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ERHVERVS- OG
MEDLEMSORIENTERING
FRA AALBORG 
HAANDVÆRKERFORENING

INDHOLD �	 	165 års stiftelsesfest

�	 	Formanden har ordet

�	 	Vækst og arbejdspladser

�	 	Tømreren, der blev professionel 
vinbonde

�	 	Fra protest i ”Dramatikken” til en 
fest med jazzmusikken

�	 	Fejring af de 165 år

�	 	Andespil

�	 	Martin og den halve millimeter

�	 	DM i Skills 2014 er både konkur-
rence og uddannelsesfremstød

�	 	Grønland - opgaver og rekruttering

�	 	I brændpunktet

�	  Til landeTs bedsTe 
Nu er også politikerne begyndt at 
tage fremtidens truende mangel 
på faglært arbejdskraft alvorlig. En 
erhvervskolereform bliver præsente-
ret af regeringen i løbet af efteråret, 
og Aalborg Haandværkerforening 
har fortalt undervisningsminister 
Christine Antorini i hvilken retning, 
reformen bør bevæge sig.
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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. 40 16 78 55

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

info@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

MEDLEMSARRANGEMENT

165 års 
stiftelses-
fest
Tid: Fredag den 29. november 2013 kl. 18.00 
Sted:  Hotel Scheelsminde,  

Scheelsmindevej 35,  
9200 Aalborg

Venlig hilsen bestyrelsen

Der serveres en festmenu med vine ad libitum. 
Natmad efter dans og underholdning.  
Lime RiveR JAzzbAnd spiller op til dans
Medlemspris kr. 400,00 pr. person. Ikke medlemmer 750,- kr. pr. person.

Påklædning: Festtøj og godt humør
Tilmelding senest 12. november 2013 på email: info@aalborg-hvf.dk - 
tlf. 98 12 00 02 tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00.
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!
”Til landets 
bedste”

FORMANDEN HAR ORDET

”Sandheden er jo, at nogle af disse 

uddannelser er den direkte vej til gode 

job. Vel at mærke job, som er af afgø-

rende betydning for resten af landet” 

(Finansminister Bjarne Corydon om 

den svigtende tilgang til erhvervsud-

dannelserne)

”Dansk konkurrenceevne forbedres 

ved at øge arbejdskraftens kvalifikati-

oner. Blandt andet gennem en reform 

af erhvervsuddannelserne, som rege-

ringen lægger op til i efteråret” (Chri-

stine Antorini, børne- og ungdomsmi-

nister, juli 2013)

”Der sidder to-tre elever i hver klasse, 

som burde være på en anden uddan-

nelse”. (Jens Boe Nielsen, formand for 

gymnasierektorerne, om det almene 

gymnasiums dominerende tiltrækning)

Disse citater kommer fra bunken af 

debatindlæg de seneste måneder. Bå-

de politikere og nøglepersoner i ud-

dannelses- og beskæftigelsespolitik 

har skærpet formuleringerne omkring 

det problem, som vi i Aalborg Haand-

værkerforening og Håndværksrådet 

har talt meget højt om i årevis:  Det 

almene gymnasium dræner ungdoms-

årgangene, og erhvervsuddannelserne 

får baghjul i en grad, så enhver selv 

uden akademisk baggrund kan regne 

ud, at Danmark om få år har en kata-

strofal mangel på faglært arbejdskraft.

Tallenes tale er tydelig: I dag søger 73 

% af folkeskoleeleverne ind på gym-

nasiet og 19 % på erhvervsuddannel-

serne. For ti år siden var fordelingen 

60 og 30. Hvad skal der til for at ud-

jævne den forskel?

DI har foreslået optagelsesprøve for 

alle ansøgere til gymnasiet – og har 

tilslutning fra Venstre. Skærpede op-

tagelseskrav vil – sandsynligvis – for-

mindske antallet af optagelser og 

samtidig højne niveauet i gymnasieud-

dannelsen. DI peger også på, at man-

ge unge vælger gymnasiet, fordi det 

giver dem tre års respit i en situation, 

hvor de ikke har gjort sig klart, hvad 

deres fremtidige job skal være. Mang-

len på inspirerende vejledning inden 

valget er iøjnefaldende. Det samme 

er vejledningen i gymnasiet. Af årets 

studenterårgang føler blot hver tiende 

elev at have modtaget den fornødne 

rådgivning om mulighederne efter 

gymnasiet.

LO og DA har tidligere i år foreslået 

adgangskrav til erhvervsuddannel-

serne. De, der ikke kan leve op til 

kravene, skal der gøres en ekstraor-

dinær, kvalificerende indsats for. Og 

det bliver der helt sikkert behov for. 

Mange erhvervsuddannelser stiller ef-

ter min mening større teoretiske krav 

end gennemførelsen af en gymna-

sieuddannelse. Det gør ikke noget at 

markere det budskab i omverdenen, 

for det kan være med til at skærpe er-

hvervsskolernes profil og tiltrække un-

ge, som gerne vil udfordres på deres 

samlede evner. I den forbindelse er 

der grund til at nævne de ret ny EUX 

uddannelser, hvor eleverne kommer 

ud med både en studentereksamen 

og et svendebrev. Alene Tech College 

Aalborg har ti EUX studieretninger.

47 % af de elever, som nu optages på 

erhvervsuddannelserne, gennemfø-

rer ikke den valgte uddannelse. Ifølge 

erhvervsskolerne fordi de mangler de 

faglige forudsætninger, som grund-

skolen burde have forsynet dem med. 

De 47 % dækker dog også over elever, 

som undervejs vælger en ny uddan-

nelsesindgang, men forbliver på er-

hvervsskolen. Det reelle frafald menes 

at ligge omkring 30 %. Selvfølgelig er 

det også alarmerende.

Hvorfor fravælger så mange unge er-

hvervsuddannelserne, og hvorfor fal-

der så mange fra? Formanden for 

Gymnasieskolernes Lærerforening, 

Gorm Leschly, har et bud: Erhvervs-

skolerne skal skabe et ungemiljø (lige-

som gymnasierne gør det), der virker 

tiltrækkende på nutidens unge.

Herre Jemini, er det så enkelt?  Er 

- fortsættes side 5...
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VVS-installatør Torben Hansen 
Østerbro 103, 9000 Aalborg

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

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Henning Raunholt 
Klosterjordet 5, 9000 Aalborg 

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

Evald Sørensen 
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

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

•	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	(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. 

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
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Gorm Leschly helt uvidende om, at 

hver af de 100 erhvervsuddannelser 

har deres egen kultur, og at den er 

skabt – og skabes – ude i de brancher 

og virksomheder, der aftager elever-

ne. Erhvervsuddannelsernes miljø og 

kultur kan kun opleves ude i virkelig-

heden og bliver ikke mere tiltrækken-

de af, at der årligt opsættes en rock-

musical med bred deltagelse fra de 

enkelte gymnasiums klasser.

