
12 NORDJYSKE Stiftstidende Mandag 31. juli 2017...

Vendsyssel
Telefon 99245111 E-mail hjoerring@nordjyske.dk Adresse Frederikshavnsvej 81, 9800 Hjørring
Telefon 99203333 E-mail frederikshavn@nordjyske.dk  Adresse Tordenskjoldsgade 2, 9900 Frederikshavn
Telefon 96455565 E-mail broenderslev-dronninglund@nordjyske.dk  Adresse Bredgade 35, 9700 Brønderslev

Af Jens Ole Pedersen
jens.ole.pedersen@nordjyske.dk

FREDERIKSHAVN: - Vi er rigtig 
glade for at Scleroseskibet 
besøger Frederikshavn, ud-
taler formand Lenette Hein 
fra den lokale sclerosefore-
ning.

- Repræsentanter fra vores 
bestyrelse vil være til stede, 
imens skibet ligger til kaj i 
Frederikshavn.

Sejlskibet forventes at an-
løbe Frederikshavn 7. au-
gust om eftermiddagen - og 
bliver liggende i Frederiks-
havn natten over, inden  
turen går videre til Læsø  
8. august.

Der er en Frederikshavner-
pige med ombord som be-
sætning - og hun hedder 
Iben Skydt. Iben er selv scle-
roseramt, og hun fortæller: 

- Min egen historie i pro-
jektet er kort fortalt: Jeg 
hørte om det på Sclerose-
hospitalet i Ry i efteråret 
2013 og var straks fyr og 
flamme. 

Opvokset i Frederikshavn
- Jeg er vokset op i Frederiks-
havn, er sømandsdatter og 
har en stor kærlighed til van-
det. Så kombinationen af en 

jordomsejling kombineret 
med udfordringen i at have 
sclerose var bare spot on for 
mig. Båden startede sin jord-
omsejling i maj 2014 og kom 
retur 15/11 2015, i løbet af 
jordomsejlingen har der væ-
ret skiftende besætninger - 
100 mennesker fra 17 for-

skellige lande. Nogle har 
været med et par uger, mens 
andre har været med i læn-
gere tid. Jeg var med i godt 
to uger i november 2014 
langs østkysten i USA - 
blandt andet sejlede jeg med 
ind til New York... Ret fanta-
stisk. For alle os, der har væ-

ret med, har turen med  
Oceans of Hope sat et dybt 
aftryk i hver af os. Min ge-
vinst var, at jeg genvandt 
troen på, at jeg stadig kan 
kaste mig ud i det uforudsi-
gelige og fysisk og mentalt 
krævende - en evne, der var 
sat på stand by, efter jeg fik 

Scleroseskibet på   besøg
OCEANS OF 
HOPE: Frederiks-
havner med på 
skibet, der  
anløber havnen  
7. august

9.30  Hjallerup Idrætscenter.
Stavgang for alle. Arr.: 
Sport for sjov.

9.30  Sund By Dr.lund.
Stavgang fra tennisba-
nerne. Arr.: Sund By og 
Ældre Sagen.

10-18  Brønderslev Bibliotek.
Kreativ Playmais værk-

sted.
14  Hjallerup Kulturhus.

Krolf for alle. Arr.: 
Sport for Sjov.

19  Dronninglund Hallerne.
Bankospil. Arr.: Støtte-
foreningen.

19.30  Kino Hjallerup 
Wonder woman.

DET SKER I BRØNDERSLEV KOMMUNE

8-16  Minibyen Sæby,  
Solsbækvej 39.
Guidet tur i minibyen.

11-15  Krudttårnet.
Historisk oplevelse for 
hele familien.

11  Sæby Kirke.
Rundvisning i kirken.

11.40  Sæby Kirke.
Rundvisning i kirkens 
tårn.

13  Bangsbo Fort.
Rundvisning på bun-

kermuseet.
19  Bingohallen.

Banko. Arr.: FIK.
19-20.45   

Sæby Havn.
Volstrup Harmonika-
klub spiller ved Havne-
kontoret.

19.30  Abildgård Kirke.
Orgelkoncert med or-
ganist Søren Rasmus-
sen. Arr.: Vendsyssel 
Festival.

DET SKER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

11-17  Landskabs- og land-
brugsmuseet i  
Mosbjerg.
Husmandsstedet  
er beboet.

