
Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 14. marts 2021

Går 100 kilometer 
om ugen 6Side

26Side

Leo og Ludwig  
holder takten

Stig lægger arm  
med USA for 
3. gang 12Side



Garvet campist får 
sin første vogn

Brian Lidegaard er vokset op med camping, men han har aldrig før haft en campingvogn

Mens Kong Vinter knap havde slup-
pet sit tag i Nordjylland, ankom en helt 
særlig Knaus campingvogn til Jysk Ca-
ravan Center i Støvring. I manges øjne 
var vognen måske ikke noget særligt. 
Men i Brian Lidegaards optik var den 
hvide Knaus Sport på ladet af auto-
transporteren noget helt specielt, for 
selv om han nærmest er opflasket med 
camping fra barnsben og arbejder i et 
firma, der forhandler campingvogne, så 
har han aldrig ejet en selv. Ikke før nu.
- Som barn var jeg på ferie med mine 
forældre i deres camp-let. Som vok-
sen har jeg med min familie kørt med 
camp-let på ferier primært i Danmark, 
men også i Østrig, men nu har jeg en-
delig fået min første campingvogn, 
en Knaus 500 KD Sport. En rigtig god 
vogn med en god komfort, og med 
varme i vognen har vi mulighed for at 

campere endnu mere også i ydersæso-
nerne, understreger Brian Lidegaard, 
der er chef for tilbehørsbutikken i Jysk 
Caravan Center i Støvring, og derfor har 
masser af viden om camping, mulighe-
der og tilbehør.
- Vores nye vogn er indrettet med en 
siddegruppe, forældresoveværelse og 
værelse med to køjesenge til vores to 
børn på et og fire år. I vognen er der 
selvfølgelig køkken, toilet og bruser. 
Desuden har vi bl.a. tilkøbt fortelt og 
en ekstra sikkerhedspakke med bl.a. et 
elektronisk stabiliseringssystem, der 
umærkeligt griber ind, hvis camping-
vognen skulle begynde at slingre, for-
tæller Brian Lidegaard.

Tilbehør
Men for nybegyndere er det ikke nok 
at investere i en campingvogn eller 
teltvogn. Mulighederne for at tilkøbe 
udstyr er nærmest uendelig, tilpasset 
både tegnebog og behov – det sidste 
stiger typisk med tiden, når man opda-

ger flere og flere sider a campinglivet.
- Rigtig mange investerer i en såkaldt 
mover, der en elektronisk løsning for 
dem, der ønsker at slippe for at trække 
og skubbe campingvognen på plads. 
Med en mover monteret på vognen og 
en fjernbetjening er det muligt at diri-
gere vognen på plads, let og effektivt. 
Mange investerer også i en internetan-
tenne. I vores moderne højteknologi-
ske samfund er det svært for de fleste 
at undvære adgang til internettet. De 
voksne kan streame film om aftenen, 
mens børnene kan underholde sig med 
spil, men på en plads med wifi er der 
kamp om signalet, når mange efter-
spørger adgangen til cyberspace på én 
gang. Med en internetantenne er man 
ikke afhængig at logge på den samme 
mast som naboen, antennen rækker 
nemlig ud til både den næste og næste 
igen, så det er muligt at få en langt hø-
jere hastighed.
- Desuden vælger de fleste at investe-
re i en startpakke med komplet bestik 

og service. Mange køber gryder, lette 
havestole og et let bord, der sparer på 
totalvægten, forklarer Brian Lidegaard, 
der nu er klar til sammen med familien 
at trille ud i det danske land i den sprit-
nye Knaus.

Book plads i højsæsonen
- Vi skal helt sikkert ud på nogle småtu-
re her i foråret og til sommer, og så har 
vi booket fast plads på campingpladsen 
ved Jesperhus i to måneder, fordi det 
er et helt perfekt sted med to små børn.
- I ydersæsonerne er det praktisk aldrig 
et problem at få plads på de danske 
campingpladser, mens det i højsæso-
nen i juli er nærmest umuligt, hvis man 
ikke har booket plads i forvejen. En god 
investering er at købe ACSI Camping 
Card, som giver en ganske betydelig 
rabat på 3700 pladser i hele Europa 
udenfor højsæsonen. Her vil der tit 
være 50 pct. eller mere at spare på op-
holdet, siger Brian Lidegaard.

Af Niels Henriksen

Nina og Brian Lidegaard med døtrene Marie og Ellen foran familiens første campingvogn.
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Batavus Palermo E-go

I ALT PR. MD.

694,-
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Genesis E1
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389,-

MBK 
Genesis 2

I ALT PR. MD.

186,-

Winther 

Genesis E2

I ALT PR. MD.
542,-
I ALT PR. MD.
542,-

Batavus Palermo E-Go
Kun 694,- pr. md. i 36 mdr. 
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 24.999 kr. Prisen omfatter 22.999 kr. + Fri BikeSmart-
serviceaftale på 3.000 kr. over 36 mdr. via. Betalingsservice. Samlerabat på 1.000 kr.*

Winther Genesis E1
Kun 389,- pr. md. i 36 md.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 13.999 kr. Prisen omfatter 12.999 kr. + Fri BikeSmart-
serviceaftale på 3.000 kr. over 36 mdr. via Betalingsservice. Samlerabat 2.000 kr.*

MBK Genesis 2 - Fås også i damemodel

Kun 186,- pr. md. i 36 mdr. 
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 6.699 kr. Prisen omfatter 6.199 kr. + Fri BikeSmart-
serviceaftale på 1.500 kr. over 36 mdr. via Betalingsservice. Samlerabat på 1.000 kr.*

Winther Genesis E2
Kun 542,- pr. md. i 36 md.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 19.499 kr. Prisen omfatter 17.999 kr. + Fri BikeSmart-
serviceaftale på 3.000 kr. over 36 mdr. via Betalingsservice. Samlerabat på 1.500 kr.*

®®

AL SERVICE 
INKLUDERET 2 FAST BELØB HVER

MÅNED I 36 MDR. 3 NY CYKEL HVERT 2. ÅR
Fri BikeSmart-cyklen købes retur, 
når du køber en ny over 36 mdr.1

Hobrovej 42B · 9000 Aaborg · Tlf. 98 11 65 00 // Strandvejen 11 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 11 65 00 // Fiskergangen 10 · 9900 Skagen · Tlf. 98 44 12 14
Testrupvej 8 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 15 44 // Thistedvej 48 · 9400 Nørresundby · Tlf. 98 17 37 53 // Lille Torv 3a · 7700 Thisted · Tlf. 97 92 03 23 // www.fribikeshop.dk 

KIG FORBI BUTIKKEN OG SE ALLE VORES FRI BIKESMART CYKLER!
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Hos Specialtandlægerne Budolfi Plads er de specialister i implantater og kæbekirurgi, 
og siden klinikkens opstart har målet været at yde kirurgi med empati.

I hjertet af Aalborg ligger Specialtand-
lægerne Budolfi Plads. Som den eneste 
tand-, mund- og kæbekirurgiske klinik i 
Nordjylland er de specialister i kæbeki-
rurgi med fokus på  implantatbehand-
ling, rodspidsoperation og fjernelse af 
vanskelige visdomstænder. 

Ferm i faget
Bag klinikken står Mette Marcussen, 
der med 25 års erfaring som tandlæ-
ge, er ferm i faget. Efter endt tandlæ-

geuddannelse satte 
Mette Marcussen 
kursen mod Grøn-
land, hvor hun ar-
bejdede i næsten 
10 år. Derefter kom 
hun ind på uddan-
nelsen som special-
tandlæge og arbej-
dede efterfølgende 
5 år på Aalborg Uni-
versitetshospital. 
Derudover har hun 
sideløbende arbej-
det med kirurgisk 

konsulentarbejde i privat praksis og i 
Den Kommunale Tandpleje i Region 
Nordjylland, hvilket har bidraget til ind-
sigt i faget fra mange vinkler. I 2018 for-
svarede hun sin ph.d. om bivirkninger 
til kræftbehandling i mundhulen.  

Drømmen om egen klinik blev til vir-
kelighed, da hun i 2019 kunne slå dø-
rene op til den første kæbekirurgiske 
klinik nord for Århus. Foruden Mette 
Marcussen består teamet af en kæbe-
kirurgisk sygeplejerske, to klinikassi-
stenter, en receptionist og snart også 
en specialist i rodbehandlinger.  

Tillid og tryghed 
Specialtandlægerne Budolfi Plads ud-
fører større indgreb i munden og kæ-
ben, som en almen prak-
tiserende tandlæge 
ikke ønsker at ud-
føre. Det gælder 
alt fra kirurgisk 
fjernelse af vis-
domstænder til 
større behand-
linger i fuld nar-
kose. 

For patienter-
ne, især de med 
tandlægeskræk, 
gør tanken 
o m 

operationer i munden mange nervøse. 
Derfor arbejder Specialtandlægerne 
Budolfi Plads ud fra missionen om at 
yde kirurgi med empati. 
- Patienten skal have den bedst mulige 
oplevelse, når de kommer til os. Der-

for bestræber vi os på at skabe en 
tryghed og ro omkring patienten, 
fortæller Mette Marcussen. 

Med en empatisk tilgang til kirur-
gi bliver patienten guidet gen-
nem hele forløbet. Det betyder 
også at der afsættes nok tid af 
til hver enkelt, så patienten fø-
ler sig set og hørt. 

- Vi tilbyder også akutte 
tider, og vi er dagligt 

tilgængelige for 
spørgsmål og 
sparring med 
de tandlæger, 
som henviser 
patienter til os, 
uddyber Mette 

Marcussen. 

Af Mathilde Nørgaard
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Vi tilbyder

elLyd
VelLyd Hørecenter

Vejgård Møllevej 3  ·  9000 Aalborg

☎ 2131 8558  ·  www.dinvellyd.dk

Er det blevet svært
at høre fjernsynet og
familien?

• Gratis høretest og en uforpligtende snak om dine
hørebehov – vi kommer gerne på hjemmebesøg

• 14 dages GRATIS prøveperiode
• Ingen ventetid og altid skarpe priser

Hos VelLyd kan du bruge dit offentlige tilskud til
Oticon høreapparater – og få hjælp til at søge!

VelLyd hjælper 
dig til den rigtige 

høreløsning 
– hver gang!
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Besøg os - eller
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Kniber det med at høre 
familien og fjernsynet?

Få hjælp til en bedre hørelse 
allerede i dag - ingen ventetid!

Ring til Keld på
21 558 558 Høreapparater

fra kr. 0,-
Du får:

I 17 år har vi hjulpet folk til at høre bedre
og få større udbytte af livets lyde.

•  GRATIS høretest og en uforpligtende snak om dine hørebehov. 
Vi kører gerne på hjemmebesøg i hele Nordjylland uden beregning. 

•  30 dages gratis prøveperiode. 
Vi hjælper dig til den rigtige høreløsning - hver gang! 

•  Altid skarpe priser.

VelLyd Hørecenter

Vejgård Møllevej 3 . 9000 Aalborg
Nørregade 11 . 9330 Dronninglund

www.dinvellyd.dk
elLyd

@Oticon More

https://specialtandlaegernebudolfi.dk/
https://dinvellyd.dk/


MULTIFORM AALBORG     BÅDEHAVNSVEJ 11     9000 AALBORG     T:  +45 5364 2023

SÅ ENKELT 
OG SÅ UENDELIGT SMUKT

Når minimalisme virkelig lykkes, er mange ting gået op i en højere enhed. Form 6 er det levende bevis. Det snedkererede,  

personlige køkken, der har indrettet sig efter dit hjem. Køkkenet fås i mange træsorter og overflader. Linjerne er rene og  

gennemtænkte, og de synlige mellemlister fungerer som greb – enkelt og uendeligt smukt. Derfor kommer det til at stå  

i generationer. Nogen kalder det sustainability. Vi kalder det godt design. 
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W: MULTIFORM.DK

TRÆSORT:
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SINCE 1982
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Går 100 kilometer om ugen
Flemming Lyngø har skiftet sofaen ud med travesko og deler sine ture på sociale medier

Tænderne var årsag ikke til den vold-
somme hovedpine, som havde plaget 
Flemming Lyngø i et stykke tid. Det tro-
ede han ellers. Blodtrykket havde deri-
mod nået et niveau, hvor lægen fandt 
det nødvendigt at gribe ind. Recepten 
lød på blodtrykssænkende medicin og 
en anbefaling af at tage den 53-årige 
restauratørs livstil op til revurdering og 
smide nogle af de overflødige kilo.
- På en juleferie i Dubai i 2019 beslutte-
de jeg derfor at tage skeen i den anden 
hånd og investere i et par travesko. I ja-
nuar 2020 skiftede jeg sofaen ud med 
længere og længere traveture rundt i 
Aalborg og omegn, i Skagen, i skoven 
i Rold eller Hammer Bakker eller i Tver-
sted. De første dage var jeg helt smad-
ret i benene, men nu er jeg oppe på at 
gå cirka 100 kilometer om ugen, fortæl-
ler Flemming Lyngø på en frisk travetur 
på vej mod Egholm-færgen i Aalborgs 
vestby.