Aalborg Haandværkerforening har 

i mange år gjort opmærksom på 

skævvridningen af uddannelsessek-

toren. I bl.a. Aalborg Erhvervsråd og 

i styregruppen for Aalborg Kommu-

nes ungestrategigruppe. Vi har også 

etableret gæstelærerkorpset med re-

præsentation fra 17 brancher; erfarne 

håndværksmestre, der kommer ud i 

grundskolen og fortæller om livet og 

udviklingsmulighederne for håndvær-

kene. Ordningen har eksisteret i fire 

år, og fem!! folkeskoler i Aalborg Kom-

mune har benyttet sig af den. Hvert 

år holder vi sammen med fagene den 

storstilede legatfest, hvor vi hono-

rerer de ekstraordinære indsatser og 

markerer håndværkeruddannelserne 

betydning og muligheder. Måske skal 

vi gøre endnu mere, men ingen for-

tæller os hvad.

For mig at se er der fire hovedårsager 

til, at gymnasiet vinder på erhvervsud-

dannelsernes bekostning:

•  Folkeskolens vejledere har for rin-

ge baggrund for at vejlede om er-

hvervsuddannelserne

•  Forældre har for mange honette am-

bitioner på deres børns vegne

•  Gymnasiet kan udsætte de unges 

beslutninger om fremtiden i tre år

•  I kraft af at flere og flere af kamme-

raterne vælger gymnasiet, bliver til-

trækningskraften selvforstærkende

Selvfølgelig skal vi også gribe i egen 

barm. Fagene har ikke været gode nok 

til at profilere sig og skaffe den for-

nødne tilgang. Det kan erhvervsskoler-

ne ikke i sig selv rette op på, for deres 

hovedopgave er at undervise i forhold 

til de indgåede uddannelseskontrakter. 

At der også er for få af dem, er endnu 

en forklaring på, at forældre fraråder 

deres børn at vælge håndværkervejen. 

I juni i år var der næsten 6.000 elever i 

skolepraktik. 20 % flere end på samme 

tid i fjor. Vi har haft krise, og mestrene 

har holdt igen med at tage lærlinge. Nu 

begynder det at gå bedre, og mit håb 

er, at et af de synlige beviser på det 

bliver indgåelse af langt flere uddan-

nelsesaftaler. Der er uddannelsesga-

ranti i kraft af de nyetablerede praktik-

centre. Uanset at undervisningen her 

er kvalificeret, kan det ikke erstatte de 

ordinære praktikpladser. Mødet med 

fagenes virkelighed og med de svende 

og mestre, hvis hjerter banker for fa-

get, kan aldrig erstattes.

Nu har Christine Antorini så bebudet 

en snarlig reform af erhvervsuddan-

nelserne. Den ser vi frem til som en 

redningskrans for den skæve udvik-

ling. Mit håb er, at reformen vil skabe 

en tilbagevenden til ideen bag tidlige-

re tiders EFG uddannelse. På Aalborg 

tekniske skole var jeg selv med til at 

indføre EFG og oplevede dens styrke. 

Eleverne fik i introduktionsåret mulig-

hed for at snuse til en række forskel-

lige uddannelser inden deres ende-

lige valg. De behøvede ikke at have 

fremtids- bestemt sig, inden de valgte 

erhvervsskolen, og de fik en varieret 

tilgang til et nyt uddannelsessystem 

fjernt fra grundskolen. EFG var den 

bedste uddannelsesmetode i nyere 

tid. Byg videre på ideen og føj frem-

skridtene til.

Svend Aage Suhr

Formand for 

Aalborg Haandværkerforening

Mads Olesen, tømrer og bygningskonstruktør har to gange været gæstelærer i folkeskolen, og 

tilbagemeldingerne lyder på, at både han og eleverne fik en spændende oplevelse
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AKTIVITETSKALENDER
AALBORG

HAANDVÆRKERFORENING
2013

�		 	26. september kl. 17.30 
Bestyrelsesmøde

�		 	12. oktober kl. 13.00-16.00 
Frokostjazz.

�		 	31. oktober kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�		 	31. 0ktober kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

�		 	20. november kl. 19.00 
Andespil

�		 	28. november kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�		 	29. november kl. 18.00 
165 års stiftelsfest

�		 	14. og 15. december 
Julemarked i Håndværkerhuset

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

Inden for: Byggeri • Transport og logistik • Elektronik og teknologi • 

Servicefagene • 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

Se vores uddannelseskatalog på 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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Vækst og
arbejdspladser

- fortsættes side 9...

Da Aalborg Kommune i 2007 etable-

rede sin erhvervsafdeling under borg-

mesterens forvaltning, var der 14 

medarbejdere. I dag er der ”på en god 

dag” 40. Afdelingens mission er sta-

dig ”At skabe vækst og arbejdsplad-

ser i Aalborg og Nordjylland”, og med 

Aalborg som lokomotiv for udviklingen 

bliver der taget stadig flere initiativer 

på tværs af kommunegrænserne.

Og hvordan lykkes missionen så? 

Spørgsmålet stiller vi til Tonny T. Skov-

sted, der siden den 19. april har været 

konstitueret afdelingschef. Han var 

med til at starte erhvervsafdelingen i 

2007 med særligt ansvar for det tvær-

kommunale Aalborg Samarbejdet og 

større erhvervsprojekter, og også in-

den da beskæftigede han sig med Aal-

borg erhvervsudvikling.

-Det går jo godt i Aalborg. Beskæf-

tigelsen har været støt stigende si-

den 2009. I forhold til andre kom-

muner har vi under krisen ikke mistet 

så mange arbejdspladser, som vi ob-

jektivt set burde have gjort. En af år-

sagerne er, at vi har fået en anden, 

mere robust erhvervsstruktur med 

en række store virksomheder, som er 

smidige i deres omstilling og vante til 

at begå sig på både hjemme- og eks-

portmarkedet, og ledigheden i Nord-

jylland er lavere end landsgennem-

snittet. Tidligere var Nordjylland den 

første region, som faldt ned i hullet, 

og den sidste, som kom op. Sådan er 

det ikke mere.

de mange opgaver
Aalborg Kommunes erhvervsafdeling 

har mange og meget forskellige op-

gaver og funktioner. Iværksættere og 

tilflyttende virksomheder bruger afde-

lingen som den sparringspartner, der 

kan henvise til programmer, som mat-

cher det individuelle behov. Samtidig 

har afdelingen tæt kontakt til etable-

rede virksomheder, som f.eks. vil finde 

vej til eksportmarkedet, og sideløben-

de arbejdes med konkrete projekter til 

fremme af enkelte brancher som f.eks 

IKT og vindenergi. Når alt kommer til 

alt, så handler det om, at vi skaber 

en bedre business for virksomheder 

i Aalborg og Nordjylland. Alt andet er 

sekundært.

Medarbejderne i erhvervsafdelingen 

er også ”skriverkarle” for Aalborg Er-

�		Af Poul Krabbe

Aalborg Kommunes erhvervsafdeling har eksisteret siden 2007.
Opgaverne er mangeartede, og resultaterne er synlige. Som 

 sekretariatschef Tonny S. Thorup siger: ”Det går jo godt i Aalborg”.
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16.-19. oktober 
kl. 20 i Nordkraft

Mulighed for spisning før showet 
Se klip fra showet
- mere på akkc.dk

akkc.dk

Skråen i nordkraft og aalborg kongreS & kultur Center præSenterer

Artistshow 
i verdensklAsse

billetter købes på billetlugen.dk

eneste show 
i dAnmArk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

AALBORG TøMRER-
OG MuRERLAuG

AKTIVITETSKALENDER
�		 	Onsdag den 4. september 

Laugs-golf i Blokhus. Damer meget 
velkommen.

