
Kunne din forening trænge til flere medlemmer?

Har din forening ikke økonomi til markedsføring?

Vil I gerne have udbredt viden om jeres eksistens og foreningens omdrejningspunkt?

Foreninger
i førersædet!

Sammen med stærke samarbejdspartnere vil vi hos Advice hjælpe de små lokalforeninger. 

Vi mener ikke, det kun er de store foreninger/stjerner i det danske samfund, der skal hyldes 

– vi mener i høj grad, at de små foreninger og sportsgrene skal frem i lyset!

Glade givere

Advice vil forære din forening en kommerciel gave – en fantastisk mulighed for dig og 

din forening – der kan skabe opmærksomhed på jeres arbejde. Det der tidligere, i stor stil, 

kendetegnede det danske samfund, var Forenings Danmark. Danmark har stadig mange 

foreninger, men vi mener, at mange af de små bliver overset af de store og velkendte. Dét 

vil Advice og vores samarbejdspartnere lave om på, fordi vi ønsker at påskønne en af de 

mest værdifulde ressourcer i vores by; nemlig de frivilliges indsats i de mere end 3.000 

foreninger, der er i Aalborg.

 

Gaven indeholder:

•   En dybdegående artikel i APPETIZE, i forlængelse af vores tematik om aalborgensiske 

lokalforeninger. APPETIZE læses af +110.000 personer.  

(Kommerciel reklameværdi / købspris op til kr.100.000,- afhængig af artiklens størrelse)

•   Tilbud om gratis opgradering / oprettelse af en professionel hjemmeside.  

(Et sponsorat på en værdi á kr. 50.000,-)

•   Tilbud om gratis eksponering på diverse portaler og andre ydelser i 12 mdr. fx Facebook, 

applikationer m.v. (Til en værdi á kr. 50.000,-)

•   Andre reklameydelser fx tryk af flyer, brochurer, plakater m.v. (til en værdi á kr. 10.000,-)

 

Afhængig af foreningens behov har hele pakken en samlet værdi  

på op til kr. 200.000,- ex moms.

Der er +3.000 foreninger i Aalborg, hvoraf de 500 er godkendt til tilskud! Skal din forening 

være én af dem vi giver tilskud? Så kontakt Advice og hør nærmere.

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

Aalborg Svømmeklub
Der er ikke mange, der ved det, 
men Aalborg Svømmeklub har 
100 år på bagen og har de seneste 
par år sprængt egne visioner og 
forventninger. Artiklen tager afsæt 
i klubbens islandske træner, elite-
svømmerne og en række af klub-
bens  udfordringer:  fx  flere  svøm-
mebaner til træningen og bedre 
økonomi så elitesvømmere ikke 
selv skal bidrage med betaling for 
transport, kost & logi ved stævner 
samt generel opærksomhed på 
klubbens bedrifter.

De frivillige Helte
Første artikel i serien om de frivillige hjælpere i Aalborgs 
mange småforeninger handler om Café Tumling. Det er et 
netværksmødested for gravide, mødre og fædre som er tid-
ligere stofmisbrugere samt forældrenes børn. Café Tumling 
står overfor væsentlige udfordringer i form af økonomiske 
midler til transport og mad til caféens arrangementer.

Foreninger
MedieinforMation 10. april 2014

»

Svømmeland i Nørresundby. Dagen går på hæld, og mens aalbor-

genserne strømmer ind fra gadebilledet for at påtage sig hjemmets 

forskellige gøremål, mødes nogle af landets største svømmetalen-

ter til aftentræning. Det gør de alle ugens hverdage, og desuden er 

der morgentræninger tre til fire gang om ugen samt lørdagstræ-

ninger. 

Det kræver derfor sin mand at være en del af Aalborg Svømme-

klubs elitehold. Apropos mand, så er klubbens cheftræner også en 

mand. En islandsk én af slagsen – Eyleifur Jóhannesson. Han over-

tog posten tilbage i 2007. Dengang vandt klubben 29 medaljer til-

sammen ved vestdanske og danske mesterskaber for seniorer og 

juniorer. Heraf var de ni guldmedaljer. 

Seks år senere – i 2013 – kunne klubben notere sig for impone-

rende 229 medaljer, heraf 98 guldmedaljer. 

- Da jeg kom til klubben i 2007, overtog jeg en klub med et enormt 

stort potentiale. Klubbens ledelse havde sammen med et godt 

trænerteam i nogle år sat ekstra kræfter ind på talentudviklingen. 

Det begyndte at give pote, da jeg overtog rollen som cheftræner, 

fortæller Eyleifur mens svømmerne på eliteholdet – 22 i alt – træ-

ner styrketræning i baggrunden under kyndig ledelse af Michael 

Schulz, en af holdets assistenttrænere. 

Statistikken viser også sort på hvidt, hvordan klubben de sid-

ste år har eksploderet egne rammer. I 2010 slog klubben ”kun” fire 

Dansk Junior Rekorder.

Nu, fire år senere, er det blevet til 44 Dansk Junior Rekorder, 29 

Dansk Rekorder, 11 Nordisk Rekorder og 1 Europæisk Rekord. Aal-

borg Svømmeklub buldrer derudaf. Eyleifur pointerer, at fremgan-

gen skyldes mange faktorer. 

Aalborg svømmeklubs (As)  
værdigrundlag:

•   At det sportslige niveau skal være så højt, at AS bliver 

et  oplagt  sted at flytte hen  for  de bedste  svømme-

talenter fra hele landet. Træningen i kvindeafdelingen 

skal understøtte, at svømmerne har muligheden for at 

udvikle sit talent på bedst mulig måde.

•   Enhver svømmer med netop sin baggrund og sine ev-

ner er noget særligt. Alle svømmere har mange kom-

petencer hver især, og de er alle værdifulde.

•   Forældre inddrages og informeres om det frivillige arbej-

de, som er en forudsætning for konkurrencesvømning.

•   Vi prioriterer høj sikkerhed i svømmehallen bl.a. ved al-

tid at have to trænere på bassinkanten og sikre, at alle 

yngre svømmere afhentes fra stævner af forældre.

•   Et højt  informationsniveau til forældre og andre sam-

arbejdspartnere.

•   At det skal være  rigtig sjovt at gå til  svømning og at 

fremme et godt kammeratskab for svømmerne.

eyleifur Jóhannesson
Født: 17. januar 1971

Fødeby: Akranes, Island

Titel: Cheftræner for Aalborg Svømmeklub

Civilstand: Gift med Halldóra Sverrisdóttir

børn: Kristófer Eyleifsson, Jóhannes Jón Eyleifsson  
og Gerdur Ósk Eyleifsdóttir

Karriere: 
1994-1997  Årgangstræner - KR Svømmeklub Reykjavik 
1997-2000  Cheftræner - KR Svømmeklub Reykjavik 
2000-2004  Cheftræner - Akranes Svømmeklub 
2004-2007  Cheftræner - Ægir Svømmeklub Reykjavik 
2007-            Cheftræner – Aalborg Svømmeklubfa
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- Det lyder som en kliché, men denne succes skyldes mange fak-

torer. Cheftræneren alene kan ikke løfte så stor en opgave. Det af-

hænger af dygtige hjælpetrænere, forældre, bestyrelse og alle de 

frivillige, der er med til at gøre rammerne for vores svømmere gode, 

forklarer han. 