Minus 20 kg
Hovedpinen er forsvundet. Blodtryk-
ket er fint og normalt, og badevægten 
stønner ikke længere ved udsigten til, 

at den lange indehaver af Old Games 
Pub vil træde op for at lade sig registre-
re. Minus 20 kg lyder status på i øje-
blikket. Et fantastisk flot resultat som 
Flemming Lyngø dog gerne ser bliver 
endnu flottere med yderligere et vægt-
tab på 4-5 kg.
- Lagkagehuset har da også været nødt 
til at lukke en butik i Aalborg, griner 
han og erkender, at han er super glad 
for mad, ikke mindst en god kage, og 
et glas vin. De første måneder af det 
coronaplagede 2021 har dog mest budt 
på grønt, fisk og kylling på tallerkenen i 
privaten i Aalborgs midtby.
- Corona har været både en fordel og 
en ulempe for mig. En voldsom ulempe 
fordi jeg som restauratør ikke har fået 
lov at drive min forretning siden marts 
2020. En fordel fordi jeg derfor har haft 
tid at investere i mine traveture og en 
ny og sund livsstil, og jeg spekulerer 
da også over, hvordan jeg skal få tid 
til mine næsten-daglige traveture, når 
også restauranter, værtshuse og hele 
oplevelsesindustrien bliver åbnet op 
igen, siger han. Foruden at være inde-
haver af Old Games Pub på Ved Stran-
den er Flemming Lyngø også medlem 
af ledelsen af Rekom (Restaurations 
Kompagniet A/S), som er Skandinavi-
ens største nattelivskoncern med en 

halv snes restauranter og værtshuse 
alene i Aalborg.
Som ung var Flemming Lyngø ivrig og 
talentfuld angriber på Gug Boldklubs 
bedste fodboldhold, men de senere år 
har han praktisk talt ikke rørt sig. Som 
så også efterhånden var tydeligt.

DSB – De Stive Ben
- Da jeg begyndte at gå, opdagede jeg 
nye sider af Aalborg, og jeg lagde op-
slag fra mine ture ud på Facebook. Jeg 
har et meget stort netværk i Aalborg, 
men jeg havde aldrig forestillet mig, at 
så mange ville følge med på mine gåtu-
re, og flere og flere begyndte at spørge, 
om de måtte gå med. Også mennesker 
som jeg overhovedet ikke kender. 
Men jeg vil gerne have selskab på 
turen. Det er kun hyggeligt. Som 
regel er vi to, der går sammen, 
og så får vi snakket en masse 
og kommer til at lære hinanden 
at kende.
Efterhånden har gåturene 
taget om sig og er blevet til 
et fuldstændig ustruktureret 
gå-fællesskab, som Flemming 
Lyngø kalder for DSB – De Stive 
Ben. Alle kan blive en del af fæl-
lesskabet, hvis de altså består det 
faste optagelsesritual, som er en tur 

til Egholm, hvor opgaven er at finde 
den lokale trold. Hvis det lykkes, be-
lønnes indsatsen med et medlemskab 
af DSB.
- Min udvikling mod en ny og sund 
livsstil begyndte, fordi jeg skulle have 
styr på mit blodtryk, og fordi jeg gerne 
ville tabe mig. Nu er det et fællesskab, 
hvor vi dyrker walk’n’talk og kommer 
tæt på hinanden, samtidig med at vi 
jagter hastighedsrekorder. Den nyeste 
rekord er på 6,4 kmt, smiler Flemming 
Lyngø.

Af Niels Henriksen

Flemming Lyngø (th) inviterede sin gode ven Lars Hansen fra Odense med på tur til Egholm, hvor han officielt blev medlem af DSB – De Stive Ben.
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Danmarks største 
leverandør af diamantsmykker 

åbner i Blokhus

Oplev ægte håndværk, mærk stemningen og ikke mindst se  
guldsmedene arbejde i det åbne og indbydende værksted. 

Guldsmed og smykkedesigner, Jan Jørgensen har åbnet op for en unik mulighed 
for at se og følge guldsmedenes smykkefremstilling.

Her bliver I mødt af guldsmede, som dagligt producerer diamantsmykker til hele 
Danmark, samt til udstillingen i butiksdelen.

Vi producerer alle typer smykker, også unika, som laves efter eget ønske.  
Med eget støberi og smelte-esse i værkstedet, er der mulighed for at følge  

processen helt fra start til færdigt smykke.

Glæd jer til en særlig oplevelse i et spændende smykkeunivers.

Velkommen hos Jan Jørgensen

D E S I G N E D  A N D  H A N D C R A F T E D  I N  D E N M A R K  B Y  J A N  J Ø R G E N S E N - S I N C E  1 9 8 9

Følg os på

Oplev ægte håndværk, mærk stemningen og ikke mindst se 
guldsmedene arbejde i det åbne og indbydende værksted.

Guldsmed og smykkedesigner, Jan Jørgensen har åbnet op for en unik mulighed 

GRAND 
OPENING 

AF VORES NYE
FLAGSHIP STORE

I PÅSKEN

Springvandstorvet 4-6 · 9492 Blokhus · Tlf. 96170202 · www.janjorgensensmykker.dk
Butiksåbningstider: Tirsdag-lørdag 11.00-17.00, samt alle helligdage og hver dag i højsæson (uge 27-32).

Mulighed for at booke en aftale uden for åbningstiden.

https://janjorgensensmykker.dk/


Overnatning 
i naturen det nye sort

I 2020 overnattede næsten hver femte dansker i det fri - 39.000 bookede en nat på en af  
Naturstyrelsens lejrpladser i sommerferien

Corona og de reducerede muligheder 
for at rejse til udlandet har lokket dan-
skerne ud i naturen. Vi vandrer som 
aldrig før. Vi cykler, på landevejen eller 
på trails i skoven. Eller vi flytter sågar 
nattesøvnen ud under åben himmel. 
Interessen for at overnatte i de primi-
tive shelters er nærmest eksploderet, 
og en undersøgelse, som Friluftsrådet 
har fået gennemført af Kantar Gallup, 
viser, at næsten hver femte dansker 
har overnattet i naturen i 2020. Med 
usikkerheden om, hvorvidt vi i år får 
mulighed for at rejse til udlandet, er der 
formentlig ingen tvivl om, at det tal vil 
stige endnu mere i 2021.
Friluftsrådets tal bakkes op af Natur-
styrelsens opgørelse over bookinger af 
de offentlige teltpladser i sommerferi-
en 2020. Opgørelsen viser, at næsten 
39.000 danskere bookede overnatning 
på en af Naturstyrelsens lejrpladser i 
skolernes sommerferie. Det er en stig-
ning på mere end 12.000 bookninger 
sammenlignet med sommeren 2019. 
Hertil skal lægges de mange overnat-
ninger, som ikke er booket, samt fri telt-
ning i naturen der ikke er registreret.

99 pladser i Nordjylland
På VisitNordjyllands hjemmeside er det 
muligt at få et overblik over samtlige 

99 officielle shelterpladser i regionen. 
Samtidig fortælles om eventuelle faci-
liteter som toiletmuligheder og adgang 
til drikkevand på de forskellige pladser. 
Her angives en rute til shelters og for-
tælles om, hvad det er muligt at se og 
opleve i lokalområdet.
Shelters i Nordjylland kan være alt fra 
et lille hus, hvori der kan sove en fami-
lie på typisk 6-8 personer, til en større 
overdækning, hvor op til 30 personer 
kan sove overdækket og i ly for eventu-
el vind og regn eller flere mindre shel-
ters sat sammen typisk i en firkant med 
en eventuel bålplads i midten. 
At overnatte i shelter er en blanding af 
camping i telt og campingvogn. Man 
sover i en træhytte, som har en stor 

åben udgang, hvorfra man kan ligge og 
nyde en flot stjernehimmel. Der er na-
turligvis ikke den samme komfort, som 
ved mange af de andre overnatnings-
former. Men det er jo netop en stor del 
at charmen ved et shelter.
Nogle shelters kan bookes på forhånd, 

så man har fortrinsret til brugen af shel-
teret, men man kan også sagtens tage 
på en spontan shelter-tur i Nordjylland 
og tage ud til et shelter, som forhåbent-
lig er ledigt.
Ellers er der som regel ikke langt til det 
næste.

Regler
Ophold i naturen er ikke ansvarsfrit. Der 
er regler forbundet med brugen af shel-
ters, som man skal være opmærksom 
på. På de primitive overnatningssteder 
på Naturstyrelsens arealer kan shelters 
benyttes uden videre tilladelse. På øv-
rige arealer, det vil bl.a. sige private sko-
ve, skal man have tilladelse af ejeren 
først. For begge områder gælder det, at 
man må overnatte i et shelter i højest to 
nætter, medmindre andet er aftalt.
Derudover skal området holdes pænt 
og rent. Det vil sige, at brugeren selv 
skal sørge for, at der ikke ligger affald 
og lignende, og at man opfører sig an-
svarligt og med respekt for naturen.

Af Niels Henriksen
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I Bindslev, tæt op ad det gamle elværk og fisketrappen, er to shelterpladser. På den 
ene er der store shelters.

På pladsen er vand 
og en bålplads.

Mellem Astrup og Sindal er der en plads med tre shelters.

Gode råd 
•  Du kan sove gratis i langt de 

fleste shelters
•  Parkering i bil er kun tilladt 

ved skiltning eller 
hvis du har en tilladelse

•  Husk at tage dit skrald med 
hjem!

•  Du må gerne tage bær, frugt 
eller lignende med hjem til 
eget forbrug

•  Overvej om du har pakket det 
hele. 

•  Et liggeunderlag er guld værd 
og kan gøre en stor forskel. 

•  Tjek vejrudsigten, inden du 
tager afsted.

•  Find vej med et kort, som du 
med fordel kan downloade, 
så du har den offline på 
telefonen.

•  Download en 112 app, så 
hjælpen kan finde din præ-
cise lokation, hvis uheldet 
skulle være ude.

(Kilde: backpackerlife.dk)



Læger uden Grænser yder medicinsk nødhjælp 
- oftest til mennesker som ellers ikke ville få 
hjælp. Når katastrofen indtræffer, er Læger 
uden Grænser ofte blandt de første, der når frem 
med hjælp. I mange områder er vi den eneste 
lægehjælp overhovedet. Det er de nødlidendes 
behov, der styrer vores hjælp. Vi lader os ikke 
stoppe af landegrænser, men hjælper, hvor 
nøden er størst, uanset etnicitet, køn, religion 
og politisk overbevisning. 

En gave der giver liv 
Hos Læger uden Grænser modtager vi ingen 
penge fra den danske stat, hvilket gør at vi ikke er 
afhængige af politiske dagsordener. Til gengæld 

er vi dybt afhængige af privat støtte for fortsat 
at kunne hjælpe. Heldigvis vælger mange at give 
faste bidrag hver måned, og mange betænker 
også Læger uden Grænser i deres testamente. 

”Vi kan se, at mange mennesker, der efterlader 
en arv til deres nærmeste, samtidig har behov for 
at betænke en sag, som betyder noget for dem. 
Noget, som kan være med til at gøre en forskel 
for andre.” siger Malin Palmér, direktør i Læger 
uden Grænser Danmark. 

Behovet for humanitær hjælp rundt om i verden er 
svært at forudsige. Desværre er der dog ikke meget, 
der tyder på, at det bliver mindre med årene. Mange 
mennesker rundt om i verden vil også fremadrettet 
have brug for medicinsk nødhjælp. 

“Vælger du at betænke Læger uden Grænser i dit 
testamente, vil du være med til at sikre, at hjælpen 
kommer frem til de mennesker, som har mest brug 
for den – uanset hvor de er, og hvem de er. Du vil 
være med til at redde liv, som ellers kunne gå tabt. 
Det viser en grundlæggende omsorg for andre 
og det gør en stor forskel – uanset størrelsen af 
arven.” slutter Malin Palmér. 

Fritaget for boafgift
Velgørende organisationer er fritaget for den 
såkaldte boafgift til staten. Det betyder, at det 
beløb, der testamenteres til os, går ubeskåret til 
Læger uden Grænsers arbejde for mennesker i 

nød. Ved at oprette et testamente gør du samtidig 
mange ting lettere for dine pårørende. Med 
testamentet skal de ikke være i tvivl om dine 
ønsker for, hvad penge og arv skal bruges til.

Din vigtigste arving kan være en, du aldrig 
har mødt
Med en testamentarisk gave til Læger uden 
Grænser er du med til at give nødlidende 
børn og voksne håb – og en fremtid.

Arv udgør en vigtig del af de samlede 
bidrag til Læger uden Grænser. 

