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navn
Helle glinvad

beskæftigelse 
Hospitalsklovn

alder 
42 år

bopæl 
gl. Hasseris, aalborg

Civil status 
Kobberbryllup i november med lars

børn 
2 drenge på 10 og 17 William og Mickey

Kæledyr 
Snart golden retriever og kanin

Uddannelse 
Hospitals klovn /nlp practitioner

Hobby 
Fitness, sundhed, klovneri, nlp, 
vinterbadning, mine veninder, tegner og maler

Yndlingsret 
Sushi og super sund mad

bedste oplevelse 
at få mine fantastiske drenge

Vil gerne prøve 
at rejse med patch adams på klovne turne i fattige lande

Elsker ved aalborg 
at alt er lige inden for rækkevidde og så vores dejlige fjord 
som jeg svømmer i året rundt og det skønnecafe liv

Det brænder jeg for 
lyder så stort, men at vi alle er hensynsfulde og 
omsorgsfulde overfor hinanden. og sprede og dele 
mit positive livssyn - det er min livs mission
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Navn:  
Camille Kaasby-Wang 

Alder:  
31 

Bopæl:  
Aalborg 

Civil status:  
Gift 

Børn:  
2, en dreng og en pige. 

Kæledyr:  
Nej, men mine børn har en kanin. 

Uddannelse:  
Lærer 

Hobby:  
Jeg er så heldig, at min hobby også er del af mit job, 
nemlig blogging og mode. Desuden er der i samme 
forbindelse kommet endnu en til, nemlig design, 
da jeg igennem mit arbejde som modeblogger har 
fået mulighed for bl.a. at designe både smykke- og 
tøjkollektioner. 

Yndlingsret:  
Min mands karryret, som var den første ret han 
lavede til mig i sin tid. Lige dele nostalgi og smag ;) 

Yndlingsdrik:  
Cider fra fad serveret på ”The Blues Kitchen” i 
Camden, London. 

Bedste oplevelse:  
Nu er jeg jo både mor til to og gift, så mine bedste 
oplevelser ligger lige for. Men rent professionelt, så 
er det at se noget jeg har designet ude i butikkerne, 
og se folk gå med det. Det er det vildeste!  
 
Jeg har faktisk netop lanceret min anden tøjkol-
lektion for det danske mærke Envii, som nu er at 
finde online, og i deres butikker over hele landet. 
Inspireret af min yndlingsmusik, en af mine egne ta-
toveringer og en mørk sommernat, er kollektionen 
fyldt med skjortekjoler, blød strik og natsværme-
print. Projektet har været lang tid undervejs, og det 
er så fedt endelig at se det hele i butikkerne!  

Vil gerne prøve:  
At tage min familie med ud at rejse i en måned eller 
to. Væk fra internet (så meget det er muligt, ha 
ha), møder og dårligt vejr. Jeg tilbringer naturligvis 
meget tid foran computeren til daglig, så hvis jeg 
virkelig skal slappe af, så skal det foregå et sted, 
hvor jeg ikke kan være online hele tiden. 

Elsker ved Aalborg:  
Hvis man bor nær centrum kan man nemt gå eller 
cykle til alt indenfor kort tid. Spillesteder, restauran-
ter, og butikker ligger indenfor relativ kort radius. Og 
kvaliteten på disse er virkelig blevet høj indenfor de 
senere år. Når forsangeren fra Sonic Youth spiller i 
Aalborg, og der sågar er en festival som ”Northern 
Winter Beat”, så ved man, at der er gang i noget 
godt! Og alligevel er København kun ca. 40 min væk 
i fly, hvis der er møder der skal passes. 

Aalborg mangler:  
En direkte flyrute til Hamborg. Går glip af så mange 
billige flyafgange, fordi man skal køre og parkere 
dernede (og så er det pludseligt ikke så billigt at 
flyve derfra). Der er ellers meget bedre deals at 
hente på udenlandsrejser dernede, end fra de 
danske lufthavne -og så er Hamborg også bare den 
mest fantastisk by! 

Det brænder jeg for:  
At formidle mode og personlig stil på højt niveau 
fra provinsen. Mange af mine venner er flyttet fra 
Aalborg til København for at gøre karriere indenfor 
musik, tv og mode, men det kan simpelthen ikke 
passe, at det skal være nødvendigt.  
 
Jeg synes folk i Aalborg har været super gode til 
at bakke op om de projekter og arrangementer 
jeg har stået bag, og det er jeg rigtig taknemmelig 
over. Nu mangler vi bare at få skubbet lidt mere til 
erhvervslivet heroppe også :) 

Bøger på natbordet:  
Pt. er det ”Nostatic” af Martin Hall (læs den hvis du 
har en interesse for musik, på grænsen til nørderi. 
Hall skriver fantastisk!). Og så venter jeg på, at min 
far er færdig med at læse den nye bog om Dan 
Turell, jeg gav ham til jul, så jeg kan komme i gang 
med den. 

