HJEMMESIDE

Foreningens medlemmer og interessenter kan læse om foreningens aktiviteter 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
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MÅLRETTEDE KURSER - for dig og dine ansatte
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:
- IT-kompetencer 1. del
- Officepakken
- Fra idé til tryk med CS5
- It-supporter / superbruger

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

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

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

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

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

Lederuddannelser:
- Grundlæggende lederuddannelse
- Projektlederuddannelse
- Økonomi for ledere

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

Læs mere på

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

Kursusafdelingen

leder for at søge erfaring fra andre,
inden jeg eventuelt vender tilbage til
Døstrup. Efter otte uger i praktik hos
TL Byg A/S – hvor jeg primært har at
gøre med opførelsen af Musikkens
Hus - er jeg tilbudt arbejde, når jeg er
færdig med uddannelsen, og det er
en god mulighed, siger Casper Bach
Munkholm.

Det har haft sine ulemper at blive uddannet i min fars virksomhed, men
fordelene har vist sig langt større. Jeg
blev hurtigt tildelt selvstændige opgaver og har fået erfaring i byggeri
og ledelse. Det er alt sammen noget,
der har bidraget til min uddannelse til
bygningskonstruktør, hvor min baggrund som tømrer har givet mig en

De brænder igennem

Direktør Michael Johansson overrakte Tech College Aalborgs underviserlegat til lastvognsteamet

Uden dygtige håndværkere ingen udvikling. Uden dygtige undervisere ingen dygtige håndværkere. Man skal
brænde for at tænde andre.
Sådan sagde direktøren for Tech College Aalborg, Michael Johansson, da
han overrakte Tech College Aalborg
underviserpris til de fire faglærere,
som udgør skolens lastvognsteam:
Claus Mikkelsen, Kenn Hansen, Uffe
Holdgaard og Aksel Thørholm.
Teammedlemmerne varetager på
fremragende vis opgaven som faglærere på både erhvervs- og efteruddannelse og besidder en udpræget

forståelse for en moderne erhvervsskoles behov for fleksibilitet i opgaveløsningen.
Teamet har en engageret og pædagogisk udfordrende tilgang til undervisningen. Det høster de fire ikke altid
ros for hos lærlingen, men i den sidste ende bærer den pædagogiske linie
frugt med dens fokus på udfordringer.
Gennem undervisningen erhverver
eleverne konkrete håndværksmæssige
redskaber, der sætter dem i stand til
at tænke og arbejde konstruktivt, abstrakt og helhedsorienteret, sagde Michael Johansson.

god forståelse for byggeriet. Sideløbende med uddannelsen har jeg hjulpet hjemme i virksomheden med både
praktiske og teoretiske emner. Det har
øget entusiasmen for uddannelsen, og
jeg har haft mulighed for at opdage
mine svage punkter og efterfølgende
arbejde intensivt med dem i uddannelsen.

Plantorama
hædret
for socialt
ansvar
Det blev Plantorama A/S, som
modtog Drop In Prisen, da den
i forbindelse med Aalborg Haandværkerforenings legatfest
blev uddelt for tredje gang. Det
er rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, MaiBritt Iversen, der i samråd med
håndværkerforeningen har indstiftet prisen på 5.000 kr. Den
tildeles en virksomhed, som har
ydet en særlig indsats og påtaget sig et socialt ansvar for
at hjælpe mennesker, der har
svært ved at finde fodfæste på
arbejdsmarkedet, tilbage til en
aktiv tilværelse med job.
Plantorama A/S har siden etableringen i Aalborg i 2008 samarbejdet med Jobcenter Aalborg
om at integrere mennesker,
som står uden for arbejdsmarkedet. I samarbejdet har Plantorama A/S særligt fokus på
afklaringen af sygemeldte borgere og har medvirket til, at
mange har genvundet troen på,
at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
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Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Malerfirmaet
Alt i malerarbejde

Restaurant

ORKIDEEN

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

Tlf. 98 15 89 68

Henning Sørensens eftf. ApS
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Alt i malerarbejde

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Besøg
Håndværkerhuset
Onsdage kl. 9.00-16.00

UCN TEKNOLOGI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år

Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 11-13)
• maler

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

Alle er velkommen

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

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

Aalborg
FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER

INDUSTRI

• 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 (graﬁsk) - 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 erhvervsakademiuddannelse.

Kontakt lauget på tlf. 98 77 05 04
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www.ucn.dk

Smykkekunstner modtog ny pris
Hvert år sit ny legat. I år ”Kunsthåndværkerprisen” på 10.000 kr., der er
muliggjort af en donation fra TorbenVejs Fond, og tildeles smykkekunstneren Vibeke Nøddebo.
Det er 35 år, siden den indfødte københavner indrettede værksted og
forretning i Aalborg. Allerede få år
senere udstillede hun på Den Permanente i København. Flere gange har
Vibeke Nøddebo udstillet smykker på
Kunstindustrimuseet, og blandt de
mange udstillingssteder er også Fyens
Kunstmuseum og Hjørring Kunstmuseum. Skønt smykkerne er populære,
bliver der aldrig tale om masseproduktion: De sælges udelukkende fra forretningen i Jens Bangs Gade i Aalborg
Når Aalborg Haandværkerforenings legatudvalg giver sin første kunsthåndværkerpris til netop Vibeke Nøddebo,

skyldes det hendes evne til at kombinere det kreative talent med den
håndværksmæssige proces. Som autodidakt har hun udviklet sine helt egne
teknikker og evnen til at variere deres
resultater.
- Jeg har altid interesseret mig for
smykker i andre materialer end de
”ædle metaller” og har interesseret
mig for at frembringe smykker i mere
”simple” materialer. Det var med den
overbevisning, jeg i 1972 åbnede værksted og butik i Aalborg, fortæller Vibeke Nøddebo.
Valget faldt på porcelænsperler og
geometriske former udført i indfarvet
porcelænsler.
- Indfarvningen af leret er en spændende arbejdsproces helt for sig. Porcelænet giver ikke blot smykkerne en

unik karakter; det er også holdbart og
bliver smukkere ved brug. Jeg er stadig
fascineret af porcelænssmykket og af
de muligheder og begrænsninger, der
ligger i materialet, men jeg har også
tilføjet sølv som en blank baggrund
for det indfarvede, matte porcelæn.
--Civilingeniør Torben Vej, der bl.a. var
kendt for sin aktive deltagelse i Aalborgs modstandsbevægelse under
den tyske besættelse, arbejdede og
boede mange år i Østen. Da han i
2004 døde som 83-årig og ungkarl
efter et liv præget af beskedenhed,
overdrog han testamentarisk sin betydelige formue til en fond. Fonden
støtter socialt belastede grupper og
kulturelle og kunstneriske formål i det
”gamle” Nordjyllands Amt.

Advokat Jens Rye-Andersen, administrator
for Torben Vejs Fond og tidligere formand
for Aalborg Haandværkerforening overrakte Kunsthåndværkerprisen til Vibeke
Nøddebo

23

ID-NUMMER

Vil DU nøjes med
nødrationer?

47958

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 findes 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.

( Tjen penge, mens du kan )
pfs@pfs.dk - www.pfs.dk - Telefon 33 93 86 00

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

Men du skal selv tjene pengene, mens du kan.
Så hjælper vi til med resten.