Hidtil har der således kun været to fuldtidsansatte i klubben – 

cheftræneren og en sekretær. 

- Klubben har ikke mange økonomiske midler at gøre godt med, 

så vi er meget afhængige af, at alle omkring klubben kan give en 

hånd, men når det er sagt, så har vi for nylig ansat en meget dygtig 

talentudvikler, Erik Pallesen. Det er en målrettet investering i frem-

tiden, fortæller Eyleifur. 

Den økonomiske udfordring

Aalborg Svømmeklub har ikke store økonomiske midler at jonglere 

rundt med. Når klubben skal deltage i stævner og træningslejre 

rundt om i landet, er de afhængige af forældrenes opbakning og 

frivillige til hjælp med planlægning og transport. 

- Vi bruger mange penge på transport med busser, klubben har 

stærk holdning til sikkerhed for svømmetalenterne og bruger der-

for kun professionelle chauffører, så når vi skal deltage i stævner 

uden for byen, kræver det meget stor planlægning og involvering. 

Des større klubben er og des flere ambitioner, den får, des mere 

kræver det af klubbens ledelse, siger Eyleifur, der skyder på, at 

klubben deltager i omtrent 45 forskellige aktiviteter om året. 

- Det er jo næsten hver weekend, at vi har et hold af sted til stæv-

ne eller træningslejr. 

Aalborg Svømmeklub har i alt cirka 2300 medlemmer fordelt over 

cirka 120 hold. Ifølge Eyleifur er der i alt 65 deltidsansatte trænere 

og hjælpetrænere. Samtlige medlemmer betaler et årligt kontin-

gent, mens Aalborg Kommune også bidrager med et beløb og ad-

gang til faciliteter. 

- Vi kunne godt tænke os nogle bedre forhold. Her har vi for ek-

sempel kun tre baner til at træne på for vores elitehold, hvilket ikke 

er helt optimalt. Vi er også afhængige af, at vores medlemmer selv 

betaler et vist beløb, når vi tager på træningslejr op til større stæv-

ner. Det er ærgerligt, men det er desværre de betingelser, vi må 

acceptere og arbejde under i en amatørsportsgren, som svømning 

er, siger Eyleifur. 

Ifølge cheftræneren er det ganske få svømmere, der kan tjene 

penge på deres sport. 

- De allerbedste kan godt tjene gode penge på deres sport, men 

det er for det meste gennem sponsorater. Vi har nogle enkelte 

svømmere her i klubben, der forhåbentlig inden for en årrække kan 

Da jeg kom til 
klubben i 2007, 
overtog jeg 
en klub meD et 
enormt stort 
potentiale
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begynde at lukrere lidt på deres dygtighed. Vi håber også, at vi i 

fremtiden kan tiltrække nogle flere sponsorer, hvilket ikke er helt 

umuligt, når resultaterne også begynder at vise sig. Jeg ville øn-

ske, at vores elitesvømmere ikke selv skulle betale for at bringe alle 

disse succeser til klubben, erkender han. 

Fra en islandsk provinsby til dansk storby

Eyleifur, som selv er en gammel elitesvømmer fra den islandske 

provinsby Akranes og blandt andet var med på det islandske svøm-

melandshold, er faldet godt til i Aalborg. 

- I starten havde jeg meget svært ved sproget. Jeg havde jo lært 

dansk i folkeskolen på Island, men det hjalp mig ikke så meget. Den 

første tid talte alle dog dansk til mig, mens jeg svarede på engelsk, 

men så gik jeg på sprogskolen og begyndte også så småt at kunne 

gøre mig forståelig på dansk. 

- Jeg kan huske, at den første uge var jeg flere timer om at læse, 

forstå og svare mailsene i min indbakke. Det er ikke så galt længere, 

så jeg må have lært noget. Det er også et bevis på, hvor stor klub-

ben er blevet på de syv år, jeg har været her. Det ville aldrig gå i dag, 

at jeg brugte så lang tid på mailsene, fortæller han. 

Eyleifur har en stram uge som cheftræner. Morgentræningerne 

starter kl. 5.45 om morgenen, så hans vækkeur ringer kl. 04.45. Her 

trækker han i træningstøjet og løber de tre kilometer, han har hen 

til svømmehallen på Øster Allé for at åbne huset kl. 5.30. 

- Det er ret tidligt. Jeg har 30 trænertimer om ugen, men jeg 

tør slet ikke tænke på, hvor mange timer jeg bruger på mit ar-

bejde. Jeg har cirka 100 rejsedage om året og bruger mange timer 

på planlagning og programmer. Det kan nogle gange være hårdt 

for familien, når jeg er væk i mange dage i træk. Heldigvis har jeg 

god forståelse og opbakning fra min kone, Halldóra, og resten af 

familien. Ellers ville det ikke være muligt for mig. Jeg kan rigtig 

godt lide mit job og glæder mig til fremtiden, siger Eyleifur, der nu 

kalder sine disciple til sig. De har styrketrænet nok, så nu gælder 

det svømning.
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Fusionsport Aalborg - Kuhlausvej 11 - 9200 Aalborg - Tlf. 98 10 17 05 - Fusionsport.dk

Hos Fusionsport finder du 
- Komplet vejledning til løb, cykling og multisport - Sportslig indgangsvinkel til cykel - Professionel løbeanalyse ved køb af løbesko - De førende mærker til løb, cykling og multisport

2010 2011 2012 2013

DJR (Dansk Junior Rekord) 4 22 17 1

DR (Dansk Rekord) 0 2 9 18

NR (Nordisk Rekord) 0 0 6 5

ER (Europæisk Rekord) 0 0 0 1

 reKorder

2007 guld sølv bronze

VD-L (Vestdanske på 50m langbane) 4 5 4

DV-K (Vestdanske på 25m kortbane) 4 1 6

DM-L (DM på 50m langbane) 0 1 0

DM-K (DM på 25m kortbane) 1 1 2

2013 guld sølv bronze

VD-L (Vestdanske på 50m langbane) 34 21 21

DV-K (Vestdanske på 25m kortbane) 40 27 18

DM-L (DM på 50m langbane) 11 10 5

DM-K (DM på 25m kortbane) 13 15 14

 Medaljer til mesterskaber

6 skarpe til Træneren, eyleifur

»

Hvor stor er Aalborg Svømmeklub  
– på regionalt og landsplan?

Vi ved ikke, hvor stor foreninger er på landsplan, men svømning er 

tredjestørste idrætsgren i Danmark. Vores medlemstal har været 

støt stigende de foregående år, så Aalborg Svømmeklub er den 

største idrætsforening i Aalborg Kommune med cirka 2.300 med-

lemmer.

Hvordan er fordelingen af medlemmer m.v. alder og køn?