Hvis du overvejer at betænke Læger uden 
Grænser i dit testamente, kan du få gratis 
rådgivning og bistand til at udfærdige dit 
testamente hos Moltke-Leth Advokater. 
Kontakt Vibeke Samuelsen på telefon 33 11 
65 11. Alle oplysninger behandles fortroligt, 
og advokaten har tavshedspligt. Du kan også 
bestille vores arvefolder på arv@msf.dk 

Du kan læse mere om Læger uden Grænser 
på www.msf.dk 

”Vi ser det som et udtryk for en stor tillid 
og opbakning til vores arbejde, at være 
betænkt i et testamente” – Malin Palmér, 
direktør i Læger uden Grænser i Danmark.

Læger uden Grænser  •  Strandlodsvej 44, 2.  •  2300 København S  •  Tlf. 3977 5600 (mandag til fredag 09:00 - 16:00)  •  www.msf.dk 

DR Congo har i de sidste år været hærget af flere forskellige sygdomme 
på én gang. Midt i et ebolaudbrud blev landet også ramt af den største 

mæslingeepidemi i årtier. Læger uden Grænser har været til stede og hjulpet 
tusindvis af mænd, kvinder og børn med vacciner og anden humanitær hjælp. 

Her ankommer en sendning vacciner til Kwamouth i DR Congo. Læger uden 
Grænser har i 2019 og 2020 vaccineret flere hundredetusinde børn i landet. 

Læger uden Grænser er verdens 
største medicinske, humanitære 
nødhjælpsorganisation. Vores 
medarbejdere redder hvert år 
millioner af liv verden over. Vi 
hjælper ofre for krige, konflikter 
og katastrofer, men kæmper 
også for adgang til livsvigtig 
medicin og behandling. 

Læger uden Grænser:

Arbejder 
i verdens 
brænd-
punkter 

https://msf.dk/


Nørresundby apotek
Torvet 3 A

9400 Nørresundby
Telefon 98 17 19 44

Mail 092kn@apoteket.dk

Budolfi apotek
Algade 60

9000 Aalborg
Telefon 98 12 06 77

Mail: Budolfi@apoteket.dk

Aalborghus apotek
Grønlands Torv 10
9210 Aalborg SØ

telefon 98 14 06 11
Mail aalborghus@apoteket.dk

Reberbane apotek
Reberbansgade 25

9000 Aalborg
Telefon 98 12 33 11

reberban@apoteket.dk

Ved du, at dit lokale apotek også tilbyder udbringning 
af receptpligtig medicin, håndkøbslægemidler,  
vitaminer, hudpleje og meget mere.

Du har mange muligheder for på hverdage, at bestille din medicin og få den sendt 
hjem til din adresse – og ofte med udbringning samme dag.

Du kan kontakte apoteket pr. telefon, mail eller via apoteket.dk – se numre nedenfor.

Du kan bestille via apoteket-online.dk – find dit lokale apotek og send en bestilling. 

Din læge kan bede apoteket om at levere medicinen, ved at skrive en bemærkning på recepten.

På flere apoteker kan også bruge Apoteket to go – du bestiller fx pr. telefon –betaler med mobilepay, 
og apoteket bringer din medicin ud til din bil, når du kommer til apoteket.

Har du brug for mere information, og spørgsmål om priser for udbringning, kontakt da dit lokale apotek.

På Friplejehjemmet Bedsted Thy har nærvær og samvær med beboerne højeste prioritet

Tid er en af de vigtigste ingredienser, 
når vi vil prioritere samværet og nær-
vær med andre. Derfor er tiden afgø-
rende for medarbejderne på Fripleje-
hjemmet Bedsted Thy. De brænder 
nemlig for at være der for beboerne og 
have den tætte sociale kontakt. Og det 
kan kun lade sig gøre, hvis tiden er der.
- Hos os er beboerne i centrum. Vi er her 

for dem, og derfor er vi klar til at bruge 
den tid, der er nødvendig for, at vi kan 
have stjernestunderne med beboerne, 
så de føler, de får den opmærksomhed, 
de har brug for. Det kan være i plejen, 
hvor vi selvfølgelig udviser stor respekt 
for den enkeltes ønsker og behov. Men 
det er også i den daglige omgang med 
beboerne, hvor vi gerne tager på bus-
ture ud i lokalområdet så tit som muligt 
for at kigge på steder, som beboerne 
kender. Eller vi samles foran fjernsynet 
fredag aften med lækkerier, når der er 

VM-håndbold på skærmen, smiler frip-
lejehjemmets nye leder, Anne Katrine 
Berwald Lier.
- Vi har tid til det gode liv, fordi vi ved, at 
det giver god kontakt mellem beboer-
ne og personalet. Vi spiser eksempelvis 
sammen til frokost og om aftenen, så 
kvalitetstiden betyder også, at beboer-
ne er tæt på hinanden, hvis de ønsker 
det. Måltiderne er blandt vores hyg-
gestunder, hvor vi nyder den hjemme-
lavede mad fra vores eget køkken. Tit 
får vi beboernes livretter, og vi tror på, 
at ældre, der ellers kan være udfordret 
på appetitten, spiser mere og sundere, 
når vi giver os tid til at hygge os sam-
men, siger friplejehjemmets leder.
- På Friplejehjemmet Bedsted Thy læg-
ger vi afgørende vægt på at udvise me-

get stor respekt for den enkelte. Derfor 
tager vi også altid afsæt i den enkeltes 
livshistorie og værdier. Alle har natur-
ligvis krav på at blive behandlet med 
værdighed og med afsæt i individuelle 
behov, og det kan slet ikke gradbøjes. 
God tid til den personlige snak er en 
selvfølge og er med til at give tryghed 
hos både beboere og pårørende, som 
jo har været særligt udfordret under 
coronaen med kun ringe mulighed for 
besøg, påpeger Anne Katrine Berwald 
Lier, der også glæder sig over en ak-
tiv vennekreds og frivillige, der giver 
sig tid til at komme på 
friplejehjemmet for 
at være med til at 
skabe det gode 
liv.

Af Niels Henriksen

Tid til det gode liv

tiv vennekreds og frivillige, der giver 
sig tid til at komme på sig tid til at komme på 

https://www.apoteket.dk/
https://friplejehjemmet-bedsted-thy.dk/


- hvor livet leves...

Der har været stor søgning til Fripleje-
hjemmet Hesselvang i Hvalpsund, der 
startede i 2015. Friplejehjemmet blev 
startet som et alternativ til de o� entlige 
plejehjem. Hesselvang er et selvstæn-
digt plejehjem med egen bestyrelse og 
uden kommunale bindinger. Fra starten 
var det et klart mål, at dette plejehjem 
skulle sætte beboerne i centrum og 
respektere, at alle ældre har deres for-
skelligheder. Derfor er det personalets 
opgave at imødekomme de ønsker og 
behov, som den ældre måtte have, så-
ledes at den enkelte beboer kan bevare 
og udvikle sine kreative og praktiske 
færdigheder.

Dagligdagen er præget af et harmo-
nisk, trygt og overskueligt miljø i et 
værdifuldt og godt fællesskab, hvor alle 
bidrager med, hvad de kan, samtidig 
med at personale og frivillige i de dagli-
ge aktiviteter opmuntrer beboerne til at 
“fl ytte grænser” og få nye oplevelser, 
som vedkommende måske ikke troede 
var muligt.

I det daglige udmøntes disse intentio-
ner i følgende eksempler:
Har en beboer været B-menneske med 
lyst til at være sent oppe og sove længe 
den næste dag, så kan det forsat være 
sådan. På Hesselvang ændrer man 

personalets vagtskema, så det passer 
til beboernes dagsrytme.

Har en beboer et ønske om en besøgs-
oplevelse, så er udfordringen sjældent 
større, end det vil kunne klares ved at 
starte bussen og tage af sted.

Hesselvang har sit eget dyrehold med 
heste, geder, høns og masser af stue-
fugle. Har en ny beboer lyst til at tage 
sin hund, kat eller papegøje med, så kan 
det også lade sig gøre. Personalet bliver 
ved ansættelsen gjort bekendt med, at 
de skal være behjælpelige med pasning 
af dyrene.

For alle er måltiderne en væsentlig del 
af dagen. På Hesselvang indbydes be-
boerne til at være med til at tilberede 
maden. Det være sig lige fra dyrknin-
gen af grøntsagerne til forberedelsen 
af råvarerne til dagens måltider.

Et måltid dækker ikke kun behovet for 
at blive mæt. Det er også en samling, 
hvor man kan få noget at vide om hin-
andens liv, om samfundet og den vide 
verden. Man kan snakke om oplevelser, 
som er nye og ukendte men også om 
oplevelser, som man kan genkende. 
På Hesselvang spiser personalet sam-
men med beboerne. Dette gør, at både 

beboere og personale får et helt andet 
nært forhold end blot et plejeforhold. 
Måltiderne på Hesselvang er præget af 
hygge og en munter stemning. Det er 
vigtigt for  de ældre at spise sundt og 
tilstrækkeligt, og ved personalets tilste-
deværelse og hjælp opmuntres bebo-
erne til at tage en ekstra portion af den 
lækre mad.

Beslutningsvejen er meget kort på 
Hesselvang. Som udgangspunkt er en 
ny ide fra beboere eller personale til en 
aktivitet ikke en besværlighed men en 
mulighed, som bør afprøves.

Hesselvang er det første plejehjem 
i Nordjylland, der er certifi ceret som 
senioridrætscenter. Det vil sige, at be-
boerne tilbydes fysiske aktiviteter som 
krolf, siddegymnastik, seniormotion, 
erindringsdans, styrketræning, curling 
og mange andre fysiske aktiviteter.

I dette forår etableres endnu en aktivi-
tet som er særegen for Hesselvang, idet 
Hesselvangs Venner har fået en stor 
bevilling til etablering af en musikhave. 
Musikhaven bliver landets største til-
knyttet et plejehjem. Det frivillige korps, 
som er en uvurderlig hjælp i Hessel-
vangs dagligdag, glæder sig sammen 
med beboerne til at skulle musicere på 

de mange instrumenter, der opstilles 
langs stisystemet.

Ud af den meget store gruppe af bor-
gere, der var med til etableringen af 
Hesselvang, opstod støtteforeningen 
Hesselvangs Venner, der i dag består 
af omkring 300 medlemmer, og ud af 
dem er der omkring 40 entusiastiske 
frivillige. De er sammen med stedets 
meget dygtige personale en væsentlig 
del af stedets rygrad. Venneforeningen 
gør sit til, at hverdagen kan blive til en 
fest med nye tiltag og dejlige oplevel-
ser.

Hvis en ældre er visiteret til en plejebo-
lig, kan vedkommende ønske indfl yt-
ning på Hesselvang, lige meget hvor i 
landet man bor.

Et ophold på Hesselvang koster det 
samme som på et kommunalt pleje-
hjem. 

Yderligere oplysninger om livet på 
Hesselvang kan fås på følgende måde:
Plejehjemsleder Pia Nielsen kan træf-
fes på 23 62 77 20 eller 96 97 96 97.
Hjemmeside: 
www.hesselvang-friplejehjem.dk
På Facebook kan vi træ� es på 
Friplejehjemmet Hesselvang.

Et friplejehjem i særklasse

HESSE LVANG
FRIPLEJEHJEM

http://www.hesselvang-friplejehjem.dk/


Stig lægger arm med 
USA for 3. gang
Selv om forsøget på at cykle 5000 km på 12 døgn er glippet to gange,

giver cykelrytter fra Aalborg ikke op

I virkeligheden handler projektet ikke 
kun om at cykle fuldstændigt vanvittige 
5000 km på fuldstændigt vanvittige 12 
døgn. I virkeligheden handler projek-
tet om at vise andre, at det er muligt 
at sætte sig mål, selv om man har det 
svært og kan være stærkt udfordret 
på det personlige plan. Og at de mål er 
værd at forfølge.
Alvorlig sygdom var nemlig afsættet, 
da nu 61-årige Stig Nicolaysen satte 
sig for at deltage i verdens hårdeste 
cykelløb, Race Across America (RAAM) 
i 2016, hvor udfordringen lyder på at 
cykle 5000 km på 12 døgn, altså 12 
gange 24 timer. Hans søn Max blev 
i 2013 ramt af lymfekræft, og det var 

Max, der foreslog, at Stig og han skulle 
gøre noget sammen. Arbejde hen mod 
et mål, uanset hvor svært det måske 
kunne se ud. Og det var Max, der fore-
slog, at hans far skulle forsøge at kvali-
ficere sig til at deltage i RAAM, der har 
været afviklet de seneste 40 år.

171.046 km på cykel
- Sport har altid været en del af mit liv. 
Jeg kørte lidt i den lokale cykelklub. Et 
par gange om ugen, men jeg havde 
aldrig været i nærheden af det, der er 
nødvendigt for at have en chance for 
at gennemføre RAAM, smiler Stig Ni-
colaysen og ryster lidt på hovedet ved 
tanken. De seneste seks år har han kørt 
imponerende 171.046 kilometer på cy-
kel og føler sig både fysisk og mentalt 
klar til at lægge arm med den amerikan-
ske asfalt for tredje gang.
At deltage i et ekstremt hårdt cykelløb 

som RAAM kræver nærmest minuti-
øs forberedelse. Den fysiske form skal 
selvfølgelig være mere end i top, og 
derfor cykler Stig Nicolaysen mindst tre 

timer om dagen, eller noget der ligner 
omkring 100 km. Hver dag. Hvis vinter-
vejret driller, foregår turen inden dørs 
på hometraineren.