�		 	Fredag den 1. november 
Torskegilde i Papegøjehaven. 
Foredrag og hyggelig samvær. 

�		 	Onsdag den 11. december 
Julefrokost i Håndværkerhuset. 
Gavespil og hygge

Der vil blive sendt indbydelse ud til 
enkelte arrangementer.

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemme-
side www.aalborg-hvf.dk
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hvervsråd og varetager forarbejdet for 

de planer og strategier, som drøftes 

i erhvervsrådet. Planer for hvad Aal-

borg Kommune skal leve af.

Norddanmarks EU kontor har siden 

2009 været integreret i erhvervsafde-

lingen – i tæt kontakt med EU konto-

ret i Bruxelles, der ikke blot varetager 

opgaver for Aalborg, men også for de 

øvrige nordjyske kommuner, Region 

Nordjylland og Aalborg Universitet.

-Jeg synes, at der på erhvervsområdet 

er et bedre og bedre samarbejde med 

regionens øvrige kommuner. De aner-

kender Aalborgs rolle som lokomotiv 

i landsdelens udvikling. For mig at se 

handler den positive udvikling meget 

om Aalborgs tilgang til samarbejdet; 

at vi aktivt går ud og tilbyder samar-

bejde og partnerskaber, der er til gavn 

for andre end os selv. I de nordjyske 

gener ligger en bevidsthed om, at vi 

i svære tider er nødt til at redde os 

selv. Derfor er vi måske heroppe bed-

re til at sætte os ned og skabe løsnin-

ger, der kan fungere i praksis, siger 

Tonny S. Thorup.

Universitetets betydning
I 2012 voksede Aalborg Kommunes 

indbyggertal med 4.708.

-Langt de fleste tilflyttere kommer 

hertil for at studere på Aalborg Uni-

versitet eller University College Nord-

jylland. De skaber liv i byen og gavner 

økonomien. Vi skønner, at en stude-

rende, der opholder sig i Aalborg i fem 

år skaber en omsætning på en million 

kr. – i forbrug og i det statslige bloktil-

skud pr. ny indbygger. Jeg er ikke i tvivl 

om, at Aalborgs massive satsning på 

opførelse af ungdomsboliger er en del 

af vor tiltrækningskraft, og samtidig 

giver byggeriet job til håndværkerne. 

Så det er en god cirkel.

Hvis vi skal identificere en særlig be-

givenhed af afgørende betydning for 

Aalborgs udvikling, er det den dag for 

godt 40 år siden, da fremsynede aal-

borgensere tog toget til København 

og overbeviste politikere på Christi-

ansborg om, at Aalborg skulle have et 

universitet. Aalborg Universitets Cen-

ter og siden Aalborg Universitet har 

udviklet sig til en aktiv samarbejds-

partner og drivkraft for det nordjyske 

erhvervsliv – og samtidig haft kon-

stant indflydelse på befolkningsudvik-

lingen.

For Aalborg er det en udfordring at 

fastholde kandidaterne fra universite-

tet. En ingeniør skaber f.eks. fire-fem 

arbejdspladser, og i erhvervsrådet er 

der fokus på initiativer, der kan få de 

nyuddannede til at blive i området og 

medvirke i udviklingen.

Men som det er nu, er der ikke lige-

vægt i arbejdskraftbalancen. Der kom-

mer til at mangle rigtigt mange fag-

lærte, og til gengæld vil der blive et 

overskud af mennesker med de læn-

gevarende uddannelser. Vi skal have 

langt flere ind på erhvervsuddannel-

serne, og det er en svær opgave uden 

én løsning. Også på håndværkerom-

rådet er uddannelserne blevet mere 

boglige, og mange unge er i tvivl om, 

hvad de vil. Samtidig mangler der sta-

tus i at vælge håndværkervejen. Sådan 

var det ikke, da jeg var yngre, siger 

Tonny S. Thorup, 42 år og cand.scient.

adm. fra Aalborg Universitet.

at løfte i flok
-I bestræbelserne på at løfte indsat-

sen som kommunal erhvervsafdeling 

er vi helt afhængige af, at vi i det dag-

lige er i dialog med samarbejdspart-

nerne ude i byen som f.eks. Aalborg 

Haandværkerforening. Kommunens 

aktuelle erhvervsplan, der løber frem 

til 2014, er blevet til i samarbejde med 

mange aktører. Vi var omkring 600 im-

pliceret i at skabe grundlaget for er-

hvervsplanen, inden den blev fremlagt 

i erhvervsrådet, for vi får ikke noget 

ud af at lave en erhvervsplan, hvis den 

ikke er solidt forankret ude hos dem, 

der kan have gavn af den.

Et andet eksempel på det at løfte i 

flok er Aalborgs fremstød i Stavanger 

i juni med deltagelse af både politi-

kere og erhvervsorganisationer. Der 

kom gode kontakter ud af mødet med 

Stavanger, og vi vil fortsætte den fæl-

les indsats – også i det øvrige Norge. 

Lige nu har vi i Nordjylland et over-

skud af arbejdskraft, og mange, især 

håndværkere, finder beskæftigelse 

i Norge. Men nogle af de opgaver, 

nordmændene gerne vil have løst, kan 

vi lige så godt påtage os i Nordjylland. 

Afstandene er ikke så store, vi er til 

stede i Skagerrak regionen, vi er kon-

kurrencedygtige og – mener vi da selv 

– gode samarbejdspartnere.

En af erhvervsafdelingens opgaver er 

at informere om mulighederne i Nor-

ge, og også på det område er hånd-

værkerforeningen en væsentlig samar-

bejdspartner. Sammen kan vi formidle 

og stille et apparat til rådighed, som 

gør det nemmere for f.eks. hånd-

værksvirksomheder at komme ind på 

det norske marked.

Ændrede udbudsregler
Aalborg Haandværkerforening har 

sammen med Håndværksrådet udar-

bejdet forslag til, hvordan offentlige 

udbud skal tilrettelægges, så også 

mindre virksomheder kan byde på en-

trepriserne. Både i erhvervsafdelingen 

og i kommunens bygningsafdeling ar-

bejder vi med tilsvarende, og jeg for-

venter, at vi snart kan komme med et 

fælles initiativ.

Med Aalborg Haandværkerforening 

som sparringspartner vil vi gerne i 

Aalborg Kommunes erhvervsafdeling 

se på måden, udbuddene er strikket 

sammen på og samtidig sikre, at lo-

kale virksomheder er bedre klædt på 

til at byde på offentlige udbud. Jeg 

vil naturligvis gerne bidrage til, at så 

mange lokale leverandører som muligt 

”kommer til fadet”.  Den håndsræk-

ning ligger naturligt for os i bestræ-

belserne på at skabe vækst og ar-

bejdspladser i Aalborg kommune, siger 

Tonny S. Thorup.
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�		Af Poul Krabbe

Tømreren, 
der blev 

professionel
vinbonde
Glenholm Vingård var i 2006 den første i Nordjylland med 

autorisation til at sende dansk vin på markedet. Vindyrk-

ning er et usikkert erhverv, men glæden ved den kan i det 

mindste sættes ind på kontoen for livskvalitet

Hans Jørgen Madsen siger selv, at han 

er bidt af en gal vinstok. I år er det 20 

år, siden den udlærte tømrer og byg-

ningsingeniør på en mark i Næsby i 

Vesthimmerland plantede de første 

50 engelske vinstokke. Seks år senere 

blev der tappet vin på 60 flasker. I dag 

dækker vinmarkerne på Glenholm Vin-

gård 2,5 ha – 45 meter over Limfjor-

dens vande og med udsigt til Livø - og 

den gennemsnitlige årsproduktion er 

på 7.000 flasker. I 2006 fik Glenholm 

Vingård autorisation som kommerciel 

og blev dermed den første i Nordjyl-

land med ret til at sende dansk vin 

på markedet. 2.400 flasker blev det 

til, og året efter indtrådte anden ge-

neration Madsen som partnere. Det, 

der startede som en flyvsk idé båret 

af nysgerrighed, har udviklet sig til en 

professionel virksomhed, og i vineriet 

er der også kapacitet til at forarbejde 

druer fra 25 amatør-vinavlere.

