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De unges uddannelse,

et hjertebarn
der bliver klemt

Den faglige uddannelse af fremtidens 

håndværkere er således ikke blot et 

hjertebarn, men også en tradition. Til 

håndværkets fremme og til samfun-

dets udvikling. Perspektivet var og er 

langsigtet, og det er med stor bekym-

ring, Aalborg Haandværkerforening 

følger den aktuelle udvikling. Inden 

for de seneste ti år er tilgangen til er-

hvervsuddannelserne faldet fra 30 til 

18,4 % af en ungdomsårgang. Det er 

et politisk mål, at andelen i 2025 igen 

er oppe på de 30 %, men manglen på 

faglært arbejdskraft er allerede be-

gyndt at sætte sit præg på det nordjy-

ske erhvervsliv. Om nogle få år vil der 

mangle anslået 30.000 faglærte alene 

i Nordjylland.

I det forgangne år er der sket et skred 

i den politiske erkendelse af den al-

vorlige situation. Enhver politiker med 

respekt for sig selv producerer debat-

indlæg om nødvendigheden af en øget 

tilgang til erhvervsuddannelserne. 

Aalborg Haandværkerforening er ikke 

alene i sin kamp for, at flere unge væl-

ger håndværkervejen. Alligevel er til-

strømningen til de almene gymnasier 

stigende, og kun nogle få politikere 

med indflydelse tør tale om en direkte 

regulering af tilgangen til de to retnin-

ger efter afsluttet folkeskole.

Tvært imod kan vi konstatere di-

rekte benspænd for udviklingen af 

erhvervsskolerne – og dermed de-

res tiltrækningskraft. Hvor mange af 

”forkæmperne” argumenterer f.eks. 

med, at en industritekniker opnår 

en højere livsindkomst end en cand.

phil i filosofi? Samtidig er erhvervs-

skolerne underlagt de 2 % i ompriori-

teringsbidrag – penge, der er hårdt 

tiltrængte i udviklingen af under-

visningen – og dermed tiltræknings-

kraften.

Som et resultat af trepartforhand-

lingerne mellem politikerne og ar-

bejdsmarkedets parter er der indført 

en ny strategi for etablering af 10.000 

ny praktikpladser. En kombination af 

pisk og gulerod. Resultatet er noget 

makværk. Administrativt besværligt 

for mestre og virksomheder. Efter vor 

mening straffer den ny ”Praktikplads 

AUB” de virksomheder, som i forve-

jen tager mange lærlinge og beløn-

ner dem, der hidtil har unddraget sig 

deres ansvar for uddannelsen af de 

unge.TECHCOLLEGE i Aalborg havde 

forud for de igangværende forløb en 

fremgang i elever på 5 % og lå 8 % 

over landsgennemsnittet. En af for-

klaringerne kan være, at DM i Skills i 

2017 blev holdt i Aalborg med 52.000 

besøgende. Også i det arrangement 

var Aalborg Haandværkerforening 

synlig.

Mødet med folkeskolen
2017 var året, da håndværkerforenin-

gens tilbud om besøg af gæstelærere i 

folkeskolen, blev ændret markant. Nu 

er det Aalborg Kommunes erhvervs-

playmaker, der administrerer ordnin-

gen, og i stedet for mestre er det nu 

lærlinge, der kommer ud på skolerne 

og fortæller 7. og 8. klasserne om glæ-

den ved håndværket. Tilbuddet er 

blevet overordentligt godt modtaget i 

skolerne, men effekten kan først aflæ-

ses på fordelingen af optaget på gym-

nasier og erhvervsskoler. 

Vi håber det bedste og glæder os 

over, at vi er med til at gøre hånd-

værkeruddannelserne synlige.

De unges uddannelse er og bliver Aalborg Haandværkerforenings hjertesag. Sådan 
har det altid været; Allerede  1849 – året efter foreningens stiftelse – blev vi en 
del af ledelsen i den daværende ”søndagsskole”, og da Aalborg Tekniske skole 
24., januar 1872 rykkede ind i egne lokaler på Østeraa med 208 elever, var Aalborg 
Haandværkerforening blandt initiativtagerne og bidragyderne.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening

- fortsættes side 4 
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Det samme er vi med den årlige legat-

fest. I år var det Håndværksrådets di-

rektør, Ane Buch, der holdt festtalen, 

da næsten 150.000 kr. blev uddelt i le-

gater. Hendes budskab til festens delta-

gere var direkte: ”I bliver en efterspurgt 

vare”.

Nyt repræsentantskab
Efter grundigt forarbejde og med assi-

stance fra Håndvæksrådets chefjurist, 

Peter Andersen, undergik foreningens 

repræsentantskab i 2017 en markant 

forandring. Siden 1871 har repræsen-

tantskabet været ”et bindeled mellem 

bestyrelsen og generalforsamlingen”, 

og tiden var nu inde til at justere både 

sammensætning og funktion. Nu udpe-

ger de syv laug/mesterforeninger, som 

er kollektivt medlemmer af Aalborg 

Haandværkerforening hver et medlem, 

Aalborg Haandværker Sangforening 

et medlem og generalforsamlingen to 

medlemmer for en toårig periode.

”Det ny repræsentantskab” med 10 

medlemmer skal fungere som et ståen-

de udvalg i foreningen og komme med 

forslag til aktiviteter og til erhvervs-

politiske initiativer af betydning for 

medlemskredsen. Det første år er i no-

gen udstrækning gået med at finde sig 

til rette med de ny, definerede opgaver. 

Foreningens bestyrelse har store for-

ventninger til et slagkraftigt forum, 

 fortsat fra side 5... som også kan øge kendskabet til for-

eningens virke i et bredere forum.  

Den første markante ændring af re-

præsentantskabets funktion er, at 

det ikke længer varetager den over-

ordnede godkendelse af foreningens 

regnskab, men udelukkende har en 

indstillende funktion i forhold til  

generalforsamlingen som Aalborg 

Haandværkerforenings øverste myn-

dighed.

Aalborg – vor by
Aalborg Haandværkerforening er re-

præsenteret i Aalborg Erhversråd og 

er således tæt på kommunens 

bemærkelsesværdige udvikling med 

mange ny arbejdspladser og med næ-

sten 1.000 ny iværksættere på et år.  

Men der var også malurt i bægeret: 

Dansk Byggeris erhvervsanalyse 2017 

placerede Aalborg som nr. 77 blandt 

landets 98 kommuner. 2016 ind-

bragte en plads som nr. 91, og ikke 

mindst forbedringen af sagsbehand-

lingstider og en øget tilgængelighed 

for aflevering af erhvervsaffald ligger 

bag fremgangen.