Af Niels Henriksen
Foto Nicholas Cho Meier

12



- Men det er selvfølgelig ikke kun mig, 
der skal være i topform, for jeg kan jo 
ikke gennemføre turen alene. Vi samler 
et hold på omkring 8-9 personer med 
hver deres kompetencer i form af admi-
nistration, logistik, mad og sundhed. De 
er ekstremt vigtige. Jeg skal sådan set 
bare sidde ude på vejen på min cykel.

Udgået to gange
Stig Nicolaysen deltog første gang i 
RAAM i 2016, men måtte efter at have 
tilbagelagt 3.858 km på under 10 døgn 
nødtvunget udgå, fordi han havde så 
heftig en sovende fornemmelse i den 
ene arm, at det ville uforsvarligt at køre 
videre.
Så tæt på målet, og der gik da heller 
ikke ret lang tid, før han, hustruen Dor-
te og Max blev enig om, at Race Across 
America skulle have et skud mere. Der-
for rullede Stig Nicolaysen den 11. juni 
2019 ud fra startbyen Oceanside i Ca-
lifornien mod nye 5000 km med lige 
landevej, bjerge i Colorado, stegende 
hede i to ørkener inden målstregen i 
Annapolis den 23. juni. Efter flere dage 
med hovedpine, vejrtrækningsproble-
mer, kvalme, fryse -og hedeture samt 
tiltagende siddesår måtte han den 16. 
juni hjælpes af cyklen. Grænsen for den 
mentale formåen var for længst over-
skredet, og nu sagde fysikken også 
stop. Han havde pådraget sig en vold-
som lungebetændelse, viste det sig, og 
kunne reelt ikke huske de sidste 5-6 
timer af løbet. Så alternativet til et stop 
var ikke eksisterende
For anden gang måtte Stig Nicolaysen 
konstatere, at verdens hårdeste cykel 

og han igen var to uforenelige størrel-
ser.
De fleste ville formentlig, nødtvunget, 
affinde sig med, at sådan er det nok. 
Jeg kan ikke gennemføre så hårdt et 
cykelløb.
Men ikke Stig Nicolaysen.
- Begge gange sagde jeg ”Nej, aldrig 
mere, og begge gange fik den beslut-
ning ikke lov til at stå ret længe, så nu 
forbereder vi os lige så stille mod RAAM 
2023, hvor jeg til den tid vil være fyldt 
63 år. Heldigvis betyder min alder, at 
jeg får en ekstra dag til at gennemføre 
turen, griner han.
- De fleste ville nok løbe skrigende væk, 
men dels er cykling og træning blevet 
mit liv - jeg er cykelcoach og personlig 
træner for en masse glade cykelama-
tører, som jeg kører med i 11 måneders 
forløb i mit firma Team Sundhedspe-
dellen, og dels har jeg svært ved at sige 
nej tak til en ekstrem udfordring. Jeg 
har cyklet 162 gange op ad Rebildbak-
ken på et døgn. Inklusiv cykelturen fra 
Alcudia til Sa Colobra og retur, har jeg 

cyklet 8,5 gange op ad den berygtede 
10 kilometer lange Sa Calobra-stigning 
på Mallorca på 12 timer. Jeg har cyklet 
2.100 km på fem døgn i Race around 
Ireland, så selvfølgelig skal jeg også 
give turen på tværs af USA en tredje 
chance.
- Sagen er faktisk, at rigtig mange andre 
end mig forsøger flere gange, før det 
endelig lykkes. Det handler nemlig om 
at samle erfaring. Altså, jeg skal selvføl-
gelig være i den perfekte træning, men 
holdet skal også være perfekt og fun-
gere perfekt, og vi har hen ad vejen be-
gået nogle fejl, som vi har identificeret, 
og som vi ikke begår igen. Derfor tror 
jeg også på, at vi med lidt held – for det 
skal også til - kan gennemføre i 2023, 
fastslår Stig Nicolaysen, der også peger 
på en tredje og vigtig årsag til, at han 
udsætter sig selv for de voldsomme be-
lastninger.

Svigerinde ramt af kræft
- Min kones søster er desværre ramt af 
både brystkræft og lymfekræft, og da 

Max’ kræftsygdom netop var afsættet 
til at køre med for første gang i 2016, 
og vi siden har indkørt og doneret i alt 
153.000 kr. til Børnecancerfonden, så 
er min svigerindes sygdom endnu en 
god grund til at sætte sig høje mål og 
nå dem.
Budgettet for det noget specielle road-
trip i USA ligger på omkring 500.000 
kr., som bl.a. dækker flybilletter til hele 
holdet, ophold i området i mindst et par 
uger til akklimatisering, leje af biler som 
specialindrettes til formålet og proviant.
- En halv million kroner er mange 
penge, og vi er allerede i gang med 
at skaffe sponsorer til projektet. Jeg 
har flere vigtige samarbejdspartnere, 
som bakker flot op, lige som jeg holder 
foredrag og arrangerer events, bl.a. i 
Haraldslund med indoorcycling. Ende-
lig er jeg meget heldig at blive bakket 
massivt op med alt det materiel, jeg har 
brug for, af den danske cykelproducent 
H. F. Christiansen, der har udviklet cy-
kelmærket Principia, samt den danske 
cykeltøjproducent Xtreme.
Race Across America følges massivt 
af cykelentusiaster over hele verden. 
Også af danske.
- Det er helt vildt så mange tilkende-
givelser, jeg får på sociale medier på 
turen. En af hjælperne fra holdet læser 
hver dag samtlige hilsner op, og ingen 
kan forestille sig, hvor stor betydning, 
det har for mig, når jeg sidder derude 
alene på cyklen. Det er helt vildt, un-
dersteger Stig Nicolaysen, der for alvor 
sætter turbo på forberedelserne seks 
måneder før afgang til Guds eget land.



Bestilling på 9894 5144 . info@hirtshalsturistfart.dk . www.hirtshalsturistfart.dk

HIRTSHALS TURISTFART Opsamling på alle ture i:   
Skagen, Ålbæk, Jerup, Frederikshavn, 
Sæby, Nørresundby, Aalborg, Hirtshals, 
Hjørring og Brønderslev.

MOLS BJERGE OG FRILAND, 
MANDAG DEN 19. JULI 
Tag med på en inspirerende og berigende tur til Mols, med 2 timers 
rundvisning på Friland ved Feldballe (kendt fra tv). Alternativ landsby 
med vægt på bæredygtighed, livsstil, gælds frihed og selvstændigt 
erhverv. Efter den medbragte frokost er fortæret venter en 3-4 timers guidet busrundtur i Mols Bjerge med 
en særdeles kompetent og medrivende biolog og naturvejleder, der på en let forståelig måde fortæller om 
Mols Bjerge og dets tilblivelse. Der serveres kaffe og rundstykker i bussen. Vi sørger for 1 madpakke med 1 øl 
eller vand til frokosten. På hjemvejen holder vi ved en hyggelig 
kro og får en 2 retters aftens menu. 

   Pris pr. person kr.....695,00 

2 DAGES TUR TIL 
DE SYDFYNSKE 
PERLER 
DEN 29.-30. AUGUST  
Oplev nogle af de Sydfynske Perler. Her ligger 
de fine seværdigheder på stribe i den fred-
fyldte natur. Veje snor sig langs kysterne forbi bindingsværkshuse og 
vejboder. Vi besøger øen Tåsinge med sine unikke landsbymiljøer, fynske 
haver, æbleplantager og karakteristiske herregårdslandskaber. Vi besøger 
Thurø den lille ø på blot 7,5 km2. Vi besøger Svendborg, byen med de 
majestætiske træskibe, hyggelige bindingsværkshuse og maleriske  
brostensgader. Vi skal på sejltur med veteranskibet M/S Helge, hvorfra  
vi kan opleve Sydfyn og Svendborgsund fra den smukkeste side.  
1. dag: I bussen nyder vi kaffe og rundstykker. Vi ankommer omkring 
middag til Bregninge Mølle som stammer fra 1711. Her nyder vi en  
Møllerens Frokostplatte og en kop kaffe inden vi mødes med den lokale 
guide, der tager os med på en guidet tur rundt på Tåsinge, Thurø og 
Svendborg. På Tåsinge  besøger vi bl.a. Tåsinge Museum som huser  
Elvira Madigans mindestue. Sidst på dagen tjekker vi ind på  hotel Ærø i 
Svendborg. Aftensmaden nydes på hotellet.  
2. dag: Efter et dejligt morgenmåltid pakkes bussen og vi begiver os til 
havnen, hvor vi går ombord på M/S Helge. Nyd den salte havluft med ud-
sigt til den smukke natur med skove, strande og de små hyggelige havne.  
Vi medbringer madpakke der kan nydes ombord på M/S Helge. Omkring 
middag anløber vi igen Svendborg og vi begynder turen hjemad.  

Pris pr. person i delt 
dobbeltværelse kr.     2025,00 

Tillæg for enkeltværelse kr. 300,00

FUR, TIRSDAG DEN 8. JUNI 
Turen går til Fur, den naturskønne ø med lyngklædte bakker og stejle 
skrænter af moler. Fur ligger midt i Limfjorden, er 22 km2 og har 800 
indbyggere. Der er færgeforbindelse fra Salling til Fur. Der har været 
mennesker på Fur i tusinder af år.  De mange gravhøje og bopladser 
vidner om en ø med stor aktivitet i oldtiden. På øens højeste punkt, 
hvorfra der er en fremragende udsigt ud over Limfjorden, er der flere gravhøje. 
Ombord på bussen serverer vi kaffe og rundstykker. Velankommet til Fur nyder vi en 2 retters middag på Fur 
Færgekro, der ligger lige ved havnen. Efter maden fortsætter vi på en guidet bustur, med lokal guide, rundt 
på den smukke ø og ser øens seværdigheder. Mætte af indtryk fra øen, vender vi tilbage til kroen, 
og får eftermiddagskaffe 
inden turen igen går hjemad. 
   Pris pr. person kr.  545,00 

SAMSØ, TIRSDAG DEN 22. JUNI 
Vel ankommet til Samsø mødes vi af den lokale guide der tager os med 
rundt på den smukke ø i Kattegat. Vi starter på sydøen, og hører en 
spændende fortælling om mange af øens 22 små byer og deres unikke 
historier. Samsø Gårdbutik med eget væveri og lokale produkter, bl.a. snaps 
besøges. Og mon ikke der er en lille smagsprøve. Frokosten nydes på Rest. 
Dokken i feriebyen Ballen.  Om eftermiddagen går turen til nordøen, hvor der 
venter en usædvanlig naturoplevelse ved Stavns Fjord og vi besøger Nordby 
med gadekær, klokketårn og bindingsværkshuse.  På hjemvejen drikker vi kaffe på færgen og spiser en 
2 retters aftens menu på en 
hyggelig kro. 

   Pris pr. person kr.  850,00

Inkluderet i prisen er: Kaffe, rundstykker, 
færge, 2 retters menu, guidet bustur, efter-
middagskaffe

Inkluderet i prisen er: Kaffe, rundstykker 
i bussen , færge, frokost, guidet tur, 
eftermiddagskaffe på færgen, 2 retters 
aftens menu

Inkluderet i prisen er: kaffe, rundstykker, 
rundvisning på Friland, madpakke med 
1 øl el. vand, guidet bustur i Mols Bjerge,  
2 retters aftens menu

Inkluderet i prisen er:   
Morgenkaffe og rundstykker.  
1 x overnatning i delt dobbelt-
værelse inkl. morgen-mad. 
1 x 2 retters menu samt kaffe 
på hotellet.  
1 x Møllerens platte inkl. 1 kop 
kaffe på Bregninge Mølle.
 

Lokalguide på Tåsinge, Thurø 
og Svendborg. 
1 x madpakke inkl.1 kildevand 
fra hotellet. 
Entre til Tåsinge museum.  
Sejlads med veteranskibet M/S 
Helge. 
Drikkevarer til maden er ikke 
inkluderet i prisen.

