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Indspirerende idrætstimer med skolens
børn, hvor Aalborg Pirates spillere stod for
legen/undervisningen.

Aalborg Øst på skoleskemaet i Nørresundby
600 elever, lærere og pædagoger fra Skansevejens Skole i Nørresundby har
de seneste dage fordybet sig i Aalborg Øst i forbindelse med en temauge for
hele skolen, som Cool East og Aalborg Pirates har arrangeret.
Tre dage. Ti årgange. Og et væld af aktiviteter. Dét var det setup, som Cool East og Aalborg Pirates stod bag, da
Skansevejens Skole havde Aalborg Øst på skemaet.
Alle elever fra 0. til 9. klasse var i gang. De ældste besøgte virksomheder som Nordjyske Medier, Aalborg Zoo,
Aalborg Universitetshospital, Royal Arctic Line og Aalborg Havn, hvor de blandt andet arbejdede med lyd- og
videoproduktion. De mellemste blev undervist i håndbold, atletik og ishockey af Aalborgs største sportsstjerner.
For de yngste stod den på svømning og skøjtesjov. Ugens oplevelser blev afrundet fredag aften, hvor alle elever,
søskende og forældre var inviteret til gratis ishockeykamp, da Aalborg Pirates tog imod Herlev Eagles i Bentax
Arena. En kamp, der desværre ikke bragte en sejr til hjemmeholdet.
Store projekter og store smil
Direktør hos Aalborg Pirates, Thomas Bjuring, der udover netop at have afviklet ishockeyens pokalturnering,
Final4, også har været dybt involveret i planlægning og afvikling af de aktivitetsspækkede temadage, er glad og
tilfreds.
– Skansevejen-samarbejdet har været et stort projekt, hvor vi har haft utroligt mange pucker. Men når det hele
så løber af stablen, og vi kan se, at børnene har det sjovt og får en god oplevelse, så har vi jo opnået præcis det, vi
gerne ville.
Bedre kendskab til Aalborg Øst
Bestyrelsesformand for Cool East, Ole Brøndum, ser også en sidegevinst ved samarbejdet med Skansevejens
Skole:
– Vi får mulighed for at vise elever og forældre fra andre dele af Aalborg lidt af alt det, der sker i Aalborg Øst i
disse år – både på erhvervs- og uddannelsesfronten, men bestemt også med de mange kulturelle og sportslige
muligheder og arrangementer, der finder sted i bydelen, siger han og fortsætter:
– Cool East handler om at skabe samhørighed og stolthed ved at arbejde og bo i Aalborg Øst. Men det handler
også om at vise andre dele af byen, at der sker rigtig meget her i postnr. 9220. Og det er denne slags samarbejde
med skoler helt perfekte til.