Dansk Industries ”Lokalt Erhvervs-

klima 2017” havde Aalborg som nr. 

69 (nr. 60 i 2016). På  sagsbehandlin-

gen var Aalborg nr. 79.

Placeringen på de to ranglister er 

ikke imponerende. Noget tyder på, 

at mange af de medvirkende i spør-

geskemaundersøgelserne retter pilen 

nedad. Der kan være berettiget kri-

tik, men vi skal i Aalborg også blive 

bedre til at fokusere på de positive 

elementer. Som erhvervschef Tonny 

Thorup sagde i et interview i vort 

blad: ”Der er forskel på at prale og 

at tale pænt om”.

Plads til at mødes
Aalborg Haandværkerforening er 

først og fremmest en erhvervspo-

litisk forening. Vi har ingen ønsker 

om at fremtræde som en ”eventfor-

ening”, men vil nogle gange om året 

indbyde alle medlemmer til arran-

gementer af social/underholdende/

videnformidlende karakter.

Den 3. april holdt vi det årlige borg-

mestermøde, hvor Thomas Kastrup- 

Larsen fortalte om Aalborgs ud-

vikling ud fra overskriften ”Infra-

struktur og fremkommelighed”. 20. 

september havde vi besøg af den af-

gåede direktør fra Aalborg Kongres 

og Kultur Center, Ernst Trillingsga-

ard, der fortalte om sit møde med 

”stjernerne”. Ved samme lejlighed 

var der præsentation af ophængnin-

gen af en væsentlig del af hans bil-

ledgalleri, som er blevet hjemløst 

ved hans pensionering og i fremti-

den vil være et fast, dekorativt ind-

slag i Håndværkerhuset. 14. oktober 

var der som sædvanligt udsolgt til 

”Sild & Jazz”, og 1. november var der 

andespil. 7. februar i år var der ud-

solgt til et besøg på Aalborg Museum 

under titlen ”Aalborg og verden”.

Generalforsamlingen var også skiftedag 

i håndværkerforeningens bestyrelse. 

Efter fire år som bestyrelsesmedlem-

mer ønskede Finn Lange og Henrik Tho-

mas Pedersen at udtræde, og på forslag 

fra bestyrelsen blev to ny valgt uden 

modkandidater.

På sin 68 års fødselsdag blev Henrik He-

delund ”forfremmet” fra sin suppleant-

post til medlem af bestyrelsen. Han har 

en baggrund som elektriker og elektro-

installatør og har i mange år undervist  

       på tekniske skole. Fra 1978 til 1991 

på den tekniske skole i Aars og efter-

følgende på Aalborg tekniske Skole/

TECHCOLLEGE som underviser, vej-

leder og igangsætter på Ungeind-

satsen. Henrik Hedelund er nu også 

Aalborg Haandværkerforenings tov-

holder på gæstelærerprojektet i fol-

keskolen.

Den anden nyvalgte er tømrerme-

ster Peter Berg-Mortensen. Han er 

medindehaver i tømrer- snedkerfir-

maet Frede D. Nielsen, i bestyrelsen 

for den nordjyske afdeling af Dansk-

Byggeri og medlem af Vækstforum 

Nordjylland.

Generalforsamlingen godkendte 

også, at foreningens repræsentant-

skab udvides fra 10 til 11 medlem-

mer. Den ledige plads indtages af 

Kristen Langkjær, som er bestyrel-

sesmedlem i Nibe Erhvervsråd. Med 

en baggrund som cand.merc. og tid-

ligere formand for Nibe Boldklub er 

Kristen Langkjær partner i Marsk 

Marketing i Nibe.

To ny i bestyrelsen
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        2018 
   30. maj kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde    

   13. Juni kl. 17.00 
Borgmestermøde�            

   20. juni kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde 

   29. august kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   26. september kl. 16.30  
Bestyrelsesmøde

   13. oktober kl. 13.00 
Frokostjazz

   7. november kl. 19.00 
Andespil                            

   29. november kl. 18.00 
170 års stiftelsesfest  
i Papegøjehaven        

 Øvrige medlemsarrangementer 
annonceres senere elektronisk.

AKTIVITETER 

2018
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Det er 75 år, siden Aalborg By-Orkester 

for første gang gav koncert i Aalborg 

Haandværkerforenings store sal på 

Østeraa. I 1953 flyttede det til den ny-

opførte Aalborghallen, og i dag holder 

det som Aalborg Symfoniorkester til i 

Musikkens Hus.

Som indledning på generalforsamlin-

gen fortalte musikchef Jan Kvistborg 

om orkestrets lange rejse; fra et min-

dre symfoniorkester til dagens stan-

dard med 65 fuldtidsansatte musikere 

fra 16 nationer og til positionen som et 

af Danmarks bedste symfoniorkestre.

Med navneskiftet fra Håndværksrådet 

til SMVdanmark er der sket en tyde-

lig markering af, at Danmark nu har 

fået en organisation, der varetager alle 

små og mellemstore virksomheders 

interesser – efter hidtil mest at have 

været kendt som en klassisk håndvær-

kerorganisation.

Vicedirektør Jacob Brandt fra SMVdan-

mak deltog i Aalborg Haandværker-

foreninges generalforsamling og for-

talte om den strategiske baggrund for 

Håndværksrådets navneskift.

-Det ny navn fortæller tydeligt, hvem 

vi er, og at vi er en organisation, der ar-

bejder for alle brancher blandt de små 

og mellemstore virksomheder. Når vi 

arbejder for samtlige SMV, står vi også 

med et stærkere politisk mandat, og 

med en forventet vækst i medlemstal-

let kan vi også øge aktivitetsniveauet 

på landsplan, sagde Jacob Brandt.

De 40 lokale industri- og håndværker-

foreninger er organisationens talerør, 

og SMVdanmark ønsker at styrke til-

knytningen ved at bakke yderligere op 

om de lokale interesser. Det vil bl.a. 

ske gennem tilbud om aktuelle arran-

gementer og kurser; centralt tilrette- 

     lagt og lokalt afviklet. 

-Det er helt unikt, at en by af Aalborgs 

størrelse har sit eget symfoniorkester 

og i en kvalitet og på et aktivitetsni-

veau, der er med til at brande Aalborg, 

fortalte Jan Kvistborg. Sammen med 

den fremragende akustik i Musikkens 

Hus er orkestrets kvalitet med til at 

trække berømte dirigenter og solister 

til byen.