Hals Apotek
Torvet 5
9370 Hals
tlf. 9825 1013

Din medicin kan afhentes i en  dagligvarebutik 
nær dig samme  hverdag*, hvis vi har modtaget 
din  bestilling senest kl. 13.30 på apoteket:

Dagli’ Brugsen Hou  . . . . . . . kl. 15.15
Spar Asaa  . . . . . . . . . . . . . . . kl. 15.30
Dagli’ Brugsen Agersted  . . . kl. 15.45
Brugsen V. Hassing  . . . . . . . kl. 16.30
Spar Gandrup  . . . . . . . . . . . . kl. 16.45
Dagli’ Brugsen Ulsted  . . . . . kl. 17.00

*Forbehold for udsolgte varer og leveringssvigt

Råd til sundhed

Dronninglund Apotek
Slotsgade 64
9330 Dronninglund
tlf. 9884 2222

Hals Apotek
Havnegade 7A
9370 Hals
tlf. 9825 1013

Hjallerup Apotek
Søndergade 6
9320 Hjallerup
Tlf. 9828 2240

Hals Apotek
Torvet 5
9370 Hals
tlf. 9825 1013

Din medicin kan afhentes i en  dagligvarebutik 
nær dig samme  hverdag*, hvis vi har modtaget 
din  bestilling senest kl. 13.30 på apoteket:

Dagli’ Brugsen Hou  . . . . . . . kl. 15.15
Spar Asaa  . . . . . . . . . . . . . . . kl. 15.30
Dagli’ Brugsen Agersted  . . . kl. 15.45
Brugsen V. Hassing  . . . . . . . kl. 16.30
Spar Gandrup  . . . . . . . . . . . . kl. 16.45
Dagli’ Brugsen Ulsted  . . . . . kl. 17.00

*Forbehold for udsolgte varer og leveringssvigt

Råd til sundhed

Forhøjet blodtryk, 
astma, diabetes...
Har du lige fået konstateret en ny kronisk sygdom 
tilbyder apoteket en kort samtale om hvordan du 
skal tage din medicin.

“Medicinsamtale” - et GRATIS tilbud.
Fås kun på apoteket!

https://hhbusservice.dk/
https://www.apoteket.dk/


Fedme er en kronisk sygdom  
– opgør med fordomme
Fedme er en kronisk sygdom, hvor styringen 
af energibalancen og fedtdepoterne er i uba-
lance.
Vi ved, når man bliver overvægtig, sker der 
markante ændringer i appetitreguleringen. 
Det betyder, at man spiser mere, bliver mindre 
mæt og forbrænder mindre, hvorved vægten 
med tiden trods succesrige vægttab, ender 
med at stige. Man slås dermed mod sin egen 
biologi, og kampen bliver vanskeligere, jo  
ældre man bliver. 

Der er mange fordomme om overvægtige.  
Mange betragter svært overvægtige, som 
personer uden viljestyrke der blot skal tage 
sig sammen. Denne stigmatisering af de svært 
overvægtige, fører ofte til skyldfølelse over 
ikke at være i stand til selv at opnå et perma-
nent vægttab. 
Langt de fleste overvægtige har en lang histo-
rie med utallige diætkure, kurophold, coaching 
og medicin som medførte et vægttab i en 
periode, hvorpå kiloene vender tilbage. Det 
kaldes elevatorvægt, og betyder at man ender 
som svær overvægtig, trods utallige viljestærke 
forsøg på at tabe sig.

Fedme er farligt – det er en  
fedmeoperation ikke
Med stigende vægt og alder kommer følge-
sygdommene som type 2 diabetes, forhøjet 
blodtryk, slidgigt, smerter i bevægeapparatet, 
og markant øget risiko for cancer.  
Det betyder, at svært overvægtige dør 10-15 
år tidligere end normalvægtige og har en 
markant dårligere livskvalitet. Risikoen ved en 
fedmeoperation i dag er på linie med risikoen 
ved en galdestensoperation. Typisk tager en 
operation en times tid og man udskrives  
dagen efter.

Fedmeoperation – et nyt liv
Vi ved, at den eneste dokumenterede behand-
ling, der giver svært overvægtige et permanent 
vægttab, er en fedmeoperation. Operationen 
medfører markante ændringer i de appetit- 
regulerende hormoner og dermed efterfølgen-
de vægttab. 

Det er ikke en let løsning – men det betyder, 
at man kan tage nogle helt andre beslutning er 
om, hvad og hvor meget man spiser. Mange 
patienter bruger udtrykket ”jeg har fået et helt 
nyt liv” – og det forstår man godt, da overvægt 
påvirker alle aspekter af ens liv. 

På Privathospitalet Mølholm har vi siden 2007 
udført mere end 5.500 fedmeoperationer og  
har meget stor erfaring med behandlingen.

Forløb med fedmeoperation  
på Mølholm
Vores forløb varer 2 år, hvor man er i kontakt 
med et team af sygeplejersker, kirurger og  
diætister, da operationen ikke kan stå alene. 

”Det giver patienterne tryghed, at man er med 
hele vejen”, siger fedmekirurg Thorbjørn Som-
mer. ”Vi følger de internationale retningslinier 
for fedmekirurgi. 
Der er meget stor erfaring med de to fedme- 
operationer, der udføres idag i Danmark.  
Gastrisk Bypass har man udført i mere end  
50 år og Gastrisk Sleeve har man udført i  
15-20 år. 

Om man vælger den ene eller anden operati-
on afgøres ved individuel vurdering”.

Fedmeoperation giver 
et permanent vægttab

PATIENTOPLEVELSE 

JEG ER NU ET OVERSKUDS- 
MENNESKE
11 måneder efter sin fedmeoperation 
har May Britt tabt 40 kg. Kampen med 
utallige former for slankekure er 
heldigvis slut.

 SE FILMEN

GRATIS ONLINE INFORMATIONSMØDE

Kunne en fedmeoperation
være noget for dig?
Vi vil gerne invitere dig til et uforpligtende  
informationsmøde via Zoom,
ved Thorbjørn Sommer, fedmekirurg.

  TILMELD DIG GRATIS 
INFORMATIONSMØDE

GASTRISK BYPASS

FØR EFTER

GASTRISK SLEEVE

FØR EFTER

Spiserør

Tyndtarm

Lille ny 
mavesæk Gammel 

mavesæk

Tyndtarm 
der 

bypasses

¾ af mavesækken 
der fjernes

Nye 
mavesæk

GASTRISK SLEEVEGASTRISK BYPASS

Fedmekirurgisk Center

87 20 30 36
team3@molholm.dk

fedmeoperation.dk

www.molholm.dk

VEJLE
Brummersvej 1

7100 Vejle

AARHUS
Saralyst Allé 50
8270 Højbjerg
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Ren terapi hjemme i garagen
Anja og Per Møller fra Hjørring lever og ånder så meget for motion, at det er blevet deres levevej 

– under corona-nedlukning træner de i garagen

Træning er så stor en del af tilværelsen 
for Anja og Per Møller i Hjørring, at de 
besluttede at tage sagen i egne hæn-
der, da motionscentret blev lukket ned 
– igen – som følge af COVID-19. Parret, 
der har gjort motion til deres levevej, 
flyttede simpelt hen træningen hjem i 
den opvarmede garage.
- Det er ren terapi, understreger Per 
Møller. Han er 1. viceborgmester i Hjør-
ring, valgt for de konservative. Han har 
været virksomhedsleder i mere end 
20 år og begyndte at træne for alvor i 
Fitness World i 1993. Han løb sit første 
marathon i 1997, og siden er det blevet 
til flere løb på 42 km-distancen samt 
ironman.
For hans hustru, Anja Møller, har sport 
og fysisk aktivitet også altid været en 
del af dagsordenen. Hun spillede op-
rindeligt fodbold i Frederikshavn fI 
men måtte allerede som 19-årig opgive 
karrieren på grønsværen på grund af 
en knæskade. Med den rette træning 
lykkedes det for hende at opnå så stor 

muskelstyrke, at hun nu i stedet har ka-
stet sig over primært løb.
- Jeg løb mit første marathonløb i 2012 
10 måneder efter, at jeg fødte vores 
tvillinger, smiler hun.
Anja Møller har i 18 år arbejdet som 
pædagog men har vendt månedsløn-
nen ryggen for en selvstændig tilvæ-
relse i deres fælles firma Anja & Per, 
hvor parret tilbyder coaching i forhold 
til motion og kost, individuelt, for par 
eller større hold. De er 
således begge ud-
dannet certificerede 
personlige trænere, 
løbecoach og kostvej-
leder.
- Jeg tilbyder bl.a. 
bootcamps med 8-12 
ugers varighed, hvor 
vi typisk er 10-15 på 
et hold, eller duo-forløb 
med to deltagere eller in-
dividuelle forløb, fortæl-
ler Anja Møller.
- Vi oplever, at det gør 
en meget markant for-
skel for vores klienter, at 
de har en professionel 

træner tilknyttet. De opnår simpelt hen 
bedre resultater, fordi vi tager afsæt i 
det hele menneske. Det vil sige fysisk 
træning, mental træning og kost, påpe-
ger Per Møller.

Sæt et realistisk mål
- Vi er også med til at sætte et realistisk 
og opnåeligt mål for klienten. Et mål, 
der er opnåeligt, fremmer motivationen 
i modsætning til et urealistisk mål, som 
kan betyde, at klienten taber motiva-
tionen og måske 

endda giver op, supplerer 
Anja, der eksempelvis selv har sat 

sig som mål at løbe to halvmarathon 
om ugen.
Og for at kunne være rollemodeller 
for deres klienter gælder det om for 
Anja og Per Møller at være i top-
trimmet fysisk form. Når de ikke kan 
komme i Vendia Fitness i Hjørring, 
som de plejer, måtte de opfinde 
den dybe tallerken igen.

Biler ud i kulden
- Jeg havde det virkelig skidt med det, 
men vi flyttede vores biler ud i kulden, 
så vi selv kunne træne i den opvarme-
de garage, griner Per Møller og peger 
på motionsredskaber som f. eks. roma-
skine, motionscykel, træningsbænk og 
diverse tilbehør.
- Så sætter vi noget god musik på an-
lægget og træner igennem en times tid 
om dagen.
- Ja, og selv vores 14-årige søn, Ber-
tram, der er aktiv svømmer og træner 
fire gange om ugen i vandet, træner i 
garagen med landtræning, lige som 
han følger svømmetræningen online, 
tilføjer Anja Møller, inden hun angri-
ber TRX suspension traineren, der er 
spændt fast i loftet.
- Men der er ingen grund til at fortvivle, 
hvis man ikke har en garage og gerne 
vil træne. Kroppen er et glimrede red-
skab i sig selv, og der er masser af gode 
træningsmuligheder i naturen, under-
streger Per Møller, mens han går i gang 
med en squat med en 20 kilo bold i fav-
nen.

Af Niels Henriksen



På Nørager Friplejehjem er der fredagsslik i skålen 
og X factor på skærmen

Af Niels Henriksen

Hjemlig hygge
på plejehjemmet

På Nørager Friplejehjem har beboerne 
fundet deres nye hjem. Og hjem skal 
forstås helt bogstaveligt, for her er der 
intet, som kunne minde om en institu-
tion. I stedet er der skruet op for hyg-
gen, så beboere og medarbejdere føler 
sig som én stor familie. 
- På Nørager Friplejehjem går medar-
bejderne ikke i ”arbejdstøj”. Måltiderne 
bliver tilberedt fra bunden her i huset. 
Personalet og de mennesker, som bor 
her, spiser sammen, og beboerne er 
med til at sammensætte menuen. Det 
er beboernes ønsker, der bestemmer, 
om vi skal spise varm mad til middag 
eller om aftenen. Vi laver heller ikke 
menuplan for en lang periode, men 
vægter, at beboernes ønsker kan laves 
inden for få dage. Vi er her for beboer-
nes skyld, understreger forstander Su-
san Lundgren Hansen.
Nørager Friplejehjem er helt nyt og 
blev taget i brug den 1. november 

2020. Plejehjemmet, der har plads til 
40 beboere, hvoraf 27 nu er flyttet ind, 
drives af Danske Diakonhjem. 

Beboerne i centrum

- Her på plejehjemmet er det beboer-
ne, der er i centrum. Derfor gør vi også 
vores yderste for, at alle skal have det 
så rart, som overhovedet muligt. Vi til-
byder bl.a. forskellige aktiviteter som 
gymnastik og en ugentlig café.
- Hygge er et helt centralt begreb på 
Nørager Friplejehjem. Alle kan naturlig-
vis vælge at drikke øl eller vin til maden, 
hvis de har lyst, men i weekenderne 
gør vi det altid lidt mere festligt, når vo-
res måltidsværter kommer rundt og til-
byder drikkevarer til maden. De sørger 
også for lidt ekstra festlig borddækning, 
musik og måske en god historie.
- Fredag er der ekstra godt på bordet. 
Så har vi nemlig fredagsslik i skålen, 
mens vi ser f.eks X Factor i tv, smiler 
Susan Lundgren Hansen, der oplever 
rigtig stor interesse for at flytte ind på 

det ny friplejehjem i Rebild Kommune. 
Susan Lundgren Hansen kan kontaktes 

på slh@diakon.dk eller tlf 2447 1657.

Inge Larsen, Ernst Hauer Larsen og Bent Mejlby Hansen hygger sig ved poolbor-
det i caféen.