- Hvis man vil være vinavler i Danmark 

og leve af det, skal man satse hele 

butikken. Der er ingen mellemvej. Du 

skal tro på projektet, være både dyg-

tig og heldig og lægge hele din sjæl i 

at producere et anstændigt og fejlfrit 

produkt. Nogle år – blandt andre 2010 

og 2011 – er klimaet ikke på din side, 

og så må man glæde sig over det, der 

i stedet kan sættes ind på kontoen for 

livskvalitet, mener Hans Jørgen Mad-

sen.

Vinplantens vildskab
I et af de mange læhegn, der for snart 

25 år siden blev plantet på bakketop-

pens kløvermark, inden den blev til 

vinmarker, klatrer den dybeste forkla-

ring på Hans Jørgens Madsens fascina-

tion af vinplanten. Her plantede han 

vild vin. I dag er nogle af rankerne nå-

et op til toppen af grantræerne. End-

nu er druerne aldrig blevet omsat til 

vin, men vinbonde Madsen præsente-

rer med begejstring rankerne for vin-

gårdens mange gæster og kursister.

- Mange steder vokser vin vildt i sko-

vene, men vildskaben kan tæmmes i 

en plante med eksplosionsagtig vækst 

og gode frugter. Det er jo fantastisk. 

Dybest set er der jo nok af dresse-

rede vinmarker, og mit utæmmede 

læhegns-projekt på naturens egne 

præmisser er en hyldest til vinens op-

rindelige vildskab.

I slutningen af 1970’erne solgte Hans 

Jørgen Madsen sin virksomhed i Løg-

stør og slog sig med familien de næ-

ste ti år ned i England. Da han i 1988 

besluttede at vende hjem til Vesthim-

merland, fandt han bakkedraget ved 

Næsby og opførte familiens ny bolig 

fra grunden. Allerede under byggeriet 

blev der sat et par vinplanter – med-

bragt fra England – ved et hushjør-

ne. Teenagetidens vinproduktion på 

dansk frugt sammen med faderen var 

et smukt glimt i Hans Jørgen Madsens 

hukommelse, men kommerciel vinavl 

lå bestemt ikke i fremtidsplanerne.
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de engelske planter
- I det sydlige England havde jeg set 

mange vinmarker, og da jeg besøgte 

området, efter at vi var flyttet ind på 

Glenholm, kom jeg en dag forbi et skilt 

med ”Vinplanter til salg”. Jeg stop-

pede bilen, bakkede og kom ud med 

50 planter. De kom med hjem til Glen-

holm – og så var jeg i gang.

På det tidspunkt kendte Hans Jørgen 

Madsen jordbunden og klimaet ved 

Næsby. Det porøse, gule ler med kridt, 

flint og sand, det milde klima og de 

mange solskinstimer ved Livø Bred-

ning var skabt til vinavl. Der var bare 

lige det med blæsten, der til tider går 

rigeligt frisk over Limfjordens vande, 

så til en start blev etableret kilome-

tervis af læhegn til at indramme de 

kommende marker. Fra 1993 til 1997 

blev 15 vinsorter afprøvet, og frem til 

2008 skete der løbende tilplantning. 

I dag står de 8 sorter, som trives og 

yder bedst. Markerne er ligeligt for-

delt mellem grønne og blå druer, men 

omsat til flasker er fordelingen mellem 

rød- og hvidvin 60/40. I de dårlige år 

er det som regel hvidvinsdruerne, som 

bliver hårdest ramt.

I 2010 fik Glenholm bevilling til Vin-

Cafeen, hvor vinsmagning og ga-

stronomi med lokale råvarer hvert år 

trækker mange besøgende til. I cafeen 

bliver udskænket 1/3 af produktionen, 

og tilsvarende mængde sælges i bu-

tikken. Den sidste 1/3 sælger en gros. 

Sortimentet er under fortsat udvik-

ling. Senest er mousserende rosévin 

kommet til. Visionen er, at Glenholm 

skal kunne bære hele festen – fra vel-

komstdrink til ”en lille én til kaffen”. 

Der bliver fremstillet mousserende vin 

efter den tidkrævende Champagne-

metode (400 kr. flasken), og der bliver 

sendt vin til destillering med efterføl-

gende fadlagring i vineriet på Dalvang.

Og så er der prisen
- Kan du give mig bare én grund til, 

at jeg skal betale 285 kr. for en flaske 

rødvin fra Glenholm, når jeg kan købe 

fire gode flasker udenlandsk vin for de 

samme penge?

- Næh, for der er ikke een grund. Jeg 

synes jo, vi laver vin med præg af godt 

håndværk og af den jordbund og det 

klima, som adskiller os fra andre. Vi-

nene smager af Glenholm, og der er 

mange, som synes, det er spændende 

også at smage dansk vin ved specielle 

lejligheder. Tilskyndelserne er vidt for-

skellige. Når det er sagt, kan jeg til-

føje, at salgsprisen afspejler kostpri-

sen. Hvis vi skal sælge billigere, skal vi 

binde penge i enden på hver eneste 

flaske, og så megen livskvalitet er der 

trods alt ikke i at være vinavler, siger 

Hans Jørgen Madsen.

besøg 
Glenholm
Glenholm Vingård kan besøges 

hele sommerhalvåret. Gå rundt i 

markerne på egen hånd, smag vi-

nene i VinCafeen eller gå på op-

dagelse i butikken. Priser, aktuelle 

tilbud og åbningstider findes på 

www.glenholm.dk

- fortsættes næste side...
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Der er meget snobberi forbundet med 

vinsmagning, men jeg vil påstå, at der 

ikke i hele verden findes eet menne-

ske, som objektivt kan smage prisen 

på et glas vin. Der bliver talt meget om 

vin, men det er i den sidste ende smag 

og behag, som er afgørende. Og så 

kan man selvfølgelig læne sig op af de 

point, som de store vinguruer uddeler.

det internationale sigte
Det er lidt op ad bakke at være vin-

producent i Danmark. For 20 år siden 

stod danske vinskribenter i kø for at 

fortælle os, at kvalificeret dansk vin-

produktion aldrig blev til noget. Jeg 

mener, vi har modbevist den nega-

tive forudsigelse, men der er grund-

lagt nogle holdninger, der er svære 

at komme til livs. De næste to-tre ge-

nerationer kommer vi nok til at leve 

med, at der er dansk vin, som ikke er 

tilstrækkeligt vellavet, men det er der 

jo også på de små vingårde i Frankrig 

og Italien. I et beskedent vinland som 

Danmark lever de dårlige oplevelser 

blot længere.

