SANKT HANS BÅL
MØLLEPARKEN · HASSERIS
www.midsommerpaatoppen.dk
I år kan du købe
spændende
mad og drikke
i madvognen fra

Søndag den 23. juni 2019 fra kl. 18.00
på plænen ved skulpturen ”Noahs Ark”
PICNIC · UNDERHOLDNING · STORT BÅL

Mølleparken - en del af Hasseris - ”Den grønne bydel ”
Hasseris er kendt som Aalborgs grønne bydel. En bydel der først i forrige århundrede blev udbygningen af det daværende Aalborg. Det ”bedre borgerskab ” opførte her en lang række markante villaer, tegnet af datidens førende arkitekter. Siden er kvarteret blevet fuldt udbygget, og
bebos i dag af et bredt udsnit af den aalborgensiske befolkning. Meget stramme lokalplaner,
hvor arkitektur/ identitet og ikke mindst bevaring af bydelens smukke grønne træer er fastlagt,
giver bydelen et helt særlig harmonisk udtryk, hvor Mølleparken er det offentlige samlingspunkt. Mølleparken er byens grønne frirum, hvor der forefindes Zoologisk have, Aalborgtårnet,
atletikstadion, festpladser og ikke mindst en mangfoldighed af botanisk variation med forskellige træer og buske. Et grønt frirum hvor byens borgere og besøgende har en betagende udsigt.
Mølleparken ligger ca. 40 meter over fjorden og er et af byens markante udsigtspunkter, hvorfra
man bl.a. kan se Hasseris, Vestbyen, Midtbyen, Limfjorden, Egholm, Gøl og en del af Vendsyssel.
Selve den del af Mølleparken hvor Lions Club Hasseris hvert år afholder Sct. Hans aften blev
anlagt i 1933-34. Aalborgs suverænt tungeste skulptur ”Noahs Ark”, som vejer 60 tons er
udført af den israelske billedhugger Rolf Roda Reilinger og blev afsløret den 28. oktober 1976.
Siden er skulpturen blevet et kunstnerisk ikon og pejlemærke for Mølleparken og Aalborg.
Skulpturen er gengivet i utallige brochurer og tidsskrifter. I det daglige er skulpturen et yndet
udflugtsmål for byens borgere i alle aldre, og den danner et naturligt centralt samlingspunkt i
det store parkanlæg. Skulpturen danner en smuk baggrund for Lions Club Hasseris Sct. Hans
fest, og det er med stolthed, at vi i Lions Club Hasseris hvert år kan invitere til Sct. Hans Fest i
et af Danmarks smukkeste parkområder med en af landets smukkeste udsigter.
Jan Krogh
Arkitekt m.a.a.

Sankt Hans Aften
Lions Club Hasseris indbyder - traditionen tro
- til stort flot Sankt Hans arrangement på plænen ved
skulpturen ”Noahs Ark” i Mølleparken.
Vi håber igen i år på stor opbakning og fremmøde fra beboerne
i Hasseris m.v.

PROGRAM
Kl. 18.00

Kl. 20.30

Picnic for alle familier
Vi mødes med vores medbragte
madkurve, som nydes
- sammen med den storslåede udsigt
over byen og fjorden
- på den store plæne ved
”Noahs Ark”.
”Box Town” opstiller deres flotte
madvogn, hvorfra der sælges masser
af økologiske lækkerier.
Endvidere kan der købes snobrød
og marshmallow til lejrbålet.

Fra kl. 19.00
Musikalsk underholdning
og svedig blues
ved det lokale orkester

”A Minor Blues Band”
bestående af:
Maria Musial, Per Magnussen,
Mikkel Ringgaard og
Martin Melbye