SKANSEVEJENS SKOLE HAR SAT AALBORG ØST PÅ SKEMAET
Omtrent 550 elever og 50 lærere fra Skansevejens Skole i Nørresundby har de
seneste dage fordybet sig i Aalborg Øst i forbindelse med en temauge for hele
skolen, som Cool East og Aalborg Pirates har stået bag.
Tre dage. Ti årgange. Og et væld af aktiviteter. Dét var det setup, som Cool
East og Aalborg Pirates var arrangør af i slutningen af januar, hvor Skansevejens Skole havde Aalborg Øst på skemaet.
Alle elever fra 0. til 9. klasse var i gang. De ældste besøgte virksomheder som
Nordjyske Medier, Aalborg Zoo, Aalborg Universitetshospital, Royal Arctic Line
og Aalborg Havn, hvor de blandt andet arbejdede med lyd- og videoproduktion. De mellemste blev undervist i håndbold, atletik og ishockey af Aalborgs
største sportsstjerner. Og for de yngste stod den på svømning og skøjtesjov.
Ugens oplevelser blev afsluttet fredag aften, hvor alle elever, søskende og
forældre var inviteret til gratis ishockeykamp, da Aalborg Pirates tog imod
Herlev Eagles i Bentax Arena.
Store projekter og store smil
Direktør hos Aalborg Pirates, Thomas Bjuring, der udover netop at have afviklet ishockeyens pokalturnering, Final4, også har været dybt involveret i
planlægning og afvikling af de aktivitetsspækkede temadage, er glad og tilfreds.
- Skansevejen-samarbejdet har været et stort projekt, hvor vi har haft utroligt
mange bolde i luften. Men når det hele så løber af stablen, og vi kan se, at
børnene har det sjovt og får en god oplevelse, så har vi jo opnået præcis det,
vi gerne ville.
Bedre kendskab til Aalborg Øst
For bestyrelsesformand for Cool East, Ole Brøndum, er der også en sidegevinst ved samarbejdet med Skansevejens Skole:
- Vi får mulighed for at vise elever og forældre fra andre dele af Aalborg lidt af
alt der, der sker i Aalborg Øst i disse år – både på erhvervs- og uddannelsesfronten, men bestemt også med de mange kulturelle og sportslige muligheder
og arrangementer, der finder sted i Aalborg Øst, siger han og fortsætter:
- Cool East handler i bund og grund om at skabe samhørighed og stolthed
ved at arbejde og bo i Aalborg Øst. Men det handler også om at vise andre
dele af byen, at der sker rigtig meget her i postnr. 9220. Og det er denne slags
samarbejde med skoler helt perfekte til.
Vil din virksomhed være medsponsor i Cool East? Så kontakt bestyrelsesformand Ole Brøndum på 31 95 30 31 eller ob@aalborghavn.dk
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Cool East donerer 23.640 kr. til Børneafdelingen
I velgørenhedens tegn havde Cool East og Aalborg Pirates arrangeret Teddy Bear Toss, da Aalborg Pirates tog imod Herning Blue Fox d. 17/3. Teddy Bear Toss er en tradition fra amerikansk
ishockey, hvor tilskuerne køber bamser og smider dem alle ind på banen, når hjemmeholdet
scorer sit første mål. Overskuddet fra salget går til velgørenhed.
Den nuværende rekord blev sat af Hershey Bears i december 2018 med 35.000 bamser ved én
kamp. Dette tal nåede vi ikke helt i Aalborg, men over 1.000 bamser blev smidt ind på isen, da
Aalborg Pirates scorede sit første mål i en kamp, de vandt 4-2 og dermed kvalificerede sig til
semifinaleserien i årets slutspil.
Og i dag kunne formand for Cool East, Ole Brøndum, og direktør for Aalborg Pirates, Thomas
Bjuring, så overrække overskuddet: en check på 23.640 kroner til Børneafdelingen på Aalborg
Universitetshospital. Afdelingssygeplejerske på Børneafdelingen, Lotte Frilev, tog imod checken:
– Vi er taknemlige for at modtage så flot en donation fra Cool East og Aalborg Pirates. De børn
og familier, som kommer her på afdelingen, er ofte i en sårbar situation, men med de her penge
kan vi hjælpe med til at gøre opholdet lidt bedre for dem.
Se videoen, hvor hundredvis af bamser ryger på isen i Aalborg: https://bit.ly/2uohZWC

Cool East bakker op om den ældste
bydelsfest i Aalborg Kommune. I
fejrede Majfesten 25års jubilæum.
Cool East bakkede op økonomisk til
jubilæumesprogrammet

Majfesten havde 25 års jubilæum. Det var 4
fantastiske dage med fyrværkeri, livekoncert, en
særlig jubilæumsoverraskelse, kræmmermarked,
musik og dans og spændende aktiviteter ved
kulturhuset Trekanten på Sebbersundvej i Aalborg
Øst.

Gestus Kids på glatis

Den 19. januar 2020 havde vi besøg af Gestus Kids – en frivillig
forening, som er stiftet af erhvervslivet i Aalborg med dét formål
at arrangere gode oplevelser for børn og unge i udsatte familier i
Nordjylland.
Dagen stod på skøjteløb og sjove aktiviteter. Og både Aalborg Piratesmaskot, Kantajn Ding Dong, og stjernespillerne, Tim Davison og Kiril
Kabanov, kom på besøg til leg og snak med børnene.
Vi takker Gestus Kids for muligheden for at skabe en oplevelsesrig dag
for børnene med grin, hvin og hygge.

Aalborg Pirates direktør holder jævnligt foredrag for de studerende på
UCN.
Indholdet er typisk forståelsen af, at finde værdi i det man ikke gør
normalt - for på denne måde, at skabe værdi i samarbejdet på ”ikke”
traditionelle måder i sportsindustrien. Herunder Cool East som
mønstereksemplet.
Som kronen på værket i foredraget inviteres de studerende ud til en
ishockey kamp med Aalborg Pirates, så de kan se hvordan Cool East
samarbejdet fungere i praksis.
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Lørdag den 7. december var der var
met godt op til julehygge, da der tra
ditionen tro blev
arrangeret Julemandens værksted i
kulturhuset Trekanten.