I 2000 blev Danmark godkendt som 

vinproducerende land i EU, og i dag er 

der et sted mellem 50 og 60 erhvervs-

vinavlere. Der bliver arbejdet seriøst, 

men hvor langt kan Danmark nå inter-

nationalt? 

- Hvis vi om 40 år har nogle danske 

vine, hvis navne er kendt uden for lan-

dets grænser, er vi nået langt. Og der 

må meget gerne stå ”Glenholm” på en 

af dem, siger Hans Jørgen Madsen.

Den 29. november holder Aalborg Haandværkerforening 165 års stiftelsesfest .

I denne artikel trækker Poul Krabbe trådene bagud til foreningens første aften, da 23 

håndværksmestre var mødt op til  et protestmøde med  skjult dagsorden

Onsdag den 29. november 1848 – kl. 7 

aften – mødtes 23 af Aalborgs hånd-

værksmestre i dansesalen i ”Drama-

tikken”, Algade 19. De fleste af dem 

havde været der før, for ”Dramatik-

ken”, opført i 1823, var med Den Bor-

gerlige Forening som arrangør byens 

centrum for teater og baller. I denne 

Aalborgs første teaterbygning opfør-

te det lokale dramatiske selskab sine 

forestillinger, og her gæstespillede de 

turnerende teatre - frem til 1881, da 

bygningen efter etableringen af Aal-

borg Teater i Jernbanegade overgik til 

andet formål.

I de festlige rammer med mindelser 

om vaudevilletoner tog de 23 mestre 

hul på deres egen dramatiske forestil-

ling: De var indbudt for at tage stilling 

til en henvendelse fra håndværker-

foreningen i Randers om at sende en 

samlet henvendelse til Rigsforsam-

lingen i protest mod dens tanker om 

næringsfrihed – afskaffelse af det lau-

gsvæsen, som siden 1400-tallet havde 

været privilegeret og lokalt kunnet 

fastsætte både priser og tilgangen til 

håndværkerfagene.

”sands for aandens Forædling”
Klart nok tilsluttede de fremmødte 

sig protesten, men mødets indbyde-

re, ”Den af Haandværkerne hersteds 

valgte Committee” havde en skjult 

dagsorden: Etableringen af en hånd-

værkerforening i Aalborg. Komiteen 

var velforberedt, for allerede samme 

aften blev Aalborg Haandværkerfor-

ening stiftet.

Formålet var ikke et forsvar for laugs-

interesserne, men ”ved Anskaffelse 

af nyttige Bøger og Tegninger, ved 

oplysende Foredrag i jævnlige Sam-

menkomster og ved Drøftelse af Ha-

andværkerstanden ialmindelighed  

forekommende Gjenstande, at frem-

kalde Sands for Aandens Forædling 

og Fremadstræben til et højere Stand-

punct i det materielle Velvære”.

Tak for kaffe. Det var en ordentlig 

mundfuld i en situation, der handle-

de om standsinteresser og liv og død 

for mestrenes privilegier. Laugene i 

købstæderne indsamlede 15.000 un-

derskrifter, men loven blev vedtaget 

af Rigsforsamlingen, og i 1857 under-

skrev Frederik VII den ny næringslov. 

Den trådte i kraft efter en overgangs-

tid på fem år – og laugene fortsatte 

som kollegiale mødesteder.

Aalborg Haandværkerforening var 

speciel. Det første, den gjorde, var 

at leje sig ind i to værelser med køk-

Fra protest i 
”dramatikken” til en 

fest med jazzmusikken
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ken i bagermester Kroghs gård i Nør-

regade, hvor der blev indrettet biblio-

tek og læselokale for medlemmerne. 

Specielt var det også, at foreningen 

i Aalborg fra starten optog både me-

stre og svende og fra 1849 også ikke-

håndværkere med lærer Topp som den 

første.

i ledelsen for teknisk skole
Allerede i 1849 var Aalborg Haandvær-

kerforening med til at etablere det, 

der udviklede sig til Aalborgs første 

tekniske skole. Foreningen kom med 

i skolens ledelse, og som det er nu-

tidens medlemmer bekendt kæmper 

Aalborg Haandværkerforening i disse 

år for igen i blive repræsenteret i le-

delsen – nu bestyrelsen for Tech Col-

lege Aalborg.

I stiftelsesåret havde Aalborg 7.500 

indbyggere. Der var 25 fabrikker med i 

alt 400 ansatte. Flest på tobaksfabrik-

ken, 120, og på De Smithske Jernstø-

berier, 47. Industrien voksede, men for 

håndværkerne var det nedgangsider. 

Der blev intet bygget, og de bestå-

ende gårde fik lov at forfalde. Mange 

håndværkere forlod byen for at tage 

arbejde i Aarhus og København. Sam-

tidig voksede uviljen mod laugsvæse-

net. Det stod i vejen for udviklingen, 

og industrien så ikke med milde øjne 

på håndværkernes monopol på frem-

stilling af selv dagligdags fornøden-

heder.

ni adresser på 165 år
Bagermester Kroghs lejlighed var den 

første af de i alt ni adresser, Aalborg 

Haandværkerforening har haft i de 

165 år – de første fem inden for syv 

år. Længst har foreningen haft domicil 

i ejendommen Østeraa/Ved stranden, 

som efter gentagne til- og ombygnin-

ger blev til ”Haandværkerforeningen”. 

1867 var indflytningsåret. I 1975, da 

bygningen var solgt, flyttede sekre-

tariatet til Haandværkerforeningens 

Stiftelse i Sct. Mortens Gade, i 1982 

til Erhvervenes Lokaler i Odd-Fellow 

Palæet på Boulevarden og i efteråret 

1988 til Håndværkerhuset i Kattesun-

det.

Op- og nedgangstiderne afspejler sig 

i Aalborg Haandværkerforenings med-

lemstal. Ved 25 års jubilæet i 1873 var 

der 700 medlemmer, i 1900 1.100, i 

1948 2.700 og i 1959 4.600 i en for-

ening, der primært fungerede som 

borgerforening uden erhvervspolitiske 

formål.  I dag har Aalborg Haandvær-

kerforening 1.660 medlemmer og en 

klar erhvervspolitisk profil – uden at 

have sat lysten til selskabelighed over 

styr. 

Som annonceret andetsteds i dette 

blad holder Aalborg Haandværkerfor-

ening 165 års stiftelsesfest fredag den 

29. november på Scheelsminde. 

Det er ikke så mange år, siden der 

blev holdt årlige stiftelsesfester, men 

nu sker det blot hvert femte år. 

På Scheelsminde er det – som ved 160 

års festen – Lime River Jazz Band, der tager sig af musikken. Det bliver helt 

sikkert en festlig aften.  

Sidste tilmelding tirsdag den 12. november.

Fejring af de 165 år

Frem til Aalborghallens indvielse i 1953 

var Haandværkerforeningens store 

sal det største mødelokale i byen. Her 

holdtes også de berømte juletræsfester
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Alt i 
diamantskæring 
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton 
og boring i beton i hele landet. 
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde, 
som er udført effektivt og med stor omhu.