 0-12 år: 720 drenge + 900 piger, i alt 1.620

13-18 år: 145 drenge + 100 piger, i alt 245

19-24 år: 35 herrer + 20 damer, i alt 55

25-60 år: 90 herrer + 105 damer, i alt 195

61+ år: 40 herrer + 120 damer, i alt 160

Hvordan ser økonomien ud i foreningen? 

Økonomien ser ud, som den skal. Vores indtægter matcher vores 

udgifter. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ønsker 

at kunne tilbyde vores elitesvømmere bedre forhold. De betaler et 

årligt kontingent til klubben på lige fod med alle andre, og desuden 

betaler de cirka en tredjedel af udgifterne i forbindelse med stæv-

ner og andre aktiviteter, som de deltager i henover året. Samtidig 

henter de et hav af medaljer til klubben og styrker klubbens renom-

mé og potentiale.

Derudover får klubben tilskud fra kommunen, fuldstændig på 

samme vilkår som andre idrætsforeninger i form af faciliteter og 

tilskud efter medlemstal. Når klubben høster flere medaljer, øger 

det også chancerne for flere sponsorater, så det arbejder vi på.

Hvad er foreningens største udfordringer?

Det er klart bassintiderne. Vi mangler flere timer i hallerne, så vi kan 

give flere børn mulighed for at lære at svømme. Lige nu har vi over 

400 børn på venteliste. Det vil sige 400 potentielle elitesvømmere, 

som ikke kan komme til. Udover det, mangler vi mere og bedre plads 

til vores elitesvømmere. Nu har vi kun 3 baner til vores træning, 

men det optimale ville være 4 baner.

Hvor mange frivillige er der tilknyttet foreningen 
 og hvor mange timer yder de?

Der er over 100 personer tilknyttet klubben som frivillige. Det er i 

form af bestyrelsesarbejde, officials, holdledere, assistenter til 

stævner og turer samt diverse venner af klubben, som sørger for 

en række sociale aktiviteter i løbet af året, overnatning og forplej-

ning til vores egen stævner, etc. Vi kender desværre ikke antallet 

af timer, der hviler på vores frivillige, men det er helt sikker mange 

tusinde timer om året.

Føler du, at foreningen får opmærksomhed nok,  
eller handler alt bare om fodbold og håndbold?

Foreningen får klart for lidt opmærksomhed i forhold til klubbens 

niveau og resultater. Så ja, jeg synes der er alt for meget fokus på 

fodbold, håndbold og ishockey.

De fem talenter
På de efterfølgende sider kan du møde klubbens største talenter.
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Forkæl dine fødder i et par sko og sandaler fra ART

www.facebook.com/keisersko

Se flere modeller på www.keiser-sko.dk

www.keiser-sko.dk

Sct. Mathiasgade 62 · 8800 ViborgBoulevarden 1 · 9000 Aalborg

Keiser_Sko_02_2014.indd   1 25/03/14   16.06
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Hvad er nøglen til din succes:

Gode trænere, gode holdkammerater = godt hold. 

Hvor stor en rolle spiller dine forældre i din succes:

De bakker mig op omkring det, jeg laver - lige fra skole til svømning. 

Hvor langt kan/vil du nå som svømmer:

Jeg vil nå så langt som muligt, men min største drøm er at stå i en 

finale ved OL 2016. 

Hvem er dit forbillede:

Jeg har ikke noget forbillede. 

Hvor langt kan Aalborg Svømmeklub nå  
i den nærmeste fremtid:

Aalborg Svømmeklub kan nå rigtigt langt, fordi vi har Danmarks 

bedste trænere og svømmere. 

Hvad skal der til for at klubben kan nå så langt:

At vi træner hårdt og er fokuserede på vores mål. 

Hvis ikke du gik til svømning,  
hvilken sportsgren dyrkede du så:

Det ved jeg ikke, måske havde jeg gået til musik i stedet for. Jeg 

spillede tværfløjte, da jeg var mindre. 

Hvad skal der til for at nå langt som svømmer:

At motivationen er der. 

Hvor meget træner du om ugen:

10 gange, men nogle gange 9. 

Hvor meget rejser du i forbindelse med din sport:

Det kommer an på stævnerne, som ligger forude. 

Hvordan ser din kost ud:

Som alle andre, spiser jeg det, min krop har brug for. Spiser da også 

usundt!

McDonald’s ligger ikke så langt herfra. Er det fristende: 

Næh.. kan ikke lide det.

Mie østergaard nielsen
Født: 25. september 1996

Fødeby: Aalborg, Nørresundby

Forældre: Benny Nielsen og Lone Østergaard 
Nielsen

søskende: Anne Østergaard Nielsen

Karriere oven vande: Aalborghus Gymnasium, 
bioteknologi, matematik og fysik

svømmedisciplin: Rygcrawl og crawl

Titler og mesterskaber: 
To gange europæisk mester i 50 og 100 m rygcrawl 
(2011+2012) + bronze i 200m fri i 2012. Europæiske  
mesterskaber på kortbane 2011: bronze i 100 m ryg-
crawl og 100 m im, sølv i 4x50 m fri og guld i 4x50 im

ol 2012:  
6. plads i 4x100 fri 
7. plads i 4x100 im  
17. plads i 100 m rygcrawl

vM-K 2012:  
Guld i 4x100 im (europæisk rekord) 
Sølv i 100 m rygcrawl 
Bronze i 4x100 m fri

eKM i Herning:  
Guld i 100 m rygcrawl (europæisk rekord 55.99)  
+ 4x50 m fri, sølv i 4x50 imfa
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Hvad er nøglen til din succes:

Finde glæden ved at svømme, selvdisciplin til at træne det, der kræ-

ves og gode venner og familie til at støtte én hele vejen igennem.

Hvor stor en rolle spiller dine forældre i din succes: 

En stor rolle - de har altid støttet mig og hjulpet mig så vidt muligt.

Hvor langt kan/vil du nå så svømmer: 

På nuværende tidspunkt er det svært at sige, da jeg går på uni-

versitetet og derfor sætter kortsigtede mål, da jeg ikke ved, hvor 

meget tid studiet vil kræve i fremtiden. Derfor går jeg meget ef-

ter kravtider til de internationale mesterskaber, som ikke ligger så 

langt fremme i tiden. 

Hvem er dit forbillede: 

Jeg tror ikke, at jeg har noget specielt forbillede i øjeblikket. Hvis 

jeg skulle nævne én, ville det nok være Rikke Møller, da hun, som 

mig, er brystsvømmer og har forbedret sig meget i de senere 

år som senior, hvilket godt kan være lidt utraditionelt. Desuden 

har hun ikke bare forbedret sig meget, men hun har opnået det, 

som de fleste svømmere drømmer om; en verdensrekord i en  

OL-disciplin. 

Hvor langt kan Aalborg Svømmeklub nå  
i den nærmeste fremtid:

Meget langt, da der findes talenter i alle aldre, og der på nuværende 

tidspunkt næsten er kamp om pladserne til at komme op på 1. hol-

det. Næste mål er at vinde dansk holdmesterskab om nogle uger 

og blive Danmarks bedste klub.

