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Øst eller Vest
“Dejligt at Brønderslev Kommune
har indset, at det var en fejl at
kalde industriområdet med bl.a.
Landbo-Nord og Mayflower for
“Brønderslev Syd”, for det ligger
i Øster Brønderslev Sogn.
Det må være derfor, at området
med bl.a. McDonald’s nu på skiltene er døbt “Øster Brønderslev
Vest”. (Tak til alle medvirkende!)”
Sådan skrev jeg på lokale Facebooksider 21. juni om aftenen og
bragte billedet af skiltet med teksten
“Øster Brønderslev Vest”, og så
væltede det ind med kommentarer
på Facebook – samt et væld af
smileys. Her er nogle af dem. Jeg
kom til at tænke på Piet Heinz gruk:
“Den der kun tar spøg for spøg og
alvor kun alvorligt. Han og hun har
fattet begge dele dårligt.”
Hold nu op, hvor virker det dumt!
Det husker I lige, når alt det affald kommer til at ligge og flyde efter McDonald’s.
Når/hvis der skal bygges noget på modsatte side af vejen, synes jeg det skal
hedde Øster Brønderslev Vest Syd.
Er godt nok tilflytter, men troede Øster
Brønderslev var en anden by? Vi kalder
områderne Brønderslev sydvest og
Brønderslev sydøst.
Nu bliver forvirringen vist stor!!
Fantastisk navn
Ja mega nuttet, sikken stor by vi bor i.
Ej nej nej rolig nu.. alle lokale ved sq da
godt hvad der ligger i Øster Brønderslev,
og hvad der ligger i Brønderslev.. det
sq for mærkeligt det der. Tænker der
er andre vigtigere ting i kommunen at
kæmpe for..
Har du været i Øster Brønderslev Vest
for nylig…Nope, men det må da helt
klart udforskes. og måske videre til
den anden side af byen, altså Øster
Brønderslev Øst….
Øster Brønderslev ender som den nye
metropol i Vendsyssel
Så er det godt, jeg bor tæt på, altså i
Brønderslev Syd, lige efter afkørslen
ved Øster Brønderslev Vest… man
tager bare afkørslen Brønderslev S,
og så lige efter rundkørslen ved Øster
Brønderslev Vest, der kører du så ind
mod Brønderslev syd…
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Fuldstændig uden betydning hvad det
hedder, blot vi ved, at det hører under
Brønderslev Kommune
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- en skiltekrig

Kæft det er da for dumt, det lyder da
fuldstændig latterligt

Det skilt er da Home made, og en joke,
det er da forhåbentligt ikke sat op

Prøver I på at komme med i Natholdet
eller hvad sker der?

Nej, har lige med egne øjne set det.
Troede det var en joke og kørte derud

Hmm, Det er da lidt forvirret
Hvor er Vester Brønderslev Øst så
henne?

Øvv så skal man helt til ØB for at
komme på mcd

Den må vist være fake

Min søn og mand var ellers blevet enige
om at det skulle hedde MacBy

Er det her seriøst????

“Brønderslev Syd” giver mere mening.

I må have alt for god tid oppe nordpå

Så må motorvej afkørsel ændres fra
Brønderslev Syd til Ø. Brønderslev
Vest?? Giver bestemt ingen mening.

Jeg har ikke set det, så ved ikke om
det er sandt.. Men hvis det er, så er det
dælme dumt
Undskyld hvis jeg ikke fanger den lokale
dialekt som tilflytter, men er det der en
joke eller ‘for real’?
Det er indenfor sognegrænsen - derfor
må det jo være Øster Brønderslev Vest
- ikke sandt
Lige som lokale i Serritslev benævner
Ådalen som Serritslev Syd.
Komik på højt niveau: når man
tænker på større problemer som
global opvarmning, pandemi osv. Så
er det komisk, at det største problem i
Brønderslev, er et navn til en bydel
Det er som at dække den ene undskyldning med en ny. Men det kan da gi’ folk
noget at grine af i forbifarten.
Når ø.b.v. så vokser sig større, så
deler vi den op i 2 og kalder den Øster
Brønderslev vest syd og Øster Brønderslev vest nord. Nord bliver stor pga mcd.
Men løsningen er enkel. Så hedder det
bare Øster Brønderslev vest nord syd
Sikker lidt forvirret
Rigtig god nyhed
Så Øster Brønderslev ligger øst for
Øster Brønderslev Vest - blot til info. og
det ligger ved Brønderslev syd afkørslen, det mangler bare, der kommer
et Øster Brønderslev øst også..
Øst vest, hjemme bedst..
Haha! Det kan altså gøre os kendte
Måske bør man sammlægge Brønderslev og Ø Brønderslev og simpelthen
omdøbe Ø Brønderslev og kalde området Brønderslev Øst
Er det mon en aprilsnar i juni?

Nordjyske greb historien og bragte
et stort opsat interview med mig.
Formålet var selvfølgelig at få at
vide, hvem der havde sat skiltet op,
men det var ikke mig, og jeg kunne
ikke fortælle, hvem det var.
Også TV2Nord ville bringe reportage fra stedet, men da en eller
anden havde pillet skiltet ned efter
få dage, droppede de det.
Lidt senere blev et nyt skilt sat op.
Herligt! - tænkte jeg, der heller ikke
har haft noget med det at gøre.
Dejligt med lidt ballade på den sjove
måde. Men det skilt fik heller ikke
lov til at hænge ret længe.
Nordjyske har siden ringet igen for
at høre nyt i sagen, men jeg kunne
ikke fortælle dem mere. Jeg kunne
kun sige, at jeg var spændt på, om
skiltekrigen var stoppet, eller om det
ville fortsætte.
Per Drustrup Larsen
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Samfundetslivet
er på vej fremad igen...
Nu er der kommet gang i aktiviteterne efter mange måneders nedlukning.
I dette nummer er der beretninger om allerede afholdte arrangementer bl.a. sommerfesten i Hallund og Bålhøj Festival.
Men der er også godt nyt om kommende arrangementer og tilbud inde i
bladet. Bak op om de lokale tilbud!
Se mere om nogle af dem her i bladet. Læs om de kommende gode tilbud
i dagspressen, følg med i de lokale Facebookgrupper og brug skærmen i
SPART Øster Brønderslev.
Kort sagt: Deltag og følg med!
Fra Lokalbladets egen verden vil vi gerne opfordre til, at I også fortæller
redaktionen om aktiviteter, deler synspunkter og fortæller gode, lokale
historier. Det vil gøre Lokalbladet endnu bedre.
med mange efterårshilsner
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LOKALBLADET
Nummer 103 udkommer
1. - 2. december. Allersidste frist for
indlevering af stof er 19. november.
2022:
Nummer 104: Stof afleveres senest
7. februar. Uddeles 2.-3. marts
Nummer 105: Stof afleveres senest
18. april. Uddeles 11.-12. maj

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.

Mens skiltene på modstående side fandtes i virkeligheden og stod
– dog ganske kort – ved indkørslen til det, der historieløst og fantasiforladt
kaldes Velkomstcenter Syd, så har skiltet herover aldrig været opstillet i
virkeligheden. Informationen på det passer dog, mener vi i redaktionen.
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Overfør penge til konto 9024 - 0000045934
eller med Mobile Pay på 2826 1453
Tryk: Clausen Graphic
Oplag: 1400
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Kommunalvalg 16. november 2021
Kommunalvalg 2021

Tirsdag 16. november er der valg til det kommunale byråd og til regionalrådene samt de kommunale ældreråd
I dette nummer af Lokalbladet har vi tilbudt alle de lokalt bosatte kandidater en præsentation af sig selv og de politiske mål med i dette nummer.

Janus Hove
Radikale Venstre
Vi har meget at glæde os over i Ø.
Brønderslev. Mange vigtige målsætninger for området er blevet til virkelighed. Der kommer endelig gang i
udstykningen af byggegrunde igen,
og forhåbentlig lander de på en
pris, der gør det attraktivt at vælge
at bosætte sig her. Midtbyen - lad
os da bare kalde den det - har fået
et ordentligt løft med opholdsareal,
legeplads og de nye rækkehuse.
For 10 år siden var der vist ingen,
der kunne forestille sig Ø.B. se så
godt ud.
Vi har et godt forenings- og frivilligliv med idrætsforening, borgerforening, festival og meget andet.
Det på trods af, at det desværre
vist er blevet lidt vanskeligt at finde
nok frivillige, især til bestyrelses- og
formandsposter.
Her er stadig et fremragende supermarked, der dækker alle dagligdags indkøbsbehov. Efter mange
års ensidigt fokus på Brønderslev
midtby i kommunens udvikling af detailhandlen, er der med området på
Jernaldervej ved Q8 for alvor blevet
tiltrukket moderne forretninger med
udvalgsvarer, som er meget lettere
tilgængelige fra Ø. Brønderslev og
det øvrige opland, end Brønderslev midtby er det. Nu kommer
også et nyt erhvervsområde ved Ø.
Brønderslevvej, der om ikke andet
vil give lettere adgang til McDonald’s. Det er lokale arbejdspladser,
og det er godt.
Efter mange års kamp er der omsider taget beslutning om en 3. limfjordsforbindelse. Man kan håbe, at
alene beslutningen gør Ø. Brønderslev mere interessant, selv om den
egentlige realisering er nogle år ude
i fremtiden.
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Alt i alt bliver det mere og mere
attraktivt at have sit liv i Ø. Brønderslev. Vi skal fortsætte den udvikling,
så byen i endnu højere grad bliver
et frit sted at bo med masser af liv.
Et sted med liv
Liv i Ø. Brønderslev kræver, at der
bor og færdes forskellige mennesker i alle aldre og livsfaser. Det
kræver, at der er kvalitet og vilje
til at være en del af lokalområdet
fra alle offentlige institutioner. Det
kræver også, at vi fortsat har et
levende lokalt erhvervsliv. Og så

skal der være noget at foretage sig
for alle, både hvad angår arbejde og
fritid.
Med boliger går det rimelig godt.
Det er dejligt, at så mange tør kaste
sig ud i at etablere flotte lejeboliger
i byen.
Det giver endnu flere muligheder
for at bosætte sig. Som nævnt får
vi nu også de byggegrunde, der
er så hårdt brug for for at tiltrække
børnefamilier.

Coronasituationen har sat yderligere
skub i en udvikling, hvor detailhandlen flytter på nettet. Det kan godt
ses i f.eks. Brønderslev, hvor der er
en del tomme butikslokaler. Det er
lidt ærgerligt. Den øgede nethandel
er på den anden side en mulighed
for en kommune som Brønderslev
og ikke mindst en oplandsby som Ø.
Brønderslev. Shoppingmulighederne
er med nethandlen lige så gode i
Ø. Brønderslev som i København.
Men endnu vigtigere er netbutikkerne uafhængige af beliggenhed,
og vil derfor skabe rammerne for,
at endnu flere netbutikker vælger
Brønderslev Kommune, og selvfølgelig allerhelst Ø. Brønderslev. Vi
har allerede en del arbejdspladser
af den slags, men vi skal udnytte
potentialet yderligere.
Den teknologiske udvikling har givet
mulighed for i vidt omfang at arbejde
hjemmefra for mange mennesker.
På sigt kan det komme til at betyde,
at det vil blive muligt for endnu flere
at bo i en lille by i Nordjylland som
Ø. Brønderslev, selv om der er
langt til København. Det vil kunne
medvirke til at give liv i byen også
i dagtimerne - jeg forestiller mig, at
man kunne lave en slags kontorfællesskab for byens borgere for
at undgå ensomheden og styrke
fællesskabet - eventuelt i lokaler der
alligevel ikke bruges om dagen, som
Samlingshuset.
Man forstår på byens Facebookside, at der er en del problemer
med byens unge, der larmer og
begår hærværk. Dengang jeg var
ung, var problemerne med de unge
endnu større, men dengang var
der gudskelov ikke noget, der hed
Facebook. Årsagen dengang var,
at der var dødssygt i Ø. Brønderslev, når man var teenager. Det er
jeg bange for, at der stadig er. Det
hærværk, der er foregået, er dumt
og uacceptabelt. Men at brokke sig
over de unge på Facebook er ikke
konstruktivt. Nu, hvor der er lavet
så meget i byen for børnene og os
halvgamle, er turen kommet til de
unge. Der skal skabes miljøer, hvor
de kan høre musik, drikke bajere og
gasse knallertmotorer op, uden at
nogen straks flyver til tasterne. En