Rekruttering  •  Kandidatbank  •  Udviklingsforløb

pbang  •  Niels Jernes Vej 10  •  9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80 00

E-mail: per@pbang.dk  •  www.pbang.dk

SANGFORENINGEN:
Vi øver hver tirsdag fra september 
til midt i maj, i Socialforvaltningens 
kantine, Hjørnet af Nygade og Ve-
sterbrogade i Nørresundby. Henven-
delse til:
Formand Leif Simoni Jørgensen
leifsj@stofanet.dk 
Mobil 20 42 90 19

MEDLEMSARRANGEMENT

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

CABI 
– BEDRE 
ARBEJDE 
TIL FLERE 
Har du brug for værktøjer til at hjæl-
pe sygemeldte kolleger i virksomhe-
den og gavne bundlinjen? Savner du 
sparring med andre virksomheder, 
der tager socialt ansvar - eller lig-
ger du inde med erfaringer, som an-
dre virksomheder kan have gavn af? 
Eller måske er det et overblik over 
lovstof om fleksjob og løntilskud, du 
leder efter? 

Det er ting som disse, du kan få gratis 
viden, netværk og rådgivning omkring 
hos Cabi. Du kan også købe os til at 
hjælpe dig til selv at håndtere dine ud-
fordringer – uanset om det handler om 
sygefravær, mangfoldighed, psykisk 
arbejdsmiljø eller andet inden for det 
sociale ansvar og CSR for egne medar-
bejdere. 

Læs mere om, hvad vi forstår ved so-
cialt ansvar eller socialt engagement på 
www.vinsa.dk og 
www.socialtengagement.dk.
Kontakt Cabi på www.cabiweb.dk eller 
telefon 8612 8855, og få en snak med 
en medarbejder med viden om netop 
det emne, du interesserer dig for. 

Venlig hilsen bestyrelsen

AnDe-
sPIl
velkommen til det årlige andespil

Onsdag 
den 20. november 2013, 
kl. 19.00
i foreningens lokaler Kattesundet 20.

der spilles om 20 ænder og to andre gevinster.
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Martin og den 
halve millimeter
Da Martin Thomsen Mattesen i juli 

vendte hjem til Nordjylland fra World-

Skills 2013 i Leipzig, havde han papir 

på, at han er verdens ottende bedste 

smedelærling. Han havde håbet på 

en bedre placering blandt de ti finale-

deltagere, men efter ottendepladsen 

er faldet på plads, erklærer han sig 

”forholdsvis tilfreds” med placerin-

gen. I hans hukommelse spøger stadig 

en halv mm fejlmåling, der blev kost-

bar og som minimum betød, at han 

med 492 point kom til at mangle de 

8 point, der ville have indbragt ham 

”Medallion for Excellence.

-Man skal have fire helt gode dage for 

at vinde WorldSkills. Det havde jeg ik-

ke. Til bundrammen på en rustfri pro-

filkonstruktion skulle jeg bruge otte 

rør. Jeg regnede forkert, og rørene var 

en halv mm for korte. Hvis jeg havde 

valgt at begynde med ny rør, var jeg 

ikke blevet færdig til tiden, så jeg for-

søgte at klare differencen ved hjælp 

af svejsningerne, og det blev ikke helt 

godt nok. Alene i den opgave var der 

30 point at konkurrere om, så det blev 

en dyr fejl, fortæller Martin.

I Leipzig deltog for første gang en 

dansk smedelærling i konkurrencen, 

og som Martin siger: ”Vi kendte ik-

ke staldfiduserne. Vi vidste ikke helt, 

hvad vi gik ind til. Der er mange an-

dre faktorer end lige håndværket, som 

spiller ind. Hvordan vægtes de enkelte 

elementer pointmæssigt i opgaven? 

Hvis der er problemer, skal man vide, 

hvor det bedst kan betale sig at smi-

de point. Jeg traf et forkert valg med 

den bundramme. En halv mm er ikke 

meget, men ved opmålingen i Leipzig 

blev anvendt en digital skydelære med 

1/1000 mm tolerance, og så var min 

løsning ikke god nok”.

asiaterne satser benhårdt
Forud for WorldSkills 2013 har Martin 

brugt al sin fritid til at træne på Metal 

College Aalborg og har haft en per-

sonlig coach.

-Jeg var sikker på, at jeg havde forbe-

redt mig bedst muligt ud fra de infor-

mationer, vi havde om konkurrenceop-

gaverne i Leipzig, men da jeg tale med 

den koreaner, der vandt, fortalte han, 

at han i to år ikke havde lavet andet 

end at træne. Da han vendte hjem, var 

eleven, der skal deltage i WorldSkills 

2015 i Brasilien allerede udpeget. Asia-

terne satser benhårdt på konkurren-

cen. Den betyder meget for dem, og 

de har et større budget og flere folk 

tilknyttet, end vi har i Danmark.

-Jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg 

har brugt så mange timer på forbere-

delserne. Det var spændende og lære-

rigt at være med. Eftersom det meste 

af det, vi laver på min arbejdsplads, 

Marel Salmon A/S i Nørresundby, er i 

rustfrit stål, kan konkurrenceforbere-

delserne bruges til noget i det daglige, 

siger Martin Thomsen Mattesen, der 

til januar indleder endnu et skoleop-

hold på Metal College Aalborg og om 

et lille år er klejnsmedesvend.

Forsinket fødselsdagsgave
For Martins forældre var den halve 

millimeter også en speciel oplevelse. 

�		Af Poul Krabbe

AnDe-
sPIl
velkommen til det årlige andespil

Onsdag 
den 20. november 2013, 
kl. 19.00

- fortsættes side 17....

Det danske lærlingelandshold til WorldSkills i Leipzig. Martin er nr. to fra venstre i forreste række.
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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

EUX = STUDENT + AUTOMATIKTEKNIKER

EUX = STUDENT + VVS- OG ENERGISPECIALIST

EUX = STUDENT + MURER

EUX = STUDENT + TØMRER

EUX = STUDENT + ELEKTRIKER

EUX = STUDENT + DATATEKNIKER

EUX = STUDENT + PERSONVOGNSMEKANIKER

EUX = STUDENT + LASTVOGNSMEKANIKER

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

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
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De var kørt til Leipzig fra Sulsted for 

at ønske ham tillykke med 20 års fød-

selsdagen den 1. juli. Men Martin hav-

de ikke tid. Opgaven og den konstate-

rede pointmangel fyldte for meget, så 

først dagen efter modtog han sin fød-

selsdagsgave.

Til WorldSkills 2013 var der 1.000 kon-

kurrencedeltagere fra 53 lande og re-

gioner. De konkurrerede i 45 fag, og 

Danmark var repræsenteret i de 17. 

Det samlede, danske resultat blev en 

sølv- og en bronzemedalje. Der var 

næsten 200.000 besøgende.

Martin Thomsen Mattesen blev til Aalborg Haandværkerforenings legatfest 2013 kåret som 

”Håndværkets Højdespringer” og modtog et legat på 10.000 kr. Desuden har håndværkerfor-

eningensponseret Martins konkurrencedeltagelse med 5.000 kr.

dM i skills 2014 er 
både konkurrence og
uddannelsesfremstød
Når Aalborg er vært for DM i Skills den 

23.-25. januar næste år, danner Gigan-

tium ikke blot rammen om Danmarks 

dygtigste erhvervsskoleelevers kon-

kurrence inden for 29 fag, men om et 

hidtil uset fremstød for erhvervsud-

dannelserne i det hele taget. Elever 

fra alle Nordjyllands 150 grundskoler 

er inviteret, og 9. klasser fra hele lan-

det er indbudt til med tremands hold 

at deltage i nyskabelsen Skills Stafet-

ten. I lokalt arrangerede konkurrencer 

kan de kvalificere sig til at være med i 

stafet-finalen i Gigantium fredag den 

24. januar, hvor de dyster om at være 

hurtigst og bedst til en række prakti-

ske færdigheder.