15-17  Lokalhistorisk Arkiv for 
Tversted-Uggerby- 
Sørig.
Arkivet holder åbent.

16.30-20   
Tversted Klitplantage.
Familiefisketur og af-
tenhygge. Mødested: 
Tversted Søernes p-
plads i klitplantagen.

19  Bingohallen.
Bankospil.

19.30  Bistrupkirken.
Vendsyssel Festival kon-
cert - Munter opera.

19.30  Børglum Forsamlings-
hus.
Bankospil. Arr.: For-
samlingshuset.

19.45  Sindal Camping.
Besøg på Bindslev Gl. 
Elværk.

21  Fisherman’s Rest.
Irish Folk Festival - Tom 
Donovan. 

DET SKER I HJØRRRING KOMMUNE

Af Marianne Dyhrberg Cornett
marianne.cornett@nordjyske.dk

VENDSYSSEL: Unikke sammen-
sætninger af instrumenter i 
utraditionelle rammer, 
stormfulde romancer, forry-
gende argentinsk tango, 
korsang og lyse drengestem-
mer. 

Dette - og meget mere - 
kan publikum opleve i Vend-
syssel Festivalens femte uge. 

3. august lægger Nordsøen 
Oceanarium rammer til Duo 
Kravets-Kassung med Lena 
Kravets på cello og Tobias 
Kassung på guitar. 

I Gjøl Kirke er der ”uægte 
Bach” på programmet med 

Ensemble Zimmermann og 
tenor Jens Olav Heckmann. 

6. august kl. 15 opføres 
stormfulde romancer i Tver-
sted Kirke. 

Saxofonmusik
Om aftenen byder Sulsted 
Kirke på Jutlandia Saxofon-
kvartet. 

7. august er der kormusik i 
Abildgård Kirke i Frederiks-
havn, og om aftenen besøger 
det berømte drengekor fra 
Haderslev Domkirke Børg-
lum Klosterkirke. 

Tirsdag spiller Penta Brass 
messingkoncert med smæld 
på i Sæby Kirke. 

I Jetsmark Kirke kan publi-
kum møde barokken, når 
Elephant House Quartet gi-

ver koncert med bl.a. Tele-
manns pariserkvartetter. 

Klassisk og nyskabte toner     på programmet

Duo Kravets-Kassung med Lena Kravets på cello og Tobias Kassung 
på guitar.  PR-foto

Det har altid været søvejen, der har forbundet mere end den 
har adskilt de to riger. Privatfoto

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

SKAGEN: Kystmuseets maritime mandskor ”Gasterne” vil 
sammen med museumsinspektør Jan Hammer Larsen 
synge og fortælle om ”fjender og broderfolk” i Norden. 
Her vil koret synge nordiske sange.

- Vi har haft vidt forskelligt forhold til vore nordiske 
brødre. Norge har vi været i et rige med frem til 1814 - og 
svenskerne har vi kæmpet adskillige krige med. Krige 
som vi altid tabte, og skulle vi endelige smage lidt sejr 
hev vi norske Peter Wessel også kendt som Tordenskjold 
frem, siger Jan Hammer Larsen.

Foredraget vil tage udgangspunkt i forbindelserne fra 
de tidligste tider til i dag, hvor vore svenske og norske na-
boer stadig er synlige i området på flere måder. 

Det foregår på Kystmuseet Skagen onsdag 6. septem-
ber.

Fjender og broderfolk i Skagen

 » I løbet af jordomsejlingen har der 
været skiftende besætninger - 100 
mennesker fra 17 forskellige lande.
IBEN SKYDT, besætningsmedlem på Oceans of Hope



I Den Gamle Station i 
Hirtshals optræder Carsten 

Kærs Trio med livsglad, bra-
silianske og cubanske jazz-

musik. 
9. august gæster ”Koppel 

& Søn” Bangsbostrand Kir-
ke, og om aftenen optræder 
Kim Sjøgren-Jeppe Smith-
Olsen Duo i Sct. Hans Kirke i 
Hjørring. 

10. august er der koncert i 
Sindal Gamle Kirke med 
Kammerkoret Dorimus. 

Uropførelse 
I Fladstrand Kirke fyldes 
rummet af uropførelser af 
N.U.T. der har to af Nordjyl-
lands bedste musikprofiler, 
sopran Annette Bo Nielsen 
og Deborah Ann Josephson 
på cello.
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Hulmursisolering
 Etageisolering
   Loftsisolering
    Nybyggeri

Vejen til et sundt
 og energirigtigt hus!

