
En landmandssøn fra Tårs i 

Vendsyssel 

 

Jørgen ved sit ynglings billede af billedkunstneren Jens Bilgram  

 

”Du er idèrig, du er arbejdsom, og du har styr på de ting, du 

påtager dig.  

Desuden er du både sjov og hyggelig.  

Du er med til at gøre, at vore møder aldrig er kedelige.  

Du har ofte en sjov replik.  

Hvad enten du er til bestyrelsesmøde, eller du er rundt for at 

samle penge ind under havnefesten , så er du god til at sætte 

lidt kolorit på omgivelserne!” 

 



Sådan udtalte formanden for Hou Fællesforum - Jon Jensen - 

da Jørgen Hasselbalch i 2012 fyldte 60. 

 

Nu er der forløbet 5 år, og Jørgen runder ”folkepensions-

alderen” senere på året, hvor han også har besluttet at 

afslutte sit lange ”lønnede” arbejdsliv. 

 

Jørgen er – som overskriften antyder – født og opvokset på en 

landejendom i Vendsyssel. Jørgens forældre var gårdejere. 

 

Derfor ”lå det også i kortene”, at Jørgen efter endt 

realeksamen fra Sindal Skole skulle uddanne sig som 

”landmand”……og sådan blev det også. 

 

Jørgen uddannede sig sideløbende til revisor: ”det er jo godt 

også at vide lidt om økonomi”, som han med glimt i øjet 

udtaler.  

 

Jørgen flyttede med sin hustru – Else Marie Larsen – til Odder 

i 1976.                                                                                                   

Her blev han ansat hos Hads Herreds Landboforening, netop 

som revisor.                                                                                 

Jo – vi kender Else Marie for hendes mange år som 

praktiserende læge i Odder. 

 

I 2005 flyttede familien her til Hou, hvor Jørgen blev ansat på 

Egmont Højskolen som pedel; men til efteråret har Jørgen så 

besluttet – ligesom sin hustru – at forlade arbejdsmarkedet til 

fordel for tilværelsen som pensionist. 

 

Til den tid håber vi så, at Jørgen – udover sine personlige 

hobbies som lystfisker langs å eller til havs eller korsanger i 

sangkoret Fan Dango - også fremover vil prioritere sit frivillige 



arbejde i Hou Hallens Venner, Hou Havnefest samt Hou 

Loppemarked. 

 

Om Jørgen også er kunstinteresseret? – jo da, det er derfor 

portrætfotoet er forenet med Jørgens favoritbillede af Jens 

Bilgram 1991. 
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