Fjollet tendens:  
At skifte stil hver sæson. Find en grundstil, et 
personligt udtryk, og tilpas det med få ting efter 
sæsonens tendenser i stedet. F.eks. tilfører jeg min 
garderobe små elementer af lyserød her til foråret. 

Yndlingscitat:  
“We’re all in the gutter, but some of us are looking 
at the stars”. Oscar Wilde er min absolutte favorit-
forfatter. Har efterhånden læst alt han har skrevet 
– flere gange, ha ha ;) 
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Camille Kaasby-Wang

Driver til daglig på 6. år en af Danmarks stør-

ste modeblogs ”Clamour 4 Glamour” fra sin 

base i Aalborg. Pt. aktuel med sin anden tøj-

kollektion for danske Envii og sit eget smyk-

kemærke ”6.10. Jewellery” hos Henrik Ørsnes.

Se mere på www.clamour4glamour.com
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HVEM ER BEDST TIL GOURMET? 
HVEM LAVER DET BEDSTE TAKE-AWAY?

HVEM LAVER DEN BEDSTE PIZZA?
HVOR FÅR DU DEN BEDSTE JULEFROKOST?

HVEM GIVER DEN BEDSTE SERVICE?
HVEM ER BEDST TIL FAMILIER MED BØRN?

Dette og lidt flere spørgsmål vil vi gerne have dine svar på.

Derfor genoptager CUIZINE kåringen af de bedste spisesteder.

Såvel specifikt i Aalborg såvel som i hele Nordjylland.

STEM PÅ DIN FAVORIT
I hele september kan listen blive udvidet, hvis din favorit mangler.
Flere gange om måneden trækker vi lod om gavekort til flere af restauranterne.
Tilmeld dig konkurrencen allerede nu, så du kan være parat til at afgive din stemmer.

Det kun 1½ minut – og det kan være mange fornøjelser værd.

VELBEKOMME

DE BEDSTE RESTAURANTER I AALBORG & NORDJYLLAND

NORDJYLLAND:

Vegger Kro
Frank’s Restaurant

Hotel Viking
Gjøl Kro

Attrup Havnecafe
Kokkedal Slot

Løkken Bryghus 
Løkkens Vejkro

Saltum Kro
Hotel Amerika 
Rold Gl. Kro
Rold Storkro

Kildegaarden
St. Binderup Kro

Nørlunds gæstebud
Hvalpsund Færgekro 

Kanalfogedens Køkken
Svinkløv Badehotel 
Bryghuset Vendia 

Brøndums Hotel & Restaurant
Pane & Vino

Restaurant Villa Vest
Hotel Herman Bang

Moby Dick
Restaurant Snerlen

Vægteren - Kærlighed og Kogekunst 
Læsø Bryghus

Brøndums Hotel 
Clausens Hotel

De 2 Have
Pakhuset Skagen 

Restaurant Gl. Skagen

Restaurant Hyttefadet Gl. Skagen 
Restaurant Kokkenes

Restaurant Skagen Strand 
Ruth’s Hotel

Skagen Bryghus 
Skagen Fiskerestaurant

Hotel Klitheden
Hotel Vildsund Strand

Klitmøller Kro og Badehotel
Restaurant Bryggen
Restaurant Niels Juel

2takt Café & Brasserie
Hotel Thinggaard

Tambohus Kro
Hotel Pinenhus 

Restaurant Belle Epoque

 A Hereford Beefstow
Café Pingvin 
Cox Orange

Hos Boldt
Propaganda

Restaurant Brigadéren
Restaurant Elbjørn
Restaurant Fusion 

Restaurant Mortens Kro
Restaurant Meat
Restaurant Mest

Restaurant Papegøjehaven 
Restaurant SANS
Ristorante Fellini

Ristorante San Giovanni
Scheelsminde

AALBORG:

TIL FREMME FOR DEN GODE SMAG

NORDJYLLANDS STÆRKESTE PORTAL

CUIZINE

navn  
Bente athena jakobsen

alder   
66 år

beskæftigelse  
indehaver af Body institute

Civil status  
gift 40 år

børn  
to piger, en i himlen  
og en på jorden

Kæledyr  
Svend Svendsen  
(Skotte) 12 år.

Uddannelse  
n:l:P, hypnose, Kranio/ 
Sakral terapi, muskelterapi,  
Helhedsterapi. osv.

Hobby  
læsning, meditation,  
(tænke store tanker) rejse til  
vores græske ø Kalymnos.

Yndlingsret  
Carpaccio (med laks og tilbehør)

Ynglingsdrik  
Vin og vand.

bedste oplevelse  
da min yngste datter blev  
sygeplejerske lige efter  
hendes store søster døde,  
det var så flot klaret.

vil gerne prøve  
en rejse til en sødhavs ø,  
gerne Hawaii.

elsker ved aalborg  
Åh den favner og syntes  
så tryg,  det er en by med  
det rigtige favntag.

aalborg mangler  
lige der hvor hjertet slår på  
Budolfi plads mangler vi den  
grønne park som var en gang  
sikken en gave, at give tilbage.

det brænder jeg for  
min familie, venner, og mennesker  
som helhed. mit arbejde holder  
jeg rigtig meget af.

bøger på natbordet  
Frie Hjerter (den handler om  
buddhismen og Kinas  
indtrængen i en kultur med  
store rigdomme og skønhed).