Hvad synes du om trænerstaben: 

Kunne ikke findes bedre.

Hvis ikke svømning, hvilken sportsgren dyrkede du så: 

Enten en holdsport som volleyball eller bare almindelig styrketræning.

Hvad skal der til for at nå langt som svømmer: 

Sætte sig delmål og tro på, at de kan opnås. Og selvfølgelig viljen til 

at træne så meget, som det kræves. Desuden er det vigtigt, at man 

har et godt sammenhold med sine holdkammerater, som er med til 

at støtte én, når det bliver svært.

Hvor meget træner du om ugen: 

Jeg har otte svømmepas, to gange styrketræning og tre gange 

landtræning.

Hvor meget rejser du i forbindelse med din sport:

Ikke så meget igen grundet mit studie, hvilket betød, at jeg i år hver-

ken var med på træningslejren eller udenlandsstævnet. Dog var jeg 

med sidste år både i efterårsferien og vinterferien.

Hvordan ser din kost ud: 

Den består meget af pasta, kartofler eller ris sammen med salat og 

kylling eller hakket oksekød. 

McDonald’s ligger ikke så langt herfra. Er det fristende: 

Jeg kan ikke rigtig lide McDonald’s, så nej. Desuden mætter sådan 

en type mad i meget kort tid, hvilket vil betyde, at man alligevel 

skulle have noget andet at spise kort efter. »

louise dalgaard

louise bredvig dalgaard
Født: 16. november 1990

Fødeby: Holstebro

Forældre: Sonja B. Kristensen & Ivan Dalgaard

søskende: Ingen

Titler og mesterskaber:  
Dansk mester Langbane 50 m bryst 2013, dansk  
mester 4x50 im kort 2012, 2013. 4x100 im kort 2013

Karriere oven vande: Studerende på Aalborg 
Universitet, industriel design, 6. semester

svømmedisciplin: Brystsvømningfa
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Kender du et par der skal giftes, eller har du en du holder af der 
fylder år, så overrask med gave lidt ud over det sædvanlige. 

Lene Purkær Stefansen kan tilbyde bronzekunst ud over det sæd-
vanlige bl.a. bronzeskulpturer og bronzebilleder.  Vælg en individuel 
bryllupsgave fra galleriet, en bryllupsgave helt for sig selv og som 
kun findes få eksemplarer. I udstillingen finder du sikkert en gave, 
som vil falde i både din egen og modtagerens smag. 

En gave fra Galleri Lene Purkær Stefansen er en gave for livet.

Bronzeskulpturer, der udtrykker livets små og store begivenheder, med 
livets lyse sider, men også de mørke og mere fi nurlige udtryk fi nder vej 
og tager kyndigt form under Lenes hånd. 

Inspiration, der ligger til grund for skulpturerne, skabes oftest af egne op-
levelser og tanker, der ikke gør udtrykket mindre intenst.

”Bronze, er et utroligt fascinerende materiale, der sætter fantasien i gang”, 
siger Lene. ”Temaerne jeg anvender er ofte det følelsesmæssige samspil 
mellem mennesker, familien og børn – inspirationen kommer fra oplevel-
ser i hverdagen. Det kan f.eks. være noget en person har sagt. Noget, der 
har sat min fantasi i spil. Noget, der danner indre billeder. 

Jeg forestiller mig, hvordan det kunne se ud, jeg laver skitser, tegner løs 
og pludselig begynder der at danne sig nye billeder, som så igen bliver til 
billeder af en skulptur, jeg kan gå i gang med, at modellere.

Det er en proces, der er svær, at forklare. Ofte sker det intuitivt”.

Følg os på Facebook og se de 
nyeste tiltag og arrangementer

facebook.com/lenepurkaer.dk

Bronzeskulpturer af Lene Purkær Stefansen 
er skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet

Lene Purkær Stefansen
Fabriksparken 9
9230 Svenstrup
Tlf.: 98 31 80 81

Mob.: 28 44 00 17

www.lenepurkaer.dk
E-mail: info@lenepurkaer.dk

UNIKKE BRONZESKULPTURER & BRONZEBILLEDER

Den perfekte 
Bryllupsgave

-en gave for livet

Brug de smukke skulpturer, 
der udtrykker, kærlighed til livet, som

bryllups-, receptions eller fi rmagave 

Lene Purkær_ny.indd   1 25/03/14   21.30

PorTræT I  AAlborg SvømmEklub 

Hvad er nøglen til din succes:

At jeg går ind til stævner og udfordringer med et smil og tager min 

træning tilpas seriøst, mens glæden stadig er der.

Hvor stor en rolle spiller dine forældre i din succes: 

En kæmpe rolle, da jeg bor 30 km fra træningerne. Så min mor kører 

mig frem og tilbage hver dag. Derudover støtter mine forældre mig 

til de fleste stævner.

Hvor langt kan/vil du nå så svømmer: 

OL i Rio er det største mål. 

Hvem er dit forbillede: 

Jeg har intet, men man vil jo altid se op til de store.

Hvor langt kan Aalborg Svømmeklub nå  
i den nærmeste fremtid: 

I den nærmeste fremtid er målet, at vi bliver Danmarks bedste hold 

ved DHM i Aalborg.

Hvad skal der til for, at klubben kan nå så langt: 

Alle på holdet og trænerne skal have en fælles forståelse for, hvad 

vi gerne vil opnå. Og selvom det er en individuel sport, står vi sam-

men, og det er alle for én.

Hvad synes du om trænerstaben: 

Jeg er rigtig glad for mine trænere, og jeg synes ikke, de kunne 

være bedre. Vores cheftræner gør alt for at udvikle nye trænings-

metoder, så vi hele tiden kan løfte vores niveau. 

Hvis ikke svømning, hvilken sportsgren dyrkede du så: 

Jeg dansede, inden jeg stoppede pga. svømningen, så måske ville 

det være det, jeg lavede. Ellers kunne jeg forstille mig noget som 

badminton eller atletik. 

Hvad skal der til for at nå langt som svømmer: 

Som svømmer skal du have megen disciplin. Vi træner rigtig meget, 

og man skal være en stærk person for at holde det pres konstant. 

Derudover skal der selvfølgelig et konkurrencegen til, og man skal 

brænde for sporten. 

Hvor meget træner du om ugen:  

Jeg træner mellem 9-10 gange om ugen i vandet. Derudover er der 

to styrketræninger og tre træninger på land om ugen, som vi laver 

enten før eller efter, vi har trænet i vandet. 

Hvor meget rejser du i forbindelse med din sport: 

Jeg rejser omkring 6-9 uger om året ud af landet. Både på trænings-

lejr, men også til stævner. 

Hvordan ser din kost ud: 

Jeg har ikke en speciel kost, men jeg ved da, hvad der er klogt at 

spise, og hvad jeg skal holde mig fra.