NØGLEN TIL DIN FRIHED
STORT UDVALG AF ELEKTRISKE KØRETØJER

BOOK PÅ 69 69 00 42

RING OG 
BESTIL GRATIS 
KATALOG I DAG

NYHED EL-KØRESTOLE

• Mobilitets el-scootere i højeste kvalitet 
 for dig som ikke vil nøjes.Flot og meget 
 brugervenligt design. Clima Car tilbyder 
 et godt sortiment i både 3 og 4 
 hjulede modeller.

NYHED
PRISER FRA

14.995
VIST MODEL 

19.995

BESTIL GRATIS 

PRISER FRA

49.900
VISTE MODELLER 

54.900

WWW.CLIMACAR.DK · LANDSDÆKKENDE SERVICEBESØG OG 
GRATIS, UFORPLIGTENDE PRØVETURE BOOK PÅ 69 69 00 42

EL-KABINESCOOTERE

• Godkendt til passagerer
• Må køres uden kørekort o./18 år
• Rækkevidde fra 40-200 km.
• Max. hastighed op til 30 km/t.
• Store døre – let ind- og udstigning
• Høj kvalitet og stor komfort

https://www.noragerfriplejehjem.dk/
http://climacar.dk/


Træd varsomt i naturen
Outdoor er blevet det nye sort, og naturen er en skøn legeplads – men det er vigtigt at tænke sig om,

lyder det fra en ekspert

Hvad er det værste, der kan ske? Hvis 
kajakken kæntrer, kan jeg så svømme 
i land? Trækker det op til silende regn, 
er det fornuftigt at iføre sig regntæt tøj 
og fodtøj. Er der stærk fralandsvind, er 
det måske ikke det rigtige tidspunkt at 
stævne ud på paddleboard. 
Kim Jensen har undervist i outdoor 
på Aalborg Sportshøjskole i snart 30 
år og har derfor omfattende viden om 

og erfaring med naturen som lege-
plads. Hans ærinde er ikke at være en 
stopklods for vores stigende interesse 
for at bruge naturen. Hans ærinde er 
derimod at opfordre til omtanke, så alle 
får en god oplevelse og også kommer 
sikkert hjem.
Kim Jensen vil af mange nordjyder 
være kendt som tidligere landsholds-
spiller i håndbold og assisterende 
landstræner for kvindelandsholdet. 
Men samtidig med den indendørs eli-
tesport har han altid været fascineret af 
naturen og dens mange muligheder for 

fysisk aktivitet, så det lå lige til højrebe-
net for ham at etablere en outdoor-linje 
på Aalborg Sportshøjskole, hvor han 
bl.a. uddanner instruktører indenfor en 
række områder.

Tænke sig om
- Naturen er på mange måder en gratis 
oplevelse, og vi behøver jo dybest set 
ikke andet udstyr, end det vi har hjem-
me i klædeskabet for at trave en tur i 
skoven. Men hvis vi skal udfordre os 
selv lidt mere og få sved på panden, er 
der god grund til at tænke sig om. Tjek 

vejrudsigten, for fornuftig beklædning 
kan redde turen. Bomuld er absolut no-
go, for bomuld suger sveden til sig, så vi 
risikerer at blive kolde på kroppen. Uld 
derimod er glimrende. Sørg desuden 
for at have tøj, der er både vind- og 
vandtæt, lyder anbefalingen.
- Hvis ruten foretages på fint anlagte 
stier, kan joggingsko være gode, men 
går turen mere ud i det uberørte, vil 
vandresko eller støvler være at fore-
trække.
- Hvis aktiviteten kræver udstyr som f. 
eks. en mountainbike, et paddleboard 

Af Niels Henriksen

Udeliv behøver ikke hverken at være dyrt eller fancy. Udekøkkenet på Aalborg Sportshøjskole er fremstillet af genbrugsmaterialer.
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Alt kan bruges i naturen. Kim Jensen har undervist i Outdoor i næsten 30 år på Aalborg Sportshøjskole



 NYD  
 FERIELIVET PÅ  
 BORNHOLMSK 

 1 uge i feriehytte
	Entré til forlystelsespark
	Gåtur med naturvejleder 
	Indbo- og afbestillingsforsikring  
	Færge med bil Ystad-Rønne t/r

FRA 1.129
PR. PERS. V/2 PERS. 1 PERS: MIN. 65 ÅR 
ANK 10/5-24/6 & 5/8-18/10 2021 | KODE: PS3

FERIE VED BALKA STRAND
 5 nætter i ferielejlighed
	Entré til kunstmuseum
	Gåtur med naturvejleder 
	Sejltur langs klippekyst  
	Færge med bil Ystad-Rønne t/r

FRA 1.549
PR. PERS. V/2 PERS. 
ANK. 14/4-20/10 2021 | KODE: PML2

NÅR BORNHOLM ER BEDST

Få flere tilbud på bornholmtours.dk            

som er blevet helt vildt populært hos 
både børn og voksne, eller surfboard, 
så gælder det om at søge viden hos 
eksperter, der kan tilbyde professionel 
rådgivning. Det er muligt at købe et 
billigt paddleboard i et varehus. Hvis 
det er oppusteligt, risikerer man, at det 
sprænger og kæntrer, og hvis vandet 
er dybt, kan det hurtigt gå galt. Det er 
nemlig heller ikke sikkert, at ekspedien-
ten har gjort opmærksom på, at det rent 
faktisk er påbudt at bære svømmevest, 
hvis man bevæger sig ud på vandet, 
gør Kim Jensen opmærksom på og pe-
ger på Dansk Surf & Rafting Forbunds 
hjemmeside som et godt sted at hente 
nyttig viden.

Søg viden på forhånd
- Derfor råder jeg altid til at søge viden 
på forhånd. Overnatning udendørs i 
shelter er blevet særdeles populært, 
men også her er det en god idé at søge 
oplysning, før turen går ud i det fri med 
soveposen. I Danmark er der flere end 
700 shelterpladser eller muligheder for 
primitiv overnatning. Desuden er der i 
flere og flere naturområder mulighed 

for friteltning. Det vil sige, at man gerne 
må slå sit telt op. Men er der toilet, eller 
skal man selv grave et hul i jorden? Er 
der en vandhane, eller skal man med-
bringe vand hjemmefra? I de kolde vin-
termåneder er der måske endda lukket 
for vandet i hanen.
- Hvis ønsket er at komme ud i det fri 
og nyde naturen, er der god hjælp at 
hente på kommunernes hjemmesider. 
De fleste kommuner anbefaler nemlig 
ture, så man ikke går på må og få. Des-
uden kan man på geocaching.dk gør 
turen både sjovere og mere konkur-
rencepræget. Her er det nemlig muligt 
at deltage i en skattejagt. Geocachings 
ture er ikke begrænset til den grønne 
natur. Der findes også masser af ture i 
byen, og på den internationale side kan 
man finde fine ture i udlandet, fortæller 
Kim Jensen, der også anbefaler findve-
jidanmark.dk.
- Og så er det en god idé at bevæge 
sig ud i naturen sammen med andre. 
Oplevelsen bliver helt anderledes, når 
vi har nogen at dele den med, gør han 
opmærksom på.

Søg viden her:
www.sportshojskolen.dk/fag/
outdoor---friluftsliv

www.sportshojskolen.dk/
page773.aspx

www.friluftsraadet.dk/grejbank

www.naturstyrelsen.dk/

www.findveji.dk/

www.geocaching.com/play

www.dsrf.dk/sup-surf-wiki-faq/

Sportshøjskolen er Grejbank under Dansk Idræts Forbund. Det betyder, at det er 
muligt at låne professionelt grej til aktiviteter i naturen.

https://www.bornholmtours.com/


Seniorliv - overskud � l at tage hånd 
om frem� den og mine nærmeste

Advokat Vibeke Andersen
• Testamenter
• Frem� dsfuldmagter
• Samlivskontrakter
• Familieret

Advokat Kim Ankerstjerne
•  Overdragelse af sommerhus 

� l børn eller børnebørn
• Forældrekøb af ejerlejlighed
• Sommerhuskøb

Vores specialer og rådgivning kan gøre din gode intenti on 
om sikring af familiens værdier ti l virkelighed.

Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV

Det kan være en god ide at tage sig � d � l at stoppe op og overveje, om der er styr på det, vi selv er herre over. 
Hvordan sikrer du bedst muligt dine kære men også dig selv – det er vores speciale – kontakt os for en uformel drø� else.

Advokat Vibeke Andersen

Direkte tlf. 9631 6246
Mail: va@advoka� irmaet.dk

Advokat Kim Ankerstjerne

Direkte tlf. 9631 6239
Mail: ka@advoka� irmaet.dk

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende 
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev

al

▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
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i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Fredag d. 3. juni kl. 11.00

åbner

Din kørende høreklinik

Vestergade 6B i Fjerritslev
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Fjerritslev!

 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 

Din kørende
høreklinik
 LYTTER, NÅR DU VENDER DET DØVE ØRE TIL!

Ring 
allerede 
i dag på 

3150 6000

Ring allerede i dag og book en tid til høreprøve, 
så er der snart ”bedre hørelse på vej”

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

KORT
VENTETID

O
tic

on

 ce
rtificeret høreklinik

Ældre Sagen

Traditionel teknologi 
Fokuserer på én stemme,  
som kommer  forfra, og under-
trykker alle andre.

Oticon OpnTM 

Nyt banebrydende 
høreapparat 

Ny teknologi 
Åbner for hele lydbilledet  
for at få flere stemmer med,  
og ubehagelig støj fjernes.

25 %* på Oticon Opn i hele februar 
Gælder for medlemmer af Ældre Sagen. 

RING ELLER 
KIG FORBI

*På egenbetalingen

Jernbanegade 15a
9670 Løgstør

Vestergade 6b
9690 Fjerritslev

Din kørende høreklinik

bedre hørelse på vej

Tlf. 3150 6000

Vil du undgå
lang ventetid?
➤  Undgå besværet med at tage til en høreklinik

➤  Din Kørende Høreklinik kommer lige til døren

➤  Kører i hele Region Nordjylland

➤ Gratis afprøvning

➤  Jeg har givet bedre hørelse
i over 10 år. Til glade Nordjyder

➤  Priser fra 490 kr. pr høreapparat*
(* ved tilskud fra region og 85% helbredstillæg)

Slip for besvær og ventetid, 
jeg kommer lige til døren med 

bedre hørelse.

https://www.advokatfirmaet.dk/
https://dkhk.dk/


Medarbejderne hos Jysk Caravan Center i Støvring ligger vandret og salget går kun én vej – opad

Med en verden, der er rød på grund af 
COVID-19 og dermed utilgængelig for 
feriehungrende danskere, har vi vendt 
blikket mod alle de fi ne muligheder, 
som dejlige Danmark byder på. Som 
campist lever vi tæt på naturen og klos 
op ad de lokale seværdigheder. Den 
oplevelse vil et stærkt stigende antal 
danskere gerne være en del af.
- Højsæsonen venter lige om hjørnet, 
og vi ved, at campisterne er mere end 
klar i startblokken. Hen over vinteren 
har vi haft usædvanligt travlt med at 
hjælpe såvel eksisterende som helt nye 
kunder med campingvogne og udstyr, 
fortæller salgskonsulent Helle Mølholt 
og butikschef Brian Lidegaard.

Interessen er eksploderet
- Interessen for at campere er nærmest 
eksploderet. Normalt har vi omkring 

150 brugte vogne på lager. I øjeblik-
ket har vi 27, og hvis en interesseret 
kunde ønsker en ny campingvogn, er 
leveringstiden fra fabrikken nu oppe på 
omkring 12 måneder mod tidligere fem.
Marketing Manager Claes Reimuth de-
ler campisterne op i to kategorier, fast-
liggerne og rejsecampisterne. 
For fastliggerne er campingvognen en 
slags alternativ til et sommerhus. Der-
for foretrækker de ofte en lidt større 
vogn med et fortelt i en god størrelse, 
eventuelt en Isabella Villa i en kraftig 
konstruktion, som kan blive stående, 
selv om campingvognen køres væk. 
Fastliggerne har typisk en favoritplads, 
hvor de nyder at blive en del af et net-
værk sammen andre fastliggere.
- I et sommerhusområde bor man i hver 
sit hus med en hæk eller træer imellem 
grundene. På campingpladsen kan 
man næsten ikke undgå at komme hin-
anden ved, så der er en stor social ge-
vinst ved camping, og man vil opdage 

en meget stor hjælpsomhed og ægte 
inkluderende fællesskab, påpeger han.

