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Bliver der Bålhøj Festival i år?
Kort fortalt: Vi håber det meget, men vi ved det ikke - endnu!
Vi har forhandlet aftaler med flere
parter og alle kunstnere, men vi
har ikke turdet lave nogle endelige
kontrakter endnu. Det skyldes dels
den usikre udvikling af Corona og
tidsplanen for vaccineringen og dels
den støtteaftale, Folketinget har
vedtaget.
Tidsplanen for vaccineringen
skubbes hele tiden frem i tiden, og
her sidst i april ligger tidspunktet,
hvor de fleste er vaccinerede, først
efter festivalen. Desuden ved vi jo
ikke, hvilken effekt den nuværende
åbning med færre restriktioner får
på Coronaudviklingen.
Støtteordningen, som den ser ud
lige nu, betyder, at vi selv skal
dække 35 % af udgifterne, hvis vi
har indgået kontrakter, og festivalen
alligevel skal aflyses, og det kan
Borgerforeningens økonomi ikke
klare.

Derfor venter vi på en præcision af
udmeldingen fra Folketinget, når de
har set på den helt nye rapport fra
en nedsat ekspertgruppe. Herefter
håber vi på en stribe regler og betingelser for afholdelse af festivaler og
andre udendørs arrangementer af
forskellige størrelser i løbet af sommeren og efteråret.
Hvis man læser den igennem, tegner der sig vel gode muligheder for
forsamlinger op til 2000 personer,
hvilket vi godt ville kunne holde os
under med en fin økonomi. Problemet opstår bare, hvis det bliver
stoppet grundet Corona. Så er der
lidt store huller i det sikkerhedsnet
der er spændt ud. Her skal man
selvfølgelig begrænse tabet. Derefter skal man bruge det af sin opsparing, der ikke stilles til grundlag
for opstart af næste festival. Til sidst
kan man så få dækket 75-90% af de
penge, man ikke selv kan betale til
kunstnerne.

Vi skal derfor være rimeligt sikre
på, at der bliver festival på fornuftig
baggrund, inden vi går videre.
Ærgerligt! Men sådan er situationen
lige nu - i slutningen af april. Vi
havde egentlig sat en tidsfrist for os
til 1. maj, hvor vi ville tage beslutningen om at gennemføre eller ej, men
den er nu udskudt lidt.
MEN vi og alle jer festivalforventningsfulde folk må være tålmodige
og positive lidt endnu. Lige så snart,
vi har en afgørelse på spørgsmålet i
overskriften, melder vi en beslutning
ud på Facebook og på hjemmesiden
www.fowli.dk
Vi håber meget på at finde en
fornuftig løsning, der kan virke i
vores virkelighed, for vi ser rigtigt
meget frem til en festlig dag med
glade mennesker, fint solskinsvejr
og fantastisk musik. Musikprogrammet er nemlig blevet rigtigt godt, og
vi trænger alle til nogle fælles, gode
oplevelser!
Styregruppen for Bålhøj Festival

Toppen af plakaten for den seneste - forhåbentlig ikke den sidste - festival
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Redaktionen

Lokalbladets redaktion, der står
bag produktionen af dette blad:

Vi er på vej

Majbritt Iversen
Røverstuen 40 (2843 7421)
majbritt.iversen@gmail.com

1. Vi er i redaktionen på vej med 100 numre mere!
Mange tak for den økonomiske opbakning i forbindelse med jubilæumsnummeret! Der er allerede kommet cirka 5000 kroner ind ved MobilePay,
men også penge via indbetalinger samt fra foreninger og grupper.
Konti’ene er stadig åbne for støtte, men TAK for de modtagne midler.

Chalotte Søgaard
Birkevej 5 (2868 0271)
(e-mail: chalottesogaard@hotmail.com)

Også mange tak for de mange pæne og positive kommentarer vi har fået
både online og personligt. De varmer.

Grethe Christensen
Hollenstedvej 121 (9883 5085)
(e-mail: lyngdahl@privat.dk)
Vibeke Hatt Sørensen
Bålhøj 30 (2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)
Mads Søgaard
Birkevej 5 (9135 5681)
(e-mail:lokalbladet.oebhallund@gmail.
com)
Ove Dam
Husumvej 7 (4256 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)
René Dahl Jeppesen
Buurholtvej 53 (7269 1597)
(e-mail: renedahljeppesen@gmail.com)
Henrik Dahl Nielsen / Tex
Rosenvængets Allé 47, Brønderslev
(2086 6623)
(e-mail: floorballpeople@gmail.com)

2. Vi er alle på vej mod et mere åbent samfund
Der bliver forhåbentligt snart åbnet for at få dækket folks underskud af
sociale kontakter gennem gode oplevelser og inspirerende kulturelle oplevelser. Lokalt gælder det bl.a. sommerfest og festival, men også flere andre
tilbud om at være sammen på mere almindelig vis.
3. Vi er alle godt på vej mod sommeren
Derfor briunger vi også flere billeder af forårsblomster i bladet. Årstidernes
skiften og vejret kan vi ikke ændre på, så vi må alle nyde sommeren!
Redaktionen ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Vi læses ved i næste nummer af Lokalbladet.
Redaktionen
PS: Dette nummer er ikke så stort som sædvanligt, da der ikke er sket så
meget lokalt siden det meget store jubilæumsnummer. Husk til næste nummer at fortælle os om alt det, der er sket i løbet af sommeren, og det der
skal ske i efteråret/vinteren.
PPS: Mange tak for indsatsen i redaktionen til Maria Holm Hansen, der er
stoppet på Lokalbladet, fordi hun og Lars flytter til Serritslev.

Per Drustrup Larsen
Buurholtvej 47 (2826 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)

LOKALBLADET
Nummer 102 udkommer
8. - 9. september. Allersidste frist for
indlevering af stof er 17. august
Nummer 103 udkommer
1. - 2. december. Allersidste frist for
indlevering af stof er 19. november.

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2.400 kr.
Halv side: 2.900 kr.
Hel side: 3.600 kr.

Støt Lokalbladet

Overfør penge til konto 9024 - 0000045934
eller med Mobile Pay på 2826 1453
Tryk: Clausen Graphic
Oplag: 1400
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet
Lokalbladet nr. 101
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Lokalpolitik
Kommunalvalg 2021

Tirsdag 16. november er der valg til kommunale byråd og til regionalrådene.
Da det næste nummer af Lokalbladet udkommer 8.- 9. september, og derfor er det sidste inden kommunalvalget,
tilbyder vi alle lokalt bosatte kandidater en præsentation af sig selv og de politiske mål med i dette nummer.
Der er afleveringsfrist 17. august af både tekst og billeder, så kom frit frem.