skaterbane eller lignende i forbindelse med Ungdomsklubben og
legepladsen, ville også kunne skabe
et miljø, som de unge kan bruge,
også når der ikke er klub.
Et frit sted at bo
En stemme på Radikale Venstre har
altid været en stemme på at turde at
tænke nyt. Vi vil sætte mennesker fri
til at leve, som de gerne vil.
Det er somme tider alt for besværligt
at være borger i Brønderslev Kommune, især når det gælder skoler og
daginstitutioner. Det er aldeles umuligt at finde ud af, hvem der er den
ansvarlige leder, man skal snakke
med i børnehaver og på skoler, når
der er 2-3 ledelseslag, hvor mange
af disse ledere er meget vanskelige
at få kontakt med som forælder.
Selv hvis det lykkes at finde frem
til telefonnummeret, er deres tid
opslugt i møder. Den organisering
er ikke hensigtsmæssig. I Folkeskoleloven er det meget klart, at den
enkelte skoles leder har ansvaret
for undervisningens kvalitet. Derfor
må man som forælder aldrig være
efterladt i tvivl om, hvem lederen er.
Kommunen skal have en organisering, så beslutninger om borgerne og
borgernes børn tages så lokalt og
så tæt på borgeren som muligt. Det
har den bestemt ikke nu.
Vi vil give kommunens folkeskoler
og institutioner den største frihed og
det mest udstrakte selvstyre, vi kan
indenfor lovens rammer.
Skolen er blevet for boglig, og der
er stadig for meget fokus på traditionel klasseundervisning. Det er
blandt andet en konsekvens af den
alt for detaljerede målstyring, skolen
er udsat for. Det betyder, at alt for
mange børn ikke får lært det, som
de har brug for og ret til. Alle børn,
der forlader skolen, skal kunne
læse, skrive og regne, og andelen
af børn som mistrives, skal være
støt faldende. Radikale Venstre har
præsenteret et udspil til den mest
ambitiøse skolereform i nyere tid,
der vil skabe de rammer, der er nødvendige for at sætte skolen fri, men
mens vi venter på det, må vi gøre,
hvad vi kan kommunalt. Der skal
anvendes en bred palet af forskellige undervisningsformer, hvor de

lokale ressourcer som ildsjæle, erhvervsfolk og foreninger inddrages
så meget som muligt. Der skal være
mulighed for at besøge en landmand, købmand eller mekaniker
oftere, end tilfældet er i dag.
De kreative fag og især musikfaget
er i en sørgelig forfatning og skal
opprioriteres i samarbejde med Kulturskolen - som for øvrigt skal være
langt mere udadvendt og synlig i
forhold til de børn, der ikke er meldt
ind der.
Vi vil skabe gode forhold for frie
skoler og institutioner, så forældre,
der ønsker det, har muligheden for
at træffe det valg, der giver mening
for dem. I Ø. Brønderslev har vi har
både offentlige og private dagplejere, og det er godt. Private institutioner oplever af og til, at de ikke får
den støtte fra Kommunen, som de
behøver og fortjener. Kommunen
skal være med- og ikke modspiller til
de frie institutioner og dagplejere.
Der har alt for længe manglet fokus
på fritidspædagogikken i SFO. Det
er desværre ikke specielt for Ø.
Brønderslev, men gælder de fleste
steder i Danmark. Mange af vores
børn tilbringer en stor del af deres
fritid der, og det er vigtigt, at det er
sted fyldt med stimulerende aktiviteter, der udvikles i samarbejde
med byens foreninger og øvrige frivillige organisationer. Også i SFO’en
skal børnene føle sig som en del af
landsbyfællesskabet.
Noget om mig
Jeg har boet på Bålhøj i Ø. Brønderslev cirka halvdelen af mine 40 år.
I første omgang som barn og ung
i 80’erne og 90’erne, hvor jeg har
gået på skolen, i SFO, drukket mine
første og en hel del efterfølgende
bajere, terroriseret byen med knallertstøj, spillet Playstation i Ungdomsklubben og meget mere. Efter
nogle år i Brønderslev og København flyttede jeg tilbage til Bålhøj
med min daværende kone og (også
nuværende) to børn for 3 år siden.
Jeg er kandidat i Informationsvidenskab fra Aalborg Universitet og har
været konsulent i IT-branchen i cirka
10 år. Derudover er jeg ikke voldsomt interessant. Jeg stiller op for
Radikale Venstre til Kommunalvalget for første gang.
Lokalbladet nr. 102
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Jacob Juel Høfler
Venstre
Vil du gerne have et ærligt løfte fra
en politiker i et valgår?
Jeg vil love DIG at gøre mit absolut
bedste for at være flittig og kæmpe
hårdt for alle borgere og virksomheder i hele kommunen!
Så giv mig en chance, stem personligt på Jacob Høfler ved kommunalvalget 16. november.
Jeg er lige blevet 42 år og har boet i
Øster Brønderslev næsten hele mit
liv. Her bor jeg sammen med min
kone, Lina og vores 5 sammenbragte børn i alderen fra 4-17 år.
Til dagligt arbejder jeg som Payroll
Consultant hos United Tax Network
i Aalborg, Jeg har desuden en lille
bogholdervirksomhed, der hedder
By Høfler, som jeg driver fra min
hjemmeadresse.
Uddannelsesmæssigt har jeg både
en butiks- og kontoruddannelse,
men er også uddannet finansøkonom, og jeg har desuden en hel
bunke erhvervserfaring fra vidt
forskellige brancher.
Jeg lægger vægt på kommunens
sunde økonomi, at vi behandler
skatteyderne med respekt og
samtidig leverer valgfrihed og høj
service på kernevelfærden som fx
dagtilbud, folkeskole, ældrepleje og
infrastruktur.
At vi fortsætter den positive retning
og sikrer den fortsatte vækst ved at
gøre kommunen endnu mere attraktiv med en positiv erhvervspolitik, og
sikre fremtiden ved at tilbyde laveste
mulige pris på byggegrunde.
Når jeg kigger på, hvad ØB kunne
få ud af at stemme mig ind i byrådet,
så tænker jeg jo først og fremmest
på, at sikre vores fortsatte udvikling
henimod at blive et endnu mere attraktivt sted at slå sig ned og bo.
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Jeg vil have fokus på, at vores
institutioner, og her tænker jeg både
skole, børnehave og Elmehøj, også
bliver husket når der deles penge
ud til renovering og udvidelser, så vi
som by både kan tilbyde et fornuftigt
udbud af byggegrunde og boliger
til en fair pris, men at vi også kan
tilbyde gode rammer til vores børn,
unge og ældre.
For det er kun som en hel by, vi
alle bliver rigere både med kunder
i vores lokale virksomheder og
værdien i vores huse, men også i
forhold til at skaffe frivillige nok til
vores foreningsliv, ØBI og Bålhøjfestival.

Den korte version er:
Jeg vil være den positive stemme
med et lokalt hjerte i byrådet.
#stemhøfler

Peter Stecher
Det Konservative
Folkeparti
Så skal vi til det igen – valgkampen
til Kommunalvalget 2021 går ind i sin
slutspurt. Slutspurt? Ja slutspurt, for er
det ikke politikernes indsats gennem
hele valgperioden, og ikke kun de sidste tre måneder op til valget, der skal
bedømmes på? Nå, måske er det kun
for politiske nørder at der er en forskel,
og måske er det i virkeligheden noget
helt andet man som vælger træffer sit
valg ud fra. Under alle omstændigheder er det i hvert fald vigtigt, at man
tager stilling og træffer et valg, og så
selvfølgelig også sætter sit kryds.
Til dette kommunalvalg er jeg opstillet
som spidskandidat og dermed borgmesterkandidat for Det Konservative
Folkeparti. Jeg håber selvfølgelig på,
at mit parti får en så stærk repræsentation i det kommende byråd, at vores
ambition om en konservativ borgmester bliver mulig.
I skrivende stund har vi fra Øster
Brønderslev/Hallund området to
medlemmer af Byrådet, idet Ole Jespersgaard og jeg begge er at finde i
byrådssalen, om end på hver sin side
af det politiske bord. Det er mit håb, at
vi også efter kommunalvalget har en
god og bred repræsentation i Byrådet
de næste fire år. En lokal repræsentation i Byrådet gør en forskel, og derfor
vil jeg også gerne benytte lejligheden
til at opfordre til at stemme lokalt og
stemme personligt.
Lokalpolitik handler nok om politiske
forskelligheder, men det handler lige
så meget om sammenhold og samarbejde. Det er nemlig nemt nok at
stå i det ene hjørne og råbe, mens det
straks er noget andet at formidle et
samarbejde og skabe resultater.
Jeg har været aktiv i lokalpolitik nu i
8 år. I den periode har jeg oplevet en
kommune, der efter nogle hårde år rent
økonomisk, har fået styr på økonomien
og fået et godt grundlag for at foretage
investeringer i en fortsat udvikling af
kommunen. Det er en udvikling jeg
fortsat gerne vil være en del af, og derfor søger jeg igen valg til Byrådet.
Selv om vi er i en god gænge, og
vi også har nået meget gennem de
seneste 8 år, så er vi ikke færdige, vi
skal videre. For har vi ikke udvikling,
så risikerer vi nemt afvikling og tilbagegang.

Brønderslev Kommune er i en positiv
udvikling. Boligbyggeriet har de senere
år for alvor taget fart i flere af vores
byer, og det skal vi som kommune
være klar til at følge op på. Både med
flere byggegrunde, men ikke mindst
også ift. infrastrukturen – dagplejere,
vuggestuer, skoler mm.
Med den positive udvikling i boligbyggeriet følger en ligeledes positiv udvikling for erhvervsbyggeriet. Det ses
senest med interessen for erhvervsområdet ved Jernaldervej i Brønderslev og selvfølgelig også området ved
Velkomstcenter Syd, hvor McDonalds
snart er klar til at slå dørene op for
kunderne. Der er samtidig stigende
interesse fra flere virksomheder, der
overvejer at etablere sig i vores område, og det vil helt sikkert også smitte
af på udviklingen i Øster Brønderslev
og Hallund.
Der er nok af områder og ideer at tage
fat på, og det er ikke sikkert, vi kan
blive enige om det hele, men jeg vil i
hvert fald gøre mit til, at vi får debatten, og at vi får den taget i en ordentlig
tone.

Min vision for Brønderslev Kommune de næste fire år er, at samle
kommunen på tværs af geografi og
politiske forskelle og formidle det gode
samarbejde, der kan skabe resultater,
og sikre at vi har en kommune i fremgang til gavn for os alle.
Jeg er konservativ, og som konservativ
er den personlige frihed grundlaget for
min politik, men det står ikke alene.
Det ledsages af et krav om et personligt ansvar. Et ansvar ikke bare for sig
selv og sine nærmeste, men også for
det omkring liggende samfund.
Frihed under ansvar så at sige, og så
en klar forventning om, at vi alle skal
have respekt for det, der har værdi for
andre.
Med venlig hilsen
Peter Stecher (C)
Viceborgmester
Formand Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Brønderslev Kommune
Tlf. 20 22 77 67
Email: pets@99454545.dk
Lokalbladet nr. 102
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Majbritt Iversen
Venstre