McDonald’s ligger ikke så langt herfra. Er det fristende: 

Det er MEGET fristende - en cheat day er der da en gang i mellem. »

Julie levisen

Julie larsen levisen
Født: 10. januar 1997

Fødeby: Aalborg, men bor i Terndrup

Forældre: Hanne og Kai Levisen

søskende: Malthe Levisen

Titler og mesterskaber:  
Europamester på 4x50 m fri 2012. Nr. 6 i 
100 m fri og nr. 7 i 50 m fri til Europame-
sterskaberne 2013 i Polen. En 3. plads ved 
DM-kortbane 2013 i henholdsvis 50 m fri og 
100 m fri og 2. plads på 100 m medley ved 
samme stævne. Dansk og nordisk juniorme-
ster et par gange i 50 m og 100 m fri. Dansk 
junior rekord på 50 fri, dansk rekord på 4x50 
m og 4x100 m medley holdkap på kortbane 
og dansk rekord på 4x100 m medley på 
langbane

Karriere oven vande:  
Går på handelsgymnasiet Turøgade i 
Aalborg

svømmedisciplin:  
Crawl, men svømmer også lidt medley.fa

kt
a

98 APPETIZE.dk

PorTræT I  AAlborg SvømmEklub 

Vi ved, at frokostpausen er et af dagens højdepunkter og vi vil 
sætte en ære i at få lov til at levere frokost til netop jeres fi rma. 
For os er kvalitet og variation et must og vore kokke vil gøre 
deres yderste for at kreere den frokost, der passer til netop 
jeres behov og ønsker. Vi tager desuden udgangspunkt i føde-
varestyrelsens kostråd, så den fornødne energi og overskud til 
en god dag altid er sikret, uden at sætte sundheden over styr.

Vi bager selv vores brød og laver så meget som muligt fra bun-
den af. For vi er af den klare overbevisning, at det både kan 
ses og smages. 

Vi er meget fl eksible og justerer gerne op eller ned i mæng-
derne efter jeres ønske. Vi har 3 grund-menuer - men har I spe-
cielle ønsker vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at efterkomme dem. 

Vi laver også månedlige events, hvor vi laver temamad. Det 
kunne fx være stenaldermad, det nordiske køkken eller noget 
helt tredje. Og så kommer en af vores kokke gerne jævnligt på 
besøg for en snak om tilfredsheden med os som leverandør. 

Skal frokosten være varieret, sund og lavet fra bunden? 
Så kontakt frokosten.nu

MENU 1       // Sundt og varieret 

INDEHOLDER
Fiskeret
Lun ret
Grov salat
Grøn salat
Pålæg x 2
Rugbrød
Grovbrød
Dressing, smør

VI ER JERES NYE LEVERANDØR AF SUND, VARIERET OG 
HJEMMELAVET FROKOST. VI LEVERER FIRMA FROKOSTORDNINGER 

HELT NED TIL 10 KUVERTER I AALBORG OMRÅDET.

42,- 
    excl. moms 

frokosten.nu
Østerbro 35A
9000 Aalborg

www.frokosten.nu
info@frokosten.nu
TLF 4244 4144

Kontakt vores konsulent på telefon 4244 4144 og hør mere om gode tilbud på frokost

ru
bi

en
.d
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EKSEMPEL
Ovnbagt laks med lime på citrussalat
Spinattærte med porchetta
Spidskålssalat med æbler, nøddemix og basilikumpesto
Spæde salater med avokado og salsa
Roastbeef med hjemmelavet remoulade, ristede løg og peberrod
Røget rullepølse med syltede rødløg, sky og hjemmelavet agurkesalat
Hjemmebagt kernerugbrød med ristede græskarkerner
Hjemmebagt grovbrød, bagt på speltmel
Hjemmelavet urtedressing samt smør

line J. bruun

line Jørgensen bruun
Født: 11. december 1995

Fødeby: Aalborg, Gug

Forældre: Tove Jørgensen og Per Bruun

søskende: Tvillingesøster Maja Jørgensen Bruun

Titler og mesterskaber:  
Danish Open 2011 kvalificerer jeg mig til EJM i 200 m fri, 
DM-L 2011: Vinder en junior-bronzemedalje. Deltager 2011 
ved EJM i Beograd, Serbien. DMK 2012 bronze i 400 m fri 
og bronze i 200 m fri guld 4x200 m fri + udtaget til NM. NM 
Vasaa, Finland: bronze 400 m fri, guld og sølv i holdkap 4x200 
m og 4x100 m fri. DML 2013 sølv i 400 IM, bronze 400 m fri, 4 
plads i 200 m fri og 200 IM. DMK 2013 Sølv 200 m fri, bronze 
400 m fri, 4 plads 200 im + udtaget til EM. EM december i 
Herning. Svømmede 200 m og 400 m fri og 200 IM placeringer 
henholdsvis 32, 33 og 33.

Karriere oven vande:  
Går i 2.g på Aalborghus Gymnasium 

svømmedisciplin: Primært crawl i distancerne 200 m, 
400 m og 800 m. Sekundært svømmer jeg lidt IM i 200 og 400.fa

kt
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»

Hvad er nøglen til din succes:

Ihærdighed og benhårdt arbejde. Jeg havde desværre ikke den for-

del at have et talent for at svømme som lille, så jeg har altid skullet 

træne utroligt meget for at opnå nogle resultater.  

Hvor stor en rolle spiller dine forældre i din succes: 

Min mor spiller en kæmpe rolle. I sin tid tilmeldte hun min søster og 

jeg til svømning, fordi hun gerne ville være tryg ved at have os med 

til stranden. Sidenhen drev lysten både min søster og jeg. 

Hvor langt kan/vil du nå så svømmer: 

Jeg drømmer om at have deltaget i et eller flere OL, før jeg indstiller 

min svømmekarriere.  

Hvem er dit forbillede: 

Jeg har ikke nogle forbilleder. Det har altid været den indre lyst, der 

har drevet mig.

Hvor langt kan Aalborg Svømmeklub nå  
i den nærmeste fremtid:

Vi kan nå rigtigt langt. Vi har en blomstrende klub, der konstant 

fornyer sig og skaber nye talenter. Jeg tror sagtens, Aalborg Svøm-

meklub kan gå hen og vinde svømmeligaen. 

Hvad skal der til for, at klubben kan nå så langt:

Den positive stemning til træning er utrolig vigtig. Samtidigt er det 

vigtigt, at vores træner bliver ved med at tro på os og forventer af 

os svømmere, at vi bliver ved med at forbedre os. 

Hvad synes du om trænerstaben: 

Jeg synes, vi har Danmarks bedste cheftræner, og jeg har svært 

ved at forestille mig, at jeg ville være nået så langt uden ham. Der-

udover har vi nogle utroligt dedikerede og dygtige hjælpetrænere, 

som stort set altid er med til at sætte humøret højt til træning.

Hvis ikke svømning, hvilken sportsgren dyrkede du så: 

Det ville nok være en blanding af noget beachvolley og triatlon/løb. 

Hvad skal der til for at nå langt som svømmer: 

At man er villig til, at hele ens liv i de store træk omhandler svømning.  

Hvor meget træner du om ugen: 

Jeg svømmetræner ni gange om ugen, laver dryland tre gange om 

ugen og styrketræner to gange om ugen. 