Camping er en livsstil
Rejsecampisterne er, som navnet an-
tyder, campister, der typisk kører rundt 
i Danmark, eller udlandet, med deres 
campingvogn for at opleve nye steder.
- Vi har også kunder, der vælger en 20 
timer lang køretur med campingvogn 
til Kroatien med et par stop undervejs. 
Camping er en livsstil, uanset om man 
vælger at ligge fast det samme sted en 
hel sæson eller rejser med camping-
vognen, og for dem, der lægger arm 
med de europæiske motorveje og en 
fart på højest 100 kmt, er selve køretu-
ren også en del af ferien og ikke bare 
noget, der skal overstås.
Hos Jysk Caravan i Støvring har kun-
derne mulighed for at vælge nye cam-
pingvogne fra Knaus, Fendt, Hobby, 
T@B eller Vega til priser mellem 
70.000 kr. og 500.000 kr., og for rigtig 
mange er det valg slet ikke ligegyldigt.
- Mange campister har deres favorit-
ter. Hvert mærke har medlemsklubber, 
som man kender fra bilklubber, hvor 
medlemmerne mødes om deres fælles 

interesse for camping og deres speciel-
le mærke, fortæller Claes Reimuth.
- Udover en voldsomt stigende in-
teresse for campingvogne oplever vi 
også voksende interesse for den klas-
siske camp-let teltvogn, ikke mindst 
efter at teltproducenten Isabella over-
tog Camp-let. En moderne teltvogn er 
en relativt billig måde at komme i gang 
med campinglivet på. Vognen koster 
mellem 60.000 og 120.000 kr., og så 
har den en størrelse, der er til at hånd-
tere for de fl este. Mange moderne biler 
må ikke trække mere end 1500 kg, og 
her passer en camp-let perfekt, under-
streger Helle Mølholt og Brian Lidega-
ard.
Udover campingvogne, camp-let, for-
telte og en butik spækket med spæn-
dende udstyr er Jysk Caravan Center i 
Støvring også på vej til at få opfyldt et 
længe næret ønske i form af forhand-
ling af autocampere.
- Interessen for autocampere er også 
steget voldsomt under corona-krisen, 
så derfor er vi utroligt glade for, at vi nu 
også snart kan præsentere vores kun-
der for autocampere i høj kvalitet, siger 
Helle Mølholt og Brian Lidegaard.

Af Niels Henriksen

Campisterne er klar i startblokken
Campingvognene står klar på rad og række hos Jysk Caravan Center i Støvring, hvor sælgerne Helle Mølholt og Brian Lidegaard er parat med gode råd.

Helle Mølholt, indehaver 
Søren Olesen og Brian 
Lidegaard nyder det 
eksklusive interiør i en 
af de dyrere vogne.

Hos Jysk Caravan Center i Støvring oplever de 
stigende interesse for den moderne teltvogn.

https://www.jysk-caravan.dk/
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Slut med at cykle alene
JustGo Cycling er et digitalt mødeforum for motionister, der gerne vil cykle med andre

Vi ser ham hver dag, når vi kører af-
sted i vores biler. Cykelmotionisten der 
i ensom majestæt kæmper sig frem på 
cykelstier eller landeveje. I Danmark 
findes skønsmæssigt 550.000 cykel-
motionister. Omkring 50.000 af dem 
benytter forskellige tilbud, hvor de cyk-
ler sammen med andre. Mange af den 
resterende cirka halve million træder tit 
ensomt i pedalerne.
Men de behøver ikke køre alene. Hvis 
de savner selskab på turen, er løsnin-
gen i bogstaveligste forstand lige ved 

hånden. JustGo Cycling er nemlig både 
en app på smartphone og en internet-
side, der tilbyder den enkelte cykel-
motionist fleksible træningstider og 
et fællesskab via cykelture med andre 
motionister.
JustGo Cycling er udviklet af de to 
barndomsvenner Frank Bærentsen fra 
Aarhus og Carsten Olsen fra Aalborg. 
Til daglig arbejder de som henholdsvis 
fysioterapeut og med forretningsud-
vikling indenfor IT. De er begge bidt af 
en gal cykel, hvad enten det er en racer 
til landevejen eller en MTB til terræn, 
og sammen har de siden 2019 designet 
nøglen til at finde de helt rigtige cykel-
makkere. 

Let at finde andre
- Vi har skabt en ramme, der 

gør det let at finde andre 
som os selv at cykle 

med, når det passer 
ind i hverdagen. Vi 

har jo adgang til 
fantastisk na-
tur lige uden-
for døren. 
Gode veje 
i varierede 
landskaber 
og stadigt 
flere spor i 
skovene. Vi 
har noget 
at tilbyde 
alle, og vi vil 

gerne have 
mange flere 

med. Om det er 
begyndere eller 

supermotionister på landevejen, om 
de er klar til de sværeste spor, eller de 
er mere til hygge og natur, så har vi et 
godt værktøj. For os er det fællesska-
bet, der er det vigtigste, understreger 
Carsten Olsen.
For at være en del af fællesskabet kræ-
ves et medlemskab til bare 49 kr. om 
året, hvis man tilmelder sig inden som-
mer.
- Medlemmerne registrerer sig simpelt 
hen blot i app’en med bopæl, foretruk-
ne mødesteder, hvor hurtig man er på 
pedalerne og eventuelt hvilke dage, 
der passer bedst. Og så kan det enkelte 
medlem slå op, at han eller hun plan-
lægger at køre i dag kl. 16. Nu kan andre 
medlemmer på samme niveau i samme 
område se, at her er der et medlem, 
som gerne vil ud at cykle og efterlyser 
nogen at cykle med. Straks er de to, 
eller flere, og så bliver turen pludselig 
meget sjovere, hyggeligere og udfor-
drende, for flere vil tit presse hinanden, 
så alle får en endnu bedre fysisk ople-
velse ud af cykelturne, påpeger Carsten 
Olsen.

”Bevæg dig for livet RIDERS”
JustGo Cycling undergår løbende en 
udvikling og tilpasning. Senest har Car-
sten Olsen og Frank Bærentsen ind-
gået et samarbejde med DGI og DCU 
(Danmarks Cykle Union) og har koblet 
sig på projektet ”Bevæg dig for livet” 
med tilføjelsen RIDERS.
- Tanken er, at der på udvalgte møde-
steder oprettes ture, som køres med en 
turleder, der tager initiativ og sikrer en 
god tur på landevejen for JustGO Cy-
clings medlemmer.

Turlederen opretter cykelture fra et 
eller flere mødesteder via app’en og 
inviterer medlemmerne til at deltage. 
Turlederen sørger for, at gruppen af-
taler hvilken vej eller rute, der køres 
og sikrer, at “alle kommer med” og at 
“kørehastighed” og køretid overholdes, 
så alle får en god oplevelse, siger Car-
sten Olsen, der forventer, at lysten til at 
cykle med andre formentlig vil vokse til 
sommer.
- Mange vælger at holde ferie i Dan-
mark i år, og for dem er det oplagt at 
tage cyklen med og tage hul på et nyt 
kapitel i motionscyklingen sammen 
med andre, der deler passionen. App’en 
kan nemlig sagtens bruges i hele landet 
og er ikke begrænset til udgangspunkt 
ved ens bopæl, gør han opmærksom 
på.
Indtil nu har godt 3000 i det meste 
af landet løst medlemskab til JustGO 
Cycling. Udover gode cykelture får de 
også adgang til en række cykelrelatere-
de produkter til fordelagtige priser.

Af Niels Henriksen
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www.hoereapparatet.dk ⋅ Tlf.: 9811 3200
Brønderslev, Frederikshavn, 
Hjørring, Hobro, Aalborg og Aars.
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høreapparater?

Har du 
brug for 

      Ring og book tid på tlf. 9811 3200 eller  
besøg vores hjemmeside www.hoereapparatet.dk

Vi har
ÅBENThøreprøve
GratisAltid

Prøv de nye  
høreapparater Oticon More™,  

som benytter en ny, 
banebrydende teknologi,  
der støtter hjernen ved at  
give adgang til det fulde 
lydbillede omkring dig.

Vores døre er åbne. Vi står klar til at vejlede dig og 
tage hånd om ¬netop dit behov for en høreløsning. 
Vi tager alle de ¬nødvendige forholdsregler, så 
du trygt kan besøge os og få vejledning i, hvilken 
høreløsning der er den rette for dig.

prøveperiode i 
30 dage

GRATIS 

Oticon More™

Drøm om idrætsdaghøjskole
i Aalborg får nu ny næring

Skipperens Idræts- og Foreningshus er et oplagt sted at forene idræt, kultur og fællesskaber 
– Aalborg SeniorSport har kompetencerne

Om et par uger får Aalborg SeniorSport 
overrakt nøglerne til det spritnye Skip-
perens Idræts- og Foreningshus ved 
Aalborg Changs baner på Provstejor-
den. Dermed får en gammel drøm om 
en idrætsdaghøjskole ny næring. Ram-
merne er der. Instruktørerne er der. Mu-
lighederne for at forene idræt, kultur og 
fællesskab i seniorsporten i Aalborg har 
aldrig været bedre.
- Vi har de dygtige instruktører, og nu 
får vi rammerne til at skabe et stort og 
helt nyt univers for seniorsporten, fast-
slår sportschef Kirstine Langagergaard, 
der glæder sig til at få overrakt nøglerne 
til det nye hus den 9. april.
Skipperens Idræts- og Foreningshus er 

et fælles projekt mellem Aalborg Kom-
mune, idrætsklubben Aalborg Chang 
og Aalborg SeniorSport. Sidstnævnte 
har råderet over faciliteterne i dagti-
merne, og det er præcis den passus, 
der får Kirstine Langagergaard til at 
genoplive drømmen om en idrætsdag-
højskole, hvor medlemmerne kan mø-
des på tværs af alder og interesser.

Sport og kultur
- Aalborg SeniorSport er, som navnet 
antyder, naturligvis en sportsforening, 
men kulturtilbud er en vigtig del af den 
palette, vi tilbyder vores medlemmer, 
og mange af dem kommer her både 
for at dyrke sport og for at deltage i de 
kulturelle aktiviteter. Sangkoret Rør-
sangerne har været en del af Aalborg 
SeniorSport helt fra begyndelsen, og 
når der er arrangementer i foreningen, 

spiller bandet Rørbandet gerne til, siger 
Kirstine Langagergaard og peger des-
uden på, at tankesport også er en vigtig 
disciplin i seniorsporten.
- Bridge, whist og skak har i mange år 

været tilbud til medlemmerne, og selv 
om der ikke er megen fysisk bevægelse 
i spillene, så er de med til at holde hjer-
nen skarp. Mange er glade for tilbudde-
ne, der selvfølgelig også bliver en del 

Af Niels Henriksen

https://www.hoereapparatet.dk/


Rex City 2
Lille og let at køre, med varm og visker. 
Distance op til 60 km. 
Fås i rød, blå og sølv.

Pris inkl. levering og nr. plade 
34.900 kr.

F-314
El-scooteren er forsynet med en kraftig 
motor på 700 W, og med en rækkevidde 
på op til 40 km på en opladning, er det 
de færreste, der har behov for mere. 
Kan klare op til 180 kg. 
En alsidig og robust maskine, der 
dækker behovet hos rigtig mange 
mennesker.

22.900 kr.

Du kan leje en el-scooter fra 800,- kr. om måneden. Service på alle mærker.

Rex Deluxe
Er til dig, der vil frem i verden på en be-
hagelig og komfortabel måde. DeLuxe er 
således udstyret med bak-kamera, varme 
i kabine, ruder med el-hejs, sprinkler, 
fjernbetjent alarm. At DeLuxe samtidig er 
et særdeles elegant køretøj, får du med i 
handlen. Både som 30 og 45 km/t. 
Fås i vinrød og Honda Gray.
Pris inkl. levering og Nr. plade. 

57.900 kr.

Alle på lager til omgående levering - vi kommer ud til dig.REX KABINESCOOTER WW.REXKABINESCOOTER.DK

Vil du eje eller leje?

Vi kommer til dig! Ring 3059 0649

af aktiviteterne i vores nye hus, hvor 
vi også får endnu bedre mulighed for 
at styrke vores tilbud på tværs af ge-
nerationer. Vi har haft stor succes med 
at udbyde ”Bedsteforældre og Børne-

børn”, hvor det viser sig, at den bedste 
leg med børnebørnene stadig er, når vi 
bevæger os sammen. Det får vi bedre 
mulighed for i vores nye bevægelses-
sal, understreger sportschefen, der selv 
med glæde har været deltager på nogle 
af holdene.