Lidt om mig selv:
Jeg hedder Majbritt Iversen og er
endnu i 50’erne (59 år gammel).
Jeg bor i Røverstuen sammen med
Claus og vores 2 katte. Vi har en
søn – Tobias på 33 år.
Jeg er ansat ved Hjørring Kommune i økonomisk forvaltning. I år
har jeg 40 års jubilæum indenfor det
offentlige. Jeg er oprindelig udlært
i Dronninglund Kommune hvor jeg
var i 10 år, derefter fulgte 10 år i
Brovst Kommune og de sidste 20 år
i Hjørring Kommune.
Min politiske karriere startede
formelt for 8 år siden, hvor jeg blev
meldt ind i Venstre. Her har jeg i
mange år været en del af bestyrelsen i Venstrevælgerforeningen og
i kommuneforeningen.
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Gennem mit arbejde har jeg i
mange år været tæt på det politiske liv. Jeg har i dag mulighed for
at præge beslutninger i kraft af, at
jeg ofte udarbejder sagsfremstillinger til Økonomiudvalget i Hjørring
Kommune. Jeg har tidligere udarbejdet sager på det sociale område
i både Dronninglund, Brovst og
Hjørring Kommuner. Det arbejde
har medvirket til, at jeg synes, det
kunne være spændende at være på
”den anden side”, da jeg mener, at
jeg er i stand til at stille de kritiske
spørgsmål til embedsmændene og
dermed være med til at sætte mit
præg på beslutningerne i Brønderslev Kommune.
Jeg er aktiv i foreningsarbejder:
Sommerfestudvalget i Hallund,
Turneringsudvalget i Brønderslev
Golfklub, i Venstrevælgerforeningen
Lokalbladet nr. 102

i Brønderslev Vest, i kommuneforeningen for Brønderslev Kommune, i bestyrelsen for Lederne
Vendsyssel, og endelig er jeg i
november måned blevet valgt ind i
Menighedsrådet i Hallund.
Jeg er meget optaget af, at vi skal
bevare de små bysamfund i kommunen. I øjeblikket er der en tendens til, at alt skal centraliseres i de
store byer i kommunen. Det sker på
mange områder. Det er som om, der
ikke er fokus på at få unge familier
til at flytte lidt udenfor de større
byer. Der er nemlig ikke mulighed
for børnepasning eller skolegang.
Man er afhængig af at have mere
end en bil, da den offent-lige transport ligeledes er reduceret. Det har
en meget uheldig virkning på de få
erhvervsdrivende, der er tilbage i
de små bysamfund. Jeg vil arbejde for at bevare borgerne i de små
samfund. Der skal være mulighed
for at kunne handle og deltage i
forskellige aktiviteter, selv om det
ikke foregår i nærmiljøet. Jeg mener
f.eks., at kommunen har en forpligtigelse til at sikre, at der kører busser
med jævne mellemrum, så både
børn og voksne kan komme til og
fra byen.
Puljen til forskønnelse af landsbyer skal bredes mere ud. Der skal
tænkes mere kreativt med kombination af bolig/erhverv. Der er nok at
tage fat på, hvis man vil fastholde
og tiltrække nye borgere til de mindre bysamfund.
Gennem mit arbejde i de tre kommuner har jeg fået et godt kendskab
til socialområdet. Både hjemmepleje
og plejecentre. I alle årene har jeg
arbejdet med økonomi på forskellige
niveauer. Lige fra at fastsætte takster på plejecentre og til at beregne
normeringer i hjemmeplejen. Det vil
jeg kunne bringe med ind i Byrådet i
Brønderslev Kommune.
Det er skræmmende at være vidne
til, det der sker rundt omkring på
plejecentre over hele landet, og det
vil jeg gerne være med til at rette op
på. Om det så er normeringer eller
ledelse, der skal arbejdes med.
I foråret var jeg på rundtur og
dele vilde blomsterfrø ud til ca.
1.000 husstande. Det er også et
af de emner, jeg gerne vil arbejde

med. Jeg håber, at mange har sået
frøene og hen over sommeren
set de skønne vilde blomster. Min
interesse for vilde blomster har altid
været der. Som barn var de blå
kornblomster min mors yndlingsblomst, så jeg har brugt mange timer
på at plukke blomster til hende.

Biodiversitet er vigtig, selvom jeg
udmærket godt er klar over, at lille
Danmark ikke kan gøre særligt
meget, når man ser på verdensplan.
Men alle kan gøre lidt. Dog synes
jeg ikke om, at man efterhånden
bruger biodiversitet som et sparemiddel. Man kan efter min mening
godt klippe rundkørsler og vedligeholde parker – og stadig arbejde
med biodiversitet.
Det er anden gang, jeg stiller op
til byrådet, og jeg gør det, fordi jeg
mener, at jeg kan gøre en forskel og
være med til at sikre, at hele kommunen prioriteres i byrådet.
Det er vigtigt, at der er fokus på
kommunen som helhed, der sikrer,
at der ikke bliver udkantsområder,
hvor der ikke sker udvikling. Det vil
jeg gerne være med til at arbejde for
ikke sker. Så sæt et personligt kryds
ved nr. 16 på Venstres liste til kommunalvalget 16. november.
Det er vigtigt at stemme personligt,
da man ellers ikke kan være sikker
på, hvem der får ens stemme.
Husk at en lokal kandidat
er lig med lokal indflydelse.
Majbritt Iversen
Tlf. 2843 7421
Mail: majbritt.iversen@gmail.com

Ole Jespersgaard
Socialdemokratiet
Jeg hedder Ole Jespersgaard, og vi
har to børn, Rasmus der er filosof,
og Ida der er fysioterapeut. Jeg er
uddannet lærer, men arbejder nu
i socialpsykiatrien i Det Blå Hus i
Brønderslev.
Jeg har siddet i byrådet i snart 24
år, og jeg har været udvalgsformand
i de sidste 18 år. Det har været
spændende, men også svært for
navnlig efter krisen i 2008 har vi haft
en svær opgave med at få det hele
til at hænge sammen. Det har også
været svært de sidste 1 1/2 år med
coronaen. Det har ført til besparelser på mange kerneopgaver, og det
har ikke altid været lette beslutninger.
Jeg har gennem årerne været formand for Børne-, skole- og kulturudvalget, og i en periode Social- og
sundhedsudvalget. De sidste 4 år
har jeg været formand for Ældre- og
omsorgsudvalget.
Det at være lokalpolitiker er både at
repræsentere et parti og et område.
Det er vigtigt for ethvert område at
have en lokal repræsentant, så derfor er det vigtigt at stemme lokalt.
Som socialdemokrat er jeg klassisk med hjertet til venstre. Vi skal
sikre alle nogle ordentlige livsvilkår.
Det kendetegner den nordiske
velfærdsmodel, og det er det samfund, jeg tror på. Vi skal sammen
skabe mere velfærd og sikre, at
vores lokale samfund udvikles og
ikke afvikles.
Her er det vigtigt, at vi bevarer
det, vi har - skole, børnehave og
dagpleje. Det er også vigtigt at
bevare vores plejehjem samt de
butikker og erhvervsdrivende, vi har
i vores lokalsamfund både i Øster
Brønderslev og i de mindre samfund
rundt omkring os. Jeg tror på, at
vores samfund stadig kan udvikles
positivt, og der er i vores samfund
en saft og kraft, vi godt kan være
stolte af.

Vi har både et velfungerende
idrætscenter med Samlingshus
samt egen musikfestival, og det
er godt gået i et samfund af vores
størrelse.
Jeg vil kunne mødes nogen dage
ved Spar, og der vil også være
åbent galleri, hvor I kan komme og
snakke politik, kunst eller bøger. Jeg
tager noget med, og som kan købes
til absolut rimelige priser.
Jeg vil også komme en tur til Hallund og Kraghede og måske også til
min fødeby Hvilshøj. Jeg vil gerne
komme ud til jer og høre, hvad der
rører sig.

I er altid velkomne til at kontakte mig
eller kigge indenfor på Buurholtvej
24 til en kop kaffe, øl eller sodavand.
Da det er de personlige stemmer,
der afgør, hvem der bliver valgt, må
I meget gerne sætte stemmen på
mig.
Så vil jeg gøre mit bedste for at leve
op til rollen som jeres tillidsmand.
Venlig hilsen
Ole Jespersgaard
olejespersgaard@gmail.com
25268379
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Gade
P-pladsen ved Samlingshuset

En arbejdsgruppe med medlemmer fra Østsidehallen, ØBI, Borgerforeningen
og Samlingshuset har længe arbejdet med planer for en ændring af parkeringsforholdene ved Samlingshuset. Behovet for en ændret indretning er
blevet større, efterhånden som benyttelsen af alle faciliteterne er steget, og
den nuværende plads er blevet slidt.
Der er udarbejdet et relativt dyrt projekt, men skal det være, skal det være
helt i orden. Derfor har det taget lidt tid at få styr på økonomien, men det er
der kommet nu. Derfor regnede arbejdsgruppen også med, at arbejdet skulle
i gang meget snart, så p-pladsen var færdig i løbet af efteråret.
Men projektet er blevet forsinket. Der har nemlig
vist sig lidt udfordringer i.f.h. til godkendelser fra
Kommunen/Vejmyndigheden og Nordjyllands
Politi. Derfor er det vanskeligt at beskrive,
hvordan det endelige projekt ender med at se
ud. Vi vil bringe mere om projektet i det kommende nummer af Lokalbladet. Til den tid kan
det være, at resultatet kan ses deroppe, men
så kan vi fortælle om det gode samarbejde
- økonomisk og praktisk.

Køer på græs

Lokalbladet har spurgt efter en forklaring på, at
der pludselig går køer i en indhegning mellem
Øster Brønderslevvej og Klovborg. Det ser
rigtigt godt ud med køer i landskabet, men hvad
er forklaringen? Lars fortæller:
Vi fik mulighed for at blive godkendt til 2 hjerter
ved Arla. Der er 1, 2 og 3 hjerter hvor 1, som vi var, betød, at mælken går til konsum (forskellige former for drikke og
syrnede produkter). Med 2 hjerter kommer du en klasse op og leverer det, som hedder Arla 24, og ved 3 hjerter er det
økologi.
Vi havde alle krav opfyldt til 2 hjerter, kun manglede vi lige at få køerne på græs. Og da vores system kunne laves
til, at køerne kan gå ud og ind, som det passer dem, åbnede vi for det. Mange af køerne har lyst til en tur på marken,
men regner det, eller er det meget varmt, ligger de inde. De er som mennesker.
Det samme når vi åbner, hvor nogen løber ud, mens andre er afventende, og 30 % gider ikke gå ud. Fordelen ved, at
de kommer på græs, er, at de kan æde noget selv, får noget mere motion samt vi får et tillæg til mælkeprisen. Ulempen er dårligt vejr, hvor de træder marken og drivvejen op og derved kommer til at gå i noget mudder. Selv om køerne
er ligeglade, er der risiko for at få nogen benproblemer.
Salg af fødevarer afhænger af, om forbrugerne vil købe dem, og her har vi øjne og ører åbne, så vi kan være med i
forreste række dels for at afsætte, men også for at opnå en højere pris end det, der bliver til ugens tilbud.
Med venlig hilsen
Lars Hedermann Pedersen, Klovborg

Høstfest 2021
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Hvis Mette Frederiksen og Co. letter de indendørs Covid-restriktioner, så vil der atter være omkring 700 glade mennesker i Østsidehallen i Ø. Brønderslev lørdag 30. oktober, hvor de fejrer, at årets høst er i hus.
Det er som sædvanligt Frans Heltoft og Lars Juul Storgaard, der holder i tovenderne til dette store arrangement med
spisning og dans. ØBI er værter og står for alt det praktiske hele aftenen, og gæsterne er fortrinsvis egnens landmænd og familier, ansatte, medhjælpere osv.
Arrangementet er ikke annonceret nogen steder og måske endda slet ikke bliver til noget, såfremt regeringen ikke
ændrer Covid restriktionerne. Men alligevel er der allerede totalt udsolgt! Landmændene har allerede forudbestilt
samtlige billetter for at være sikre på, at alle hjælpere i husholdningen kommer med.
Så man kan vist godt sige, at det er en stor succes, allerede inden festen er afholdt.
Lokalbladet nr. 102

spejlet
VELKOMMEN TIL
Lindevej 89 - Mosbak

For et halvt års tid siden solgte Kirsten og Isak Isaksen ejendommen og flyttede til Brønderslev, og i samme omgang købte Brønderslev Forsyning det
meste af ejendommens jord for at sikre vandforsyningen i fremtiden. Køberne
af Mosbak var det unge par, Emilie Svendsen og Kristoffer Vestergård Kristensen.

Efterlysning

Er du flyttet til Lokalbladets område,
eller har du fået nye naboer?
Så kontakt Lokalbladets redaktion.
Vi vil gerne byde dig velkommen
og præsentere dig og familien for
Lokablaldets læsere.