Fjollet tendens  
min datter siger jeg får mange idéer  
og inden de kan nå  at tage stilling,  
har jeg fået nogle andre. Hmmm.

Yndlingscitat  
Hvad man har forspildt af minutter,  
kan ingen evighed erstatte.

bY
billeDe
appetize nr. 4, 2013

foto SandBerg Foto

Appetize_2013_04.indd   69 21/08/13   16.44

navn  
pernille Fruergård Simonsen

beskæftigelse  
områdedirektør hos uCn act2learn - ledelse & Hr 
Bestyrelsesmedlem hos lederne

alder  
27 år (+10 )

bopæl  
nørresundby

Civil status  
gift med peter Fruergård Simonsen

børn  
jeppe 2 år og Signe 5 år

Kæledyr  
2 Franske Bulldogs: robert og Svea, en kat (Simba)  
i kattehimlen. og guldfiskene i havedammen

Uddannelse  
en masse, bl.a…. 2 x konsulentuddannelser,  
Ba i almen psykologi, Hd(o), executive MBa

BY
BiLLEDE NR. 3/4
appetize nR. 3, 2013

foto ViCTor SloTH

Hobby  
at få livet til at føles som et eventyr! elsker at være karrierekvinde  
og mor på en og samme tid

Yndlingsdrik  
Mojito og cafe latte med en lille skvis caramel sirup

særlige øjeblikke  
når det regner i solskinsvejr – i love it 

Elsker ved aalborg  
Byen er på en og samme tid lokal og lille, og samtidig stor og  
fyldt med muligheder. Særligt spot i aalborg er broen by night

aalborg mangler  
en tredje limfjordsforbindelse og ”åen” under nytorv

Det brænder jeg for  
at få det maksimale potentiale frem i mennesker og organisa tioner  
- så de lykkes og bliver den bedste udgave af dem selv

bøger på natbordet  
unboss af Bøtter og Kolind – og journal 64 af jussi adler-olsen

Fjollet tendens  
Køber biler ud fra en brochure – uden at have set eller prøvet dem først
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Navn:  
Tine Hundrup

Alder:  
45 år

Bopæl:  
Hasseris i Aalborg

Civil status:  
Gift med Tony på 24 år

Børn:  
Kasper 23 år og Frederik på 13 år

Kæledyr:  
Jack Russel Terrier Ludvig på 5 år

Uddannelse/arbejde:  
Uddannet dekoratør, arbejdet med indretning i 20 år, 
selvstændig i de sidste 12 år med indretning/levering  
af speciel designet køkken, bad m.m.

Hobby:  
Rejse og være sammen med min familie og venner, 
læse, lave mad, yoga/Pilates, men også mit arbejde :-)

Yndlingsret:  
Alt hvad der er veltilberedt og gode råvarer, jeg elsker 
god mad

Ynglingsdrik:  
Hmmm til hverdag elsker jeg at drikke ren grøn te……  
til lidt mere hygge et godt glas vin.

Bedste oplevelse:  
Alle vores super dejlige rejser ud i verden, det har givet 
os så mange oplevelser gennem årene.

Vil gerne prøve:  
Alt spændende, hvad livet byder sig

Elsker ved Aalborg:  
Det en stor by, uden at den virker sådan

Aalborg mangler:  
Et design/indretnings hus, hvor flere dygtige selvstæn-
dige arbejder sammen om at skabe de bedste rammer 
for kunderne ud fra hver deres spids kompetence.

Det brænder jeg for:  
Jeg brænder for mange ting :-) Mit arbejde med at finde 
den optimale løsning for min kunder. Min familie og ven-
ner og at de skal se positivt på livet og ha det godt.

Bedste oplevelse:  
Alle vores super dejlige rejser ud i verden, det har givet 
os så mange oplevelser gennem årene

Vil gerne prøve:  
Alt spændende, hvad livet byder sig

Bøger på natbordet:  
Lige nu, Fifty Shades bøgerne af E.L. James

Fjollet tendens:  
Der er ikke noget der er for fjollet, alt kan give mening 
det rigtige sted.