Hvor meget rejser du i forbindelse med din sport:

Jeg har i gennemsnit cirka et svømmestævne om måneden, og så 

er jeg hvert år på træningslejre med mit svømmehold i henholdsvis 

efterårs- og vinterferien. 

Hvordan ser din kost ud: 

Jeg forsøger at spise en varieret og sund kost, som indeholder en 

masse kalorier, så jeg har en masse energi at træne på. Derudover 

drikker jeg energidrik før og under træning, og så drikker jeg en pro-

teinshake efter hver træning. Jeg forsøger som sagt hver dag at 

spise en sund kost, men hver fredag aften har jeg en ”cheat-day”, 

hvor jeg godt må tilfredsstille min søde tand med en dejlig stor skål 

slik. 

McDonald’s ligger ikke så langt herfra. Er det fristende: 

Haha nej, overhovedet ikke. McDonald’s er bare noget af det værste 

mad, man kan få.
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Elipse:  se  mohringellipse.com.
Permanent med epilering (med nål.)
Kan anvendes til alle hår og hudfarver.
Priser fra 215.-

Voksbehandlinger
Vi har 3 forskellige typer af voks.
Vi vokser både mænd og kvinder
Eksempler på behandlinger:
Voks overlæbe.....................................................................
Voks til knæ........................................................................
Voks hele benet inkl. bikini........................................
Voks ryg og skuldre.......................................................
Voks brazil............................................................................

Eyelash extensions er kunstige vipper, som limes 
enkeltvis på en vippe ad gangen. Der bliver lagt 
et kunstigt vippehår ovenpå et ægte vippehår. 
Alt i alt bliver der limet mellem 60-140 kunstige 
vippehår på. 

Limen, som bruges er meget tynd, fi n og sort 
som det kunstige vippehår. Dette gør, at det ser 
100 % naturligt ud.
Du kan selv vælge, hvilken længde, bue og tyk-
kelse du vil have på, samt hvor mange vipper du 
ønsker. kunstige vippehår på.

Priser fra kr. 475.-

Alle behandlinger udføres af to veluddannede 
kvinder, som er professionelle behandlere med 
35 års erfaring.  Vi tilbyder professionel service 
og deltager løbende i kurser og efteruddannelser 
for at sikre kvalitet og teknologi er i top ved alle 
behandlinger.

BEHANDLING MED DOKUMENTERET EFFEKT

FJERNING AF HÅR

EXUVIANCE HUDPLEJESYSTEM:

VIPPER – BRYN – EYELASH OM BOUTIQUE LILIAN

ONLINE BOOKING!

VI BEHANDLER BÅDEKVINDER & MÆND

Boutique Lilian
Boulevarden 44 • 9000 Aalborg • 98 12 64 03 • www.boutique-lilian.dk

FORÅRSTILBUD!
BRAZIL VOKSBEHANDLING 
KR. 350.-
Ved bestilling inden 1. maj 2014

System er udviklet specielt med det formål at op-
fylde behovene hos personer som ikke har behov 
for at gå til hudlæge, men som alligevel gerne vil 

udnytte fordelene ved medicinsk hudpleje. 
Det bygger på 30 års forskning og er udviklet af 
to amerikanske hudlæger. Vi har virkelig gode 

resultater ved bl.a.: acne, hudældning, rosacea, 
tør hud. Ring og få en gratis analyse og forslag 
til behandling og produkter. Priser fra kr. 375,-

Boutique_lillian_APPETIZE_02_2014.indd   1 25/03/14   21.48

PorTræT I  AAlborg SvømmEklub 

Hvad er nøglen til din succes:

Viljen til at træne hårdt og godt humør.

Hvor stor en rolle spiller dine forældre i din succes: 

En stor rolle. De støtter mig meget og hjælper mig så meget, de kan.

Hvor langt kan/vil du nå så svømmer: 

Så langt som muligt.

Hvem er dit forbillede: 

Michael Phelps

Hvor langt kan Aalborg Svømmeklub nå  
i den nærmeste fremtid: 

Til tops i dansk svømning og forhåbentlig få noget internationalt 

anerkendelse som et fantastisk sted at træne.

Hvad skal der til for, at klubben kan nå så langt: 

Sammenhold og hårdt arbejde.

Hvad synes du om trænerstaben: 

De er enormt dygtige, og man kan altid stole på, at det, de siger, er 

100% det rigtige at gøre.

Hvis ikke svømning, hvilken sportsgren dyrkede du så: 

Bodybuilding eller parkour. Ikke at de har noget til fælles med svøm-

ning som sport, men det er noget, der har fanget min interesse. Så 

hvis jeg ikke skulle i vandet hver dag, havde jeg sikkert givet det et 

skud. 

Hvad skal der til for at nå langt som svømmer: 

Disciplin, viljestyrke og godt humør.

Hvor meget træner du om ugen: 

10 træningspas om ugen. Vi arbejder både på land og i vandet.  

Hvor meget rejser du i forbindelse med din sport: 

Meget. Der er både internationale stævner og mesterskaber i ud-

landet plus nogle træningslejre i udlandet. Siden nytår har vi alle-

rede været af sted to gange.

Hvordan ser din kost ud: 

Masser af rugbrød, havregryn, pasta, mælk, kylling og fisk. 

McDonald’s ligger ikke så langt herfra. Er det fristende: 

Egentlig ikke. Hvis jeg vil have en burger, så laver jeg den selv med 

noget ordentligt kød ;) 

viktor bromer

viktor bregner bromer
Født: 20. april 1993

Fødeby: Aarhus

Forældre: Ole og Gitte Bromer

søskende: Anton B. Bromer og Katrine B. Bromer

Titler og mesterskaber:  
Jysk, dansk og nordisk mester. Dansk rekord holder i 200 
m fly lang- og kortbane og dansk rekord 200 IM kort-
bane. Dansk junior rekord 200 m fly langbane. Sølv ved 
europamesterskaberne på kortbane 2013 (200 m fly)

Karriere oven vande: Går på HF

svømmedisciplin: 200 m fly og IMfa
kt
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VI MATCHER DINE BEHOV
UVILDIG VEJLEDNING OG GODE RÅD

VI SYNER ALLE FORMER FOR KØRETØJER OP TIL 3.500 KG.
VI HAR OGSÅ MOTORKONTOR & NUMMERPLADE SERVICE: •  REGISTRERING AF DIT KØRETØJ•  OMREGISTRERING AF DIT KØRETØJ•  AFMELDING AF DIT KØRETØJ

SKALBORG SYNSHAL • KARLSKOGAVEJ 6B • 9200 AALBORG SV 

WWW.SKALBORGSYNSHAL.DK • TLF. 22 14 41 10 
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I AAlborg fIndes der omtrent 

10.000 forskellIge forenInger 

og frIvIllIge orgAnIsAtIoner. 