Sølvgade 3

Jeg flyttede til Saudi i 1977 arbejdede for Hempel Paints i Riyad og
blev flyttet til Kuwait efter Golfkrigen
i 1991 for at genetablere Hempels
fabrik der. I 1995 tilbage til Saudi
denne gang for Sigma Paints i Jeddah, overført til Sigma Dubai i 2002
og returnerede til Danmark i september sidste år.
Mødte min nuværende kone Samira
(46) på en forretningsrejse i Marokko i 1997. Vi har to drenge Sami
(19) og Rayan (14) De er ved at
lære dansk og det går hurtigt fremad.
Rayan går i Søndergades Skole.
Sami på AOF. Samira gør sin kontrakt færdig ved Emirates Airline og
flytter hjem til august næste år.
Jeg har en datter Camilla (40) og
et barnebarn Sawyer (8), der bor i
Sunds, og en søn Christian (32) der
bor i Viborg.
Jeg er født og opvokset i Aalborg,
men de høje ejendomspriser gjorde,
at vi købte hus her i Hallund.
Dejligt hus lige til at flytte ind i så vi
er meget glade for det, og beboerne
her er fantastisk venlige, og vi er
overvældede over deres modtagelse af os.
Med venlig hilsen
Karsten Gammelgaard

Kristoffer er oprindeligt fra Thy og er fra en familie med stor interesse i
kvægavl - specielt charolais, og det kan det ses ved Mosbak, hvor nogle
flotte avlsdyr græsser lige ved gården - bl.a. den store tyr Nutella. Kristoffer
er uddannet bachelor i Innovation & Entrepreneurship, men arbejder som
selvstændig håndværker, hjælper lige nu i sin svogers firma, DS-belægning
v/ Dennis Svendsen.
Emilie er efter uddannelse og et kort ophold i en lejlighed i Aalborg vendt
hjem til sin barndomsby. Hun arbejder som ejendomsadministrator i Hasseris Boligselskab, men bor nu ganske tæt på sit barndomshjem på Bålhøj.
Hun er nemlig datter af Lone og Kim Svendsen, som nu har alle deres børn
i nærheden: Emilie på Mosbak, Dennis Svendsen på Poldervej og Mathilde
på Hvilshøjvej. Netop Mathilde har medvirket til forbindelsen mellem Emilie
og Kristoffer, idet Mathilde er kæreste med Anders, der også avler kødkvæg,
og som er bror til Thomas i Serritslev. Thomas er ven til Kristoffer, og her
dukkede forbindelsen op.
I øjeblikket bor Emilie og Kristoffer i campingvogn ved siden af stuehuset, har
køkken ude i garagen og bruger det oprindelige toilet. De er nemlig i gang
med den helt store ombygning, hvor stort set hele stuehusets indre er ændret, alle skillevægge er flyttet, og der er nye døre og vinduer på vej. De står
selv for næsten hele byggeriet med gode venners og familiens hjælp, så de
ved ikke helt, hvornår de er færdige. Forhåbentlig inden frosten, siger Emilie.
Med i handelen fulgte Kirsten og Isaks hund, den gule labrador Felix, som
nu er Emilie og Kristoffers, men som stadig kender Isak, når han kigger forbi.
Da Lokalbladets udsendte var på besøg, var Isak der også for at hilse på, og
hunden var både rigtig glad for at se Isak igen og for det kødben, han havde
med til den.

Hallundvej 38-48

I Henrik og Helene Clausens ejendom på Hallundvej er Stine Filholm (39) og
Jess Hilfling Holmen (39) flyttet ind sammen med deres lille dreng, Alvin, på
8 mdr.
Stine er uddannet socialrådgiver og arbejder som børnesagkyndig i Familieretshuset i Aalborg, mens Jess er uddannet pædagog og arbejder på Heldagsskolen i Øster Hjermitslev.
De flytter fra København og til Øster Brønderslev, da Jess er fra Brønderslev og Stine er fra Øster Brønderslev, så de er kommet til kendte og trygge
omgivelser.
Som pige har Stine haft sin hest opstaldet hos Børge Bang, der den gang
havde ejendommen, og hun har mange gode minder fra den tid sammen
med Børge. Den lille familie glæder sig til at skabe nye minder og en fælles
fremtid der sammen og tæt på Alvins bedsteforældre.
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Bålhøj Festival 2021
Efter sidste års pause fløj Fowli
igen over Bålhøj Plantage lørdag
7. august, og det var igen en herlig
oplevelse på trods af en voldsom
tordenbyge først på eftermiddagen.
Det var den 13. udgave af Bålhøj
Festival, og den var på flere måder
anderledes end de tidligere. (Vejret
lignede dog i nogen grad flere af
festivalerne gennem årene!) De
coronarestriktioner, der stadig var
gældende for musikfestivaler på
det tidspunkt, blev overholdt, men
de gav nogle ændrede betingelser
at afholde festivalen på. Vi måtte
opdele festivalområdet i 2 sektioner
med højst 1000 i hver. Derfor var
festivalpladsen delt op af to rækker hegn med 2 meters afstand.
I begge sektioner var der samme
adgang til begge scener samt til
barer, spisemuligheder og toiletter,
men det krævede en del mere at
stille op på den måde. En anden
forskel til tidligere var, at der ikke var
børneaktiviteter på Fowli Ranchen,
og endelig kunne man ikke forlade
festivalpladsen og så komme ind
igen. Altsammen var regler, der
skulle sikre, at vi havde styr på, hvor
mange og hvem der var på festivalpladsen.
De ændrede forhold gav slet ingen
problemer, for folk accepterede
dem. Alle var nemlig opsatte på
at have en hyggelig dag med live
musik i festligt selskab.
Der var solgt 1400 billetter, og det er
OK, selv om vi i styregruppen havde
regnet med, at der blev udsolgt. En
kombination af bl.a. mange familiefester, bryllupper samt andre sociale
aktiviteter, usikkerhed om Corona
og måske de manglende børneaktiviteter gjorde nok, at der ikke blev
udsolgt.
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Det var helt sikkert ikke musikprogrammet, der var årsagen til, at der
ikke blev udsolgt. Det var et fantastisk program med en stor bredde
i forhold til stilarter, folks smag og
publikums aldre. Alle kunne finde
musik, de på forhånd havde udset
sig som favorit, og nogle var kommet kørende langvejs fra for at høre
bestemte bands.
Lokalbladet nr. 102

Men alle havde mulighed for at blive
overrasket og udfordret, og det var
også meningen med musikprogrammet.
Festivalens styregruppe har endnu
ikke været samlet for at evaluere
forløbet, og det endelige økonomiske resultat kendes ikke, men
der er ikke tvivl om, at der vil blive
et overskud til Borgerforeningens
arbejde i lokalsamfundet.
På evalueringsmødet vil der også
blive besluttet, om der skal holdes
Bålhøj Festival næste år også. Jeg
er dog ret sikker på, at vi mødes
igen på Bålhøj en lørdag først i
august 2022.
MEN et af punkterne, der allerede
er blevet diskuteret folk imellem,
og som det er vigtigt at tage hånd
om inden næste år, det er antallet
af FRIVILLIGE. Bålhøj Festival er
nemlig meget afhængig af en stor
frivillig indsats.

Det har tidligere været nemmere at
få frivillige til at hjælpe i festivalens
tre faser:
1: Opstilling og klargøring inden.
2: Praktisk hjælp forskellige steder
på festivaldagen.
3: Nedtagning af telte og generel
oprydning efter.
I år var der en del færre frivillige
især i faserne 1 og 3, og det blev et
meget stort arbejde for de frivillige,
der var der.
Fordeles arbejdet på flere hænder,
bliver opgaverne nemmere for den
enkelte, så styregruppen håber
meget på, at det i år var et enkeltstående tilfælde, og at der næste år
melder sig flere frivillige.
Det vil vi bede alle om at tænke
over.
Per Drustrup Larsen

Det synes folk

GAFFA på Bålhøj Festival
I skyggen af storebror/søster Nibe
Festival løber en-dags festivalen/
byfesten Bålhøj Festival af stablen
i august. For jer der ikke har være
der før, er det en skønsom blanding af Nibe Festival og Hjallerup
Marked. Og det er bestemt ment
som et kompliment.
Alle festivaler lever af ildsjæle og
frivillighed. Men sjældent har GAFFAs udsendte oplevet sådan en
gæstfrihed, imødekommenhed og
arbejdsvillighed som på Bålhøj Festival. Det er selvsagt de lokale fra
de store landsbyer i kommunen, der
udgør størstedelen af publikum. Der
kunne også fremvises en del store
branderter, der lige skulle have officiel assistance til at komme under
kontrol. Det var ikke kun de optrædende, der skulle have banket rust
af. Men højt humør og festen var
nu så absolut i førersædet gennem
hele dagen.
At det musikalske program ikke
lefler for nogen, kan ses på plakaten. Kellermensch, Blue Van, Poul
Krebs, Jonah Blacksmith og Lord
Siva har musikalsk ikke meget til
fælles. Det er modigt af så lille en
festival at sammensætte et program, der ikke kun satser på det
sikre. Men også udfordrer.
The Blue Van (4 stjerner)
Det var ikke til at mærke på de
hjemvendte bysbørn og lokale helte
fra Blue Van, at de få timer forinden
var steget af scenen i Langå for
at bevæge sig nordpå og indtage
den scene, de efterhånden har
gæstet flere gange. Det er svært
ikke at bemærke den stolthed, der
er i området over det, kvartetten
har bedrevet. Og det med rette. Og
dem, der ikke var blevet fulgt hjem i
seng eller ladet sig overmande af de
vejrlige forhold, fik en god klassisk
uforfalsket rock´n´roll-koncert med
spilleglæde og energisk professionalisme bag rattet. Der blev både
plads til sange fra sidste års album
From Responsible Sources og de
mere velkendte sange fra Man Up.
Mere end godkendt.

(Dette er et uddrag af den anmeldelse som journalist Esben
Suurballe Christensen har skrevet
til det landsdækkende musikbladet
GAFFA. Han har anmeldt de fleste
bands, og giver 5 stjerner til Poul
Krebs og Kellermensch, som han er
særligt imponeret af at møde i Øster
Brønderslev. Her bringes kun hans
indtryk af festivalen overordnet samt
anmeldelsen af The Blue Van. På
Bålhøj Festivals Facebook-side er
der link til hele artiklen)
Bålhøj Festival på Facebook m.m.
(Her bringer vi nogle af de udsagn,
folk er kommet med efter festivalen)
Fed fest.
Sådan BÅLHØJ! Vi kommer igen
Tusind tak til Bålhøj Festival for

en festivaloplevelse af hjertevarm
karakter og GAFFA Danmark for
anmeldelsen! (fra Kellermensch)
SÅ stærkt og godt gået af Bålhøjfolkene. Flotte ord fra et medie/
et blad, der ellers ikke holder sig
tilbage med at lange ud, hvis det er
nødvendigt.
Så kom vi igennem en dejlig Bålhøj Festival trods en masse regn
- men regn betyder INTET, når først
musikken spiller, og man er kommet
i selskab med tøsernes unge venner
under hele festivalen og kunne
se, at stort set alle hyggede sig på
kryds og tværs.
Flot anmeldelse i Gaffa. Super
arrangement.
Lokalbladet nr. 102
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Tak Jesper Albrechtsen for den
store indsats du leverer. Endnu
engang en skøn festival
  

Mange tak til ildsjæle og arrangørerne for at stable det på benene,
super arrangement til trods for det
fugtede lidt fra oven
  

Tak for en helt fantastisk musikoplevelse med Kellermensch!
  

Fødselsdagen startede i nat under
koncerten med Kellermensch på
Bålhøj Festival. Fuldstændig fantastisk og magisk oplevelse!!
  

Om Jonah Blacksmith:
De var super gode.
Bedste band den dag /aften.
  

Også TV2Nord var i Øster Brønderslev for at sende live i aftennyhederne fra Bålhøj Festival.
Link til indslaget kan ses på Bålhøj
Festivals Facebook-side.
  

(Om indslaget fra TV2Nord)
Læg mærke til de unge mennesker
fra HUNNID22 sidst i interviewet!
Mage til fantastiske unge mennesker skal man lede længe efter!
Fed fed performance med masser
af energi og max professionalisme.
Skaber grobund for nyt segment på
Bålhøj Festival.
Derudover bliver en halvgammel
mand som jeg mere end almindelig
varm om hjertet, da de ved mødet
backstage med legenden Poul
Krebs med det samme bad om en
selfie.
  

Nogen dage er bare lidt bedre end
andre! Idag har været fantastisk!
Kæmpe respekt til alle de frivillige,
kunstnerne og ikke mindst Nordjyllands fedeste publikum.