Yndlingscitater:  
Makia: Du giver energi til det, du giver din  
opmærksomhed. 
Aloha: At elske er at være glad sammen med. 
Ike: Verden er det, du tror den er. 
3 af de syv grundregler fra den ”The Aloha Spirit“
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Navn:  
Lars-bo Willumsen

Alder:  
46, lidt endnu :-)

Bopæl:  
9400

Civil status:  
dejlig kæreste, ugift

Børn:  
elsker dem …

Kæledyr:  
absolut ikke katte …

Uddannelse/arbejde:  
… mange, nu selvstændig

Hobby:  
Var faldskærm, nu mit job som rIb-Pilot

Yndlingsret:  
Mad lavet sammen med min kæreste …

Ynglingsdrik:  
Vin med bobler og en god gt

Bedste oplevelse:  
da jeg blev verdensmester i 1996 i faldskærmsudspring

Elsker ved Aalborg:  
Havnen og de oplevelser den byder sig på …

Aalborg mangler:  
en 3. limfjordsforbindelse…

Det brænder jeg for:  
… at opleve

Bøger på natbordet:  
Jeg har ingen

Fjollet tendens:  
at sejle nordjylland rundt i rIb….

Yndlingscitat:  
Man skal aldrig sige aldrig!!
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Navn: Lene Purkær Stefansen 

Arbejde: Billedhugger, Kunstner, Bronzestøber, 
Idé-maker 

Alder: 45… Endnu 

Bopæl: Svenstrup 

Kernefamilie: Gift med Flemming og har s
ammen Maria på 14 år. 

Kæledyr: Nøøh! 

Uddannelse: 
Jeg har faglige uddannelser. Men elsker mest af alt, 
at være skabt af det som kommer fra det inderste 
hjertekammer… Ganske enkelt! 

Hobby: 
Nyde livet, gribe muligheder og skabe nye. 
At opleve, hygge, at være livsnyder og have det sjovt 
– også med arbejde og selvom man arbejder meget. 

Yndlingsret: 
en webergrillet steg-ting á la Flemming og med 
familie og vennehygge som tilbehør. 

Yndlingsdrik: 
En god specialøl eller bare en kold fra kassen..altså! 
ikke noget jeg nyder hver dag. 

Bedste oplevelse: 
At leve, blive og være mor og hustru. Livet i nuet og 
glædens forventning om det livet bringer, både på 
det familiære plan og det professionelle.

Vil gerne prøve: 
3 uger i Peru med fl ere dages vandreture på Machu 
Pichu. Natur- og kulturoplevelser sammen med min 
egen lille kernefamilie. 

Elsker ved Aalborg: 
Der er stor rummelighed, vidunderligt kultur og byliv 
– oplevelser for en hver smag. 

Aalborg mangler: 
Ikke noget jeg kan komme i tanke om. Jeg synes, 
det bliver spændende at følge den udvikling, der 
kommer til at ske i takt med alt det nye, der nu 
bliver samlet omkring Nordkraft og Musikken Hus. 
Jeg synes, Aalborg har kurs mod noget endnu bedre 
om muligt. 

Det brænder jeg for: 
At fi nde balancen, i at leve livet som det er - uden at 
ville alt for meget mere end jeg magter. 
En balanceakt jeg brænder for at mestre, men det 
er svært når man er entusiastisk, nem at begejstre 
og en arbejdshest. 

Hvad er fantastisk: 
Livet i nuet. Tænk – at være kærester på 30. år, 
hvoraf de seneste 17 er en 24 timer-i-døgnet-
fornøjelse, fordi arbejdsliv og privat fl yder sammen. 
Tage sine kampe sammen, mod hinanden og hver 
for sig, privat og i arbejde OG alligevel, af hele sit 
hjerte, mærke at det er livet i sin egen nøddeskal. 
Fantastisk!! 

Vil gerne prøve: 
Der er ski’ mange ting og mulighederne er åbne. 
Der hvor jeg begrænses er min sunde fornuft og 
mavefornemmelse. Jeg begejstres nemt og lever i 
nuet, når der er noget jeg gerne vil prøve, så venter 
jeg ikke på, det bliver til en længsel…jeg gi´r den gas 
for at nå derhen. 

Bøger på natbordet: 
Ingen bøger, men pen og papir; hvis en fl ygtig tanke 
eller en god pointe skulle dukke op på vej fra drøm-
meland og ind i virkeligheden. 

Fjollet tendens: 
Kan være fandens nostalgisk og en dagdrømmer, 
der ledes på fi nurlige krøllede tankerejser.

Yndlingscitat: 
Hele mennesker er vi først, når vi oplever og formår, 
at håndtere både de lyse og de mørke sider, som 
livet bringer. Hele mennesker, der er i balance, en 
balance skabt når vi krydser små og store ujævnhe-
der på livets vej. 
 - Citat Lene Purkær Stefansen. 
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Navn: Lene Purkær Stefansen 

Arbejde: Billedhugger, Kunstner, Bronzestøber, 
Idé-maker 

Alder: 45… Endnu 

Bopæl: Svenstrup 

Kernefamilie: Gift med Flemming og har 
sammen Maria på 14 år. 

Kæledyr: Nøøh! 

Uddannelse: 
Jeg har faglige uddannelser. Men elsker mest af alt, 
at være skabt af det som kommer fra det inderste 
hjertekammer… Ganske enkelt! 

Hobby: 
Nyde livet, gribe muligheder og skabe nye. 
At opleve, hygge, at være livsnyder og have det sjovt 
– også med arbejde og selvom man arbejder meget. 