Ole Jespersgaard (A)

Tur til Kronprinsen
Først lidt om min oplevelse, da jeg
var i audiens i København for at
takke for Ridderkorset, som jeg fik
tildelt sammen med fem byrådskollegaer fra Brønderslev Kommune.
Corona-epidemien var lige startet,
og Kronprins Frederik tog imod i
Dronningens fravær. Audiensen
foregik på Christiansborg, og vi
ventede nok omkring 100 i forhallen. Jeg var hos Kronprinsen i cirka
5 minutter. Først spurgte han ind til
mine skulpturer i moseeg, dernæst
snakkede vi om de fem forskellige
formandsposter, jeg har haft, og til
sidst sagde han, at han kunne se, at
jeg ikke kom fra Brønderslev, men
fra Øster Brønderslev. Jeg synes,
det var en stor dag, og jeg er taknemmelig for anerkendelsen. Som
politiker får man ofte kritik, men
heldigvis er der også anerkendelse også fra tilfredse borgere.
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Lokalpolitik
Vi nærmer os kommunalvalget, og
lokalpolitisk betyder det, at vi er ved
at lave programmet for den lokale
politik og de mål, vi skal arbejde for
de kommende år. Jeg har sammen
med min byrådskollega, Christen
Bager, lavet forslag til ældre- og
omsorgsområdet samt socialområdet. Det bliver efterfølgende lagt ud,
så alle i partiet kan være med til at
lave det færdigt. Det er en nødvendig proces - navnlig for at sikre, at
vi også får tænkt nye tiltag ind for
fremtiden. Kommunens økonomi er
god, og derfor bør vi også kunne
sætte nye tiltag i gang.
Tilbygning til børnehaven
Endelig er det lykkes at få sat penge
af til børnehaven i Øster Brønderslev, så vi igen kan få en børnehave, der passer til byens størrelse
i stedet for at få en tilbygning på 30
m2, som var det oprindelige forslag.
Det bliver godt og vil helt sikkert
give et bedre tilbud til byens børn.
Min dør er åben
Min dør og min telefon er altid åben,
hvis du/I har forslag til udvikling og
forbedringer eller vil snakke lokalpolitik med mig.
Til efteråret vil jeg åbne for mit lille
galleri på Buurholtvej 24, så man
kan komme og få en kop kaffe, øl,
vand eller vin og en snak.
Jeg har spurgt min byrådskollega
Peter Stecher, der også bor i Ø.
Brønderslev, om han kigger forbi.
Så kan I komme og snakke med os
om, hvad I kunne ønske jer fra kommunen og lokalsamfundet.

Redaktionen

Vi har begge nogle gode formandsposter og har indsigt i og indflydelse
på mange centrale områder.
Lokalpolitik handler i den grad om
samarbejde på tværs af politiske
forskelligheder, og jeg glæder mig
faktisk over, at jeg ikke længere
alene skal repræsentere Øster
Brønderslev og de omliggende områder. Sammen står vi stærkere.
Jeg genopstiller
Til november er det 24 år siden, jeg
blev valgt til byrådet første gang.
Jeg er blevet 56 år, og jeg genopstiller til kommunalvalget. Det
politiske arbejde tager tid, men det
er spændende at finde løsninger
og skabe udvikling - ikke alene for
lokalsamfundet, men for hele kommunen.
Det er vigtigt at stemme personligt,
hvis man ønsker lokal repræsentation i byrådet.
Med venlig hilsen
Ole Jespersgaard

Peter Stecher (C)

Det politiske år 2021 er godt i gang,
og som formand for Teknik- &
Miljøudvalget har der været nok at
se til.
Der er stor interesse for planlægning og udvikling af vores kommune
med bl.a. vedvarende energianlæg,
boligområder og erhvervsområder.
Dertil kommer udviklingen af midtbyerne i Hjallerup og Brønderslev.
Det er dejligt, når så mange gerne
vil vores kommune og vores lokalområde, for er vi ikke i udvikling,
kan vi hurtigt komme i afvikling. En
løftet pegefinger dog. For planlægning og udvikling skal ske i respekt
for det eksisterende område og de
borgere, der bor i nærområdet. Det
betyder ikke, at planlægning og udvikling ikke må være til gene, men
det må ikke være til unødig gene.

I Øster Brønderslev er status på de
nye byggegrunde på Søndergaards
jord i området mellem Engvej og
Hvilshøjvej den, at lokalplanen er
godkendt, og at byggemodningen
forventes igangsat til efteråret i år.
Dermed kan vi også inden længe
udbyde de første grunde til salg, og
jeg håber og tror på, at vi også kan
få prissat grundene på et så fornuftigt niveau, at de bliver attraktive
for tilflyttere. Og tilflyttere er lig med
mere handel hos Spar, flere medlemmer i ØBI, flere børn i skolen
og Troldehøj, mere bolighandel og
meget mere.

Når dette nummer af Lokalbladet
udkommer, håber jeg vi, er godt i
gang med den næste del af genåbningen af samfundet, og at vi snart
kan mødes igen i forskellige sammenhænge. Jeg tror, vi er mange,
der krydser fingrer for, at både
sankthansaften og Bålhøj Festival
kan afvikles i vante rammer i år.

Igennem flere år har der været snak
om en til-/udbygning af Troldehøj.
Og nu sker der noget. Børne- &
Skoleudvalget har nu forstået, at
udvidelsen af Troldehøj er nødvendig og har derfor netop godkendt et
skitseforslag til en tilbygning. Det er
en udvidelse, der ligger mig meget
på sinde, og det glæder mig virkelig
meget, at vi nu er kommet så langt,
og jeg ser frem til at følge den videre proces.

I Øster Brønderslev og Hallund
håber jeg, vi også denne gang får
mulighed for at afholde vælgermøder, og at vi til stadighed kan
holde en god tone i debatten og
have respekt for det, der har værdi
for andre.

Ser vi lidt frem mod horisonten, så
er det snart sommer, og efter sommer kommer som bekendt efteråret.
Et efterår, der i år byder på guf for
politisk interesserede mennesker,
når Kommunalvalget skal afholdes.

Med venlig hilsen
Peter Stecher

Staten har for nylig åbnet op for en
ny ansøgningsrunde for tilskud til
etablering af cykelstier. En mulighed
for at få op til halvdelen af udgiften
dækket, og den mulighed skal
vi selvfølgelig gå efter. Teknik- &
Miljøudvalget har netop besluttet
at sende en ansøgning af sted og
har i den forbindelse prioriteret
strækningen mellem Hallund og
Øster Brønderslev som 1. prioritet.
Jeg håber på en positiv behandling
af vores ansøgning, og at vi efterfølgende så kan få hele finansieringen
på plads.
Lokalbladet nr. 101
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Rønnevej 5
ny byggegrund skal være min 700
m2, for at den må bebygges.
I henhold til BBR har huset et
stueplan på 85 m2 og en 1 sal på
50 m2, hvoraf de 20 m2 er udnyttet.
Det betyder på dansk, at huset er
på 105 m2.
Huset står til at være opført i 1910,
hvilket var det år, Titanic stødte ind i
et isbjerg og sank.
Før 1962 blev huset ejet af Karl
og Astrid Iversen, som flyttede på
plejehjemmet efter hussalget i 1962.
Historien om disse 2 kender jeg
ikke, men et barnebarn til dem bor
i dag i Brønderslev. Om huset er
bygget af Karl og Astrid Iversen ved
jeg ikke, men så skulle de have boet
der i 52 år, da de solgte det.
Huset har i dag oliefyr, men har
sikkert oprindeligt haft brændefyr,
inden olie blev moderne.