Båltale ved Nicolaj Holm, direktør
i Aalborg Kongres og Kultur Center

KONKURRENCE
Vind en weekend for 2 personer
på Ruths Hotel i Gl. Skagen
Lions Club medlemmerne
sælger i løbet af aftenen lodder
a kr. 20,- eller 7 stk. for kr. 100,Den heldige vinder af et
weekendophold for 2 personer
på det kendte Ruths Hotel i Gl. Skagen,
vil blive udtrukket af
Nicolaj Holm umiddelbart efter
aftenens båltale.
Vi trækker også lod om
2 stk. familie-årskort
(2 voksne og 2 børn) til Aalborg Zoo
samt om 2 x 4 stk. billetter
til en af AaB’s
bedste hjemmekampe i efteråret.
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Silketryk og plakater
Originalmaleriet ”Midtsommer på Toppen” af Esben Hanefeldt Kristensen er foræret
til Stolpedalsskolen, men et begrænset antal nummeret, signeret og indrammet
silketryk (90 x 90 cm, som forsiden) sælges for kr. 3.000,- pr. stk. Endvidere sælges
maleriet som flotte plakattryk (60 x 80 cm, som vist) for kr. 250,- pr. stk.
Silketryk og plakater sælges via

www.midsommerpaatoppen.dk

redmark.dk

Revision
Rådgivning
Skat

Nordjysk Diesel-Elektro
autoværksted
Hjulmagervej 38

Aalborg
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Mad&
Lækkerier
til

Skt. Hans festen

Du kan glæde dig
til beef sliders,
børneburger,
madpandekager
og kage fra
BoxTowns
flotte madvogn.

Der kan også
købes snobrød
og marshmallow
til lejrbålet.
Det smager
fantastisk sammen
med økologisk øl
fra Thisted Bryghus
og økologisk saft
fra Søbogaard.

BoxTown ligger ved de gamle spritfabrikker i Aalborg og arbejder
sammen med lokale økologiske gårde om at give borgerne i byen
oplevelser med god mad og viden om, hvordan den bliver produceret. BoxTown har til formål at gøre den nordjyske fødevarekultur
mere sund og spændende, undgå madspil og fremme genbrug og
bæredygtighed.

• VARMEREGNSKAB
• ELREGNSKAB
• VANDREGNSKAB

Palle Mørch
- din genvej til energibesparelser
FORDELE VED ENERGIPORTALEN:
•
•
•
•
•
•

Alarmer ved stort forbrug
Du kan opdage vandspild i tide
Alt bliver aflæst samme dag
Flytteaflæsninger foretages automatisk
Aflæsninger foretages trådløst uden at forstyrre ejer eller lejere
Du kan følge lejernes forbrug og advares i god tid om efterregninger
for stort forbrug
• Indberetninger af ejendomsinformation og flyttere foretages let på portalen
• Metrius "smileyordning" gør det let for lejere at sammenligne sit forbrug
med andres

Palle Mørch A/S
Hasserisgaarden
Hasserisvej 117
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 86 66
www.pallemørch.dk

A Minor Blues Band underholder fra kl. 19.00

Garant Aalborg
Gulve og Gardiner
Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV,
www.garant.nu

Lokal ekspertise.
Global rækkevidde.
Læs mere på deloitte.dk

Vores viden

DIN STYRKE

§
Få specialiseret juridisk rådgivning - kontakt os på
tlf. 7015 1000 eller læs mere på hjulmandkaptain.dk

| 9210 Aalborg SØ
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A Minor Blues Band

Tiendeladen 6 | 9000 Aalborg
Tel. 98 13 75 66 | www.gw.dk

HASSERISVEJ 174 ∙ 9000 AALBORG

LBORG
TLF. 98 12 98 00 ∙ WWW.ABNLAW.DK

Vinduespolering ApS
Siden 1985
Tlf. 20 26 40 06
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www.klostermarksskolen.dk

Vi er til stede lokalt
– når der er brug for

regnskab, revision
og rådgivning

Aalborg | Tlf. 98 18 72 00 | beierholm.dk
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ACTAS A/S leverer komplette sikrings- og sikkerhedsløsninger til det offentlige og private virksomheder med kvalitet,
omhu og driftssikkerhed som nøgleord. Læs mere på actas.dk og find os på facebook.

AALBORGS
mest sælgende
villa-mægler
10. år i træk*
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DET BEDSTE VALG

*Boligsiden maj 2019 - Flest solgte villaer i 9000 Aalborg
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