Yndlingsret: 
en webergrillet steg-ting á la Flemming og med 
familie og vennehygge som tilbehør. 

Yndlingsdrik: 
En god specialøl eller bare en kold fra kassen..altså! 
ikke noget jeg nyder hver dag. 

Bedste oplevelse: 
At leve, blive og være mor og hustru. Livet i nuet og 
glædens forventning om det livet bringer, både på 
det familiære plan og det professionelle.

Vil gerne prøve: 
3 uger i Peru med fl ere dages vandreture på Machu 
Pichu. Natur- og kulturoplevelser sammen med min 
egen lille kernefamilie. 

Elsker ved Aalborg: 
Der er stor rummelighed, vidunderligt kultur og byliv 
– oplevelser for en hver smag. 

Aalborg mangler: 
Ikke noget jeg kan komme i tanke om. Jeg synes, 
det bliver spændende at følge den udvikling, der 
kommer til at ske i takt med alt det nye, der nu 
bliver samlet omkring Nordkraft og Musikken Hus. 
Jeg synes, Aalborg har kurs mod noget endnu bedre 
om muligt. 

Det brænder jeg for: 
At fi nde balancen, i at leve livet som det er - uden at 
ville alt for meget mere end jeg magter. 
En balanceakt jeg brænder for at mestre, men det 
er svært når man er entusiastisk, nem at begejstre 
og en arbejdshest. 

Hvad er fantastisk: 
Livet i nuet. Tænk – at være kærester på 30. år, 
hvoraf de seneste 17 er en 24 timer-i-døgnet-
fornøjelse, fordi arbejdsliv og privat fl yder sammen. 
Tage sine kampe sammen, mod hinanden og hver 
for sig, privat og i arbejde OG alligevel, af hele sit 
hjerte, mærke at det er livet i sin egen nøddeskal. 
Fantastisk!! 

Vil gerne prøve: 
Der er ski’ mange ting og mulighederne er åbne. 
Der hvor jeg begrænses er min sunde fornuft og 
mavefornemmelse. Jeg begejstres nemt og lever i 
nuet, når der er noget jeg gerne vil prøve, så venter 
jeg ikke på, det bliver til en længsel…jeg gi´r den gas 
for at nå derhen. 

Bøger på natbordet: 
Ingen bøger, men pen og papir; hvis en fl ygtig tanke 
eller en god pointe skulle dukke op på vej fra drøm-
meland og ind i virkeligheden. 

Fjollet tendens: 
Kan være fandens nostalgisk og en dagdrømmer, 
der ledes på fi nurlige krøllede tankerejser.

Yndlingscitat: 
Hele mennesker er vi først, når vi oplever og formår, 
at håndtere både de lyse og de mørke sider, som 
livet bringer. Hele mennesker, der er i balance, en 
balance skabt når vi krydser små og store ujævnhe-
der på livets vej. 
 - Citat Lene Purkær Stefansen. 

Lene purkær

Billedhugger, Kunstner med mange spænd-

ende kunstneriske udfordringer og op-

levelser i bagagen siden 2005 bl.a. bag 

skulpturerne til World Handball Player de 

seneste 3 år.

Bronzestøber og Idémaker for Aalborg Bron-

cestøberi på 17. år.                        
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LOUISe Højen

Blæksprutte med mange jern i ilden, bl.a. 

indsamler til FUNTIFER, som støtter fattige 

familier i Colombia. Til daglig studerende 

inden for spansk sprog og internationale 

studier, samt deltidstjener på Fusion.
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 Navn: 
 Louise Højen

 Arbejde:
 Deltidstjener på Restaurant Fusion 

og frivillig hos Dansk Skoleskak.   

 Alder: 
 24 år

 Bopæl: 
 Aalborg – med havudsigt 

 Kernefamilie: 
 Single

 Kæledyr: 
 Min computer 

 Uddannelse: 
 BA i Spansk SIS. I gang med en Cand.Soc. 

 i DIR - Latin American Studies 

 Hobby: 
 Læsning, skak, yoga og at rejse (er at leve) 

 Yndlingsret: 
 Sushi!

 Yndlingsdrik: 
 Vand og god vin (en arbejdsskade). 

 Bedste oplevelse: 
 At rejse og arbejde frivilligt i Colombia. At se solop

 gangen over Machu Picchu, Peru. 
 Hver gang jeg ser min familie og venner. 

 Vil gerne prøve: 
 At rejse til Antarktis med skib fra Argentina! 

 Ellers vil jeg gerne prøve at stå på ski. 

Elsker ved Aalborg: 
 Blandingen mellem liv og rolighed. Byen har så 

 meget at byde på, hvis man lige kigger efter. 

 Aalborg mangler: 
 En direkte togforbindelse til lufthavnen. 

 Det brænder jeg for: 
 At gøre en forskel i verden. Den kan blive så meget 

 bedre! Min familie og venner – de betyder alt. 