Matrikelkort og luftfoto (kilde: Det Kgl. Bibliotek 1959 id B06754_015)

For dem, der er gamle nok til
at huske det, ligger der midt i
Øster Brønderslev en lille sidevej
mod nord, (mellem den gamle
sparekasse og Elly og Carls hus),
der hedder Rønnevej.
Rønnevej fører op til Doktorgaarden
og har en sidevej, der hedder
Askvej.
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På Rønnevej ligger der udover
Doktorgaarden 3 ældre enfamiliehuse på vestsiden af vejen: nr. 5, 7
og 9. Der ligger faktisk en 1200 m2
Lokalbladet nr. 101

byggegrund på nr. 11, men der er
endnu ikke bygget et hus.
Rønnevej 5 er nu købt af Per
Liseborg, som bor i nr. 7 og Per er i
gang med at nedrive det gamle hus.
Vi vil her prøve at beskrive historien bag det gamle hus og menneskerne, der har boet på Rønnevej
5.
Rønnevej 5 matrikel nr. 50e er en
grund på 465 m2, hvilket er en
forholdsvis lille grund i dag, hvor en

Der findes ikke i noget register noget om, at huset er blevet renoveret
eller tilbygget, så det formodes, at
det har haft det samme udseende i
alle 110 år. Et godt solidt arbejderhus, med to kasseværelser på 1 sal.
Dette betegner et værelse der er
udført i simple materialer i en synlig
spærkonstruktion. Væggene blev
lavet i træfiberplader og beklædt
med tapet. Pladerne har siden 1972
været forbudte at anvende pga.
brandfare, men de var meget brugte
før 1972, da de var billige og havde
en forholdsvis god evne til at holde
på varmen. Det var nu ikke fordi, at
man før 1972 tænkte så meget over,
hvad det kostede at holde oliefyret
i gang, da olie ikke kostede ret
meget. I dag er det helt anderledes,
da der er lovkrav til isolering af
huse.
Huset blev i efteråret 2020 overtaget
af Per Liseborg med henblik på at
nedrive huset for at gøre plads til
en garage. Han overtog huset efter
arvingene efter Edit Ellekrog Christensen. Edit døde i sommeren 2020,
og hun har boet i huset siden 1962.

I 1962 købte Edith og hendes mand
Hans Peter Christensen huset.
Hans døde desværre i den tidlige
alder af 52 år i 1973. Men huset
har i alle 58 år været passet og
vedligeholdt, så det har bevaret sit
originale udseende. Hans og Edith
havde 2 børn på adressen, Thorkild
og Karen. De boede på 1 salen, og
Karen bor stadig i byen på Engvej
4. Thorkild bor i dag i Vestbjerg og
begge har de børn og børnebørn.
Når man skal finde et hus’ historie,
er der egentlig ikke meget hjælp
at finde ud over at snakke med
mennesker, der kan huske lidt. Man
kan også finde oplysninger om
byggeåret i BBR meddelelsen.
Sjovt er det at se et hus, der er
111 år gammelt, og hvor der ikke
er lavet noget om på det. Det er
en tidslomme fra gamle dage med
lavt køkkenbord med udtræksplade, som Edith til det sidste
stadig sad og spiste ved, så hun
kunne kigge ud af vinduet. Huset
har også et spisekammer, og det er
forsynet med samme tag. Inder- og
ydervægges placeringer er ikke
ændret, en gammel 45 graders
loftstrappe fører op til et loftrum med
synlige spær, lægter og bagsiden af
teglstenene i et loftrum, hvor der er
frost om vinteren.

Herover ses huset idag
fotograferet fra bagsiden.
Til højre er køkkenets
kogesektion.
Nederst til venstre ses
køkkenbordet med
udtrækspladen lige over
underskabets låge.
Spisekammeret ligger
selvfølgelig lige ved køkkenet.
Nederst til højre ses et
af loftsværelserne.

Nu er dette hus udtjent og skal
nedrives efter ansøgning af kommunens nedrivningspulje.
René Dahl Jeppesen

Lokalbladet nr. 101
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Velkommen til

Gade

Hasselvej 4

Lige op af Buurholt Have ligger Hasselvej med 2 huse på. Nr. 2 ligger lige på
hjørnet ved Elmevej, og nr. 4 ligger midt på. Vejen går igennem fra Elmevej til
Buurholtvej, og vejen er af grus. I marts 2021 blev huset overtaget af murersvend Jesper Ditlefsen (29), som bor her alene. Jesper har dog en datter
Maja på 7 år, som bor på skift mellem ham og Majas mor. Jesper har en
tidligere uddannelse som kok og er uddannet på Stygge Krumpen i Aalborg
og blev tilbudt et godt job som kok i København, man afslog dette for at
hellige sig familien.
Han bor dog ikke helt alene. Han har en springerspanier, Bulder, som han
har stor fornøjelse af. Jesper har også en kæreste i Brønderslev. Han kommer oprindeligt fra Aalborg og fandt det attraktivt at flytte til Øster Brønderslev, da transporttiden til Aalborg er forholdsvis kort, og huspriserne er meget
billigere end tættere på Aalborg. Jesper har tidligere spillet fodbold på ret højt
niveau, men har lidt skader der gøre det svært for ham at spille nu. Men han
kunne godt blive fristet, hvis der var bud efter en træner her i ØBI. Jesper har
ikke lavet de store renoveringer, men har fornyet hele stuen med nye overflader, gulve og lofter, ellers nyder han bare at have god plads omkring sig
og glæder sig til, vi kan komme lidt mere ud. Og så kan han godt lide at spille
guitar og tegne, da han godt kan lide at være kreativ.

Hallundvej 350

Her er Michael Eriksen og Marianne Frandsen flyttet ind lige før
jul. Michael er 52 år og mangler lige
den sidste del af uddannelsen som
lastbilchauffør. Han har allerede
fået arbejde ved Michael Holst. Han
er derudover dørmand i Århus i sin
fritid. Marianne er 44 år og gør rent
på Hotel Scandic i Frederikshavn,
men da der er lukket i øjeblikket,
arbejder hun som poder hos Falck
og på Handelsskolen i Frederikshavn.
Michael har 4 voksne børn og 6 børnebørn, der ofte kommer på besøg.
Marianne har 3 store børn, der bor
ved deres far i Frederikshavn.