Arrangementet var for børn og bar
nlige sjæle i det østlige Aalborg. Bør
n fra Herningvej Skole
havde pyntet op og frivillige var kla
r til at hjælpe de besøgende. Der var
indrettet ni forskellige
værksteder, hvor man kunne lave jule
dekorationer og forberede julegaver.
Mange beboere i bydelen har glæde
af dette arrangement, og derfor støt
tede Cool East med en
donation på 5.000 kr., som kunne bru
ges til materialer til glæde for de delt
agende.
Dagen var velbesøgt og pakket med
aktiviteter. Der var fin musik fra Jul
etrioen, og Nørre
Tranders Kirkekor sang julen ind på
smukkeste vis. Og naturligvis var der
også besøg af selveste
julemanden.

15/10 2020
Cool East samler ind til Skyggebørn
Når Aalborg Pirates tirsdag d. 15/10 tager imod lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hawks,
bliver banen fyldt med bamser. Denne dag gentager Cool East og Aalborg Pirates nemlig succesen
fra sidste år og arrangerer Teddy Bear Toss. Teddy Bear Toss er en tradition fra amerikansk ishockey,
hvor tilskuerne køber bamser inden kampen og smider dem alle ind på banen, når hjemmeholdet
scorer sit første mål. Den nuværende rekord blev sat af Hershey Bears i december 2018 med 35.000
bamser ved én kamp.
Dette tal når vi nok ikke i Aalborg. Men vi vil gøre vores bedste, når Aalborg Pirates scorer sit første
mål, eller når der er 10 minutter tilbage af kampen (vi krydser fingre for, at sidstnævnte ikke bliver
nødvendig). Tre bamser koster 50 kr., og overskuddet går til Skyggebørn, der er en sorggruppe for
børn og unge.
– Der er utroligt mange børn og unge i Danmark, som af den ene eller anden grund går alene med
deres sorg. De har brug for hjælp fra voksne. Det forsøger vi at gøre via bl.a. samtalegrupper og
andre aktiviteter, og vi oplever, at de får rigtig meget ud af at sætte ord på deres følelser og møde
ligesindede i samme situation. Vi er super glade for, at Cool East har valgt at støtte Skyggebørn, og
med donationen får vi mulighed for at hjælpe endnu flere børn og unge, som har desperat brug for
det, siger Per Andersen, bestyrelsesformand i Skyggebørn.
Derfor: Kom i Bentax Isarena tirsdag i efterårsferien og støt Skyggebørns fantastiske arbejde og hele
Aalborgs ishockeydrenge
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I efterårsferien samlede vi ind til Skyggebørn, og i

sidste uge kunne vi overrække en check på 53.080 kr.
til foreningen.

Søndag d. 6/10 samles der ind til Røde Kors i hel
e landet.
Landsindsamlingen går i år til akut beskyttelse, van
d og
lægehjælp til de hårdt ramte børn og voksne i kri
gs- og
katastrofehærgede områder. Og langsigtet støtte
i både ind- og
udland, så udsatte familier igen kan få en tryg bas
e og en lysere
fremtid.
Det er dét, som de frivillige indsamlere bidrager
til, og mange
har allerede meldt sig. I Cool East er vi glade for
også at
kunne bidrage ved at sponsorere billetter til Aalbo
rg Pirates’
hjemmebanebrag mod Herning Blue Fox d. 22/10
til alle
indsamlere – som en lille tak for en stor indsats.
Støt den gode sag på søndag ved at smide lidt eks
tra i
indsamlingsbøssen … eller meld jer som indsam
lere lige her.
Der er altid brug for flere.

Stor t beløb til Majfesten i
Aalborg Øst

Cool East donorer 368 gode oplevelser
til Dansk Folkehjælp Aalborg
16/12 2019
Dansk Folkehjælp Aalborg hjælper 92 familier med julehjælp.
Hver familie modtager fra Cool East 4 billetter til ishockeykampen
imellem Aalborg Pirates og Herlev Eagles d. 7/1 2020.
Rigtig god fornøjelse og glædelig jul fra Cool East
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Covid-19 ramte Danmark i marts 2020 og satte en brat stopper for flere spændende
aktiviteter i CoolEast.
Bla. blev Maj festen i Aalborg Øst & Cool Kids koncerten aflyst.