 Bøger på natbordet:
 Bad Samaritans af Ha-Joon Chang, 

 Magic Rises af Ilona Andrews(min eskapisme). 

 Fjollet tendens:
 Mine venner siger, at jeg er en blæksprutte 

 med alt for mange pligter og projekter i gang. 
 De har vist også ret(!). 

 Yndlingscitater: 
 Livet leves forlæns, men forstås baglæns, 

 Carpe Diem. 

 Hvad optager dig mest lige nu?
 Studier, arbejde og min indsamling til FUNTIFER 
 i Colombia. De støtter ‚ekstremt fattige familier 
 i Colombia‘ og er stadig aktiv på caremaker.dk. 

 Navn: 
 Louise Højen

 Arbejde:
 Deltidstjener på Restaurant Fusion 

 og frivillig hos Dansk Skoleskak.   

 Alder: 
 24 år

 Bopæl: 
 Aalborg – med havudsigt 

 Kernefamilie: 
 Single

 Kæledyr: 
 Min computer 

 Uddannelse: 
 BA i Spansk SIS. I gang med en Cand.Soc. 

 i DIR - Latin American Studies 

 Hobby: 
 Læsning, skak, yoga og at rejse (er at leve) 

 Yndlingsret: 
 Sushi!

 Yndlingsdrik: 
 Vand og god vin (en arbejdsskade). 

 Bedste oplevelse: 
 At rejse og arbejde frivilligt i Colombia. At se solop

 gangen over Machu Picchu, Peru. 
 Hver gang jeg ser min familie og venner. 

 Vil gerne prøve: 
 At rejse til Antarktis med skib fra Argentina! 

 Ellers vil jeg gerne prøve at stå på ski. 

Elsker ved Aalborg: 
 Blandingen mellem liv og rolighed. Byen har så 

 meget at byde på, hvis man lige kigger efter. 

 Aalborg mangler: 
 En direkte togforbindelse til lufthavnen. 

 Det brænder jeg for: 
 At gøre en forskel i verden. Den kan blive så meget 

 bedre! Min familie og venner – de betyder alt. 

 Bøger på natbordet:
 Bad Samaritans af Ha-Joon Chang, 

 Magic Rises af Ilona Andrews(min eskapisme). 

 Fjollet tendens:
 Mine venner siger, at jeg er en blæksprutte 

 med alt for mange pligter og projekter i gang. 
 De har vist også ret(!). 

 Yndlingscitater: 
 Livet leves forlæns, men forstås baglæns, 

 Carpe Diem. 

 Hvad optager dig mest lige nu?
 Studier, arbejde og min indsamling til FUNTIFER 
 i Colombia. De støtter ‚ekstremt fattige familier 
 i Colombia‘ og er stadig aktiv på caremaker.dk. 
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navn  
jonas jensen

beskæftigelse  
indehaver af jonas jensen Blomster design

alder  
30 år

bopæl  
aalborg

Civil status  
gift med Christina g. jensen

børn  
isabella 10 år

Kæledyr  
2 Katte... Kitty og Mille.. (isabellas Valg)  

Uddannelse  
Blomsterdekoratør. udlært i År 2002. fra Mimosa  
Blomster i Hirtshals. Flyttede til aalborg fra Tversted 2002.

Hobby  
Blomster, min butik, og tøj.. 

Yndlingsret  
andesteg... med hele svineriet.. eller salat med Kylling.

bedste oplevelse  
Har haft mange... Hver gang jeg har vundet en konkur-
rence i blomsterkunst. da jeg blev gift for 5 år siden.  
da jeg åbnede min butik. da vi købte hus.

Vil gerne prøve  
Faldskærmsudspring.... Men har vildt højdeskræk.

Elsker ved aalborg  
Selve byen og alle de mennesker der bor her... syntes vi 
har en fantastisk holdning til tingene og er meget nede 
på jorden på en meget flyvende måde. jeg tror, jeg er 
forelsket i byen..

aalborg mangler  
liv efter 16:00 om søndagen... Sjovt når man kommer ind 
med flyet søndag eftermiddag fra København... alt derover 
summer af liv... her er dødt og stille... en cool kontrast. 

Det brænder jeg for  
Min butik og Familie/Venner
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Navn  
Dit navn

berum 
Haruptatium faccus 

nonserchil 
Ium sum di unt ipsunt.

Iquam cullabore  
Solupta ectatem landelessiti 
acest volupta temporum quo 
quam et lam, dolut

berum 
Haruptatium faccus 

nonserchil 
Ium sum di unt ipsunt.

Iquam cullabore  
Solupta ectatem landelessiti 
acest volupta temporum 
quo quam et lam, cullupta 
iditam haris non nisquo mos 
dolenim qui blabo.
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HVEM ER BEDST TIL GOURMET? 
HVEM LAVER DET BEDSTE TAKE-AWAY?

HVEM LAVER DEN BEDSTE PIZZA?
HVOR FÅR DU DEN BEDSTE JULEFROKOST?