14

Lokalbladet nr. 102

Bålhøj Festival - YOU ROCK.
  

Fuldstændig vanvittig fedt program
på Bålhøj Festival i år…
  

Der var engang, jeg troede, at
dem fra ØB var nogle konservative
bonderøve. Nu ved jeg, at de har
overflod af både mod og engagement. De VIL musik, og de VIL
festival. Bålhøj Festival - det er SÅ
stærkt gået.
  

Hold nu kæft Kellermensch var
fede!! Helt klart den største musikalske oplevelse i lørdags. Der
bliver noget at leve op til næste år.
Derudover var det bare vidunderligt
endelig(!) at være til koncerter igen
sammen med feststemte mennesker.
  

Vi stod i vand til anklerne. Men det
vi hørte var fantastisk. Det var en
skøn stemning med glade mennesker. Men det regn, lyn og torden
blev for meget.
  

Det var en hyggelig, skidevåd og
fantastisk koncert med Krebs.
  

Dansk sommer når den er bedst.
Synes altså, at det var vel meget
vand, vi fik til den festival!! Musikken, placeringen og stemningen
var heldigvis i top. Det er dog det
vigtigste, men alt er bare sjovere i
solskin.
  

Super god dag…
  

Skøn stemning. Tak for i år.
  

Fantastisk hyggelig dag.
  

Det var en fantastisk dag! Og meget
våd i mere end en forstand… Ser
frem til næste år.
  

Jeg ville lige sige tusind tak for et
godt arbejde, I gør til Bålhøj. Et klap
på skulderen - I gør det godt alle
sammen.
  

Jeg synes, det var en fantastisk
festival. Det var 1. gang, jeg var
med. Vi var 10 afsted og havde en
rigtig dejlig dag, så vi er der igen
næste år.
  

Vi i Podi er glade for at være
sponsor - tillykke med den flotte
anmeldelse i Gaffa.

Lokalbladet nr. 102
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Sponsorer

Bålhøj Festival
er afhængig
af opbakning
ikke bare fra
publikum og
de frivillige,
men også af
de mange
sponsorer.
MANGE TAK
til alle de gode
sponsorer og
støtter for opbakningen til
årets festival!
I er en vigtig
del af succesen for Bålhøj
Festival!
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Samlingshuset - årsberetning og motion
Samlingshuset

Årsberetning 2020
for Fonden for
Samlingshuset

Efter en meget stille tid i fitness, hallen og Samlingshuset er der heldigvis rigtig godt gang i huset igen, og
jeg håber inderligt, det bliver en helt
”almindelig” sæson med masser af
aktiviteter i bl.a. hallen og kurser og
fester i Samlingshuset. ØBI har som
vanligt mange ting på programmet,
og det bliver SÅ dejligt at få gang i
det hele.

Årsmøde blev holdt 18.8.2021 i
Samlingshuset
Året 2020 skriver sig ind i historien som et meget anderledes år,
hvor pandemien kom til at fylde
mere, end de fleste nok havde
forudset. Et år fyldt af angst for
sygdom, restriktioner, aflysninger,
usikkerheder, bristede forventninger og en hel masse andet.

Byens hyggeligste
motionshold

Et af tiltagene er Byens hyggeligste
motionshold, som startede op sidste
år. Vi havde søgt fonde og fik midler
til bl.a. curling, bowls, floorball,
skumtennis, pickleball og mange andre spændende ting og var kommet
rigtig godt i gang, da der desværre
måtte lukkes ned på grund af Covid
19.

I Samlingshuset startede året
rigtigt godt. Der var mange
udlejninger, og de sædvanlige
aktiviteter var skudt i stilling. Fra
midt i marts 2020 vendte alt pludseligt. Alt blev aflyst eller skubbet
ud i fremtiden, for så evt. at måtte
aflyses igen. Pandemien trak ud
og trak tænder ud.

Nu går vi i gang igen! Der startes op
med fælles opvarmning, hvorefter
man kan splitte sig op og gøre det,
man finder sjovest. Der er også
ansat instruktører til bl.a. yoga og
rygtræning, som vil være på programmet nogle af gangene.
Det er hovedsageligt et tilbud til 60+
gruppen, og vi håber at se rigtig
mange kvinder og mænd, der kunne
tænke sig at prøve nogle af de
mange forskellige tilbud.
Alle interesserede er velkomne –
uanset alder eller adresse. Kom og
vær med og vurder om ikke, det er
noget for dig.
Det er hver torsdag.
Vi begynder kl. 10 og slutter
kl. 11.30 med en kop kaffe.

Et stort hus med 0 aktivitet.
Mulighed for hjælpepakker blev
undersøgt, men det var ikke en
mulighed for os.

Samlingshusets
økonomi

Året 2020 blev også regnskabsmæssigt påvirket af Covid-19.
Restriktionerne fik også indflydelse på driften, men vi kom
helskindet gennem året bl.a.
fordi vore samarbejdspartnere i
stor udstrækning fastholdt deres
aftaler.

Vi har lige så stor fokus på det
sociale som på idrætten. Det er SÅ
hyggeligt, og så koster det kun 500
kr. for hele sæsonen, som løber til
og med maj.

Regnskab 2020 viser et kontant
overskud på 87.698 kr., som efter
afskrivninger på inventar - der
ophører næste år) resulterer i et
finansielt underskud på 52.182 kr.

Ring gerne til mig på 23347169,
hvis du har spørgsmål.

Egenkapitalen er 4.635.404 kr.,
og vores soliditetsgrad er 88,3 %,
så vi er fortsat “velpolstret”, og
vores økonomiske situation ser
fortsat fornuftigt ud.

Marianne Nellemann

I huset blev tiden brugt bedst
mulig til at få alt gået efter i
hjørnerne, og der blev sparet på
medhjælpertimerne.
I løbet af maj/juni kom en udlejning, hvor vi kunne hjælpe
skolen med ekstra plads til nogle
klasser. Så blev der lidt liv i huset
igen. Dejligt.
Økonomisk gav året underskud,
men alligevel begrænset, da der
jo også var mindre forbrug.
Stor tak til Marianne for at holde
skruen i vandet og modet oppe i
den lange døde periode.
Mange ting er gået igennem og
optimeret.
Birgit Søndergaard
Formand

Lokalbladet nr. 102
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Sommerfesten i Hallund 2021
Endelig kunne det lade sig gøre at
holde sommerfest igen. Det er en
mangeårig tradition, der blev sat på
pause i 2020.
I maj måned startede vi på at
indsamle præmier til tombolaen og
med at tegne annoncer til vores
sommerfestprogram. Og hvor er det
dejligt, at så mange igen i år har
valgt at støtte Hallund med gevinster til tombolaen, men også rigtig
mange erhvervsdrivende har valgt
at gentegne annoncer i vores sommerfestprogram. Det er helt klart
medvirkende til, at vi kan holde en
god sommerfest.
I begyndelsen spurgte mange, om
vi var sikker på, at vi kunne holde
sommerfest – og i maj måned var vi
slet ikke sikker – men vi tog chancen.

Kø for at købe lodder i tombolaen

I ugen op til sommerfesten blev
teltet sat op, og første arrangement
var gudstjeneste i teltet. Det er
hyggeligt først med morgenkaffe og
så gudstjeneste, og der var ca. 20
deltagere.
Vi har fået sponseret en gris, der
blev omsat i ca. 750 frikadeller. Vi
har fået sponseret jordbær, der
er blevet lavet til grød. Vi har fået
kartofler, gulerødder og blomkål. Til
sammen gav det den sædvanlige
menu til torsdag aften: kartofler,
gulerødder, blomkål, frikadeller og
brun sovs efterfulgt af jordbærgrød
med fløde. Ca. 90 borgere deltog
i festlighederne. Efter maden var
der et par fællessange, og så blev
der serveret kaffe og hjemmebagte
småkager.

Petanqueturneringen og dens vindere: Lone Sudergård og Mogens Sørensen

Tombolaen for børn og voksne
blev åbnet, og der blev solgt rigtigt
mange lodder den første aften. I år
var hovedgevinsterne sponseret af:
Hjallerup Kro,
Svalereden Camping,
Hallund Ny Auto, Mjølnerbyg v/
Kim Toft, Guldsmed Hansen,
CG solar & teknik v/Claus Graven
og Hallund Staldservice.
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Skrælledamerne Jytte og Bodil i gang med at forberede maden til torsdag
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Fredag står i krolfens tegn. Her arrangeres ”Hallund Open”, hvor 116
deltagere fra de omkringliggende
klubber møder op til en hyggelig
dag, hvor det samtidig også drejer
sig om at vinde! De møder ind til
morgenkaffe og rundstykker. Herefter spiller de to baner. Så er der
frokost. Derefter endnu to runder
krolf, efterfulgt af kaffe og hjemmebagt kage. Efter 4 runder krolf blev
der kåret vindere i både dame- og
herrerækken. Hallund-krolferne
stiller med 20 frivillige, der hjælper
den dag. Det er både med borddækning og med at vise gæsterne
på plads både på P-pladsen og på
banerne. Det var glade deltagere,
der virkelig gik op i turneringen. Den
sidste halve time på banen, blev der
desværre regnvejr, så alle deltagere
blev våde, men det tog de nu med
godt humør.

Udenbys krolfspillere i kø til frokost

Fredag eftermiddag var der forskellige konkurrencer for børn, og der
var præmier til alle vinderne.
Petanque er en fast del af fredag
aften. Også her blev der efter et par
timer fundet en vinder i både herreog damerækken.
Som noget nyt var der fredag aften
underholdning af ”Di taknæmlæ”
og der skulle man vist være meget
lokal for at forstå, hvad de snakkede
og sang om - til stor morskab for nogen og lige så stor undren for andre.

Lokale krolfspillere holder øje med og sørger for, at alt går godt

Lokalbladet nr. 102
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Klovnen Migu var første arrangement lørdag. Han tiltrak mange børn
og barnlige sjæle. Især fordi hans
hund Katinka er meget uartig. Der
var flere forskellige tryllenumre, hvor
børnene fik prøvet deres evner af.
Derefter var der Crossdance. Det
var Charlotte Graven fra Crossdance i Øster Brønderslev, der stod
for arrangementet. Hun fik rigtig sat
gang i teltet med højt humør og høj
musik. Nogle lokale damer forsøgte
sig, men der var meget tempo
på, så det var svært at følge med.
Enkelte gennemførte dog hele timen
sammen med Charlotte – godt gået.
Traditionen tro er der gratis kaffe og
kagebord lørdag eftermiddag. Nogle
af de lokale damer havde kreeret
fine kager, og der var smagsprøver
til alle. Tak for det.
Lørdag aften var også som vanlig
helstegt pattegris med tilbehør og
sponseret is til dessert. Her deltog
ca. 60 personer i festlighederne.
Musikken spillede op til dans v/
Michaels musik, og der var gang i
teltet indtil lukketid kl. 01.00.
I alle 3 dage var der mulighed for
at købe øl, vand, slushice, forskellige shots og irsk kaffe. Fredag og
lørdag var der ligeledes mulighed
for at købe kartoffelsalat og frikadeller samt pølser og fritter. Hoppepuderne var også oppe meget af
tiden, og de blev også flittigt brugt,
både af store og små børn.
Sommerfesten kan absolut kun blive
til noget, hvis der er frivillige sjæle,
der yder en kæmpe indsats. Både
når teltet skal op og ned, men også
i forbindelse med at skrælle kartofler
og stege frikadeller. Der er bar- og
tombolavagter, som skal uddeles,
og der skal dækkes borde og arrangeres forskellige ting.
Så en stor tak skal lyde til de
frivillige, der har knoklet for at få
sommerfesten 2021 op og stå.
Festudvalget håber på lige så stor
opbakning til næste år.
Majbritt Iversen
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Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
Så er vi over sommeren og har
forhåbentlig lagt Coronaen bag os.
Mon ikke alle efterhånden er blevet
vaccineret, så vi kan få et mere eller
mindre normalt liv igen.
Æblemarken klarer sig så fint. Vi
er dog ikke så flittige til at slå græs
som tidligere. Pigerne vil gerne lave
stier i græsset, som bliver slået.
Træerne vokser sig store og stærke,
og vi kan sikkert snart nyde frugten
af vores arbejde.
Vi havde søgt om et tilskud til et
shelter til Æblemarken, og det
lykkedes hos Sparekassefonden at
få et godt tilskud til dette. Nu undersøger æblegruppen mulighederne
for at finde det helt rigtige shelter,
for folk står faktisk i kø for at overnatte i det fri.
Årets sankthans var, som sidste år,
lidt tamt, når vi ikke har kul i vores
grill, men da vi ikke er herre over
Coronaen, valgte vi igen kun at
holde båltale og bål.
Der er en tradition i HHBI, at de som
stiller op til kommunalvalget, skal
holde båltalen, så det var Majbritt
Iversen, som holdt talen i år. Hun
talte om sammenholdet i vores lille
samfund, vores ildsjæle der gør en
forskel, og som vi ikke kan undvære.
Vi har også haft sommerfest i teltet,
og som tidligere foregik det over 3
dage, og hvilke 3 dage vi havde. Det
var aktiviteter alle dage med masser
af glade folk. Men det er der sikkert
en anden, der skriver om…..
Men nu vil vi se fremad igen.
Det betyder, vi tager de gamle dyder
op igen:
Ølsmagning (1/10)
Præmiewhist (start 6/10)
Andespil
Modeshow
1. søndag i advent osv. osv.
Men I kan altid læse mere på vores
hjemmeside:
www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen

Hallund Krolf

Efter der har været lukket ned for alt det sidste 1 1/2 år, er vi startet op igen
på fuld kraft. Vi startede op med at være ude på terrassen, hvor vi selv havde
kaffe med. Så gik vi over til, at der blev lavet kaffe, og vi flyttede ind i Klubhuset. Nu er vi ca. 40, og alt er ved det gamle. Vi hygger os rigtig.
Igen i år er der arrangeret stævne i forbindelse med sommerfesten, og igen i
år er der fuldt optaget, og vi har endda en venteliste. Der er tilmeldt 116, som
alle er fra fremmede klubber, da vores egne folk ikke spiller. De hjælper til
både ude på banerne og inde i Klubhuset i forbindelse med forplejning hele
dagen. Vi håber på et godt stævne.
Grethe Christensen
Lokalbladet nr. 102
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En mere end 200 år gammel rejseskildring
Hundetyrken

Den ældste af de Mænd jeg har hørt
fortælle om Spøgelser, Gengangere
og andre utrolige Ting var vist født
omtrent 1790, der blev fortalt bl.a.
følgende:
To Brødre fra Hallund Sogn rejste i
deres unge Aar til Tyrkiet. Der var to
Slags Tyrkere, Svinetyrken, kendelig
paa deres Svinetryne, og Hundetyrken med Hundenæse, hvormed
de kunde lugte Menneskers Fodspor ligesom Hundene her.

De to brødre kom i Arbejde hos
Hundetyrkerne, de maatte trække
Ploven og udføre meget andet
svært Arbejde, derfor besluttede de
at flygte naar Lejlighed gaves.

over, og svømmede et langt Stykke i
Aaen med Strømmen, og da Tyrkerne ikke kunde lugte Sporet længere end til Broen over Aaen, var
Brødrene reddet.

De flygtede saa en Nat; men de blev
opdaget, Hundetyrken, der kunde
lugte deres Spor, søgte saa at
indhente dem, da Brødrene mærkede, at de blev forfulgte af Hundetyrkerne, fandt de paa en Udvej,
hvorved de reddedes, de dykkede
ned i en stor Aa, som en Bro førte

Kun den ene kom Hjem til Hallund
og fortalte dette og mere fra Tyrkiet,
som jeg ikke vil nævne. Den gamle
Mand troede fuldt og fast paa, at der
var baade Hunde- og Svinetyrker.

Sådan fortæller Anders Peter Olesen (født 1841) i et kort
afsnit fra de 145 sider erindringer, han nedskrev i 1914
med titlen ”Beretning om mine Fædre og hvad jeg senere
hørte og oplevede i mit Barndomshjem og om flere af
mine senere Oplevelser”
Den lille historie er for mig at se en god, lokal historie,
den er samtidig et tankevækkende eksempel på forskellen på informationens veje og hastighed dengang og nu.
At nogen rejste så langt var helt sikkert heller ikke almindeligt dengang, og alene det gør historien speciel. Vil
man endelig tolke dybere i historien kunne man måske
læse, at den baseret på sin tids viden skildrer Tyrkiets
placering mellem øst og vest og med den blandede befolkning af både kristne og muhamedanere.
Dette korte uddrag er kun en sjov lille historie blandt
flere, men med Anders Peter Olesen som fortæller udgør
erindringerne i deres helhed et utroligt godt tidsbillede af
lokalsamfundet primært i 1800-tallet.
Selv om det er erindringer skrevet til hans børnebørn, er
de i dag et centralt dokument for forståelsen af fortiden
og et godt eksempel på, både at erindringer er vigtige at
få nedskrevet, og at de lokalhistoriske arkiver er centrale
aktører i bevarelsen og formidlingen af den lokale historie.
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund
Sogne har fået lov af hans efterkommere at kopiere og
opbevare i erindringerne i deres helhed inkl. senere
afskrifter af en række interessante, private breve.
Per Drustrup Larsen
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Anders Peter Olesen var en driftig mand i Øster Brønderslev. Foruden at være både købmand og landmand i byen,
var han aktiv som sognefoged, vurderingsmand, skolekommissionsmedlem og bestyrelsesmedlem i mange
foreninger. Desuden var han meget engageret i politisk
arbejde udenfor byen i flere foreninger i Hjørring Amt og
opstillet til folketingsvalg.

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Kirke i en coronatid (femte del)

Så kom endelig tidspunktet, hvor vi måtte ophæve alle restriktioner i kirkerne!
Nu må vi igen synge sammen, vi må igen have alle bænke åbne, folk fra forskellige husstande må sidde på samme
bænk, vi må holde nadver, som vi gjorde før nedlukningerne, og præsten må igen stå på prædikestolen!
Det har været en udfordring at være kirke i en coronatid med de restriktioner, det medførte, og de frustrationer det har
givet i forskellige situationer.
Lad os håbe på og bede om, at vi kan blive ved med at have coronavirussen så meget under kontrol, at vi ikke igen
skal opleve en nedlukning, som den vi nu har overstået.

“Balladen om Skiftingen” i Øster Brønderslev Kirke

En tirsdag i juni var 4. klasserne fra Øster Brønderslev Centralskole inviteret til fortælleteater i kirken af Folkekirkens
Skoletjeneste.
De oplevede Selma Lagerlöfs fortælling “Balladen om Skiftingen” fortalt af Anette Jahn fra Maale Fortælleteater. Den
gamle fortælling handler om at være anderledes, at være udenfor og ikke mindst om, hvad kærligheden kan udrette.
I denne version og i det tilhørende undervisningsmateriale, inddrages bibelhistorien om Zakæus og H.C. Andersens
Den grimme ælling.
Eleverne var så opslugte af Anettes levende fortællingen og gøs, da Anette trommede på sin store tromme, da gården
brændte, væmmedes sammen med menneskebarnet, som blev tilbudt troldemad, og blev rørte, da menneskebarnet
genforenes med sine forældre efter syv år hos troldene.
Efter forestillingen fik alle elever et Skiftingehjerte med hjem. Et lille hjerte i birkebark, fordi vi alle bærer et skrøbeligt
skiftinge-hjerte, som er bange for at blive holdt udenfor.
Det var en flok glade elever, som gik tilbage til skolen med et hjerte i hånden, høje efter en levende kulturoplevelse!
Lokalbladet nr. 102
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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”.

Høstgudstjeneste i Hallund

Søndag 26. september 2021 er der høstgudstjeneste
i Hallund Kirke kl. 10.30.
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med KFUM-spejderne
i Hallund.

Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev
Søndag 26. septemberb 2020 er der høstgudstjeneste
i Øster Brønderslev kirke kl. 17.00

Allehelgen

Søndag 7. november 2021 er der Allehelgensgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke kl. 10.30.
Søndag 7. november 2021 er der Allehelgensgudstjeneste i Hallund Kirke kl. 9.00.
Efter prædikenen vil navnene på de af sognets
beboere, som er døde siden sidste Allehelgensdag,
blive læst op.

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 23. september kl. 11.15
(Høstfest! Bemærk tidspunktet!)
Torsdag 28. oktober kl. 10.15
Torsdag 25. november kl. 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.

Hyggeklubben efteråret 2021

Alle er velkommen til Hyggeklubbens møder, der holdes i Samlingshuset i
Øster Brønderslev.
Tirsdag 28. september kl. 14:
Mølleband med unge fra Møllehuset underholder. Der serveres kaffe/te og
kage.
Tirsdag 26. oktober kl. 14:
“De to søstre” underholder med harmonika- og klaverspil, sang og
fortælling. Der serveres kaffe/te og kage.
Tirsdag 30. november kl. 13:
Julehygge. Anni Nauntofte underholder med sang, spil mv. Der serveres
en bid brød og drikkevarer samt kaffe/te.

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
dåbsguds-tjenesten!

Hallund og Øster Brønderslev Menighedsråd

Sangaftener

I efteråret holder vi
igen sangaftener.
Det sker 5. oktober
og 9. november,
begge gange kl. 19.00
i Samlingshuset.
Sammen skal vi
synge fra både
Salme- og Højskolesangbogen.
Der serveres kaffe og
kage.
Det er gratis at deltage, og enhver er
velkommen.

Fællessang

Måske har du oplevet glæden ved at synge sammen med Philip Faber og kunne have lyst til at
opleve et sangfællesskab her i dit lokalområde.
Så er chancen der nu.
Vi mødes et par gange op til kirkens højtider og
indøver salmer/sange og deltager efterfølgende i
en gudstjeneste.
Vi mødes første gang 14. september kl. 19 enten
i Samlingshuset eller i Øster Brønderslev Kirke.
Ring til mig og hør nærmere
Inger Malgård - 6060 2321

Døbte i Ø. BrønderslevHallund
Agnes Mosskov Christiansen
Witus Will Yderskov
Christoffer Örn Krarup Arason
Freya Krarup Aradötter
Mathias Vendelbo Pedersen
Alberte Søndergaard Raundrup
Viggo Stellan Andersen
Alvin Hilfling Holmen Filholm

Vi synger julen ind

Tirsdag 7. december synger vi julen ind i Hallund.
Det sker kl. 19.00 i Hallund Kirke. Enhver er velkommen.
Lokalbladet nr. 102
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Tilføjelse til listen over Minikonfirmandundervisning
I Øster Brønderslev og Hallund sogne udbyder menighedsrådet minikonfirårets konfirmander:
mandundervisning.
Listen var med i sidste nummer, og
konfirmationen er holdt, mens dette
nummer af Lokalbladet blev trykt.
Her er de sidste konfirmander:

Hallund Kirke lørdag 4. september
2021 kl. 10.00
Rayan Gammelgaard
Øster Brønderslev Kirke søndag 5.
september 2021 kl. 10.30
Emilie Simoni Larsen
Mads Simoni Larsen

Da vi sidste år ikke kunne gennemføre minikonfirmandundervisningen pga.
coronarestriktioner, vil vi i år tilbyde eleverne i 4. klasse på Øster Brønderslev Centralskole at gå til minikonfirmandundervisning i efteråret.
I foråret 2022 vil vi så tilbyde eleverne i 3. klasse at gå til minikonfirmandundervisning.
Undervisningen foregår om onsdagen efter skoletid, som regel dels i Samlingshuset og i Øster Brønderslev Kirke.
I efteråret er der undervisning én gang om ugen i ugerne 43 – 44 – 45 – 46
– 47 og 48. Den varer en time og består som regel i en blanding af forskellige kreative aktiviteter, fortællinger fra Bibelen, sang, bøn, en rundvisning i
kirken eller måske noget andet?
Man skal ikke være døbt for at gå til minikonfirmandundervisning, og det er
gratis at deltage.

Pizzagudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke

Kirkens børnekor

Torsdag 4. november 2021 kl. 17.00 er der pizzagudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke!
Vi begynder i kirken med en kort, børnevenlig gudstjeneste, og bagefter spiser vi alle sammen pizza.
Alle er velkomne!