Alle dIsse er tIl på grund Af 

uselvIske personer og Ildsjæ-

le, der yder en AktIv IndsAts I 

deres frItId. AppetIZe hylder 

I 2014 byens frIvIllIge helte. 

mød her folkene bAg CAfé tum-

lIng og frIrummet. 
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PorTræT I  CAfé TumlIng PorTræT I  CAfé TumlIng

»

Egentlig blev Café Tumling startet ved et tilfælde. Idéen om et 

mødested for gravide, tidligere stofmisbrugere var en drøm, som 

stifterne i en årrække havde gået rundt med. Det var dog først, 

da fonden ”En god start i livet” tilbage i 2003 kontaktede Lisbeth 

Bak og Margrethe Møller for at infor-

mere dem om, at fonden gerne ville 

støtte deres arbejde - som de den-

gang kaldte Baggrundsteamet - med 

50.000 kroner, at drømmen kunne 

blive til virkelighed. 

Café Tumling blev derfor oprettet i 

januar 2004. 

- Vi havde gennem nogle år fulgt 

en del kvinder individuelt efter barnets fødsel og gennem barnets 

første leveår. Vi oplevede, at selv om de generelt klarede sig, så 

var deres liv præget af stor ensomhed. De var ofte reelt ene om 

opgaven at tage sig af det lille barn - kun støttet af offentlige hjæl-

pepersoner. Vi talte i teamet om, at hvis de indbyrdes havde kendt 

hinanden, ville de alle kunne få udbytte af det.

- Så efter forskellige interimistiske forsøg på speeddating mellem 

kvinderne, uden det store held, besluttede vi at starte en café med 

pengene fra fonden, hvor disse kvinder 

kunne mødes og udveksle erfaringer og 

i bedste fald danne netværk med hinan-

den. Det var derfor meget kærkomment, 

da vi fik støttemidlerne, fortæller Lisbeth 

Bak, da APPETIZE møder de tre drivkræf-

ter bag caféen. 

Lisbeth Bak fungerer som socialfaglig 

koordinator på Familieambulatoriet, der 

som en del af Aalborg Universitetshospital er et tilbud til gravide og 

småbørnsfamilier med nuværende eller tidligere rusmiddelforbrug.

Men i modsætning til Familieambulatoriet er Café Tumling et til-

bud og mødested for familier, der pt. får eller tidligere har fået hjælp 

Vi opleVede, at selV om 
de generelt klarede sig, 
så Var deres liV præget 
af stor ensomhed
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»

fra Familieambulatoriet. Caféens frivillige er på skift læger, jorde-

mødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, pædagoger, m.fl., som 

familierne kender fra Familieambulatoriet.

Margrethe Møller er fødselslæge, mens Dorthe Holme, der blev 

en del af caféen i 2007, også er socialfaglig koordinator. Netop den-

ne faglige baggrund kunne trioen dog godt tænke sig at få udvidet. 

- Det er godt med mange frivillige med sundhedsfaglig baggrund, 

men det er også godt for caféerne, at der er andre fagligheder. For 

eksempel har vi en kommunikationsmedarbejder, en misbrugsbe-

handler og to socialrådgiverstuderende, siger Dorthe. 

- Det ville også være rart med flere mandlige frivillige, tilføjer Mar-

grethe. 

Café Tumling var i starten et mødested kun for mødre og børn, 

men har siden udviklet sig til også at omfatte fædre. 

Succesen med caféen

Der er sket meget i caféens 10-årige levetid. Ikke mindst er antallet 

af brugerne vokset. 

- I starten inviterede vi alle de kvinder, der havde modtaget hjælp 

fra vores system fem år tilbage. Til den første mødeaften i januar 

2004 kom der fem kvinder med deres børn. Caféen er vokset bety-

deligt siden, og efterhånden blev det almindeligt, at også barne-

fædre deltog i caféen. På et tidspunkt spurgte en af mødrene så, 

om hun måtte invitere hendes barns aflastningsmor med. Den idé 

Margrethe Møller
Født: 2. april 1948

Fødeby: Aarhus

titel: Overlæge, faglig leder af Familieambulatoriet

Civilstand: Gift

Børn: tre

hvor længe har du  
været en del af Café tumling? 
Fra begyndelsen

hvor mange timer bruger du  
på Café tumling? 
to-tre timer

hvorfor er du en del af Café tumling?  
Vigtigt med mulighed for kontinuitet for kvinderne og 
for os. Vi følger kvinderne ret tæt i graviditeten, og 
Café tumling er en mulighed for at fortsætte forløbet 
i andre rammer. Først og fremmest er det vigtigt at 
være med til at skabe et netværk.fa

kt
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anonym UDtAlelSe 1

- Min datter og jeg er meget glad for tilbuddet om Café tumling. I 

starten, under min graviditet, mødte jeg op med stor skepsis. jeg 

havde bestemt ikke lyst til at sidde mellem „junkier“ og andet „rås“ 

– det viste sig, at mine fordomme var helt hen i vejret. De andre 

brugere var præcis så „normale“ som jeg selv, men fælles for os 

var/er, at vi i større eller mindre grad har en fortid i misbrugsmiljøet. 

At flere af os sidder med andre problemer - f.eks. de psykiske – be-

tyder intet. Vi er ligeværdige, og der tages hånd om mødrene, men 

så sandelig også om tumlingerne.

- I dag kommer jeg som en af de „gamle“ brugere af Café tum-

ling med datteren ved hånden. Vi bruger caféen som en „mødre-

gruppe/legestue“ og som et fristed, hvor ALLe tanker er lovlige og 

gerne må siges højt. 

- At der er frivillige inden for sundhedsvæsenet har for mit vedkom-

mende været en fordel, idet jeg har kunne drøfte diverse problemer 

med faglært personale. jeg har fået mange gode og stærke venin-

debånd og mange legekammerater til min datter. Café tumling er 

for mig lig med, at der er nogle, som bekymrer sig og ALtID er der.

- jeg ønsker og håber, caféen kan overleve, for vi er mange mødre 

og børn – også i fremtiden – som har så stor glæde af tilbuddet.
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på samme måde i den absolutte elite, når det 
handler om design - og de eksklusive kunde-
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var vi med på og siden har mange aflastningsmødre været på be-

søg, ligesom vi har mødre med anbragte børn, der kommer i caféen 

sammen med plejemor, fortæller Lisbeth. 

Café Tumling viste sig således at være en god idé og har i dag fire 

caféer i hele Nordjylland. 

- Efter et par år var der ofte mere end tredive spisende i caféen, 

hvilket gik ud over kvindernes udbytte, og det blev et for uroligt 

miljø for børnene. Vi besluttede derfor at åbne en café i den nord-

lige del af regionen. Siden er caféerne delt endnu en gang, så der i 

dag er fire nordjyske caféer i henholdsvis Frederikshavn, Vrå og to i 

Aalborg. Caféen i Frederikshavn drives i samarbejde med Metodist-

kirken, fortæller Dorthe, som uden held har forsøgt at ”sælge” kon-

ceptet til den vestlige del af Nordjylland, hvor mange af gæsterne 

bor. 

- Vi har en meget stor udfordring i forhold til transport. I starten 

hentede vi kvinderne i vores egne biler og i Misbrugscentrets bus. 