ALT I TØMRERARBEJDE - TAG - VINDUER 
DØRE - TILBYGNINGER MM.

VI ER SPECIALISTER 
MED TILSAMMEN 
40 ÅRS ERFARING INDENFOR
• Moderne proteseteknik
• Tandproteser & Implantat-proteser
• Unitorstel
… hertil anvender vi kun den bedste kvalitet!

VI TILBYDER
• Gratis undersøgelse og prisoverslag
• Gratis eftersyn 

for nye og nuværende patienter
• Fuld garanti på alt vores arbejde
• Finansiering med 0.- kr.

i både renter, gebyr & udbetaling

HELPROTESE 

kun kr.  5.900
pr. helprotese

TANDTEKNIKERNE
ALTID EN SMILENDE OG VENLIG BEHANDLING

FR.HAVN
Søndergade 63
Tlf. 9842 1099

SKAGEN
Skagavej 137

Tlf. 9844 2423

Tandteknikerne@hotmail.com

 www.tandteknikerne.com

VI HAR PRISAFTALE MED
FREDERIKSHAVN KOMMUNE

MALING AF TAGE OG FACADER
Dybvadvej 164 • 9740 Jerslev

Tlf. 98 86 90 13 • Mobil 40 41 70 90
          Bestil i god tid - tlf. 51 32 44 57

www.tagmaler-haraldpedersen.dk

10 års garanti på eternittage
5 års garanti på bliktage

TAGMALING
Rengøring og maling af 
eternittage samt bliktage

30 ÅRSERFARING

MALING AF TAGE OG FACADER

Maling af eternittage, 
bliktage, facader m.m.

Rengøring udføres 
med miljøgodkendt anlæg

10 års garanti på eternittag
5 års garanti på bliktag
29 års erfaring

Medlem af:Forsikrings-
garanti

34 ÅRS  ERFARING

Rengøring og maling af 
alle tage samt bliktage

10 års garanti på bølgeplader
5 års garanti på bliktage

38 ÅRS  ERFARING

min diagnose i november 
2012. Da var jeg 49 år.

- Jeg er nu med i bestyrel-
sen og har været med til at 
planlægge sommerens togt. 

Sejlbåden Oceans of Ho-
pe, der i 2014-2015 sejlede 
jorden rundt med en aktiv 
besætning bestående af 

mennesker med sclerose, 
sejler fra 15. juli til 13. au-
gust rundt i danske farvande 
og besøger i alt 21 havne. 
Besætningen har alle været 
med på jordomsejlingen og 
kommer fra USA, Canada, 
Storbritannien, Tyskland og 
Danmark. 

På sin vej Danmark rundt 
kommer Oceans of Hope alt-
så også til Frederikshavn. 
Oceans of Hope ligger i hav-
nen d. 7- 8. august, og alle er 
velkomne til at komme forbi 
og se båden og få en snak. 
Dels med besætningen men 
der vil også være mulighed 
for at tale med Mikkel 
Anthonisen, som er stifter af 
organisationen. 

Iben Skydt udtaler:
- At have været en del af 

jordomsejlingen på Oceans 
of Hope betød, at mit liv med 
sclerose tog en ny drejning. 
Jeg blev mindet om, at selv 
om sclerosen havde foran-
dret mit liv, kunne jeg stadig 
kaste mig ud i det ukendte, 
stadig lade mig udfordre bå-
de fysisk og mentalt, og gen-
vinde en styrke, jeg troede, 
jeg havde mistet.

At Oceans of Hope nu sej-
ler rundt i Danmark, giver 
en enestående mulighed for 
at besøge båden og høre per-
sonlige historier om, hvor-
dan det er at blive udfordret 
af livet og møde det igen 
med et andet udgangspunkt.

Mikkel Anthonisen siger: - 
Oceans of Hope handler om 
værdighed, tilhørsforhold, 
identitet og håb.

Scleroseskibet på   besøg
Oceans of Hope kommer til Fre-
derikshavn Havn den 7. august. 
Med ombord er Iben Skydt, der 
er født i Frederikshavn som sø-
mandsdatter og med stor kær-
lighed til vandet.

Klassisk og nyskabte toner     på programmet

Børglum Klosterkirke byder på korsang - kirken får igen besøg af 
HighFive - fem lyse drengestemmer.  PR-foto