Fyraftensmotion
Aalborg SeniorSport er med sine godt 
1600 medlemmer en af kommunens 
største idrætsforeninger, og ordet se-
nior indikerer da også, at dåbsattesten 
for langt de fleste ikke er af nyere dato. 
Men begrebet senior er i opbrud, eller 
kan i hvert fald tolkes meget bredt, og 
derfor vil Aalborg SeniorSport også 
gerne i kontakt med nogle af dem, der 
er på vej mod at blive seniorer, men 
som stadig er aktive på arbejdsmarke-
det. Idrætsforeningen har allerede en 

del fyraftenstilbud som f. eks. indefod-
bold, floorball eller badminton forskelli-
ge steder i byen. Skipperens Idræts- og 
Foreningshus vil være et perfekt sted at 
afslutte arbejdsdagen med motion og 
hygge med kolleger eller andre venner.
Udover bevægelsessal, omklædning 
og kontorer indrettes et foreningsbase-
ret fitnesscenter, som er åbent for alle 
over 15 år – og altså ikke kun for med-
lemmer af Aalborg Chang eller Aalborg 
SeniorSport, og et rum til indoorcycling 
(spinning). Fitnesscentret forventes at 
slå dørene op i begyndelsen af sep-
tember.
Udendørs er der planer om at tilbyde 
freesbee golf, mere krolf og padel ten-
nis i samarbejde med Aalborg Changs 
tennisafdeling.
- Med de seneste udmeldinger, går 
vi nu all-in med vores udendørsakti-

viteter og tager endda sommerferien 
med. Vi vil tage revanche for noget af 
al den motion, vi ikke fik i begyndelsen 
af 2021, smiler Kirstine Langagergaard.

https://rexkabinescooter.dk/
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Leo og Ludwig holder takten
Musikalsk vendelbo er det rytmiske fundament i pensionist-rock-orkester

Leo er fra 1955. Ludwig er fra 1965. 
Men trods aldersforskellen har de to 
holdt sammen siden 1972. Og umiddel-
bart er der ikke noget, der peger mod 
en skilsmisse. Så skal der i hvert rigtig 
mange penge på bordet, understreger 
den selvlærte trommeslager.
- For mig har der altid været et eller an-
det med trommer. I konfirmationsgave 
fik jeg 700 kroner, og det var lige lidt 
nok til at købe mit første trommesæt, 
så fatter hjalp lidt til, smiler Leo Jensen, 
der er født i Smidstrup, nogle kilometer 
fra Vrå.
Det første sæt blev skiftet ud med et 
Pearl, men da Leo Jensen fandt ud af, 
at der hos Musikhuset Arne i Hjørring 
var et brugt sæt Ludwig-trommer til 
salg, lød der en trommehvirvel inde i 
hans hoved. Sådan et måtte han bare 
eje, for blandt andet Ringo Starr fra 
The Beatles 

håndterede jo trommer fra amerikan-
ske Ludwig.

Quarks
- Mit hedder Sky Blue Pearl og står 
fuldstændigt originalt, mens Ringos 
var et noget dyrere Oyster Black Pearl, 
påpeger Leo Jensen, der sammen med 
god venner begyndte at spille i de loka-
le forsamlingshuse som 14-årig. Først 
i lidt løse konstellationer og senere i 
kvartetten Quarks, der i flere år huse-
rede lørdag efter lørdag til baller i det 
meste af Nordjylland.
Musikken er i den grad krøbet under 
huden på ham. Han har aldrig mod-
taget undervisning, men med talent, 
stædighed og en glødende interesse 
er det lykkedes ham at håndtere trom-
merne samt spille på både keyboard og 
guitar.

FOF-rock
- Musikken er blevet en del af min iden-
titet, og ikke mindst trommerne er en 
stor del af mig. Derfor tilbød jeg også 
min hjælp, da Folkeligt Oplysnings 
Forbund (FOF) i Hjørring manglede en 
trommeslager til oplysningsforbundets 
nye pensionist-rock-orkester. Mens 
de andre i orkestret mest havde spil-
let derhjemme privat, kunne jeg jo 
supplere med mange års erfaring på 
scenen, både til baller og til suppe-

steg-og-is, og samtidig være det ryt-
miske fundament for orkestret, som er 
leder af Mikael K fra Klondyke, fortæller 
Leo Jensen, der beklager, at orkestret 
som andre undervisningstilbud er ble-
vet lukket ned to gange på grund af 
corona. Men som stadig er på tilbuds-
listen, når FOF igen får mulighed for at 
åbne op for kursister.
Imens bliver trommestikkerne ikke kol-
de, og Ludwig står ikke og samler støv, 
for på det nedlagte landbrug har Leo 
Jensen indrettet sit eget lydstudie og 
øvelokale med et stor varieret udbud 
af musikinstrumenter, mikrofoner og 
optageudstyr med 24 spor. Her hygger 
han sig med at spille og optage, mens 
han håndterer de forskellige instru-

menter og synger flerstemmigt med 
sig selv.
Og skulle han få brug for en pause, kan 
han jo passende kaste en mønt i Rock 
Ola, som er en original amerikansk 
jukebox med masser af de største klas-
sikere fra rockens og poppens barn-
dom, som er den musik Leo Jensen er 
vokset op med, og som han også helst 
selv spiller.
Mens mange nordjyske ægtepar uden 
tvivl har fundet deres livsledsager i en 
øm kinddans til tonerne af Quarks med 
Leo Jensens fundamentale tromme-
spil, så er det de andre pensionister 
hos FOF, der har glæde af den taktfaste 
vendelbo.

Af Niels Henriksen

Leo fra Smidstrup og Ludwig fra Chicago har fulgtes ad i snart 50 år.

Kvartetten Quarks spillede til 
bal i det meste af Nordjylland.

Guitaren er et af de instrumenter, Leo Jensen håndterer i øvelokalet.



Download her

VAR DEN SENESTE
POLLENSÆSON SLEM?

Og vil du gerne kunne nyde 
foråret og sommeren i år? 

Lad klarify, din personlige 
allergiapp, hjælpe dig

Appen er personligt tilpasset dig  
og din allergi, der hvor du er. 

Du får en masse viden om allergi, 
om hvad du selv kan gøre og om 
muligheder for behandling. 

Download gratis i App Store 
og Google Play.

Besøg også pollentjek.dk og 
læs, hvordan du kan forberede  
dig til næste pollensæson.
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Hüttel-Sørensensvej 61 · 9310 Vodskov
telefon 98 29 34 00

E-mail: liselund@mariehjem.dk · www.mariehjem.dk/liselund

LISELUND
er et moderne og aktivt hjem, med lyse og

velindrettede boliger, hjemligt miljø og skøn natur.
Alle, der er visiteret til plejehjem, kan frit vælge Liselund.

VI KAN TILBYDE
hjælp efter behov. Frisklavet mad fra eget køkken, vaskeri, 
en stab af engageret plejepersonale og sygeplejersker.

DU ER VELKOMMEN
til en uforpligtende orientering og rundvisning på Liselund.

OVERVEJER DU AT
FLYTTE PÅ PLEJEHJEM
– så se her!
LISELUND
FRIPLEJEBOLIGER
Skal opleves som
det bedste sted
- at bo
- at gæste
- at arbejde

Forskningsprojekt søger personer, der har Forskningsprojekt søger personer, der har Forskningsprojekt søger personer, der har Forskningsprojekt søger personer, der har 
tiltagende hukommelsesbesvær eller har fået tiltagende hukommelsesbesvær eller har fået tiltagende hukommelsesbesvær eller har fået tiltagende hukommelsesbesvær eller har fået 
konstateret Alzheimers sygdomkonstateret Alzheimers sygdomkonstateret Alzheimers sygdom

Hvem kan deltage? Hvem kan deltage? Hvem kan deltage? 
Du kan måske være egnet til deltagelse i projektet, hvis du: Du kan måske være egnet til deltagelse i projektet, hvis du: Du kan måske være egnet til deltagelse i projektet, hvis du: Du kan måske være egnet til deltagelse i projektet, hvis du: 

•	 Er•	 Er mellemmellem 50 og 80 år gammel
•	 Har•	 Har fåetfået stillet diagnosen Alzheimers ellereller har

begyndende demens eller hukommelsesproblemer begyndende demens eller hukommelsesproblemer begyndende demens eller hukommelsesproblemer 
•	 Har•	 Har enen pårørende/forsøgspartner, der kankan deltage i

forsøget sammen med dig forsøget sammen med dig 

I dette projekt afprøves en ny medicin i tabletform mod I dette projekt afprøves en ny medicin i tabletform mod I dette projekt afprøves en ny medicin i tabletform mod I dette projekt afprøves en ny medicin i tabletform mod 
Alzheimers sygdom. Alzheimers sygdom. 

Undersøgelserne foregår på den klinik, der ligger tættest Undersøgelserne foregår på den klinik, der ligger tættest Undersøgelserne foregår på den klinik, der ligger tættest 
på dig.

Der vil ikke være udgifter forbundet med at deltage i forDer vil ikke være udgifter forbundet med at deltage i forDer vil ikke være udgifter forbundet med at deltage i for-
søget. Du vil modtage kompensation for transportudgifter i søget. Du vil modtage kompensation for transportudgifter i søget. Du vil modtage kompensation for transportudgifter i 
forbindelse med din deltagelse i studiet. forbindelse med din deltagelse i studiet. 

Registrerede personoplysninger beskyttes i henhold til den Registrerede personoplysninger beskyttes i henhold til den Registrerede personoplysninger beskyttes i henhold til den 
europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR). europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR). 

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte os på Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte os på Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte os på 
hverdage mellem kl. 08.00 og 15.00 på et af nedenstående hverdage mellem kl. 08.00 og 15.00 på et af nedenstående hverdage mellem kl. 08.00 og 15.00 på et af nedenstående 
telefonnumre eller via email.telefonnumre eller via email.

Sanos Clinic Syddanmark
Boulevarden 19G, 1. tv.
7100 Vejle
Tlf. 7370 8210
info.syddanmark@sanosclinic.com

Sanos Clinic NordjyllandSanos Clinic Nordjylland
Borgergade 39 
9362 Gandrup
Tlf. 7370 8220
info.nordjylland@sanosclinic.comsanosclinic.com

Sanos Clinic Herlev                                             Sanos Clinic Herlev                                             
HerlevHerlev Hovedgade 82																																										
27302730 Herlev
Tlf. 7370 8200																																																					
infoinfo@sanosclinic.com

Projektet er godkendt af Etisk Komite: H-20019369

Har du problemer Har du problemer Har du problemer Har du problemer 
med at huske?med at huske?med at huske?med at huske?

https://pollentjek.dk/pollental/pollenapp
https://mariehjem.dk/liselund/
https://sanosclinic.com/


Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 
Tilbudene gælder t.o.m. den 4/4 2021 med mindre andet er nævnt.

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG  10.00 - 19.00
TIRS-FRE  10.00 - 17.30
LØRDAG  10.00 - 14.00
SØNDAG    LUKKET

OPLEV 

FORÅRSNYHEDERNE FORÅRSNYHEDERNE 
            TIL BOLIGEN 
             HOS OS

Cane-line Core havestol med armlæn - 
Grå - Stabelbare
• De smukke Core stole er skabt i et tidsløst design og fremstillet 

i et formstærkt materiale, som har en lang levetid.
• Mål: H:83 x B:60 x D:63 cm.
Normalpris: 2799,- 2239,-

SPAR 560,-

Cane-line Core havebord - 210x100 cm - 
Flere farver 
• Du får her et smukt og moderne teaktræsbord.  
• Mål: H:74 x B:210 x D:100 cm.
Normalpris: 15999,- 12799,-

SPAR 3200,-

Spar 20%Spar 20%
på 

havemøbler

Cane-line Lansing havestol - natur 
• Siddekomforten i Lansing stolen er sublim.
• Mål: H:85 x B:69 x D:65 cm.
Normalpris: 2599,- 
Eksl. hynder 2079,-

SPAR 520,-

”Stort udvalg i 
havemøbler fra 
Cane-Line”

Skovby SM24 spisebord
• Lakeret eg.
• Findes i fl ere varianter.
• 3 tillægsplader.
• Mål: L:200 x H:73 x B:100 cm.
Normalpris: 18999,- 16149,-

SPAR 2850,-

Normalpris: 18999,- Spar 
15%

”Forny spisestuen med ”Forny spisestuen med 
            nye lækre møbler”             nye lækre møbler” 

”Nyheder 
          til stuen”

Andersen Furniture A-Wall Clock 
• Egetræ - fi ndes også i sort malet. 
• Mål: H:76 x L:41 cm.

1295,-

NYHED

Mistral lille kommode i eg
• Mål: H:83,5 x B:89 x D:42 cm.
Normalpris: 6953,- 5214,-

SPAR 1739,-

”Perfekt til 
entréen”

Spar 
25%

”Forny soveværelset 
        med lækkert sengetøj”

NYHED

Auping Perry Street sengesæt - 
Flere længder 
• 100% bomuldssatin.
• Grå, blå og lilla.
Normalpris: 895,- 671,-

SPAR 224,-

Spar 
25%på 

Sengesæt

Dunlopillo Passion kontinental-
seng - 160x200 cm - Sand 
• Findes i 3 fastheder.
• 5 cm. Naturlatex-kerne topmadras.
Normalpris: 39999,- 
Excl. ben, gavl og tilbehør. 23998,-

SPAR 16001,-

Spar 
40%

Danmarks 
største 
Auping 
Studio

”Sov godt i ny seng 
            fra Dunlopillo”

Vi er Vi er 
på telefonen på telefonen 
søndag 14/3søndag 14/3

Bemærk: kun i Bemærk: kun i 
senge & møblersenge & møbler

Ring på 98 93 61 55 

Andersen Furniture - 
DB1 Arctic daybed - læder 
Normalpris: 13995,- excl. pude.

10496,-
SPAR 3499,-

https://erling-christensen.dk/shop/frontpage.html