Siden har vi af praktiske og forsikringsmæssige årsager benyttet 

os af NT´s flextur, men dette er ofte besværligt og indebærer lang 

ventetid for familierne. Så vi ender oftest med en almindelig taxa-

transport, fortæller Margrethe. »

lisbeth Bak
Født: 20. december 1956

titel: Socialfaglig koordinator

Civilstand: Gift

Børn: tre

hvor længe har du  
været en del af Café tumling? 
Siden starten i 2004

hvor mange timer bruger du  
på Café tumling? 
Ca. 20 timer pr. måned

hvorfor er du en del af Café tumling? 
Fordi man bliver både glad og klog af at være med. 
Det er dejligt at se familierne trives og meningsfuldt 
at støtte forældrene i at tage kampen op mod de 
udfordringer, livet byder, og samtidig se at det lykkes 
for dem. Forældrene og de frivillige har gennem tiden 
givet mig megen klogskab på nogle af livets store 
spørgsmål.

fa
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anonym UDtAlelSe 2

- Café tumling er et fristed og et „åndehul“ for os, der kæmper 

med andre ting end modermælkserstatning, bleer, sutter og bør-

nepasning. jeg har altid et glimt i øjet, når min datter og jeg sidder 

i bilen på vej hjem fra vores torsdags tumlingtur. Der er plads til 

lidt af hvert, og jeg føler mig altid velkommen og respekteret til 

trods for min fortid og mine psykiske problemstillinger. 

- Café tumling og Familieambulatoriet har været det bedste valg, 

jeg har truffet for mig og min lille familie :)

anonym UDtAlelSe 3

- Café tumling har givet mig mere selvtillid som mor. jeg var hele 

tiden bange for, at jeg ikke var god nok. Det føler jeg ikke længere, 

og så har jeg fået en rigtig god veninde. Så jeg er glad for, at jeg er 

startet med at komme i caféen.
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Horsens 30/4 - 3/5
viborg 6/5 -10/5
randers 13/5 - 17/5

aalborg 20/5 - 24/5
aarHus 27/5 - 21/6
esbjerg 24/6 - 28/6

svendborg 1/7 - 19/7
nykøbing s 22/7 - 26/7
købenHavn 5/8 - 30/8
odense 2/9 -13/9www.zirkus-nemo.dk  billetlugen.dk

Endnu en fantastisk sæson med Søren Østergaards zuveræne zirkus. 
Forrygende NEMO-orkester, verdensklasseartister. 

Søren Østergaard i et sensationelt samarbejde med den verdenskendte artist Captain Frodo.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

De store økonomiske udfordringer

Transporten er foreningens allerstørste udfordring, idet gæsterne 

bor rundt om i hele region Nordjylland og som regel ikke har egne 

biler. 

- Prisen fra ”En god start i livet ” på de 50.000 kr. er naturligvis 

brugt op for længst, og vi har været nødt til at finde anden finansie-

ring af caféens drift. I starten fra lokale velgørende og humanitære 

organisationer og nu også fra større puljer som eksempelvis Tips og 

Lotto og satspuljemidler, fortæller Lisbeth. 

Café Tumling er månedligt spis-sammen-arrangement, hvor fami-

lier mødes til eftermiddagskaffe og bliver til aftensmad. Foreningen 

er derfor afhængig af midler og donationer til især både transport 

og mad. 

- Vi har været enormt privilegerede, at Jørgen (Bønsdorff, red.) nu 

i tre år har valgt at donere mad til vores arrangementer i Aalborg. 

Jeg har det ikke godt med at ringe ham op hver november måned 

for at høre, om vi også har hans støtte til næste år, for det er helt 

afgørende, at vi kan få den hjælp udefra, siger Dorthe. 

Dorthe Bakmann holme
Født: 10. februar 1963

Fødeby: Vester Hornum

titel: Socialfaglig koordinator

Civilstand: Gift

Børn: tre piger 

hvor længe har du  
været en del af Café tumling? 
Siden foråret 2007

hvor mange timer bruger du  
på Café tumling?  
Ca. 20 timer pr. måned

hvorfor er du en del af Café tumling?  
Det er livsgivende at være på sidelinjen af disse kvin-
ders liv og være vidne til det forandringspotentiale, 
der skabes i forbindelse med en graviditet og et for-
ældreskab. jeg føler mig beriget - både personligt og 
fagligt - over at få lov til at følge disse familiers liv over 
år og se, at det nytter med en langvarig forebyggende 
indsats. Så er jeg stolt af alle de frivillige, der år efter 
år donerer deres fritimer til Café tumling. fa
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- For mig er Café tumling et sted, hvor alle har en forståelse for og 

accept af, at de fleste i caféen har en fortid, der på den ene eller 

anden måde har været præget af et misbrug. Det er ikke fortiden, 

der fylder i caféen, men det er rart at være et sted, hvor man ved, 

at man ikke bliver dømt for, hvem man var, men derimod bliver set 

som den, man er nu. 

- Som forældre kan det være svært, når man i forskellige sociale 

arenaer kommer ind på ens fortid. Frygten for at blive dømt og „sat 

i bås“ er der altid - den frygt findes ikke på samme måde i Café 

tumling. Her er det en ganske almindelig hverdagssnak, der fylder, 

men for dem, der skulle have behovet, står der også altid frivillige 

i form af sundhedsplejersker osv. klar til at hjælpe med gode råd. 

De kan også bruges som et sikkerhedsnet, hvis der er elementer i 

ens liv, som man har brug for professionel hjælp til at håndtere. De 

frivillige i Café tumling hjælper også til ved at give os brugere i ca-

féen en friaften eller et pusterum for madlavning osv. et pusterum 

alle forældre kunne have godt af en gang imellem.

»
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Jørgen Bønsdorff og virksomheden JCD A/S har således i tre år 

stået for naturalier til foreningens arrangementer. 

- De har været så søde og behjælpelige. De bringer made ud til 

os, og kokken er sød til at ringe for at høre, hvor mange de skal lave 

mad til og også bagefter for at høre, om vi var tilfredse med maden. 

Så det er en meget stor hjælp for os, siger Margrethe og tilføjer, 

- Vores største udfordring nu er derfor at få nogen til at hjælpe 

med transporten. Vi har været nødsaget til at bede vores gæster 

i Aalborg om selv at sørge for transport, når deres barn er fyldt 

ét år. Det betyder, at vi har mistet rigtig mange gæster i Aalborg  

caféerne. 

Maskot

en tumling er en figur, der rejser sig op hver gang, den bliver væltet.  

Og derfor er det netop denne figur, der foreningens maskot. For uanset 

hvor mange gange brugerne bliver væltet, er caféen og de frivillige der til  

at hjælpe dem op. Café tumlingen kan nemlig ikke holdes nede.
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AAlborg Svømmeklub hAr på blot Syv år Sprængt Alle klubbenS 

viSioner og forventninger. klubben, der lige er fyldt hundrede 

år, Spytter tAlenterne ud på SAmlebånd. AppetiZe hAr mødt  

mAnden i SpidSen og fem Af hAnS meSt tAlentfulde diSciple.
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