At orkestret har international gennem-

slagskraft fremgår blandt andet af, at 

der var 75 ansøgere fra hele verden til 

en enkelt ledig stilling som violinist.

Jacob Brandt lagde ikke skjul på, at han 

anser Aalborg Haandværkerforening 

som en ”demonstrationsforening” i 

bestræbelserne på at skabe synergief-

fekt mellem den landsdækkende orga-

nisation og de lokale foreninger. Som 

Hvis nogen troede, at Aalborg i tidli-

gere tider udelukkende var beboet af 

hjemmmefødinge uden kenskab og 

kontakt til den øvrige verden, blev de 

klogere, da de besøgte Historisk Muse-

ums udstilling ”Aalborg i verden”. Be-

søget var arrangeret af Aalborg Haand-

værkerforening, og med 30 deltagere 

var der udsolgt til rundvisningen. Bag-

efter var der hyggelig sammenkomst 

med snitter i Håndværkerhuset.

Helt siden stenaldertiden har Aalborg-

området været i kontakt med den store 

verden, og formålet med udstillingen 

”Aalborg i verden” er at vise, at en me-

get stor del af de varer, som er blevet 

handlet i Aalborg,

på den ene eller anden måde har deres 

oprindelse i udlandet. Udstillingen er 

opbygget som en forretningsgade, og i 

udstillingsvinduerne er der tidstypiske 

varer – hentet fra museets magasiner.

-Musikerne har en passion for at spille 

musik – at levere varen og give pub-

likum en kæmpeoplevelse. Ikke blot 

til koncerterne i Musikkens Hus, men 

mange andre steder i byen. Vi er i gang 

med at legitimere os over for helt ny 

målgrupper, for vi vil være hele byens 

og landsdelens orkester. Derfor er det 

også en stor glæde, at Aalborg Symfo-

niorkester i stadig højere grad bakkes 

op af erhvervslivet, sagde Jan Kvist-

borg.

han sagde: ”Vi vil i SMVdanmark være 

med til at gøre det attraktivt at være 

medlem af fællesskabet i Aalborg Ha-

andværkerforening” og har en tro på, 

at samarbejdet også virker den anden 

vej”.

Orkestret, der gør Aalborg stolt

Foreningen for alle SMV

”Aalborg i verden”

”Aalborg i verden” er en 
udstilling, der kombinerer 
forretningsvinduer med varer 
fra hele verden med informa-
tive plancher og historiske 
informationer
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet 
Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau.

Som medlem af Aalborg Haandværker- 
forening får du et gratis formøde, og klar  
besked på din juridiske udfordring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 22 advokater, der bl.a. har  
følgende arbejdsområder:

 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret
 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret
 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret
 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte
 Køb og salg af virksomheder

Se mere på www.vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller 
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr. 
46 92 92 00 for et uforbindende møde med 
oplysning om, at du er medlem af Aalborg 
Haandværkerforening.”

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Frede Skrubbeltrang var medlem af for-

eningen i 53 år. Om indmeldelsen har 

han selv fortalt, at den skete på krav fra 

hans kommende svigerfar, der mere end 

antydede, at giftermålet med hans dat-

ter, Anna-Lise, kun kunne blive til no-

get, hvis Frede blev medlem af Aalborg 

Haandværkersangforening. Det blev han 

så 1. oktober 1965, og samtidig blev han 

medlem af Aalborg Haandværkerfor-

ening. Begge steder var han aktiv med-

lem frem til sit langvarige sygeleje.

Frede Skrubbeltrang blev valgt ind i hånd-

værkerforeningens bestyrelse i 1980. I 

1992 blev han medlem af repræsentant-

skabet og i april 1996 dets formand. Til 

sin død var han også foreningens general-

forsamlingsudpegede revisor.

I sit foreningsarbejde var Frede den myn-

dige diplomat. Når han satte sig et mål, 

bed han sig fast. Med sans for detaljer og 

med venlig stædighed var han en frema-

gende mødeleder. Venlig og med humor 

bragte han sine synspunkter frem, men 

kunne også blive skarp i replikken, når 

der var brug for det.

Frede var en veltrænet demokrat. Alle-

rede , da han og Anna-Lise 1. november 

1966 flyttede ind på Thulevej, blev han 

medlem af boligselskabet Limfjordens 

afdelingsbestyrelse. Siden blev han afde-

lingsformand og i april 2007 organisati-

onsformand i Limfjorden. Da Limfjorden 

og Østparken fusionerede til VivaBolig i 

2009 med 4.000 lejemål blev Frede admi-

nistrationsfællesskabets første formand, 

og bestred posten til sin død. Frede var 

også medlem af AN-TV’s repræsentant-

skab og i Realdanias forum for almene 

boliger i Danmark.

Som boligforeningsformand svingede 

Frede Skrubbeltrang spaden, når der blev 

taget første spadestik til ny afdelings-

byggerier. Også på det område var han 

velkvalificeret; som inkarneret koloniha-

vemand og i bestyrelsen for den nordjy-

ske afdeling af kolonihaveforbundet var 

han i træning med jordarbejdet. Sammen 

med Anna-Lisa flyttede han om somme-

ren ind i den velplejede kolonihave, der 

også kom til at danne ramme om det go-

de familieliv med de to døtre.

Thulevej var omdrejningspunktet, og som 

så mange andre fra kvarteret spillede Frede 

også fodbold i den nærliggende klub B52. 

At han også der satte sit præg, fremgår af, 

at han som 22-årig i 1965 blev udnævnt af 

klubben til ”Årets kammerat”.

Da Frede Skrubbeltrang som 15-årig gik ud 

af skolen, blev han ansat hos Ikast Betonva-

refabrik og var der i 47 år, indtil han i sep-

tember 2007 blev pensioneret. Som ansvar-

lig for firmaet logistik oparbejdede han et 

stort kendskab til produkter og kunder, og 

det var respektindgydende, når han på ste-

det jonglerede med hovedregning forud for 

pakningen af lastbilerne med kundeordrer.

På Aalborg Haandværkerforenings general-

forsamling 28. april 2011 blev Frede Skrub-

beltrang udnævnt til æresmedlem. I sin tale 

til ham sagde foreningens formand, Svend 

Aage Suhr, bl.a.: ”Vi belønner dig ikke blot 

for dit medlemskab gennem 46 år, men især 

for dit store engagement i foreningens liv. 

Du er altid villig til atgøre en indsats, og 

med dine personlige notater fra de 46 år har 

du i den grad styr på Aalbvorg Haandvær-

kerforenings udvikling og trivsel”.