-Stafetten er et show med konkur-

renceelementer og endnu et led i be-

stræbelserne på at få elever fra samt-

lige grundskoler ud i Gigantium for at 

opleve, hvor dygtige eleverne fra er-

hvervsskolerne er, og hvor spændende 

uddannelsesmuligheder, som findes. 

Lige gyldigt, hvor godt skolerne orien-

terer om deres tilbud, er der mere ef-

fekt i selv at være til stede og opleve 

dem. At være aktive deltagere i stedet 

for passive modtagere. Samtidig vil de 

tilstedeværende vejledere være klar 

til at svare på spørgsmål – både fra 

eleverne og deres forældre, fortæller 

Per D. Kristensen, der fra et kontor på 

Tech College Aalborg er projektleder 

for Skills 2014.

Vi forventer, at stafethold fra samt-

lige 150 grundskoler i Nordjylland 

deltager i den indledende kvali-

fikationsrunde og ad den vej får 

kendskab til Skills 2014 og får 

lyst til at kigge ud i Gigantium. 

Ungestrategierne i kommunerne 

er blevet meget møntet på er-

�		Af Poul Krabbe

Per D. Kristensen 

er projektleder for 

DM i Skills 2014, som 

i januar afvikles i Gigantium,



18

BLAD NR. 3 2013

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

NYE MEDLEMMER

Wagner Ejendomme Aps 
Direktør Sven Wagner, Aalborg   

Vadum Rengøring 
Helle Christensen, Vadum

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

Prepress  |  DTP  |  Web  |  Offsettryk  |  Bogbinderi
LYNGVEJ 5  ·  9000 A ALBORG  ·  TLF. 98 18 98 99  ·  FA X 98 18 09 39 

W W W.PRINFOA ALBORG.DK

 Når det drejer sig om

Grafisk Produktion 
 er vi klar til samarbejde

prinfo: Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

Tømrerfirmaet

Mineralvej 21 A • 9220 Aalborg • Tlf: 98 12 20 43 • Fax: 98 11 78 66
www.s-bernhard.dk

TØMRER
SNEDKER • MURERBernhard 

Søren
A

S

GØRTLERVEJ 15 · 9000 AALBORG
TLF. 98 11 75 22 · BIL 30 99 05 05

AALBORG
GULVSERVICE APS

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

Vesterled 14  .  9000 Aalborg
Tlf. 98 16 80 23  .   Fax 98 12 30 41

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.
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hvervsuddannelserne, og vi oplever et 

rigtigt positivt, lokalt medspil. I Aal-

borg kommune er den almindelige un-

dervisning for 8., 9. og 10. klasserne 

suspenderet i uge 4. I stedet er den 

gjort til uddannelsesuge med besøg 

på ”Uddannelse uden grænser”/”Study 

Aalborg”  i Aalborg Kongres og Kul-

tur Center tirsdag/onsdag og på DM i 

Skills torsdag/fredag. Eftersom der er 

tale om 5.500 elever, er det et solidt 

og relevant tilskud til det samlede be-

søgstal.

speeddating for forældre
Skills stafetten er et nyt initiativ fra 

SkillsDenmark, og de nordjyske tilret-

telæggere af danmarksmesterskabet 

bidrager med endnu en nyhed: Lørdag 

den 25. januar er der ”speeddating” 

for forældre og de unge. I uformelle 

samtaler med mester- og lærlingere-

præsentanter fra fagene kan de få 

et indtryk af uddannelserne og deres 

muligheder. 

Samtidig vil der i tilknytning til de 29 

konkurrencestande være en ”prøv, 

mærk, føl” aktivitet, hvor de besø-

gende har mulighed for aktivitet. Også 

der vil der være vejledning at hente 

– i modsætning til på selve konkur-

renceområdet, hvor der ikke må tales 

med publikum. Det er Aalborg Haand-

værkerforening, som har påtaget sig 

opgaven at skaffe mestre og lærlinge 

til dialogen med forældrene og de – 

forhåbentligt – kommende elever på 

de ti nordjyske erhvervsskoler, og for-

eningens formand, Svend Aage Suhr, 

fortæller, at han allerede har mødt 

stor interesse fra de mange brancher.

brasilien venter
DM i Skills, som i fjor blev afviklet i År-

hus med et publikum på 30.000, kom-

mer i Gigantium til at fylde 10.000 

m2. Bortset fra svømmehallen og is-

hockeyspillernes træningshal er alle 

idrætscentrets lokaler i brug. Den ny 

atletikhal bliver udstyret med en sce-

ne, der bruges både til åbnings- og af-

slutningsceremonien og indimellem til 

konkurrencerne i Skills stafetten

Udover de 29 konkurrencefag er der i 

Gigantium også stande for 15 demon-

strationsfag – fag, som ikke i 2014 øn-

sker at sende elever til selve konkur-

rencen, men gerne vil være til stede 

for at fortælle om uddannelsesmulig-

hederne.

Grønland
– opgaver og rekruttering

Hvad sker der egentlig i Grønland og hvordan er det at arbejde deroppe? Mød tømrer 

og bygningskonstruktør Daniel Vincent Pedersen, der får en super ballast med sig hjem 

fra Nuuk

Det er nu danske virksomheder skal 

bestemme sig, hvis de ønsker at få del 

i Grønlands udvikling de næste årtier. 

Det var budskabet i et indlæg i Børsen 

i juni fra formanden for Arctic Busi-

ness Network, direktør Poul Hededal. 

Man bør nemlig huske, at selv om mi-

nedrift er udråbt til at blive Grønlands 

kommende guldgrube, så udvikler 

mange andre sektorer og erhverv sig 

her og nu, f.eks. byggeriet, forsyning, 

logistik og landbrug.  

Samtidig kan Rambøll Aalborg glæde 

sig over at være en del af det kon-

sortium, der indtil 2017 skal opføre 

Grønlands Selvstyres første fængsel/

anstalt. Et projekt til 357 millioner kro-

ner i udkanten af Nuuk. Og læser man 

en junidag jobannoncer på en privat 

rekrutteringsportal specifikt for Grøn-

land, finder man som regel en 10-12-14 

ledige job. I juni efterspørges især me-

kanikere, VVS-folk og tømrere. 

entrepriseleder
En af dem, der har valgt et job i Grøn-

land er Daniel Vincent Pedersen. Han 

har i snart to år arbejdet hos MT Høj-

gaard i Grønland som entreprisele-

der for små og mellemstore opgaver. 

Daniels baggrund er 10 år som tøm-

rer og en uddannelse som bygnings-

konstruktør, som han gjorde færdig 

i 2011. Dengang var udsigten til at få 

job i Nordjylland uendelig lille.     

Sommeren 2013 tilbringer Daniel med 

at følge op på håndværkernes arbejde 

og påse, at tidsplan og økonomi for 

byggeri af et dobbelthus holder.