Husene ved kirken

Byggeriet af de sidste 3 huse med i alt 6 lejligheder er kommet rigtigt godt
i gang, så Jesper Albrechtsen regner med, at de som planlagt kan stå helt
indflytningsfærdige 1. september.

Ny nabo eller er du
nytilflytter?

Har du fået ny nabo, eller er du
nytilflytter til området, vil vi i redaktionen gerne besøge alle nye folk i
lokalområdet for at præsentere jer
her i Lokalbladet.
Du kan også selv skrive en præentation, hvis du hellere vil det.
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Kontakt så redaktionen (se side 3)
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Det var Michaels søn, der gjorde
opmærksom på at huset i Hallund
var til salg. Og det er billigere end at
sidde til leje. Michael og Marianne
er i gang med at gennemrenovere
huset, der er fra 50’erne. Der bliver
flyttet rundt på vægge og døre, og
lofterne bliver skiftet. De renoverer
selv huset i fritiden, så det er en
længere proces.

Hvornår åbner MacD?

Mange kan godt leve af mad fra
MacDonald, Burger King og lignende steder, mens mange godt kan
leve uden den slags fastfood. Men
ingen kan leve med den forventede
øgede mængde affald i naturen
efter åbningen af de kommende
steder ved Øster Brønderslevvej.
Forhåbentlig vil mange års kampagner, hvor også børn og unge involveres, betyde en øget bevidsthed
om det tåbelige i at bare at smide
affald ud af bilvinduet!

spejlet

Affaldsindsamling i ØB

Borgerforeningen deltog i den landsdækkende kampagne om at samle affald langs vejene. Søndag 18. april mødte 16 friske mennesker op, som alle
gjorde en fin indsats i en god sags tjeneste og nød det gode vejr. Efterfølgende blev der i byparken nydt en øl/vand samt fransk hotdog, som Borgerforeningen var vært ved.

Ny varmemester i
Øster Brønderslev

Varmester på Øster Brønderlev
Fjernvarmeværk, Jens Erik Jensen, der har haft jobbet siden
1992, går på pension 1. juli.
Mads Holm, der bor på Dannevirkevej, er ansat som ny
varmemester fra 1. juni, så efter
en måned sammen overtager
han jobbet.

Er Spar bygget for
lille?

Vi har på Lokalbladet fået
spørgsmålet, om den (næsten) nye
SPAR-butik i ØB er bygget for lille,
eller om omsætningsstigningen
har betydet pladsproblemer. Anledningen er, at der pludselig stod
et telt foran butikken. Vi sender
spørgsmålet videre.

Meermond.de

I Facebookgruppen ”Øster Brønderslev - ØB City” har Poul Erik Jensen på Gråstenvej for kort tid siden bragt dette
opslag, som vi har fået lov til at bringe her også
Branding af Vendsyssel og Nordjylland
Hvor er det rigtig flot gået med denne fantastiske hjemmeside/blog udviklet og opdateret af vores genboer på vores
gade her i Ø. Brønderslev. Se blot med her med disse fantastiske billeder og droneoptagelser af Alexander og Marion, som for få år siden kom hertil fra
Sydtyskland. De har tidligere i flere
perioder været på ferieophold her i Nordjylland, og de blev her overvældet og
fanget af især Vestkysten med de store
vidder, strand & kyst, frådende bølger
og enorme klinter som f.eks. her ved
Rubjerg Knude.
*Meermond.de” brander Nordjylland og
Vendsyssel i dag så meget overfor det
store Tyskland, at ægteparret er blevet udvalgt til at stå for en kæmpestor
europæisk turistbranding digital videoudsendelse, hvor de vil lave
reklame for Nordjylland og Vendsyssel. Visit Danmark har vist ikke været
interesseret heri? - men så er det rigtig
godt, at vi har Alexander og Marion,
der allerede nu nærmest har besøgt og
kender til mange, mange flere turistattraktioner end mange af os, der er
opvokset og har boet her i vores dejlige
landsdel.
Lokalbladet nr. 101
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Lokalhistorisk Arkiv
Arkivarbejdet og
bestyrelsen

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brøndersev og Hallund Sogne er
endnu ikke genåbnet på linje med
andre foreninger, siger Kulturministeriet. så medmidnre der sker noget
nyt, så vi kan åbne i juni inden sommerpausen, og derefter må I vente
og se, om vi må åbne fra august og
fremad. Se datoerne på bagsiden af
dette blad.
Mens arkivet har været lukket, og
vi er i bestyrelsen ikke kommet i
gang med den store planlagte og
store arbejdsopgave at registrere
alle billeder. Den tager vi fat på efter
sommerpausen, men vi har fået
ordnet alle avisudklip og har sat
dem i mapper. Desuden har vi lavet
registreringer på alle afleve-ringer,
så vi har bedre muligheder for at
genfinde tingene.

Fra optagelserne til en af udsendelserne. Fra venstre: Per Drustrup Larsen,
Bo Storm fra TV2Nord, Henrik Pedersen og Michael Ejstrup Nielsen fra
Vendsyssel Historiske Museum.

Tv2Nord og arkæologi

I de seneste 2 numre af Lokalbladet, har vi fortalt om 2 planlagte fjernsynsudsendelser om fund og arkæologi i Vendsyssel – og i en af udsendelserne
er der indslag fra Øster Brønderslev om detektorsøgning og et særligt godt
fund.
Nu er tidspunktet for udsendelserne endelig lagt fast.
Programmerne sendes i Pinsen - 23. og 24. maj.

Men den store opgave venter. Har
nogen lyst til at hjælpe, så kontakt
en fra bestyrelsen.
Lisbeth Thomsen (6012 4658)
Kirsten Boelt (6066 5019)
Holger Dahl Hansen (3066 7151)
Per Drustrup Larsen (2826 1453)
Det gælder også, hvis I vil have en
aftale om at komme i arkivet udenfor
de faste åbningstider:

Nye detektorfund

Siden sidste nummer af Lokalbladet
har min søgemakker, Henrik Pedersen fra Istedvej, og jeg gået flere
kilometer på marker mange steder i
lokalområdet.
Vi er godt i gang med at samle
indhold til en ny udgave af det hæfte
om vore fund, som arkivet udgav i
november sidste år.
Et eksemplar af det hæfte hænger
på opslagstavlen i SPAR, hvor det
kan ses. Det kan også købes ved
at kontakte mig. Prisen er kun 50
kroner.
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Skivefibel
Det er et skiveformet smykke, der oprindeligt sikkert har været forgyldt. Fibler
som denne blev anvendt både som smykker og som en slags sikkerhedsnål.
Det er fra vikingetiden ca. år 950 og ornamentikken er i Terslev-stil.
Herover og på næste side viser vi et meget forskellige par eksempler på
vores fund på lokale marker. I spares for billeder af de mange kilo skrot,
skrammel og bly, vi graver op og tager med hjem. Ikke alle fund er danefæ,
men de bidrager alle til den lokal historie.