Vi kommer i Aalborg Haandværkerforening 

til at savne Frede. For hans menneskelige 

egenskaber og for hans mangeårige indsats 

i foreningens tjeneste.

Æret være Frede Skrubbeltrangs minde.

Da Frede Skrubbeltrang blev 
udnævnt til æresmedlem i april 
2011, havde malermester Poul 
Eriksen allerede været æresmed-
lem i 11 år

Frede er død
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Legathyldest og familiefest
Aalborg Haandværkerforeningens 
årlige legatfest i byrådssalen er 
ikke blot en hyldest til de dygtige 
unge. Den har også udviklet sig 
til lidt af en familiefest.
De 20 legatmodtagere blev 
bakket op af ikke blot deres 
arbejdssteder og mestre, men 
også af den nærmeste familie, 
så der var 170 par hænder til at 
deltage i klapsalverne.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-

Larsen, bød velkommen til ”den stolte og 

gode tradition” og fortalte, at en god del 

af det seneste års 6.000 ny arbejdsplad-

ser i kommunen er skabt inden for hånd-

værksfagene.

-Uddannelsen med kombinationen 

af hænder og hoveder betyder meget 

for Aalborgs udvikling, og vi vil ar-

bejde for, at endnu flere vælger at tage 

en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt 

for ikke blot at bevare de traditionelle 

håndværksfag, men også for at skabe 

fremtidens iværksættere, sagde borgme-

steren bl.a.

En af festens deltagere, Christian Hel-

weg, returnerede komplimenterne, da 

borgmesteren havde overrakt kommu-

nens iværksætterpris til ham på vegne 

af projektet ”Urban City” med dets fokus 

på bæredygtighed og social ansvarlig-

hed.

 Reportage fra legatfesten: Poul Krabbe     Foto: Michael Bo Rasmussen /Baghuset Pressefoto

Aalborg Tømrer- og Murer-
laugs oldermand, Jens Peter 
Nielsen, uddelte legater til 
murer Laust Blaabjerg 
Nielsen og tømrer Michael 
Thomas Pedersen

Aalborg Haandværker-
Sangforening holdt 
traditionen i live og 
bidrog til den gode 
stemning.
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Legathyldest og familiefest
-Jeg flyttede først til Aalborg fra Aarhus 

for fire år siden og havde inden da også 

oplevet København. Her i Aalborg har jeg 

mødt muligheder i et godt samspil med 

Aalborg Kommune og BusinessAalborg.  

Det er en fornøjelse at være i en by, der 

giver plads og rum til aktiviteter som 

vore, sagde Christian Helweg.

Uddelingen af de mange legater blev 

suppleret med musikalsk underholdning 

i ”manegen” – byrådssalens midte. 

Aalborg Haandværker-Sangforening un-

der Arne Muncks direktion bidrog med 

fem sange.  

Fra miljøet omkring KUL Nordkraft og 

som studerende på MGK Nord’s rytmi-

ske linie kom singer/songwriter Daniel 

Joy, akkompagneret af Thomas Nor-

mann. De velklingende popsange fik og-

så et aktuelt strejf, da sangeren fortalte, 

at hans første EP udsendtes to uger ef-

ter legatfestens koncert.

Blandt aftenens gæster var også vice-

direktør Jakob Brandt fra SMVdanmark, 

der var kommet til Aalborg for person-

ligt at opleve legatfesten som Aalborg 

Haandværkerforenings årlige flagskib. 

Det var i øvrigt tredje gang inden for 

kort tid, Jakob Brandt var i Aalborg for 

at repræsentere organisationen, der ar-

bejder på at samle alle landets små og 

mellemstore virksomheder i et tæt sam-

arbejde med de lokale industri- og hånd-

værkerforeninger.

Daniel Joy og Thomas 
Normann underholdt i 
manegen

Oldermand Hanne 
Danielsen overrakte 
frisørlaugets legat til 
Maria Svensk Jessen
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GRATIS
RÅDGIVNING 
Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du 
at vide mere om fx virksomhedspraktik, 
mentorordninger for unge eller den nye 
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og 
netværkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fleksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet� Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, 
som vi hjælper med konkrete 
problemstillinger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et 
landsdækkende virksomhedsnetværk� 
Over 3�440 er medlemmer af 
VirksomhedsnetværkCabi, som 
afholder cirka 30 gratis arrangementer 
om året fordelt over landets fem 
regioner�

  Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 
5�000 medarbejdere abonnerer på  
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer, 
integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores 
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på 
telefon 8612 8855�

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C / 
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855 

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | Tlf. 9633 2211  |  www.amunordjylland.dk

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Tosprogede 

Arbejdsmiljø og energiforbedringer  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Kystens Perle STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000  Aalborg

Traditionel dansk mad 
også som take away

Vi har åbent hele året 
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS  
FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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-I har talent,
vilje og vovemod
-At I har modtaget priser og legater vi-

ser ikke blot, at I har talent. I har også 

vilje, vovemod og evnen til at gøre jer 

umage. Det vil uden tvivl bringe jer vi-

dere i jeres fremtidige job og fortsatte 

dygtiggørelse. Og der er brug for jer. 

Dygtige faglærte –som jer, der står her 

i dag – er  nøglen til at skabe vækst og 

velstand i Danmark.

Sådan indledte formanden for DI Aal-

borg, direktør Peter Rindebæk sin hyl-

dest til legatmodtagerne i byrådssalen; 

en hyldest, der med al ønskelig tydelig-

hed underbyggede, at ” det handler om 

at oversætte viden til produktion – og 

omvendt – og at hænderne ikke kan le-

ve uden hovedet, men at hovedet også 

har brug for sine hænder til at udføre 

og afprøve de gode ideer”.

-Vi skal blive meget bedre til at fortælle 

om, hvor stor betydning dygtige fag-

lærte har for at bevare og udvikle det 

samfund, vi alle kender og holder af. 

Det kan vi ikke bare gøre ved at fortæl-

le om mulighederne. 

Vi er nødt til at vise det, og det er netop 

det, I har bidraget til med jeres engage-

ment og dygtighed. I er de rollemodel-

ler, der kan vise andre, hvad de forskel-

lige erhvervsuddannelser handler om, 

hvor krævende og udfordrende de er, 

de mange muligheder, det giver, og den 

faglige stolthed, der følger med. Det 

har vi på alle måder brug for, hvis vi 

skal nå flere unge.

