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»» Du kan ende som virtuel 
reklamesøjle, hvis du ikke 
er på vagt på Facebook
THOMAS MYRUP KRISTENSEN, policychef Facebook Norden, i Politiken.

¤ Finn»Sterup»Larsen, Ut-
trupvej, Nørresund-

by, fylder lørdag 50 år.

50 åR

¤ Henrik»Hassing, Val-
muevej 12, Vest-

bjerg, fylder i dag 50 år.
 Henrik Hassing er født og 

opvokset i Hjørring. Her gik 
han på handelsskole og kom 
i lære hos Viggo Asmussen i 
Frederikshavn, senere blev 
han ansat hos JP Larsen, 
Klarup. Han blev Key Ac-
count Manager hos Labofa 
Munch og Area Manager 
hos Knud Engsig A/S og alle 
steder solgte han kontor-
møbler. 

I 2007 blev Henrik Has-
sing ansat hos NORDJYSKE 
Medier som Key Account 
Manager. Her beskæftiger 
han sig med medierådgiv-
ning for nogle af selskabets 
største kunder. Medieråd-
givning kræver stor faglig 
indsigt, og denne disciplin 
mestrer Henrik til fulde. 

¤ Bent»Bentzen, Hånd-
værkervej 26, Seb-

bersund, Nibe, fylder man-
dag 60 år.

Bent Bentzen er født og 
opvokset i Aars. Han har si-
den september 2008 været 
forpagter af Bryggen Øl og 
Vin på havnen i Nibe, som i 
dag er kendt for et varieret 
udvalg af lokale øl fra Nibe 
Bryghus samt specialiteter 
og kvalitetsvine importeret 
direkte fra små producenter 
i Italien og Frankrig. 

Bent Bentzens store inte-
resse for produktion af vin 

60 åR

¤ Bent»Egon»Petersen, 
Biledvej 1, Bindslev, 

fylder lørdag 70 år.

70 åR

Til lykke du
Læsernes egne festlige 
hilsener i anledning af fød-
selsdage, fester og andre 
glædelige begivenheder

Pris:

25 ord/tal + billede/vignet 
kun kr. 395,- (sort/hvid) 
kr. 500,- (farve) incl. moms. 
Annoncen betales forud ved 
bestilling. Annoncen kan også 
betales via bank, kontakt An-
noncesalg, tlf. 99 35 35 01 eller 
det nærmeste lokalkontor.

Check kr. _________ vedlagt.

Gratis foto

Vedlæg gerne foto (sort/hvid - 
men farvebillede kan anvendes 
- max 13 x 18 cm). Kun ét foto 
pr. annonce. Skriv personens 
navn bagpå. Ønskes foto retur, 
vedlæg adresseret og frankeret 
kuvert. Såfremt foto ikke er 
vedlagt, indsættes vignet.Indby-
delser - bortset fra morgensang 
- henvises til rubrik ”indbydel-
ser” (mm-pris).

Sådan gør du:

Udfyld og indsend nedenstende 
kupon.  Annoncer til tirsdag 
- fredag skal vi have senest 
dagen før kl. 11.00. Annoncer 
til lørdag senest torsdag kl. 
11.00 og annoncer til søndag og 
mandag senest fredag kl. 11.00. 
Tekst og foto kan også mailes 
til ann@nordjyske.dk OBS! 
Sort/hvid foto skal vedhæftes 
i en separat billedfi l (JPG) og i 
opløsning 200 dpi.

Mærk kuverten ”Til lykke du”

NORDJYSKE Stiftstidende, 
Langagervej 1, postboks 8000, 
9220 Aalborg Øst - eller afl ever 
den på nærmeste lokalkontor.

Ønskes indrykket: 

__________dag, den___________

Skriv annonceteksten her:

Billede vedlagt:       Ja     

     Nej

Annoncen er indsendt af:

Navn:

Gade:

Postnr.:                    By:

Telefon:

Kære Astrid og Leif Axelsen 
Hjertelig tillykke med 
guldbrylluppet den 11. april 
Kærlig hilsen 
Anna, Maya, Pernille og Jens 

Til lykke

Navne
•	 Telefon 99353371 Fax 99353375 E-mail navne@nordjyske.dk  
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø

Hans erfaring og professi-
onelle tilgang til kunderne, 
gør ham vellidt både som 
person og som rådgiver. 
Han har styr på tingene og 
er altid hjælpsom og villig til 
at give en hånd med. 

Henrik er gift med Tina, 
som er sygeplejerske. Sam-
men har de børnene Mathil-
de på 9 år og Katrine på 12 
år.  Henrik Hassing er fami-
liemenneske og deltager en-
gageret i døtrenes opvækst.
Han ses tit på sidelinien til 
diverse håndboldkampe.  

Henrik Hassings fritidsin-
teresser er badminton, 
mountainbike, og han tager 
hvert år på skiferie, for han 
er en habil skiløber. Også 
madlavning for finere 
mænd, bliver der tid til. 

Henrik er en rigtig handy-
man, og heldigvis kan Tina 
altid finde på nye projekter, 
som han kan gå i gang med. 

¤ Poul»Nielson, tidligere 
EU-kommissær, fyl-

der 70 år i dag.

Poul Nielson har masser af 
meninger, men søger sjæl-
dent rampelyset og holder 
helst journalister på afstand. 
Alligevel blev han både mi-
nister og EU-kommissær.

Normalt kræver en poli-
tisk karriere på Christians-
borg og i Bruxelles, at man 
er god til at kommunikere 
og hele tiden forsøger at få 
sine budskaber ud i pressen.