„Drikkeknap“
En lille knap med intakt øje bagpå – og på forsiden ses en glad landmand, der
danser med en flaske i den ene hånd og et glas i den andet. Det er bare et
enkelt eksempel på de utroligt mange knapper, vi finder helt fra 1200-tallet frem
til knapper fra arbejdstøj Kansas.
(Landmanden, der har marken, hvor den er fundet, vil senere vurdere, om det
er en knap, han har tabt, og om han er motivet på den).

Russisk plombe fra hørklæde
Et af flere plomber med russiske
eller baltisk hør. Denne er fra 1825,
og eksportinspektørens navn står
med kyrilliske bogstaver, der oversat
er A.SARYNIN. Han arbejde det år
i St Petersburg, Kronstadt, Narva,
Riga, Libau, Pilau, Pernau, Revel,
Elbing, Memel, Konigsberg, Windau
eller Tilsit, men det er usikkert, hvor
plomben præcist er fra.

Celt
Del af bronzeøkse af typen celt. Æggen ses på billedet, og den var stadig
skarp. Den er fra yngre bronzealder (100-501 f.Kr.), og det er nummer 4, vi har
fundet.

Oldtidsguld
Guld har i mange år været
anvendt tl smykker, men
har også været brugt som
betalingsmiddel.
Dette lille stykke rent guld er
fra Yngre jernalder (år 375
- 1066), og det viser tydeligt
mærker af at være blevet
klippet af.

Voltakors
I 1800-tallet var ”voltakors” populære som alternativ behandling.
De bestod af kobber og zink, og
imellem metaldelene lå et fugtigt
klæde. Her er det ene af metallagene fundet.
Korset skulle virke helbredende ved
voltaeffekten, som er den spænding,
der opstår, når to slags metal rører
hinanden.

Romersk sølvdenar
Mønten har ikke været
gangbar som betalingsmiddel, men værdien har været
sølvindholdet. Der er i alt
gennem tiden fundet måske
70 sølvdenarer i Vendsyssel. Det kunne være spændende at vide, hvordan
denne lige er dukket op her.
Kejseren er Hadrian Augustus, der var romersk kejser
fra 117 til sin død i 138, og
mønten er lavet i Rom i
perioden 125-128

Lokalbladet nr. 101
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Nyt fra Hallund-Hollensted Borger- og
Idrætsforening
Ja, hvad kan jeg sige? Vi har fået lagt slidlag på P-pladsen.
Vi er netop nu rundt med medlemskontingentopkrævninger, som vi gerne ser, I betaler.
Sommerfesten i år, håber vi virkelig bliver til noget. Næsten alle vores annoncører til bladet har tilkendegivet, at de
igen er med. Der er også kommet nye til, og det er vi rigtig glade for. Så noget tyder på, vi får et brag af en fest i august. I burde allerede nu sætte kryds ved 12. – 13. og 14. august, hvor vi mødes i teltet.
Æblemostrerne, I ved hvem jeg taler om, har endnu ikke planlagt det helt store med Æblemarken. Vi venter på det
gode vejr og frugt på træerne.
I kan altid læse mere på vores hjemmeside: www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen

ØBI
ØBI i Coronatiden
Foreningen leder stadig med lys og
lygte efter en ny hovedformand efter
Cecilie Wacher Rasmussen er stoppet, men det har dog endnu ikke
været muligt for hovedbestyrelsen
og dens selvstændige afdelinger at
afholde generalforsamlinger. Her
udtaler Lars Juul Storgård, der er
menigt medlem fra hovedbestyrelsen, at man simpelthen afventer
Coronarestriktionernes ophævelse,
så man kan samles fysisk og afholde en ordinær generalforsamling.
Men har nogen lyst til at give en
hånd med i hovedbestyrelsen eller
ude i afdelingerne, så skal man
endelig ikke holde sig tilbage. Kontakt et bestyrelsesmedlem fra den
idrætsgren, du vil hjælpe. Se navne
og telefonnumre på www.oebi.dk.

ØBI-Fodbold

Her er alle hold i gang igen, bortset
fra dameholdet, som det desværre
ikke har været muligt at finde spillere til. Vi har to herresenior hold i
hhv. Serie 4 og Serie 5, og skal vi
neutralt sige, at det går bedre for
det ene hold i forhold til det andet,
siger en smilende fodboldformand
Magnus Risager til Lokalbladets
udsendte.
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Omkring seniorholdene har vi
de folk, vi skal bruge. Af nye kan
nævnes Søren Hvidesten og Jørgen
Ringberg, der erstatter Mads Holm,
som tager en timeout pga. manglende tid lige pt. Michael Jensen og
Victor Jeppesen træner holdene.
I ungdomsafdelingen er der pt. 3
hold, og her kunne vi godt bruge
trænere og folk til at styre vores
ungdomsafdeling under bestyrelsen.
Der skal mere check på kørsel til
udekampe, hvor vi har tænkt at
lave en turnusordning forældrene
imellem, så det ikke er de samme,
der skal afsted hver gang. Det ville
også være godt at få lidt styr på
kurser og uddannelse til trænerne.
Hvis dit blå ØBI-hjerte banker for
børn og fodbold, og du har lyst til
dette, skal du endelig give lyd til
nogen fra fodboldbestyrelsen.
Covid-19 restriktionerne løftes lidt
efter lidt, og vi må nu have tilskuere
til vores kampe på Arena Brønderslev El-Teknik A/S igen. Det har vi
savnet meget. Spillerne og Poul
Erik Jensen har renoveret kiosken
ved kampbanen og lavet en flisetrappe på stykket op imod kiosken.
Der skal også indkøbes en ny grill,
og vi regner med at få stillet bordbænke sæt op der, så tilskuerne kan
sidde og nyde en øl og pølse under
kampene.