De er investeringen værd
-Vi skal også huske at sige tillykke til 

de virksomheder, som har givet disse 

superdygtige unge mennesker en mu-

lighed for at uddanne sig til det, de 

brænder for. De er en væsentlig årsag 

til, at vi har – og får – endnu flere dyg-

tige faglærte. Vi har brug for, at mange 

flere vælger en relevant erhvervsud-

dannelse, og at virksomhederne i end-

nu større grad står klar med praktik-

pladser til dem, understregede Peter 

Rindebæk.

Disse unge og deres uddannelseskam-

merater er jeres fremtidige faglærte 

medarbejdere – og måske kommende 

ingeniører og teknikere. De er investe-

ringen værd. Vær med til at uddanne 

endnu flere og opfordr jeres kolleger 

til også at komme ind i kampen om at 

være med til at uddanne fremtidens 

faglærte.

Skolerne skal udfordre eleverne
Peter Rindebæk sendte også en venlig 

hilsen til erhvervsskolerne:

-I kan også være stolte. Det må være 

noget af det bedste for jer at opleve, 

hvad undervisning og øvelse kan føre 

til. Det er afgørende, at I som skoler 

udfordrer alle jeres elever, for alle har 

en ret til at blive udfordret i forhold til 

deres potentiale. Jeres arbejde med de 

unge, der står her til legatfesten , sæt-

ter en tyk streg under, at det giver bo-

nus for hele samfundet at satse mere 

på det.

Et stort tillykke og særligt til jer lær-

linge og faglærte. Det er jer, vi har brug 

for ude i virksomhederne.

 Af Poul Krabbe

Formanden for DI Aalborg, direktør Peter 
Rindebæk holdt den inspirerende festtale



12

BLAD NR. 2 - 2018

Formand   
Mogens Kjeldsen

VVS-installatør  
Torben Hansen

Aalborg- og Nørresundby Malerlaug  
Morten Gadegaard

Aalborg Frisørlaug  
Hanne Danielsen

Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
Jens Peter Nielsen

Nibe Erhvervsråd  
Kristen Langkjær

Jan Blæsbjerg

Henrik Gertsen

Poul Krabbe

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Overvejer du at blive 
selvstændig?
Kom godt fra start med gratis og  
uvildig vejledning!

Du er specialist i dit fag! Hos BusinessAalborg kan 
du få et 360⁰ tjek på din virksomhedsidé, salg,  
finansiering, start tilskud mv. Vi tager altid 
udgangspunkt i din situation og dine behov. 

Hvert år hjælper vi mere end 500 godt på vej. 
Vores konsulenter har mange års erfaring med at 
rådgive selvstændige inden for alle brancher. 

www.aalborg.dk/nyvirksomhed

170 ÅRS  
STIFTELSESFEST
29. NOVEMBER 2018, KL. 18.00
Afholdes i Restaurant Papegøjehaven, Aalborg.
Reserver datoen allerede nu.

STIFTELSESFEST
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VI UDBYDER OGSÅ KURSER INDEN FOR:

WWW.AHKURSER.DK

NYT CENTER 
NY VIDEN 
NYE MULIGHEDER
Start her, hvis du vil opdateres på nyeste viden. I Center for Karriere og Uddannelse 
sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser og uddannel-
ser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

SPROG OG 
INTERNATIONALISERING

IVÆRKSÆTTERI

SALG OG KOMMUNIKATION

AKADEMI

FJERNUNDERVISNING

LEDELSE

IT OG ADMINISTRATION ØKONOMI OG REGNSKAB
Vi hjælper dig videre, uanset om du 
er nybegynder eller garvet IT-bruger. 
Hos os bliver du opdateret på den 
nyeste viden inden for et væld af 
IT-programmer.

Med vores kurser inden for økonomi
og regnskab lærer du og dine kolleger 
hurtigt at blive talknusere. Lær om 
regnskab og mere specifi kke emner 
som bogføring og økonomistyring.

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
3 ud af 5 vinder

Der er 124.993 gevinster på 205.000 lodsedler hver 3. måned
Den årlige præmiepulje er på over 128 mio. kroner

Der er milliongevinster hver 14. dag

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. 99 31 19 18 eller send en mail til:  
ik-sbu@aalborg�dk

VELKOMMEN TIL  
NYE MEDLEMMER
Tommy Larsen, Bagermester 
Frederikshavn

Peter Berg-Mortensen 
Frede D� Nielsen A/S, Aalborg
 
Thorsten Nord
Sanger, Hals

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har  
indgået samarbejdsaftale med  
revisionsfirmaet Beierholm. Aftalen  
giver vores medlemmer adgang til 
Beierholms ydelser.

Beierholm er blandt landets førende  
revisionsvirksomheder med 975 med-
arbejdere. I Aalborg er der ansat 165  
medarbejdere. 

Du kan også få hjælp til andre ydelser, f.eks.
 Revision
 Regnskab
 Bogføring
 Skat, moms og afgifter
 Etableringsvejledning
 Potentialevurdering af ny idé
 Budget
 Vurdering af finansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte
 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

Læs mere på beierholm.dk – eller  
ring på tlf. 98 18 72 00 til en af de  
to kontaktpersoner:

Statsaut. revisor 
Thomas Nic. Nielsen

Statsaut. revisor 
Jesper M. Møller

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Vandværksvej 2
9280 Storvorde
Tel: 8844 7799
kontakt@revision-plus.dk
www.revision-plus.dk

Som reklamebureau brænder vi for at 
skabe god kommunikation. Særligt den 
type der flytter kunder, holdninger og 
virksomheder. 

NOVAGRAF hjælper virksomheder med blive  
set, hørt og husket. Vi udvikler alt fra strategier,  
kreative koncepter, design, fortællinger og  
kampagner, så du og din virksomhed kan  
flytte jer…
 
Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at  
komme videre. Du kan også læse mere  
om os på novagraf.dk – eller ringe og høre 
mere på 9635 7777.