HVEM GIVER DEN BEDSTE SERVICE?
HVEM ER BEDST TIL FAMILIER MED BØRN?

Dette og lidt flere spørgsmål vil vi gerne have dine svar på.

Derfor genoptager CUIZINE kåringen af de bedste spisesteder.

Såvel specifikt i Aalborg såvel som i hele Nordjylland.

STEM PÅ DIN FAVORIT
I hele september kan listen blive udvidet, hvis din favorit mangler.
Flere gange om måneden trækker vi lod om gavekort til flere af restauranterne.
Tilmeld dig konkurrencen allerede nu, så du kan være parat til at afgive din stemmer.

Det kun 1½ minut – og det kan være mange fornøjelser værd.

VELBEKOMME

DE BEDSTE RESTAURANTER I AALBORG & NORDJYLLAND

NORDJYLLAND:

Vegger Kro
Frank’s Restaurant

Hotel Viking
Gjøl Kro

Attrup Havnecafe
Kokkedal Slot

Løkken Bryghus 
Løkkens Vejkro

Saltum Kro
Hotel Amerika 
Rold Gl. Kro
Rold Storkro

Kildegaarden
St. Binderup Kro

Nørlunds gæstebud
Hvalpsund Færgekro 

Kanalfogedens Køkken
Svinkløv Badehotel 
Bryghuset Vendia 

Brøndums Hotel & Restaurant
Pane & Vino

Restaurant Villa Vest
Hotel Herman Bang

Moby Dick
Restaurant Snerlen

Vægteren - Kærlighed og Kogekunst 
Læsø Bryghus

Brøndums Hotel 
Clausens Hotel

De 2 Have
Pakhuset Skagen 

Restaurant Gl. Skagen

Restaurant Hyttefadet Gl. Skagen 
Restaurant Kokkenes

Restaurant Skagen Strand 
Ruth’s Hotel

Skagen Bryghus 
Skagen Fiskerestaurant

Hotel Klitheden
Hotel Vildsund Strand

Klitmøller Kro og Badehotel
Restaurant Bryggen
Restaurant Niels Juel

2takt Café & Brasserie
Hotel Thinggaard

Tambohus Kro
Hotel Pinenhus 

Restaurant Belle Epoque

 A Hereford Beefstow
Café Pingvin 
Cox Orange

Hos Boldt
Propaganda

Restaurant Brigadéren
Restaurant Elbjørn
Restaurant Fusion 

Restaurant Mortens Kro
Restaurant Meat
Restaurant Mest

Restaurant Papegøjehaven 
Restaurant SANS
Ristorante Fellini

Ristorante San Giovanni
Scheelsminde

AALBORG:

TIL FREMME FOR DEN GODE SMAG

NORDJYLLANDS STÆRKESTE PORTAL

CUIZINE

navn  
Bente athena jakobsen

alder   
66 år

beskæftigelse  
indehaver af Body institute

Civil status  
gift 40 år

børn  
to piger, en i himlen  
og en på jorden

Kæledyr  
Svend Svendsen  
(Skotte) 12 år.

Uddannelse  
n:l:P, hypnose, Kranio/ 
Sakral terapi, muskelterapi,  
Helhedsterapi. osv.

Hobby  
læsning, meditation,  
(tænke store tanker) rejse til  
vores græske ø Kalymnos.

Yndlingsret  
Carpaccio (med laks og tilbehør)

Ynglingsdrik  
Vin og vand.

bedste oplevelse  
da min yngste datter blev  
sygeplejerske lige efter  
hendes store søster døde,  
det var så flot klaret.

vil gerne prøve  
en rejse til en sødhavs ø,  
gerne Hawaii.

elsker ved aalborg  
Åh den favner og syntes  
så tryg,  det er en by med  
det rigtige favntag.

aalborg mangler  
lige der hvor hjertet slår på  
Budolfi plads mangler vi den  
grønne park som var en gang  
sikken en gave, at give tilbage.

det brænder jeg for  
min familie, venner, og mennesker  
som helhed. mit arbejde holder  
jeg rigtig meget af.

bøger på natbordet  
Frie Hjerter (den handler om  
buddhismen og Kinas  
indtrængen i en kultur med  
store rigdomme og skønhed).

Fjollet tendens  
min datter siger jeg får mange idéer  
og inden de kan nå  at tage stilling,  
har jeg fået nogle andre. Hmmm.

Yndlingscitat  
Hvad man har forspildt af minutter,  
kan ingen evighed erstatte.
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dig?

ByBIlleder – BlIv mere keNdt og geNkeNdt I AAlBorg
– din profil trykkes i 15.000 eksemplarer og ses af op mod 110.000 personer

I samarbejde med fotograf Henrik Sandberg, har 
vi udviklet et nyt redaktionelt og kommercielt 
koncept.

Få fotograferet, layoutet og trykt 1 side, som viser 
hvem du er, for en attraktiv pris.

Faktisk får du også lov til at bruge billederne  
efterfølgende som du har lyst til.