Desuden har vi et stort fangnet
undervejs bag det østlige mål på
kampbanen. Det er et 30 meter
bredt og 6 meter højt net, der holdes
oppe af 7 stålstolper med en topwire
spændt ud mellem stolperne. Det er
nødvendigt for at forhindre boldene
i at løbe over vejen til hallen, så der
ikke bliver nogen kørt ned under
kamp eller træning.
Vi ses på Arena Brønderslev ElTeknik.
Henrik ”Tex” Dahl Nielsen

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

Kirke i en coronatid

(fjerde del)

Situationen udvikler sig hele tiden, og i skrivende stund er der ikke fuld klarhed over, om restriktionerne for kirkelige
aktiviteter bliver lempet, og hvordan de i givet fald bliver lempet.
Siden januar har kirken været underlagt et krav om, at der ved gudstjenester og kirkelige handlinger højst må være én
person pr. 7,5 m2, hvilket har indskrænket det mulige antal deltagere væsentligt!
Heldigvis ser det ud til, at vi går mod lysere tider og snart kan lukke flere ind i kirkerne igen.
Konfirmandundervisningen er i hele foråret foregået som fjernundervisning. Opgaver er blevet sendt ud til konfirmanderne via mail, og konfirmanderne har svaret tilbage på opgaverne via SMS eller mail.
Som beskrevet i det forrige blad er datoerne for årets konfirmationer flyttet og samlet i én weekend, så der i år er konfirmation i Hallund lørdag 4. september kl. 10.00 og i Øster Brønderslev søndag 5. september kl. 9.00 og 10.30.
Forhåbentlig kan vi efter sommerferien genoptage konfirmand- og minikonfirmandundervisning med fysisk fremmøde i
Samlingshuset.
Lokalbladet nr. 101
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Husk også at følge kirken på Facebook

Øster Brønderslev Kirke er også på Facebook, og alle kan skrive til siden!
Hallund Kirke laver opslag i gruppen “Hallund-Hollensted”.

Kirkernes hjemmesider
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
www.sogn.dk/hallund

Download Folkekirkens app

Ønsker du at følge med i, hvornår der er gudstjenester og arrangementer i kirken?
Eller hvornår der er andre arrangementer, som Menighedsrådet står for?
Så hent app’en Kirkekalender til din smartphone og tilføj Øster Brønderslev og/eller Hallund Kirke under “Foretrukne”.

Sikker kommunikation pr. mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en krypteret mail til præsten.
Brug knappen “Sikker henvendelse” under præstens kontaktoplysninger.
Svar fra præsten kommer i borgerens e-boks.

Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:
Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev.
Tlf. 9881 1025. E-mailadresse: jesl@km.dk
Ugentlig fridag: Mandag.
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside:
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
Provstiets hjemmeside: www.broenderslevprovsti.dk
Organist, begge sogne:
Inger M. Hansen, Merkurvej 4, 9200 Aalborg SV.
tlf. 6060 2361.
Kirkesanger, begge sogne:
Janni Torm, Poul Kærs Vej 1, 9400 Nørresundby, tlf. 6145 1111
Graver, Ø. Brønderslev:
Charlotte Kristiansen, Skovparken 3, 9700 Brønderslev.
tlf. 3057 1276.
Graver, Hallund:
Gitte Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628.
Formand for Menighedsrådet, Ø. Brønderslev:
Anette Vest, Elmevej 21, Ø. Brønderslev, 9700 Brønderslev.
tlf. 2097 1104.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside:
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
Kirkeværge, Ø. Brønderslev:
Bent Torp Johansen, Dannevirkevej 3. Øster Brønderslev.
tlf. 5125 1463
Formand for Menighedsrådet, Hallund:
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk
Hallund Kirkes hjemmeside: www.sogn.dk/hallund
Kirkeværge, Hallund:
Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf 6066 5019.
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Gudstjenester på
Elmehøj Ældrecenter
(Gudstjenesterne bliver selvfølgelig kun
afviklet, hvis det inden for de fastsatte
datoer igen bliver tilladt at afholde gudstjenester på plejehjemmet):
Torsdag 27. maj 10.15
Torsdag 24. juni 10.15
Torsdag 29. juli 10.15
Torsdag 25. august 10.15

En snak med præsten
Hvis du ønsker det, kommer jeg gerne
på besøg i hjemmet til en snak.
Du er også velkommen til at komme på
besøg i præstegårdens kontor.
Jens Staghøj Liisberg

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Toner af Guld – Koncertforedrag
Til oktober kommer Helle og Dynes
Skovkjær til Øster Brønderslev med
koncertforedraget “Matador i ord og
toner”, som fører os på en guidet tur
igennem musikken fra ca. 1929 til ca.
1947 bundet sammen af små anekdoter.
Koncertforedraget finder sted i Samlingshuset,
Elmevej 124,
Øster Brønderslev
9700 Brønderslev
27. oktober 2021 kl. 19.00.

Dåbsgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke
Fire gange om året tilbyder vi i Øster Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste om lørdagen.
I efteråret på følgende datoer:
11. september kl. 10.00
13. november kl. 10.00
OBS: Er der ikke tilmeldt nogen til dåb,
senest én måned før, aflyses dåbsgudstjenesten!

Døbte i Øster BrønderslevHallund
Lilly Sofie Jespersgaard Rasmussen

Forår på kirkegårdene
Efter vinteren er begge vores kirkegårde nu igen
forårsklargjorte. Granerne er taget af, og vores
dygtige gravere har på både Hallund og Øster
Brønderslev kirkegårde plantet forårsblomster.
Senere på sæsonen skiftes der til sommerblomster, men lige nu nyder vi de friske og lyse
forårsfarver på gravstederne og i bedene.
Lokalbladet nr. 101
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Årets konfirmander
Hallund Kirke
Lørdag 4. september 2021
kl. 10.00:
Marcus Vanggaard Bertelsen
Frederik Dam Jensen
Christian Stangvik Juulsen
Frederik Kjærgaard
Anders Grundtvig Larsen

Øster Brønderslev
Kirke

Øster Brønderslev
Kirke

Søndag 5. september 2021
kl. 9.00:

Søndag 5. september 2021
kl. 10.30:

Nick Haslund Andersen
Christoffer Örn Krarup Arason
Line Christensen
Emil Abildgaard Godskesen
Mads Emil Hansen
Nanna Rask Jensen
Maja Vangsted Kristensen
Benjamin Adam Kubicki
Signe Broe Larsen
Melanie Vintervad Nielsen
Camilla Piil
Matt Posgaard Hjeds Simonsen
Oliver Benjamin Svendsen
Martinus Trudslev Thomsen

Risa Marie Thorup Andreasen
Sander Kabel Christensen
Asta Risager Christensen
William Møller
Lærke Møller Olesen
Mathias Pedersen
Emma Haugaard Rasmussen

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB Kirke

13. MAJ
16. MAJ
23. MAJ
24. MAJ
30. MAJ
06. JUN.
13. JUN.
20. JUN.
27. JUN.
04. JUL.
11. JUL.
18. JUL.
25. JUL.
01. AUG.
08. AUG.
15. AUG.
22. AUG.
29. AUG.
04. SEP.
05. SEP.
05. SEP.
11. SEP.
12. SEP.