Novagraf A/S 
Lyngvej 3 
9000 Aalborg
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har  
mulighed for at benytte vore lokaler til 
visse arrangementer�
Kontakt formand Svend Aage Suhr på  
telefon 98 12 00 02, eller
email: info@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG FRISØRLAUG 
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 17. og 18. august: Sommerudflugt 
 26. oktober: Torskegilde
 6. december: Julefrokost

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

98 12 86 66
� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

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

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

Spar Nord Aalborg Erhverv   |   osteraa@sparnord.dk

Jeg hjælper gerne din virksomhed et 
skridt videre.
Rikke Kloppenborg, erhvervskundechef

Din virksomhed 
fortjener lokal 
handlekraft

Book et møde på 

96 30 26 70

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedke-
rentreprenør, storentreprenør
eller hovedentreprenør

 

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedker-
entreprenør, storentreprenør eller hovedentreprenør

Kaolinvej 8 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 60 12 80 00 · www.pallisgaard.dk 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

HUSK  
AT MEDDELE ÆNDRINGER 
i medlemsoplysninger til sekretariatet 
på e-mail� Info@aalborg-hvf�dk
Så hjælper du os og dig selv�
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 Af Poul Krabbe

Med Drop In Prisen hædrer Aalborg Kom-

munes Familie og Beskæftigelsesforval-

ting hvert år i samarbejde med Aalborg 

Haandværkerforening en virksomhed, 

der har ydet en særlig indsats for at 

hjælpe mennesker, der har svært ved at 

finde fodfæste på arbejdsmarkedet. I år 

overrakte rådmand Maj-Britt Iversen 

prisen til AB Catering Aalborg.

Erhvervsskolernes Forlag, PRAXIS, 

der udarbejder og formidler lære-

bogsmateriale til blandt andre er-

hvervsskolerne har siden 2010 uddelt 

to legater á 5.000 kr. til elever, der i 

særlig grad har vist talent og initia-

tiv. På forlagets vegne var det i år den 

netop afgåede direktør for Aalborg 

Handelsskole, Poul Søe Jeppesen, som 

overrakte legaterne til gourmetslagter 

Pernille Løvig Nielsen og gastronom 

Anna Schomburg Hansen. De to har 

det til fælles, at de bege er uddannet 

hos Slagteren & Kokken i Gistrup, og at 

begge var vindere ved DM i Skills 2018.

Drop In Prisen

PRAXIS legatet

xx
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Uden dygtige undervisere, ingen dyg-

tige unge mennesker. Sagt af Michael 

Johansson, direktør på TECH-COL-

LEGE, da han overrakte årets pris til 

murer-teamet og berettede, hvordan 

de fem undervisere har løftet murer-

uddannelsen fra at være en synkende 

skude til at være et flagskib med posi-

tive evalueringer fra både elever og me-

stre.

Med 10.000 kr. fra Torben Vejs Fond 

blev Kunsthåndværkerprisen ud-

delt for syvende gang til en kunstner, 

som i særlig grad har vist evnen til et 

kombinere håndværksmæssig kun-

nen med kreativt talent. Fondens 

administrator, advokat Jens Rye-An-

dersen, hyldede i år maleren og gra-

fikeren Esben Hanefeldt Kristensen, 

der blandt mange andre steder er re-

præsenteret på Aalborg rådhus med 

de 148 malerier, der danner grund-

lag for hans illustration af Saxos 

Danmarkskrønike.

Årets team på 
TECHCOLLEGE

Kunsthåndværkerprisen
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De glade modtagere af legaterne 
fra Aalborg Haandværkerforening, 
laugene og mesterforeningerne

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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MEDLEMSARRANGEMENT

Venlig hilsen BESTYRELSEN

TID: 
Onsdag den 13. juni 2018, kl. 17.00

STED: 
Håndværkerhuset, 
Kattesundet 20, 
9000 Aalborg

Foreningen er efterfølgende vært ved et let traktement.

Tilmelding: 
Tilmelding senest den 8. juni
På email: info@aalborg-hvf.dk

MØD BORGMESTEREN I FORENINGEN MED TEMAET:

Fremtidens innovative  
erhvervsplan i 

Aalborg Kommune

Thomas Kastrup-Larsen

Mødesponsor:
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 Af Poul Krabbe

tusind-
kunstner

Smeden der blev 

Knud Jensen ved essen i 
Håndværkerhusets sme-
deværksted og på det lille 
billede med sit svendestykke 
16. september 1958
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Knud har været mange steder. Med 

svendebrev som vogn- og beslagsmed 

har han skoet heste hos garderhusa-

rerne i Næstved, monteret hydrau-

likrør på Aalborg Værft, installeret 

skumslukningsanlæg på oliehavnen 

i Aalborg og været med til at opbygge 

Aalborg Sygehus Nord og generatoran-

læggene på den tophemmelige Reagan 

Vest. Under vejs fik han også autorisa-

tion som VVS installatør, og sammen 

med sin kone byggede han den villa 

på Heibergsvej i Vejgaard, som i 43 år 

dannede ramme om familielivet. I 22 

år var han reservebrandmand i Aal-

borg. Siden 1999 har han hver onsdag 

udfoldet sig som tusindkunstner på 

smedeværkstedet i Håndværkerhuset, 

og siden 2003 har han hver tirsdag ud-

foldet sit håndværksmæssige reper-

toire på Aalborg Forsvars- og Garni-

sonsmuseum. Nu er Knud Jensen 82 år 

og blev 8. maj udnævnt til ”Årets æres-

håndværker i Aalborg”.

Fundamentet til den håndværksmæs-

sige mangfoldighed blev lagt i Skel-

let ved Mou, hvor Knud Jensen blev 

født i 1936. Om vinteren gik han på 

husflidsskolen, hvor han bl.a. bygge-

de møbler, og da familiens gård ned-

brændte, deltog han i halvandet år i 

genopbygningen; som altmuligmand 

inden for murer-, tømrer og elektrike-

rområdet. Derfor blev der først tid til 

at komme i lære som 18-årig i 1954.

Rør og kaffemaskiner
Knud ville helst have været elektri-

ker, men da han ikke kunne finde et 

lærested, hvor han også kunne bo, 

endte han hos smeden i Ferslev. De 

sidste af de tre læreår boede han dog 

hjemme i Skellet. En ny læredreng 

skulle rykke ind i værelset i Ferslev, 

og samtidig lev Knud udlånt til sme-

demesterens søn i Aalborg, der var 

mester inden form rør og blik. Her 

lærte han at installere varmeanlæg 

og fik også ansvaret for reparation og 

vedligeholdelse af de store italienske 

kaffemaskiner til Aalborgs to kaffeba-

rer. De skulle afleveres funktionsdyg-

tige kl. 6 om morgenen, og lærlingen 

bragte dem ud på den motorcykel, 

han i den tidlige morgen tilbagelagde 

turen fra Skellet på.

Som udlært fik Knud Jensen sit før-

ste job hos garderhusarregimentet i 

Næstved. Tiden gik med smedearbej-

de og med at holde regimentets 154 

heste velskoede. Efter 16 måneder på 

Sjælland gik turen til Aalborg, hvor 

vogn- og beslagsmeden skulle aftjene 

sin værnepligt på Fyensgades kaser-

ne. Siden deltog han også i ombygnin-

gen af kasernen til civile formål. Bl.a. 

skulle kakkelovnene på infirmeriet 

udskiftes med radiatorer.