Det har flere allerede valgt at gøre, såvel politiks, 
kommercielt, redaktionelt og ikke mindst på so-
ciale medier.

ByBillederne trykkes i APPETIZE, som udgives i 
et oplag på 15.000 eksemplarer. Det er Aalborgs 
eneste rigtige magasin, som udgives med smuk-
ke redaktionelle artikler.

Kontakt ADVICE på red@advice.dk / 7020 7777 
eller Henrik Sandberg på 2861 6070.

Se statement for en række af de første ByBilleder:

Tina – borgmesTerkandidaT: 
Jeg blev så glad for billederne, at jeg bruger  
dem i min valgkampagne

Jonas – blomsTerbinder:
Stor opmærksomhed, og en masse  
påskønnelser

Helle – HospiTalsklovn:
Nej, hvor fik jeg meget ros, opmærksomhed,  
og en masse påskønnelser fra kendte såvel  
som ukendte mennesker.
 
benTHe – body-specialisT:
Professionelt, ros og stor glæde. Tak.

pris kr. 24.995,-

Advice ApS   |   Klostermarken 10   |   9000 Aalborg   |   70 20 77 77   |   info@advice.dk   |   CVR-nr. 3080 7634   |   www.advice.dk
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navn  
Tina French nielsen

beskæftigelse  
rådmand for ældre- og Handicapforvaltningen (V)

alder  
42 år

bopæl  
nibe

Civil status  
gift

børn  
rasmus (14), anne (12), jørgen (9), ellen (6)

Kæledyr  
petit (hund – springer spaniel)

Uddannelse  
Kontorassistent, Hd i afsætning

Hobby  
politik, politik, politik – løb/cykling/ridning

Yndlingsret  
Søde sager (fy!)

bedste oplevelse  
Børnene! + Cykle til paris med Team rynkeby 2012

Vil gerne prøve  
at føre aalborg ind til en fantastisk fremtid!

Elsker ved aalborg  
Byens puls

aalborg mangler 
en borgerlig – kvindelig – borgmester! ;-)

Det brænder jeg for  
at skabe et aalborg på forkant!

Yndlingscitat  
”Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne!”
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Navn: 
Penny Lane Levine 

Arbejde: 
Optiker og indehaver hos 
CrossEyes Aalborg ved Tyren

ALDER: 
30 år 

Bopæl: 
Aalborg 

Kernefamilie: 
Single - ingen børn 

Kæledyr: 
En hund 

Uddannelse: 
Optiker 

Hobby: 
Pole fi tness og fi tness 

Yndlingsret: 
En god bøf og tapas 

Yndlingsdrik: 
Soya kakao - kan drikke det i dagevis 

Bedste oplevelse: 
Da jeg dansede på den kinesiske mur i år 2000 
med Den Jyske Pigegarde, da jeg blev udlært 
optiker og da jeg åbnede min helt egen brillebutik 
her i Aalborg. Og til sidst, da min far engang 
fortalte mig at han var stolt over hans datter 

Vil gerne prøve: 
At rejse tværs over USA med skønne venner 

Elsker ved Aalborg:  
Kulturlivet og de mange fede tiltag såsom 
Stand Up, Teater og Musikkens Hus 

Aalborg mangler: 
Kan jeg ikke komme på, da jeg faktisk er impone-
ret over hvad Aalborg byder på i forhold til Århus 
- så synes jeg byen har alt 

Det brænder jeg for: 
At hjælpe andre - måske lidt kedeligt, men sandt! 

Bøger på natbordet: 
50 shades of grey 

Fjollet tendens: 
Griner alt for meget og højt 

Yndlingscitat: 
“med selv-disciplin - er næsten alt muligt!“ 
- Theodore Roosevelt 

Navn: 
Penny Lane Levine 

Arbejde: 
Optiker og indehaver hos 
CrossEyes Aalborg ved Tyren

ALDER: 
30 år 

Bopæl: 
Aalborg 

Kernefamilie: 
Single - ingen børn 

Kæledyr: 
En hund 

Uddannelse: 
Optiker 

Hobby: 
Pole fi tness og fi tness 

Yndlingsret: 
En god bøf og tapas 

Yndlingsdrik: 
Soya kakao - kan drikke det i dagevis 

Bedste oplevelse: 
Da jeg dansede på den kinesiske mur i år 2000 
med Den Jyske Pigegarde, da jeg blev udlært 
optiker og da jeg åbnede min helt egen brillebutik 
her i Aalborg. Og til sidst, da min far engang 
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Vil gerne prøve: 
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Elsker ved Aalborg:  
Kulturlivet og de mange fede tiltag såsom 
Stand Up, Teater og Musikkens Hus 

Aalborg mangler: 
Kan jeg ikke komme på, da jeg faktisk er impone-
ret over hvad Aalborg byder på i forhold til Århus 
- så synes jeg byen har alt 

Det brænder jeg for: 
At hjælpe andre - måske lidt kedeligt, men sandt! 

Bøger på natbordet: 
50 shades of grey 

Fjollet tendens: 
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