Har du lyst til at synge i kor, og går du i 2.-6. klasse?
Hvorfor er det sejt at synge i kirkens kor?
Du bliver glad af at synge.
Du lærer nye sange og salmer.
Du har det sjovt.
Det er gratis at være med.
Du får lidt lommepenge.
Så kontakt mig på telefon 6060 2361
Inger M

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB Kirke

11. SEP.
12. SEP.
19. SEP.
26. SEP.
3. OKT.
10. OKT.
17. OKT.
24. OKT.
31. OKT.
4. NOV.
7. NOV.
13. NOV.
14. NOV.
21. NOV.
28. NOV.
5. DEC.
7. DEC.
12. DEC.
19. DEC.

10.00 JSL - Dåbsgudstjeneste
09.00 JSL
10.30 JSL
17.00 JSL - Høstgudstjeneste
10.30 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
9.00 ASLA
17.00 JSL - Pizzagudstjeneste
10.30 JSL - Allehelgen
10.00 JSL - Dåbsgudstjeneste
9.00 JSL
10.30 JSL - Musikgudstjeneste
10.30 JSL - 1. søndag i Advent
10.30 JSL
9.00 ASLA
10.30 JSL

Hallund Kirke

10.30 JSL
10.30 JSL - Høstgudstjeneste
9.00 JSL
9.00 ASLA

9.00 JSL - Allehelgen
10.30 JSL
13.00 JSL JSL - 1. søndag i Advent
9.00 JSL
19.00 JSL Vi synger julen ind
9.00 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.

KFUM-spejderne i Hallund
Vi har virkelig nydt at kunne starte
op for spejderaktiviteterne igen med
de få tiltag, der nu skal til for at have
styr på Coronaen.
Der har været masser af aktivitet på
udearealerne omkring Spejderhuset
og såmænd også på landevejene
omkring Øster Brønderslev og Hallund. Troppen fik nemlig den idé,
at de skulle gå først 5, så 10, så 15
og til sidst 20 km i fire forskellige
weekender.
Det var i foråret, og derfor bød vejret
både på regn, hagl, slud, sne og
vind, men heldigvis også ture med
masser af sol. Alle tropsspejderne fik
et velfortjent vandreskjold til uniformen. Mega godt gået – bogstaveligt
talt!
Efter en hyggelig sommerafslutning
har der været sommerlejre for både
de mindre og de større. Bæverne
og Ulvene var på MUS-lejr, med en
spændende overnatning i shelter og
sjove aktiviteter på Thorup Hede.
Troppen var afsted på ÅS-lejr på
Thorup Hede i uge 29, med super
godt vejr, sjove aktiviteter og en
masse andre spejdere. Der blev
blandt andet bygget bombeattrapper, leget vandkamp og gået hejk til
Asaa, hvor havnegrillen gav gratis is
til alle spejdere. Respekt for det.
Når dette læses, er spejder startet
op igen, og som sædvanligt er det
hver onsdag kl. 18:30 i Hallund,
hvor både Bævere, Ulve og Troppen
holder møder. Har du lyst til at prøve
at være spejder, så bare kig ud om
onsdagen. Til alle spejdere som
indmelder sig, vil der blive udleveret
et spejdertørklæde.

Med i dette lokalblad har vi en lille konkurrence. Svar på denne morsekode og vind en lommelygte fra 55 nord.
-.- -. --- -... / -.- -..- -.. . / -.- .-.. ..- -.. .-. . / .--. .-.. ..- -.. .-. . / - ..- -.. . / -.- --- -.. .
Svaret sendes senest 15. september til mail: flygermindevej9@gmail.com
Lokalbladet nr. 102
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Gade
Event Samlingshus

Eventgruppen bestående af Lis Pedersen, Susanne Pedersen, Lis Dam,
Mette Lindgaard og undertegnede har lavet et lille program med 2 arrangementer i Samlingshuset inden jul:
Bogcafé mandag 11. oktober kl. 19
Per Drustrup Larsen vil anbefale nogle (og måske advare mod nogle andre) bøger til efterårets og vinterens
læsning. Der vil være bøger af alle slags på programmet, og Per tager igen en ordentlig stak bøger med fra
bogreolen til uddeling. Følg med i Pers anmeldelser på
hans blog https://blog.drustrup.dk.
Pris 50 kr. inkl. kaffe. Betales ved indgangen. Ingen
tilmelding
Vildtaften
fredag 5.
november kl.18
Susanne Pedersen står igen for
en udsøgt vildtmiddag med
egne råvarer fra
efterårets jagter.
Vi sørger for, at der kan købes passende og gode vine samt andre drikkevarer til. Der vil blive kræset for deltagerne, som der er et begrænset antal
pladser til, så skynd jer med at melde til.
Pris: 170 kroner pr. person. Billetter bestilles ved MobilePay (husk at skrive
navn i kommentarerne) eller sms til Lis Pedersen på 3032 6734.
Birgit Søndergaard

Optog

Som noget nyt i år gik eleverne fra afgangsklassen på Øster Brønderslev
Skole i år optog gennem byen på sidste skoledag. Her passerer 6. klasserne
Elmehøj.

Agurketid
Denne agurk kan bestemt ikke
efterleve EU-kravene om længde
og lige form.
Den er kommet på afveje under
væksten i Knud Erik og Vibekes søn
Niels Hatts drivhus på Bålhøj.
Her har den ramt en holder til
fyrfadslys og har krummet og
foldet sig helt sammen.

28

Lokalbladet nr. 102

spejlet
Lokale erfaringer i ny bog
I denne helt nye bog om de mange
sider af at søge med metaldetektor
har jeg skrevet 3 artikler med lokale
erfaringer:

En artikel om sammenhængen mellem lokalhistorie og detektorfund.

Kvinde Kreaklub

Har du lyst til at være kreativ og vil
dele dine erfaringer eller have ny
inspiration, er der mulighed for det i
Øster Brønderslev.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden
henover efteråret og foråret.
Du møder op kl. 19 i Samlingshuset
på følgende datoer (se nedenfor).
Der er ikke noget fast medlemskab,
så du betaler for de gange, du deltager. Prisen er 25 kr. pr. gang inkl.
kaffe/te m.v.
Kontaktpersoner:
Dorte Dybro 2725 8181 - Anne
Krogh Lauritsen 2491 5789
Mødetidspunkter:
Onsdag 8. september
Torsdag 23. september
Onsdag 6. oktober
Torsdag 21. oktober
Onsdag 3. november
Torsdag 25. november
Onsdag 8. december
Nye datoer for 2022 følger

En artikel om samarbejdet med
landmændene - med Christian Drejer og Lars Pedersen som eksempler.
En artikel om at bruge detektorhobbyen for at få ro i hovedet.
Per Drustrup Larsen

Simoni CarCare

Christoffer Simoni fra Øster Brønderslev blev for snart 10. år siden udlært
som mekaniker og har bl.a. været mekaniker og klargøringsmand hos Fiat
i Hjørring, men i marts 2021 fik han mulighed for at etablere selvstændigt
firma med kosmetisk vedligeholdelse og pleje af alle slags biler - både indvendigt og udvendigt.
Firmaet holder til i Hjørring i lokaler hos Autoteknika, som ligger i det tidligere
Hjallerup Maskincenter på Læsøvej tæt ved A-Z. Her reparerer Christoffer
alt fra små ridser fra parkeringsskader eller efter mange vaske i vaskehal til
reparationer af både læder- og stofsæder.
Han renser bilerne for flyverust og asfaltstænk, pudser, vokser og polerer.
Skal det være ekstra godt, tilbyder Christoffer keramisk coating af hele bilen,
og det beskytter bilens lak i op til 18 måneder mod syrenedfald, skader efter
fugleklatter og ridser.
Bilen indvendig kan også få en overhaling, så den fremtræder næsten som
ny, og Christoffer fortæller, at han også imprægnerer sæder i helt nye biler,
så de ikke skades af at få spildt is eller andet på sig. Også sæder med revner
eller huller op til en 5-krones størrelse reparerer han både i stof og læder.
Og det gør han på både gamle, ældre eller helt nye biler for både private
kunder og for en del af de mange bilfirmaer i Hjørring og omegn.
Læs mere om firmaet og dets tilbud på hjemmesiden www.simonicarcare.dk,
og kontakt Christoffer for at få et tilbud på lige det, du har brug for og lyst til
at få lavet ved din bil. Selv om han godt kan give vejledende priser, så er det
nødvendigt for ham at se standen på den bil, der skal have behandling for at
give en individuel vurdering ud fra det, kunden forventer. Det tager alt fra 4-5
timer til 20 timer at ordne en bil, afhængig af hvad der skal laves.
Christoffer er født og
opvokset i Øster Brønderslev. Han bor nu på Hallundvej 283 sammen med
sin kone, Sofie Skov, og
deres søn, William, på 3 år.
De har netop sat huset til
salg, fordi de gerne vil flytte
til Øster Brønderslev for at
komme tættere på skole og
foreningsliv.
Lokalbladet nr. 102
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ØBI
Den nye formand
Efter 11 år i hovedbestyrelsen og
5 år af dem som formand ønskede
Cecilie Wacher Matthiasen at
trække sig som formand. Cecilie har
gjort et stort stykke frivilligt arbejde
i ØBI både i medgang og modgang.
Det skal hun have en stor tak for,
og hun ønskes alt held og lykke
fremadrettet.
Grundet Corona var ØBI udfordret
i at afholde den årlige generalforsamling. Den blev først afholdt midt
i juni, hvor det var muligt at lave en
fysisk generalforsamling, hvor vi fik
sagt farvel og på gensyn til Cecilie
og velkommen til ØBIs nye formand
(jeg) Mikkel W.F. Himmelstrup.
Hvem er Mikkel W.F. Himmelstrup?
– Alder 32. Flyttede på Gråstenvej
7 i 2015 med min kone, Louise. Jeg
har haft tilknytning til byen siden
2009. Her bor vi sammen med vores
to børn, Astrid på 8 år og Oliver
på 4 år. I dagligdagen arbejder jeg
inden for entreprenørbranchen og
bruger min fritid på familie, venner,
jagt, fiskeri og frivilligt arbejde i div.
foreninger. Min tilknytning til ØBI
startede i 2019 som fast spinninginstruktør i ØBI Fitness, og samme
år blev jeg valgt ind i fitnessbestyrelsen som formand. I år valgte jeg
at stille op som kandidat til den nye
formandspost og blev valgt ind, fordi
jeg mener, jeg kan give foreningen
ny energi og skabe en god udvikling
i foreningen.
Mine visioner og fremtiden i ØBI
Frivillighed og samarbejde. ØBI
er en idrætsforening, der bygger
på frivillighed og at være en aktiv
medspiller i vores lokalsamfund her
i Øster Brønderslev. Vi vil skabe
rammer for et socialt fællesskab for
alle aldersgrupper indenfor sportslige aktiviteter.
De værdier jeg vil forsøge at give
foreningen, er:
• Fællesskab & klub-ånd
• Respekt & fairplay
• Engagerede trænere/hjælpetrænere og holdledere
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• Opbakning fra forældrene
• Åbenhed
• En idrætsforening i udvikling
En idrætsforening er en holdsport
– netop derfor er fællesskab og
ansvar overfor hinanden en vigtig
brik. Vi er afhængig af hinanden og
en del af et stort fællesskab. ”Ingen spillere kan vinde kampen på
egen hånd”, det har derfor en stor
betydning, at der skabes et miljø,
der understøtter og fremelsker fællesskab og sammenhold. Vi bidrager
alle – store som små til ØBI´s sammenhold.
”Vores hold spiller selvfølgelig for
at vinde” – men også for at have
det SJOVT og UDVIKLE sig. Derfor
behandles medspiller så vel som
modspiller med respekt, så alle får
en god oplevelse. Jeg forventer god
opførsel af både spillere og trænere,
forældre og tilskuere. Der tolereres
ikke mobning og chikane.
Et engageret trænerteam omkring
holdene er en forudsætning for, at
det er sjovt og udviklende for deltagerne. For at fastholde de dygtige
trænere og rekruttere nye tilbydes
de inspiration og videreuddannelse
gennem god oplæring og diverse
kurser.
Forældreopbakning og en positiv
tilgang til ØBI vil være en vigtig del
for børnenes glæde på holdene.
Jeg ønsker at opbygge og fastholde
nogle rammer, der gør, at alle forældre føler sig velkomne bl.a. ved en
god kontakt til træner, bestyrelse
og forældre imellem. At skabe godt
informationsniveau og et positivt
samvær i klubben sammen med
børnene.
Åbenhed, undren eller utilfredshed
vil jeg gerne opfordre til, at man går
til træneren eller til en person fra
bestyrelsen. Det er min holdning,
at åbenhed og dialog virker fremmende for et godt samarbejde.
Der vil være et fælles mål i ØBI,
at det skal være sjovt at komme i
vores idrætsforening. Det gælder,
uanset om man er ung eller gammel, og uanset om man er nybegyn-

der eller rutineret. Der sigtes mod at
tilgodese alle niveauer og talenter
og skabe gode rammer for hele
spektret af børn, unge og ældre, der
har lyst til at være hos os.
I foreningens fremtid skal der være
plads til mange mennesker – for
vi lever længere, og vi investerer i
vores egen sundhed. Sundhed er
helt klart en af de store vedvarende
megatrends, og derfor ser jeg fremtiden som overordnet lys for vores
forening og vores aktive fællesskaber. Derfor tror jeg, der skal tænkes
på et ”bedre foreningsliv”. Danskerne vil i fremtiden nødvendigvis
ikke efterspørge mere foreningsliv,
men det er mere vigtigt, at de møder
tilbud og aktiviteter af høj kvalitet,
som har betydning for lige netop
dem. Fremtidens fællesskaber skal
have fokus på, hvad foreningen kan
give den enkelte.
Øster Brønderslev Idrætsforening
har i dag et stort udvalg af aktiviteter. Hvor vi kan tilbyde mange
forskellige sportsgrene: Fodbold,
håndbold, gymnastik, esport, crossdance, yoga, spinning, badminton,
fitness og krolf. Se meget mere på
vores hjemmeside: www.oebi.dk
eller følg os på Facebook: Øster
Brønderslev Idrætsforening.
Venlig Hilsen formand ØBI
Mikkel W.F. Himmelstrup
Email.: mikkelweisoebi@Gmail.com