”Grønland har en stor byggesektor, 

selv om der p.t. er en lille afmatning. 

Store danske  entreprenørvirksomhe-

der er i gang med opgaver i Grønland, 

f.eks. MT Højgaard, E. Pihl & Søn og 

Aarsleff.”
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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.  

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale 
med TRYG som giver store rabatter til 
vore erhvervsmedlemmer. 
Kontakt TRYG erhvervsassurandør 
Filip Steenberg, 2220 8109 eller Esben 
Nedermark, 2220 8174 og hør mere 
om aftalen.

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

tættere på

I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved 
hånden. De går ikke og taler sammen i et 
stort fi nanscenter. 

De er placeret lige der, hvor det 
sker. Book et møde med din lokale 
erhvervsrådgiver.

Tal forretning med en bank, der forstår dig

tættere på

I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved 
hånden. De går ikke og taler sammen i et 

Keld Jakobsen

Kundechef - erhverv

Telefon 96 30 26 70

kec@sparnord.dk

På gensyn i
Spar Nord Østeraa

Ålborgvej 356 • 9362 Gandrup
Tlf. 98 10 12 16

www.ditautocenter.dk

Ålborgvej 356 • 9362 Gandrup
Tlf. 98 10 12 16

www.ditautocenter.dk

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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Kæresten fik hurtigt job
Faktisk er der stadig så megen gang 

i Grønland, at man ikke behøver at 

frygte ledighed, hvis man tager der-

op som par, fortæller Daniel: ”Det er 

nemt at tage af sted, hvis den ene 

part har arbejde.” 

Daniels kæreste, Louise Bruun Jensen, 

der også er uddannet bygningskon-

struktør, fik sit første job efter halvan-

den måned i Grønland. Hun fortsatte 

med at søge og fik efter yderligere 

halvanden måned en ønskestilling på 

en tegnestue og selvstændige opga-

ver inden for projektering og tilsyn.  

”Der er mange ubesatte stillinger i 

Grønland. Heroppe kan man altid bru-

ge gode medarbejdere i kommunerne, 

i staten eller den private sektor. Den 

offentlige sektor skriger på arbejds-

kraft og i den private sektor i Nuuk 

er det også muligt at få arbejde, især 

hvis man selv tager rundt med en an-

søgning”, fortæller Daniel og Louise. 

super ballast og godt CV
De vender tilbage til Danmark i efter-

året 2013 på grund af familieforøgelse. 

Begge oplever,  at de i Grønland får 

større ansvar end kolleger i tilsvaren-

de job i Danmark.

”Du får lynhurtigt meget ansvar, som 

du vil være længere om at blive tildelt 

i Danmark, simpelt hen fordi du ar-

bejder i et lille team, der er nødt til at 

klare alle opgaver.”  

Daniel har f.eks. fået kendskab til tids-

planstyring og byggeøkonomi og an-

svaret og opgaverne i Grønland løfter 

begges CV (op i en anden kategori?). 

  

Rekruttingen til jobbet i Grønland, der 

foregik via pbang++ - people, search, 

selection, var et yderst succesfuldt 

match, fortæller Daniel.  

Nuuk Center hvor Daniel Vincent Pedersen var entrepriseleder

Dobbelthus hvor Daniel Vincent Pedersen 

var entrepriseleder
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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
�		 	17. sept. fyraftensmøde  

med personale, hvor Helle som er 
ergoterapeut kommer og fortæller 
om ergonomi og hvodan man bru-
ger kroppen i vores arbejde.  Hol-
des på Orkideen kl. 18.30 - 21

�		 	24. nov. Julestue  
på Orkideen kl 14-17

Kontakt lauget på tlf. 30 69 63 80

K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E           K U R S E R  2 013

Kursusafdelingen

LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK ELLER RING PÅ TLF. 9936 4740

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. 

MÅLRETTEDE KURSER
- FOR DIG OG DINE ANSATTE

IT-KOMPETENCER 1.DEL

OFFICEPAKKEN

FRA IDÉ TIL TRYK MED CS5

IT-SUPPORTER / SUPERBRUGER

EKSEMPLER PÅ KURSER

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

ØKONOMI
Vil du vide mere om bogføring, økono-
mi og regnskab? Vores økonomikurser 
findes på mange niveauer. 

GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB

BUDGETTERING

ÅRSREGNSKAB

NAVISION C5

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

LEDELSE
Vejen til god ledelse går via uddan-
nelse. Med en lederuddannelse styr-
ker du både din faglige og personlige 
udvikling.

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE

PROJEKTLEDERUDDANNELSE

ØKONOMI FOR LEDERE

VÆRDIBASERET LEDELSE

ENGELSK

TYSK

INTENSIVE SPROGKURSER

ANDRE SPROG - RING GERNE!

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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Virksomheden pbang++  og dens in-

dehaver er allestedsnærværende. Per 

Bang må siges at være blandt top-

kandidaterne til en titel som Nordjysk 

Netværker Nummer 1: 

Virksomheden fungerer som sekre-

tariat for to erhvervsnetværk: Arctic 

Business Network med 90 medlemmer 

og Erhvervsnetværk 9220, der omfat-

ter 60 virksomheder og uddannelses-

institutioner i det østlige Aalborg. 

Pbang++ centrerer dog om kernekom-

petencen - rekruttering af speciali-

ster, mellemledere og håndværkere til 

private og offentlige arbejdspladser i 

Nordjylland og i Grønland. En lands-

i brændpunktet 
Per Bang rekrutterer specialister og håndværkere i 
det nordjyske og til Grønland og samler trådene i 
to erhvervsnetværk  

delsforankret search og selection virk-

somhed, hvor både kunder og kandi-

dater oplever at blive godt behandlet. 

Lyder det gammeldags i disse engel-

ske buzz-word tider? Måske, men det 

virker.  

Grønland som niche
Da virksomheden etableres i 2007 

rekrutterer den udelukkende til den 

private sektor, men som årene går, 

vokser andelen af offentlige kunder. 

Kundegruppen omfatter virksomheder 

som Aalborg Havn, Mekoprint og en-

treprenørvirksomheden Arne Ander-

sen, Vrå. I Grønland eksempelvis MT 

Højgaard og Sermersooq Kommunes 

boligselskab Iserit. 

Per Bang vibrerer af energi i sine 

samfulde 1 meter og 67 centimeter. 

Med kontakter til nordjysk erhvervs-

liv blandt andet baseret på mange år 

som salgschef hos Sonofon, får han 

konstant ideer til hvem, der kan have 

gavn af at møde hvem. Og hvem, der 

egner sig til kulturen hos en af rekrut-

terings-virksomhedens kunder.  

Det veludbyggede netværk, fokuserin-

gen på rekruttering i to afgrænsede 

geografiske områder og den fleksibili-

tet, der præger mindre virksomheder, 

gør pbang++ til en veletableret niche-

virksomhed i en branche, hvor store 

spillere ellers dominerer.  

Per Bang på besøg 

hos tømrersjak.
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- det siger sig selv

Tegn pension og få selv-
stændiges tryghedsdækninger*
for 331 kr/md**

Kom godt fra start på www.pfs.dk eller 
kontakt os på 33 93 86 00 og info@pfs.dk

* Sundhedssikring, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom, invalidesum, 
livsforsikring og ægtefælleforsikring. ** Efter skat ved marginalskat på 52,4%
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