På det næste ansættelsessted, i Nr. 

Tranders, blev Knud Jensen i en pe-

riode udlånt til nybygningsafdelingen 

på Aalborg Værft i en periode, og da 

han efterfølgende flyttede til Vejgaard 

Varme og Sanitet, kom han i 15 må-

neder til at arbejde på Aalborg Kom-

munehospital (i dag Aalborg Univer-

sitetshospital Nord). En onsdag op  til 

påske ringede Knuds bror på Sjælland 

for at spørge, om han ikke i påsken 

kunne komme over og hjælpe med at 

sætte en ny krumtap i en motor på 

Stigsnæsværket. Svaret var ja, og ved 

den lejlighed fik Knud sin luftdåb med 

rutemaskinen fra Aalborg til Køben-

havn.

Den opgave blev begyndelsen til ti års 

ansættelse hos broderen som service-

montør, inden turen gik videre til det 

store firma Enbom & Bladt i Aalborg. 

Her tog Knud Jensen autorisation som 

VVS installatør og blev funktionæran-

sat som mester i rørafdelingen. Det 

var i den periode, skumslukningsan-

lægget på oliehavnen blev opbygget, 

og blandt andre store opgaver var også 

nedlægningen af NATO rørledningen 

fra Frederikshavn og sydpå.

Husbyggeri og dieselmotorer
Under vejs var Knud blevet gift med 

Kirsten, og sammen havde de byg-

get huset på Heibersvej. Der kom også 

børn til, men faderen var stort set al-

drig hjemme. Så da han så en annonce 

fra H. Daugbjerg Dieselservice, slog 

han til og kom til at arbejde med die-

selmotorer og auto-el i firmaet på Reb-

slagervej de følgende 20 år.

Næste stop var hos Tulip i Bonnesens-

gade i Aalborg, hvor arbejdet i 11 år 

bl.a. bestod i at servicere og vedlige-

holde marketingafdelingens udlej-

ningsmateriel. Knud Jensens sidste 

arbejdsplads blev hos Royal Greenland 

i Østhavnen, hvor han i to og et halvt 

år var fast aftenmekaniker.

I 1999 – efter 45 år på arbejdsmarke-

det – gik Knud Jensen på efterløn og 

blev aktiv i Metals seniorafdeling. Det 

var gennem den, han lærte Håndvær-

kerhuset at kende. Ganske vist gik han 

glip af en rundvisning sammen med 

de øvrige seniorer, men onsdagen ef-

ter mødte han alene op i værkstedet. 

Og onsdagen efter og så fremdeles. I 

dag er der otte på smedeværkstedet, 

som mødes fast hver onsdag, og Knud 

kan også finde på at møde andre dage, 

når værkstedet har travlt med opga-

ver. Med sin varierede baggrund er 

han en tusindkunstner, der skaber løs-

ningen inden for hele spektret af sme-

deopgaver. Samtidig er han som dygtig 

fotograf leveringsdygtig i et årligt ka-

talog over begivenhederne.

-Jeg har godt nok ikke kedet mig, for 

jeg har fået lov at prøve alle sider af 

mit håndværk. Der har været mange 

sjove og udfordrende opgaver, og det 

er der stadig i Håndværkehuset og på 

garnisonsmuseet. Mit liv har været en 

lang uddannelse for selv at få det bed-

ste ud af enhver ansættelse og enhver 

opgave, siger Knud Jensen.

Borgmester Thomas Kastrup-
Larsen overrakte prisen som 
årets æreshåndværker til 
Knud Jensen
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GULD
        til bageren

Indenfor de seneste 150 år er svendeprøver i bager- og konditorfagene kun 14 gange 
blevet belønnet med fagets guldmedalje. 9. februar i år opnåede Amanda Axelsen 
den sjældne hæder, da hun sammen med sit svendebrev fik overrakt guldmedaljen 
på TECHCOLLEGE. 

Amanda Axelsen modtog højdespringer-
legatet af Aalborg Haandværkerforenings 
bestyrelsesmedlem Søren V. Nielsen og 
foreningens formand, Svend Aage Suhr



23

Inden da havde bagerlærlingen fra 

Horne scoret et 12-tal i både den 

skriftlige og den praktiske del af 

svendeprøven, og Aalborg Haandvær-

kerforening har nu suppleret hæde-

ren med titlen ”Årets Højdespringer” 

og et legat på 10.000 kr., sponseret af 

Varelotteriet.

Til den syv og en halv time lange 

svendeprøve med opgaver inden for 

seks bagerdiscipliner havde Amanda 

Axelsen valgt temaet ”Kolonihave”.

-Jeg har ikke nogen kolonihaveerfa-

ring, men for mig er det noget typisk 

dansk; et hyggeligt sted, hvor man-

ge friske råvarer er samlet, fortæller 

Amanda, der bl.a. anvendte Jordbær, 

ribs, hvidløgsspirer og skovsyre i sine 

løsninger.

Aldrig kedeligt
Om valget af netop bageruddannelsen 

siger den 25-årige guldvinder, der har 

været i lære i Centerbageriet i Frede-

rikshavn – og fortsat er ansat:

-Jeg kan godt lide at være kreativ og at 

arbejde i et fag, hvor der er fart på og 

aldrig kedeligt. Under vejs har jeg op-

levet, at jeg nok også er lidt af en kon-

tolfreak. Jeg vil helst det hele selv og 

har en tendens til at knokle igennem.

Det er især inden for kageområdet, 

Amanda Axelsens kreative sans for 

smag og det færdige resultats ude-

ende slår igennem. I Frederikshavn er 

hendes signaturkage blevet et scoop. 

Det er en fromagekage på en linse-

dejsbund med ristede mandler, med 

hvid chokoladefromage, citroncreme 

og jordbær-/ribsmarmelade. Men brød 

med surdej er også blevet et af hen-

des specialer.

Mange kunder er traditionsbestemte 

i deres valg af kager, så nytænkning 

kan være lidt op ad bakke. Men de 

er blevet bedre til at købe andet end 

brunsvigere; er mere åbne for at prø-

ve noget nyt.

-Vi kan meget mere
Amanda Axelsen er stolt af sit hånd-

værk:

-Med håndværket som ballast kan vi 

meget mere, end det bakeoff-brød su-

permarkeder og tankstationer byder 

ind med. Derfor vil jeg også gerne væ-

re med til at lære håndværket videre 

og til at vække interesse hos andre, 

som måske tænker på at blive bager 

eller konditor.

