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SANKT MARKUS KIRKE  
Tirsdag den 8. Maj kl. 19.30 

Orgelkoncert med professor Ulrik Spang-Hanssen 
Musik af: Mendelssohn, Bach, César Franck, Lorentzen,

og G.F. Händel
Gratis adgang

AFSKEDSGUDSTJENESTE
Søndag den 23. januar kl. 10.00

former højmessen i Sankt Markus Kirke sig som en afskeds-
gudstjeneste med sognepræst Bent Døssing Hansen.

Arrangementet vil blive afviklet under festlige former, og
bagefter indbyder menighedsrådet til sammenkomst med 

frokost i Markusgården for alle interesserede.
Menighedsrådet

Kirken ved Østre AnlægTro haab kærlighed

Sogneeftermiddag
nyt fra havnefronten

Arkitekt Thomas Birket-Smidt fortæller om forvandlingen 
af havnefronten og de tanker, der ligger bag. Omdannelsen 
af den centrale havnefront viser, hvordan Aalborg fra at 
have været en industriby er blevet en videns- og oplev-
elsesby. Byen og fjorden forbindes i disse år på nye måder.

torsdag den  1. september
kl. 14.00 i markusgården, 

Bonnesensgade

Nørre Tranders 
Sogn

Nørre Tranders Kirke

KoNfirmaTioN
fredag den 4. maj kl. 9.00

i Nørre Tranders kirke v/ Jens Kristian Kristiansen

KoNfirmaTioN
fredag den 4. maj kl. 11.00

i Nørre Tranders kirke v/Villy Mølgaard

DåbSguDSTjeNeSTe
lørdag den 5. maj kl. 11.00

i Nørre Tranders kirke v/ Per Sørensen

KoNfirmaTioN
søndag den 6. maj kl. 9.00

i Nørre Tranders kirke v/ Per Sørensen

KoNfirmaTioN
søndag den 6. maj kl. 11.00

i Nørre Tranders kirke v/ Jens Kristian Kristiansen
 www.nrtranders.dk

Rørdal Kirke
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Besøgstjenesten af 1957
Aalborgs ældste Besøgstjeneste

Tirsdag den 8. maj 2012, kl. 14.30

Generalforsamling
i Vesterkær Kirkes Sognesal.

Overvejer du at blive besøgsven, er du velkommen, 
men kun personer, der er tilknyttet Besøgstjenesten, 

har stemmeret!
Tilmelding tlf. 98 13 65 56 

eller mail:besoegstjenesten1957@gmail.com
www.besøgstjenesten.dk

TIP 
REDAKTIONEN, 

hvis du er fuld af gode historier om din by

Tlf. 99 35 35 35

E-mail: redaktion@aalborgnyt.dk

SMS/MMS: Send Tip + din besked til 1231

Det vrimleDe med plade-
hjul, aerodynamiske hjelme 
og fantomdragter, da Aal-
borg Cykle-Ring Motion kør-
te første afdeling af årets 

Craft Enkeltstart Cup. Næ-
sten 30 ryttere fra klubben 
mødte op.

Der er ialt fire afdelinger i 
2012, og den første var – 

som i alle store løb – en kort 
prolog.  Ruten var syv kilo-
meter fra Gunderup til 
Mjels.
Vejret var, trods truende sky-

er og regn, acceptabelt og 
kørslen forløb uden uheld, 
dog bortset fra en irriteren-
de punktering lige inden 
start. Vinden fra øst var vir-
kelig med rytterne, og der 
blev, selvom der er tale om 
motionister, kørt rigtig 
stærkt. Hurtigste rytter kør-
te med 47,59 kilometer i ti-
men, så det er friske motio-
nister, der kører rundt på ve-
jene omkring Aalborg.

Alle kan deltage med suc-
ces, da der gives bonus af-
hængig af alder. Hurtigst af 
alle med bonus indregnet 
var Henrik Albrektsen, der 
fortsatte de gode takter fra 
sidste år, hvor han sammen-
lagt efter alle afdelinger blev 
nummer tre. Henrik Al-
brektsen er født i 1958 og får 
derfor et minuts tidsbonus. 
Ældste deltager Henrik Al-
brektsen er 67 år og fik 1,30 
min bonus. Han endte som 
nummer 2. Se alle resultater 
på www.aacrm.dk.

Næste afdeling, en 11,4 
km rundstrækning, der skal 
køres 3 gange, køres 8. maj 
omkring Poulstrup – Ferslev 
– Dall Villaby.

30 ryttere kørte 
enkeltstart

Fra venstre hurtigste mand Henrik Albrektsen, Bruno Larsen, Torben Løndal og med ryggen til i 
forgrunden er Jan Staunstrup. Privatfoto

Af Frederik Alken

fa-kultur@aalborg.dk

De er fra Aalborg, de er lige 
kommet med en ny plade 
der hedder ”Manipulating 
Man”, og så hedder de det 
samme som en gal tegnese-
rieprofessor. Tournesol er 
navnet, og de spiller musik 
fra den nye skive på Trekan-
ten 10. maj.

Her kan man se frem til en 
live-oplevelse med 80’inspi-
reret rock og pop fra cd’en 
”Manipulating Man”, der 
har fået pæne ord med fra 
blandt andre Nordjyske.

Orkesteret har før spillet 

egne versioner af kendte 
numre af blandt andre Pink 
Floyd, Simon og Garfunkel 
og Sort Sol, og der bliver nok 
også tid til at par gode gen-
hør.

Musikerne i Tournesol har 
spillet sammen siden starten 
på Cafe Stygge Krumpen i 
1998, og består fortsat af 
forsangeren Ole Østergaard 
Nielsen, samt musikerne Pe-
ter Buus og Henrik Mygind 
på guitar og guitar. Bandet 
er til lejligheden forstærket 
med Niels Bo Poulsen på 
trommer og Jens Fuglsang 
på bas, så der bliver fuld 
skrue på fra klokken 19.30.

Koncert med plade-
aktuel rocktrio

aalborg drengene fra Tournesol har lige udgivet pladen 
”Manipulating Man”, som de følger op med en koncert på Trekanten 
10. maj. Foto: Frederik Alken