09.00 ASLA
10.30 JSL
09.00 JSL
09.00 ASLA
10.30 JSL
09.00 ASLA
09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 ASLA
09.00 ASLA
10.30 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL Konfirmation
10.30 JSL Konfirmation
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
09.00 JSL

HALLUND Kirke

09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL
09.00 ASLA
10.30 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
10.00 JSL Konfirmation

10.30 JSL

Der kan forekomme ændringer
Kirkebilen har tlf. 9882 1700
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.
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JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Sjælesorg
på nettet
Folkekirken tilbyder også
sjælesorg på nettet.
På sjælesorg.nu kan du
gratis chatte med en præst
på internettet via computer,
smartphone eller tablet.
Samtalerne er
anonyme.

Sparekassefonden
Ved udløbet af ansøgningsfristen 1. april til årets første
udlodning af midler fra Sparekassefonden, var der indleveret 15 ansøgninger om støtte på 678.650 kroner til
projekter, som samlet beløb sig til 3.281.966 kroner.
Ansøgningerne blev behandlet på bestyrelsesmødet
sidst i april, og man valgte at støtte disse formål med i
alt 246.698 kroner:
Aktive Badere, Brønderslev:
8.000 kr. til projektor og fælles arrangement
Købmandsgårdens Venner, Tylstrup:
Forhåndstilsagn om støtte på 61.618 kroner til borde,
stole, kopper og tallerkener under forudsætning af at
fase 1 gennemført.
Brønderslev Tennisklub:
50.000 kr. til padelbaner
Vennekredsen for Kornumgaard:
2.000 kr. til havebænke

Brønderslev Skytteforening:
50.000 kr. til renovering af skydebane
Øster Brønderslev Idrætsforening:
12.100 kr. til et TV
Brønderslev Pensionistforening:
15.000 kr. til åbent musikarrangement
Af de 15 ansøgninger fik en straks afslag, da den ikke
kom fra Sparekassefondens virkeområde, der jo er den
gamle sparekasses primære forretningsområde. Kort
herover kan findes på Sparekassefondens hjemmeside.
Siden første uddeling i 2010 har Sparekassefonden
dermed i alt udloddet 7.082.636 kr.. Hvad der tidligere
har givet penge til, kan ses på Sparekassefondens
hjemmeside. Her er udlodningerne også opdelt geografisk, og overordnet ser den fordeling sådan ud for hele
perioden:

Brønderslev Idrætsforening Fodbold:
17.980 kr. til udskiftningsbokse ved kunststofbanen

Samlingshuset i Øster Brønderslev: 1.480.144 kroner
Øster Brønderslev i øvrigt: 1.603.833 kr.
Hallund-Hollensted: 770.811
Hvilshøj: 9.046 kr.
Kraghede: 345.800 kr.
Tylstrup: 349.735 kr.
Brønderslev: 2.523.267 kr.

Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening:
20.000 kr. til shelter

Næste ansøgningsfrist er 1. september. Læs mere på
hjemmesiden www.sparekassefonden.dk.

Brønderslev Golfklub:
10.000 kr. som tilskud til beplantning

Bestyrelsen består aktuelt af disse personer (fra venstre)
Per Taagaard, Langelandsgade 23 (regnskabsfører); Per Jørgensen, Hollenstedvej 59, Hollensted;
Klaus Riis Klæstrup, Fini Henriques Kvarter 22; Birgitte Elgaard, Dannevirkevej 8 (sekretær);
Birgit Søndergaard Nielsen, Buurholtvej 47; Mai-Britt Bering, Danserhøj 35 (formand); Thomas Krog, Olufsgade 81.
Lokalbladet nr. 101
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Runestenen ved Øster Brønderslev Kirke
Brønderslev Kirke, og
jeg forestillede mig hvor
fint det ville være, at den
kunne komme tilbage.
Men den ligger godt gemt
på magasin i Nationalmuseet, hvor det vil være
svært at få den fra.

som de lokale lensmænd skulle
foranstalte. Lokalt var det lensmand
Malthe Sehested fra Åstrup, som fik
Øster Brønderslev-stenen fragtet til
hovedstaden. Heldigvis for resten af
runestenene rundt om i landet, døde
Ole Worm, og hans projekt blev
stoppet.

Derfor fik Borgerforeningen skaffet penge til at få
lavet denne kopi i stedet.

Stenens historie
i korte træk

I København levede stenen et sølle
og farligt liv. Først var de opstillet
ved Trinitatis Kirkegård ved Rundetårn, men de fleste af den første
sending blev ødelagt i forbindelse
med Københavns brand i 1728, hvor
klokkeren og kirkeværgen for kirken
fik en ny byggegrund til at opføre et
nyt hus på efter branden, og hertil
huggede han nogle af runestenen
op og brugte dem til sit hus.

Den var måske oprindeligt
indsat som hjørnesten
ved indgangen til koret,
men da landets runesten
skulle registreres i begyndelsen af 1600-tallet
var den indsat i kirkens
sydmur, så kun den ene
side var synlig.

Heldigvis blev Øster Brønderslevstenen bevaret! Senere lå de overlevende sten bare hen bag en kirke,
inden de blev indlemmet i Nationalmuseets samlinger, hvor denne sten
i mange år var indmuret. Så blev
den pillet ud og lagt på magasin,
hvor den ligger endnu.

Runestenen er lavet omkring år 1200 og er altså
godt 800 år gammel.

Med dette uddrag af den tale jeg i
december 2007 holdt ved afsløringen af den runesten, der står foran
kirken, vil jeg friske alles hukommelse og viden op om den smukke
skulptur, der kan ses foran lågen ind
til Øster Brønderslev Kirke.
Jeg havde læst historien om den
originale runesten fundet i Øster

Den anden tekstside opdagedes
først, da stenen blev pillet ud. Det
skete i 1652, hvor stenen sammen
med 12 andre var med i den første
sending runesten, der blev sendt til
København. Det var Kong Frederik
III, der med videnskabsmanden og
læge Ole Worm som idémand beordrede denne indsamling af i første
omgang 67 navngivne runesten,

Runestenens tekst

Rigtigt mange forskere har tolket
og studeret runetegnene også på
Øster Brønderslev-stenen, så med
tiden har der dannet sig en overbevisende tydning af teksten.
Sproget og tegnene på Øster
Brønderslev-stenen er dog fra det
senere middelalderlige alfabet fra
perioden 1050 og frem.
Med latinske bogstaver står der:
kirkia er kriste kænt manom
(A-siden)
swen sun germuntar til misguntar
(B-siden)
Med en anden ordstilling bliver det:
Kirkia er kriste kænt manom til misguntar. Swen sun germundtar
Oversat til nudansk står der:
Kirken er viet til Kristus til miskundhed for menneskene. Sven Germunds søn.
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Den nye
sten

Den nye runesten
er fremstillet af
billedhugger Klaus
Unger, som ydede
en stor indsats i at
få lavet en udgave
af stenen, der ligger meget, meget
tæt op af originalen og fremstillet
med håndværktøj
som den oprindelige sten blev det.
Klaus Unger har
også viderebragt
den oprindelige
runemesters fejl
på stenen– et S
der er spejlvendt
i forhold til de
øvrige S’er, og
ikke mindst placeringen af det sidste bogstav R.