Nu har hun fået muligheden for at læ-

re fra sig. Hun har lige fået ansvaret 

for en lærling. Det går allerede nu så 

fint, at de to taler om sammen at stil-

le op til den store konkurrence ”Årets 

Kage” næste år i København.

For Jette Larsson, der sammen med 

sin mand, Tommy, er indehaver af 

Centerbageriet, ”Amandas guldme-

dalje ikke den helt store overraskelse: 

Jeg har været sikker på, at hvis en af 

vore lærlinge nogen sinde skulle opnå 

en guldmedalje, ville det blive Aman-

da. Hun er en ekstremt omhyggelig 

håndværker og meget kreativ”.

For TECHCOLLEGE er Amanda 

Axelsens guldmedalje den anden i 

rækken. I 2017 opnåede Annemette 

Langthjem tilsvarende hæder.

9. februar bestod Amanda 
Axelsen sin svendeprøve som 
bager på TECHCOLLEGE 
med guldmedalje
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Urban 
City  
– en ny by  
for iværksættere

 Af Poul Krabbe
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En tidligere remise i Aalborgs godsbaneområde er ved at blive omdannet 
til Aalborgs nyeste ”rugekasse” for iværksættere. Der er plads til 13 
virksomheder, og hver af dem råder over en campingvogn som fast lokale i 
den 600 m2 hal på Hjulmagervej 58. Projektet er navngivet ”URBAN CITY”, 
og profilen er bæredygtg med fokus på socialt ansvar. I forbindelse med 
Aalborg Haandværkerfornings legatfest 8. maj modtog Urban City  
”Aalborgs iværksætterlegat for unge håndværkere”.

Urban City er etableret som et ”dat-
terselskab” af den socialøkonomiske 
virksomhed ”Råt og Godt”, der er na-
bo til den ny iværksætterby og bakker 
den op med både administrativt fæl-
lekontor og en madordning. I Råt og 
Godt er der beskæftiget 12 unge, som 
ad den vej finder en udviklende plads 
på arbejdsmarkedet. De har bl.a. 
fremstillet møbler til det udendørs 
loungeområde ved Musikkens Hus, 
pallemøbler til garderobeområdet i 
Aalborg Kongres & Kultur Center og 
indretning af et område i KUNSTEN’s 
skulpturpark.

Alt, der tjenes ind gennem produkti-
on og projekter, anvendes på de unge 
i Råt og Godt; til uddannelse, oplevel-
ser og madordning.

AT AFPRØVE IDEERNE
-Man kan sige, at Urban City er en 
aflægger af Råt og Godt, og at der er 
en synergieffekt. Den væsentligste 
forskel er, at Urban City primært fo-
kuserer på unge iværksættere, som 
under etablerede forhold og til en lav 
husleje kan afprøve deres ideer og få 
en erfaring i selve det at være iværk-
sættere, fortæller Christian Helweg, 
der som ejer og leder af Råt og Godt er 
manden bag det ny initiativ.

Christian Helweg har en baggrund, 
som set i bakspejlet er skræddersyet 
til de to projekter og deres socialøko-
nomiske perspektiver: Uddannet i In-
ternational Business fra Copenhagen 
Business School og efterfølgende an-
sat i Tivoli i København og siden ud-
dannet som socialpædagog.

-Mens jeg var i Tivoli og brugte min 
CBS-uddannelse der, fandt jeg ud af, 
at jeg vil arbejde med noget, der gør 
en forskel og ikke blot løbe hurtigt for 
andre. Det er ikke alle unge, der har 
det let ved at skulle tage hul på vok-
senlivet. De to remiseprojekter i Aal-
borg er med til at give nogle af dem 
oplevelser og erfaringer som en bal-
last, inden de vælger i den virkelige 
verden.

Urban City blev efter langvarige for-
beredelser og indgåelse af lejeaftaler 
officielt indviet 5. maj. Det er ikke alle 
værkstedspladser og campingvogne, 
der er udlejet fra dag 1, men Christian 
Helweg er fortrøstningsfuld: Det krea-
tive iværksættermiljø i Aalborg blom-
strer, og remisen på Hjulmagervej 
kan blive den fysiske ramme for ny 
ideer og for det fællesskab, der i sig 
selv kan være med til at give ide’erne 
luft under vingerne.

Christian Helweg sætter samtidig et 
ekstra perspektiv på Urban City:

-Jeg forestiller mig, at de 13 iværksæt-
tervirksomheder også kan rumme en 
praktikant hver. At udsatte unge uden 
eksamenspapirer kan forberede sig 
til ”det virkelige liv” og finde inspira-
tion til at gå i gang med en uddannel-
se. Oplevelsen af at være en del af et 
uformelt iværksættermiljø og at være 
vidne til, hvordan ideer kan blomstre 
og omsættes til virkelighed er i sig 
selv inspirerende

Christian Helweg på hjemme-
bane i Urban City og i byråds-
salen, hvor bogmester Thomas 
Kastrup-Larsen hyldede ham 
med Aalborgs iværksætterlegat

25
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander-
ledes 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 visitkorthjemme side fra 
kr� 4500, + 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 ydel ser på 
www.hv-nord.dk

 GÅ VINDERVEJEN

Kæmpestort tillykke til vores elever og deres mestre:

Frederik D. Pedersen, automatiktekniker hos DamGaard Automatik

Samuel Birk, flisemurer hos Lund & Staun

Mads Dyrberg Bundgaard, grafisk tekniker hos Polyprint

Pernille Løvig Nielsen, gourmetslagter hos Slagteren & Kokken i Gistrup

Anna Schomburg Hansen, smørrebrød og catering hos Slagteren og kokken i Gistrup

Nicoline Rohmann Håkansson, repectionist hos Comwell Hotel Aarhus

Ud over de seks guldmedaljer fik vi fem 2. pladser og tre 3. pladser.

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

Vi er stolte over vores dygtige elever, som har gjort TECHCOLLEGE til skolen med 
flest Danmarksmestre ved DM i Skills 2018. Hele seks guldmedaljer blev det til!

Skæremanden.dk
v/ Tommy Funke
Tofthøjparken 10
9280 Storvorde
Tlf.: 60 91 43 79
www.skaeremanden.dk
info@skaeremanden.dk

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.

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 og Varelotteriet. Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomheds-
overdragelse” til familie eller andre, kan du 
få nyttige informationer og hjælp ved at 
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

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� 

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�

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRIUCN 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
• PBA i Energimanagement - 1½ år

• Produktionsteknolog - 2 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 Digtal 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 FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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