Men den karakteristik pas-
ser ikke rigtig på Poul Niel-
son.

Alligevel blev Poul Nielson 
både socialdemokratisk 
energiminister og EU-kom-
missær. Poul Nielson kom 
første gang i Folketinget for 
Socialdemokraterne i 1971, 
men det første højdepunkt 
på den hjemlige politiske 
karriere kom først otte år se-
nere, da han blev udnævnt 
til energiminister af statsmi-
nister Anker Jørgensen.

Da tamilsagen i 1990’erne 
banede vej for en ny rege-
ring ledet af Socialdemokra-
terne, fik Poul Nielson igen 
chancen som minister - den-
ne gang med ansvar for ud-
viklingsbistanden.

Ministerposten gav ham 
viden og indsigt i udvik-
lingspolitikken, og han fik ry 
for et stort engagement i ar-
bejdet med at udrydde fat-
tigdom og bringe udvik-
lingslandene ind i verdens-
økonomien - selvom gen-
nemslagskraften i medierne 
var beskeden.

Et billede, der gentog sig, 
da Poul Nielson i 1999 blev 
udnævnt til EU-kommissær.

Stædig, tør og nærmest 
fjendtlig over for journali-
sterne, lød karakteristikken 
af den danske EU-kommis-
sær, der havnede nederst på 
listen, da det anerkendte 
britiske nyhedsmagasin The 
Economists skulle give kom-
missærerne karakterer.

Men man skal ikke tage 
fejl og tro, at Poul Nielson 
mangler meninger eller er 
bange for at stå ved dem.

For få måneder siden gik 
den tidligere energiminister 
hårdt til sit eget parti og an-
klagede S-R-SF-regeringen 
for at være for svag, når det 
gælder nordsøaftalen, som 
regulerer statens indtægter 
fra olien i undergrunden.

Han har siden 2008 været 
adjungeret professor i ud-
viklingsstudier og europæ-
isk politik ved Aalborg Uni-
versitet.� �����/ritzau/

Tavs politiker nåede toppen

Af Søren Beukel Bak
soeren.bak@nordjyske.dk

PRIS: Professor Thomas B. 
Moeslund skal på scenen, 
når Aalborg Universitet fre-
dag byder til årsfest i Euro-
pahallen ved Aalborg Kon-
gres & Kultur Center: Han er 
udset til at modtage Nord-
jysk Universitetsfonds Inno-
vationspris 2013.

Thomas B. Moeslund har 
været ansat på AAU siden 
1996, hvor han især forsker i 
udvikling af automatiske 
metoder og systemer til vi-
suel analyse af menneskers 
adfærd, som f.eks. 
kropsholdning og gangart.

Det gælder blandt andet 
arbejdet med at udvikle et 
værktøj, der automatisk kan 
analysere, hvordan haller 
bliver brugt. I øjeblikket er 

et forsøgsprojekt i gang i 10 
haller i Aalborg Kommune, 
hvor et varmefølsomt kame-
ra optager brugen af hallen. 
Personerne på overvåg-
ningsbillederne kan kun ses 
som lysende pletter.

Gennem årene har Tho-
mas Moeslund skrevet en 
lang række artikler om sine 
resultater, og i samarbejde 
med både nationale og 
udenlandske forskere har 
han vundet bred national og 
ikke mindst international 
anerkendelse. Flere af hans 
artikler citeres i stort tal.

I 2010 blev han valgt til 
årets underviser på media-
logi-studiet i 2010, ligesom 
han anvendes som forelæser 
i Danskernes Akademi. 
Hans hans lærebog i ”Image 
and Video Processing” nu i 
3. udgave anvendes på uni-
versiteter verden over.

Med prisen fylder 100.000 
kroner, hvoraf de 75.000 
skal anvendes til et forsk-
ningsprojekt, mens resten er 
en personlig hædersbevis-
ning.

Anerkendt og hædret

Thomas B. Moeslund modtager 
fredag Nordjysk Universitets-
fonds Innovationspris.

betyder, at han producerer 
vine fra egen ”vingård” i 
Sebbersund og har gjort det 
i mere end 10 år.

Interessen for vine førte i 
2003 til den første import 
fra Frankrig, der blev start-
skuddet til Bent Bentzens 
internetbutik Vin og Foie 
Gras.

Fra 1982 har Bent Bentzen 
desuden drevet VVS-Bereg-
ningsservice som selvstæn-
digt erhverv. Fra i overvejen-
de grad at være baseret på 
beregninger, var fødselaren 
på forkant med udviklingen. 
I et nært samarbejde med 
VVS- fagfolk og program-
mører udviklede han blandt 
andet VVS-system.  Bent 
Bentzen solgte i 2011 VVS-
Beregningsservice.

I 1999 overtog Bent Bent-
zen ansvaret for Nettoprisli-
sten, den velkendte kalkula-
tionshåndbog for VVS-bran-
chen.

Bent Bentzen har altid væ-
ret aktiv på sit arbejdsfelt, 
fx. var han med til at stifte 
VVS-Beregnernes Branche 
forening

Bent Bentzen bor sammen 
med Bodil, som han har væ-
ret gift med i 38 år. Parret 
har to piger og to børne-
børn.

Fritiden nydes primært i 
familiens skød, hvor vinpro-
duktion ofte er i fokus.

Fødselsdagen markeres 
med reception på Nibe Bryg-
hus fredag 12. april kl. 13-
17.