En datering af årringene i dele af
tagkonstruktionen i koret viser 1230,
så det passer fint med datering af
stenen ved alfabet og sprog. Det
hele passer således
sammen, så stenen
er Øster Brønderslev
middelalderkirkes
dåbsattest – hvor
Svend Germunds
Søn er kirkes bygherre – altså den der
har finansieret byggeriet af den kirke,
der i hovedtræk
er som den nuværende.

Jeg kan godt
forestille mig
ærgrelsen hos
runemesteren da
han på den sidste side manglede
plads til det afsluttende bogstav og
placerede det her på den afrundende kant.

Også opmalingen af bogstaverne er
sket efter den oprindelige metode
og helt i stil med de originale
runesten. Efter hans forslag blev
tilføjet teksten i en nudansk udgave
på bagsiden. Et fremragende stykke
arbejde!
Kopien af runestenen er en unik
kombination af et flot kunstværk og
et vigtigt historisk monument.
Uden kunst, kultur og historiske
rødder er det umuligt at komme
fremad, så med denne sten kigger
byen og egnen sig grundigt tilbage,
men tager især endnu et stor skridt
fremad.
Sæt pris på den og pas godt på
den!
Per Drustrup Larsen

Billede fra indvielsen af runestenen
december 2007, hvor kirkekoret var
med.

I en artikel i Lokalbladet nummer 17
kædes navnet Svend
Germunds Søn på
overbevisende sammen med Gjerndrup
og kædes sammen
med kirkens billedsten med løvemotiv
fra vikingetiden.
Lokalbladet nr. 101
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter
BØRN OG UNGE

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Lars Melsen (22 63 97 61)

KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (23 31 56 54)
Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (99 45 49 84)
Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)
Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

SERVICE
OG FORSYNING

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (98 82 19 83)

Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

KIRKE

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (20 20 70 30)

Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Jens Staghøj Liisberg
(98 81 10 25)
Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (30 57 12 76)
Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(23 31 06 28)
Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Anette Vest (20 97 11 04)
Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (98 83 53 59)

SPORT OG FRITID
Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(40 19 74 21 / 98 82 24 22)
Hallund Jagtforening,
v/ Flemming Bolmgren
(91 54 19 85)
Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(98 26 23 86)
v/ Kaj Astrup (98 26 17 08)
Øster Brønderslev Idrætsforening,
Cecilie Wacher Matthiasen
(53 66 25 11)
Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
(40 99 83 41)

20

Østsidehallen,
Anders Jensen (30 49 30 63)
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Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)
Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)
Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)
Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (98 81 14 00)
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22
Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen,
Gråstenvej 1 (6067 9582)
Ejerlauget Danserhøj,
Kim Sloth
Danserhøj (2229 5659)
Elmehøj Ældrecenter (99 45 49 60)
Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (98 83 55 19)
Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Kjærsgaard,
Hebbelstrupvej 209
(2263 0527)

Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Bjørn Klitgård Christensen
(40 10 98 97)
Landsbygruppen
Gitte Christiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com
Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (28 26 14 53)
Event Samlingshus:
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)
Samlingshusets bestyrelse
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124
www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald
2334 7169

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Mai-Britt Bering,
Danserhøj 35
(42 17 31 01)
www.sparekassefonden.dk
Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Jesper Albrechtsen (30 32 25 54)
www.oesterbroenderslev.dk
Brønderslev Vest Venstrevælgerforening
Majbritt Iversen
(2843 7421)

Her er der plads til flere lokale annoncer,
så kom endelig frit frem med dem!
ANNONCER
En god del af Lokalbladets økonomi sikres gennem annoncerne for firmaer
med lokal tilknytning.
Vil du annoncere i Lokalbladet for din virksomhed, så kan du kontakte redaktionen. Se side 2.

ANNONCEPRISER

Visitkortstørrelse: 480 kr. (H:38 x B:62 mm)
1,5 x visitkortstørrelse: 720 kr. (H:68 x B:62 mm)
2 x visitkortstørrelse: 960 kr.
1/3 side: 2400 kr.
1/2 side: 2900 kr.
1/1 side: 3600 kr.
Annoncepriserne er for alle 4 numre på et år, og annoncerne kan ændres
fra gang til gang, hvis du har lyst til og behov for det.
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300
Mobil: 42191076

Lokalbladet nr. 101
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Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.

Hallund Kro

Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk
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Bente Toft

Søndersig 27, Hallund
Telf.: 9883 5307
Åbningstid: tirsdag, torsdag og fredag
kl. 13-17.30 samt efter aftale.
Salg af kunsthåndværk i filt samt
materialer til filtning.

www.filtestedet.dk

v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev
Tlf.: 98811003 - Supermarked med tips og lottoforhandling
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Lørdag 4. september kl. 10:
Konfirmation i Hallund Kirke. (Se
Kirke-Nyt)

Torsdag 21. oktober kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Mandag 7. juni kl.19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
holder åbent i lokalerne på Elmehøj.
(Hvis vi må åbne)

Søndag 5. september
kl. 9.00 og kl. 10.30:
Konfirmationer i Øster Brønderslev
Kirke. (Se Kirke-Nyt)

Onsdag 27. oktober kl. 19:
Koncertforedraget ”Toner af guld”
holdes i Samlingshuset. Arr.: Menighedsrådet. (Se Kirke-Nyt)

Mandag 6. september kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne har
åbent i lokalerne på Elmehøj

Mandag 1. november kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne har
åbent i lokalerne på Elmehøj.

Onsdag 8. september kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Onsdag 3. november kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Torsdag 23. september kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i Samlingsstedet, Østsidehallen

Torsdag 25. november kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Mandag 4. oktober kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne har
åbent i lokalerne på Elmehøj.

Onsdag 8. december kl. 19-22:
Juleafslutning i Kvinde Kreaklubben
i Samlingsstedet, Østsidehallen

Aktiviteter

Torsdag 20. maj kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Onsdag 9. juni kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen
Torsdag 24. juni kl. 19-22:
Sommerafslutning i Kvinde Kreaklubben i Samlingsstedet, Østsidehallen
Mandag 2. august kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne har
åbent i lokalerne på Elmehøj.
Lørdag 7. august:
Bålhøj Festival (Se side 2)
12.-15. august
Sommerfest i Hallund
Torsdag 19. august kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Onsdag 6. oktober kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

(Med forbehold for coronaændringer)
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