Nye net bag mål

Så har ØBI fodbold fået sat net op i de lange stolper
ud mod vejen ned til Østsidehallen. Net og stolper er
delvist betalt af Ø. Brønderslev Sparekassefond, og
sidste del er betalt af ØBI.
Ideen med nettene er at forhindre boldene i at løbe
over vejen og dermed undgå at uforsigtige spillere
bliver ramt af køretøjer, når de skynder sig at hente
bolden igen.
Stolperne er fabrikeret af Per Christensen og nettet
af vodbinder i Hirtshals. Det hele er sat op af frivillige
ØBI’ere og venner af klubben. Flot arbejde!
Tex

Nyt lys over ØBI Fodbold

Der arbejdes på højtryk af Brønderslev El-Teknik A/S med at montere de nye LED Lamper på vores træningsbane.
Det nye lys skulle gerne kunne yde så meget mere, at banen kan godkendes til aften kampe, så klubben kan spare
penge på at skulle leje sig ind i andre klubber for at afvikle sene kampe.
De gamle lamper var efterhånden så slidte og lyset så svagt, at det ikke var altid, at klubbens daværende veteranfodboldhold kunne finde banen i efterårsmørket, også selv om lyset var tændt.
Svend Jensen fra Brønderslev El-Teknik fortæller til Lokalbladet, at de gamle halogenlys på træningsbanen var så
gamle, at der ikke lovligt kunne fremskaffes reservedele til dem i EU, så et skifte til de mere lysstærke og samtidigt
sparsomme LED lys var absolut tiltrængt.
Derfor var det en glædens dag i ØBI Fodbold, da vi fik svar på vores fondsansøgning til Norlys Vækstpulje, de havde
bevilliget os hele beløbet på 91.500 kr til ny LED-belysning på banen og opdatering af styretavler ud fra tilbuddet fra
Brønderslev El-Teknik A/S.
Nu er anlægget snart færdiginstalleret og for en gangs skyld, ser vi frem mod de mørke efterårsdage med træning i
LED-lysets skær! En stor tak til Norlys Vækstfond fra ØBI Fodbold!
Henrik Tex

Renovering af multibane og tennisbane

Vi er nogle stykker, der har gået og set
på de sølle tilstande, som disse to baner
er i, og vi blev enige om at gøre noget
ved det, således at klubbens medlemmer kunne bruge multibanen igen, og vi
på sigt måske kunne få gang i en aktiv
tennisafdeling igen som tidligere, hvor
banerne blev anlagt.
At det var dyre sager sådanne kunstbaner, vidste vi egentligt godt, men at det
er SÅ dyrt at renovere to baner, var vi
Dronefoto: Jakob Frejlev
ikke klar over. Vi kontaktede det nordjyske selskab, WGS – Wellness Group
i Frederikshavn og fik fat i Projektleder Bo Jensen, der kom på besøg i Øster Brønderslev en eftermiddag for selv at
vurdere banerne.
Vi fik efterfølgende to tilbud tilsendt.
Tilbud 1 på knap 248.750 kr. var for rensning af tennisbanen, mens multibanen, der er i væsentlig dårligere fatning,
skulle sendes til såkaldt re-match i Herning. Tilbuddet indeholdt også opsætning af de manglende 39 m trådhegn ved
multibanen. Alt i alt ender tilbud 1 på 310.749 kr. inkl. moms.
Tilbud 2 er samme tur, men med med re-match af begge baner, så der blev prisen 386.999 kr. inkl. moms. Vi skulle i
begge tilbud selv fjerne hegnet omkring multibanen, hvilket havde en skønnet værdi af ca. 10.000 kr. Det er selvfølgelig rigtig mange penge, vi snakker om, og ikke en sum ØBI har til at ligge og rode i pengekassen, så det er først og
fremmest penge, vi søger hos de mange nordjyske fonde.
I øjeblikket har vi 2 kunstbaner, der er i meget dårlig form og meget lidt brugt. Det ville være glædeligt, at de kom i
brug igen, og at man atter kunne sende medlemmerne ud og spille fodbold/håndbold på multibanen og atter få gang i
tennissporten under ØBI flaget og det hele med ordentlige baneforhold. Derfor har vi valgt at bruge tiden på projektet
og følge det til dørs, så nu krydser vi fingre for, at nogen af de ansøgte fonde vil hjælpe os økonomisk.
Med sportslig hilsen
Lars Juul Storgaard & Henrik Dahl Nielsen
Lokalbladet nr. 102
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ØBI Gymnastik
Vi skal være gode til de små børn.
Sidste år gik ØBI Gymnastik fra
ét til to børnehold plus et par nye
redskaber i løbet af efteråret takket
været et tilskud fra Øster Brønderslev Sparekasses Fond. Nu er
ambitionen at få nogle flere frivillige involveret i ØBI gymnastik og
forhåbentlig få flere hold til sæsonen
2021/2022. To hold er på plads,
men vi har fundet en haltid mere til
et tredje hold, hvis vi kan finde de
frivillige til det. De sidste par år har
båret præg af en enkelt persons
interesse for at for at starte børnehold. Dette blev også baggrunden
for søgning af DGI Nordjyllands
pulje ”200.000 kr. til børn og unge”
lige før sommerferien 2021:
Idé
At skabe et solidt fundament for
tilbud om børnegymnastik lokalt i
Øster Brønderslev, da de 1-2 hold,
der historisk har været, har været
afhængig af én person, som tilfældigvis havde børn i alderen og har
drevet det hele. Målet er ikke at
have børnehold til alle aldre, men
at blive gode til de små børn og
sikre samarbejde med Brønderslev
Gymnastikforening om at kunne
fortsætte på ældre hold hos dem.

bedre faciliteter for de større børn.
ØBI skal ikke være en konkurrent
til BGF, men en samarbejdspartner hvor vi sammen får flere børn
gjort interesseret i gymnastik og
sikrer flere medlemmer til begge
foreninger gennem et tættere samarbejde.
DGI Nordjylland modtog 51 ansøgninger til puljen for mere end
1.000.000 kr. Vi var så heldige at
være én ud af 21 ansøgninger, der
fik tildelt helt eller delvist de penge,
der blev søgt om. Vi fik 15.000 kr.
ud af de 45.000 vi havde søgt, hvor
fokus bliver på kurser og rekruttering af instruktører, markedsføring og
træningsdag. Vi planlægger blandt
andet en fælles instruktørdag til DGI
Nordjyllands Inspirationsdag 2021 i
september for at ryste instruktørerne
sammen og kickstarte sæsonen.
Se mere om holdene nedenfor, og
læs mere på ØBI’s hjemmeside
www.oebi.dk under Gymnastik.
Opstart uge 35:
Forældre/barn hold 1,5 - 3 år
lørdag kl. 9.00-10.00
Instruktører: Natascha Jensen,
Anne Katrine Tved

Målsætning
At have tre børnehold (forældre/
barn, 3-5 år og 0-2 klasse) drevet af
en bred gruppe af tilknyttede frivillige instruktører for at eliminere sårbarhed og sikre kontinuitet, således
at flere børn i Øster Brønderslev kan
gå til gymnastik. For at få flere børn
med på holdene, vil vi som noget
nyt i samarbejde med børnehave og
skole sikre ledsagelse til hallen på
de store hold. Det vil gøre det nemmere for en familie at få børnene til
en fritidsaktivitet i en travl hverdag.
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Vi søgte penge til nye instruktører
til kurser, tiltrækning af flere børn til
hold gennem markedsføring, nye
redskaber og til evt. leje af Brønderslev Gymnastikforenings (BGF)
faciliteter til at lave en træningsdag
med holdene i den større gymnastikforening og prøve airtrack,
springgrav mv og dermed skabe
link og interesse til at fortsætte sin
gymnastikrejse i deres forening med
Lokalbladet nr. 102

Holdet er et forældre/barn hold målrettet til de 1,5 - 3-årige hvor mor
og/eller far deltager sammen med
barnet. Læs mere om holdet her:
www.oebi.dk
Spørgsmål til holdet kontakt: natascha.mbj@gmail.com

Børnehold Spilopper 3 - 5 år onsdag kl. 16.15-17.15
Instruktører: Gitte Søllingvraa Madsen, Rikke A. Mikkelsen; Hjælpeinstruktører: Astrid Toft Gade, (Thilde
som er med på billedet, har desværre måtte melde fra igen)

Spilopholdet er et hold for børn
3-5-årige uden forældre. Vi har
netop planlagt en ekstra udflugtstræning lørdag 9. oktober i samarbejde med Brønderslev Gymnastikforening, hvor vi skal træne i deres
faciliteter sammen med nogle af
deres instruktører. Læs mere om
holdet her: www.oebi.dk. Spørgsmål
til holdet kontakt: gittesoellingvraa@
gmail.com
Børnehold 0.- 2. klasse
Vi har en fået en ledig haltid, men
har i skrivende stund ingen instruktører, så tag kontakt til gittesoellingvraa@gmail.com, hvis du er interesseret i at være med til at skabe
et lokalt tilbud til børnene i denne
aldersgruppe. Det kan være forældre til aldersgruppen og/eller unge,
der selv er gymnaster, evt lige kommet hjem fra efterskole og ønsker at
blive uddannet gymnastikinstruktør
og få mere ansvar og erfaring med
planlægning og ledelse af et gymnastikhold. Vi står i foreningen klar
til at guide dig med kurser, opstart
og af planlægning af træning.
Ud over børnegymnastik tilbyder
ØBI blandt andet herregymnastik,
damegymnastik 60+, CrossDance,
yoga mm.
Se mere på ØBI’s hjemmeside
under henholdsvis Gymnastik og
Fitness.

Badminton

Så er der åbnet for tilmelding til de
forskellige badmintonbaner igennem
ØBI.dk for sæsonen 2021/22.
Det sker som sidste år efter først-tilmølle-princippet, og efter tilmelding
på banen bliver denne efterfølgende
anført som “Optaget”.
Det er blot én person, som skal
tilmelde sig, hvorefter det er muligt
at få tre andre medspillere anført på
banen.
Fremgangsmåde for tilmelding:
Gå til “oebi.dk”
Hold markøren over “Sportsgrene”
Klik på “Badminton”
Tilmeld dig den ledige bane som
ønskes.
(Før tilmelding skal man have
oprettet en bruger i Conventus)
Prisen for en badminton bane én
time, én gang om ugen enten mandag eller onsdag er 2.000 kr.
Man kan i alt få fire personer
tilknyttet en bane, hvor der altid
mindst skal være én af disse fire
personer. Det vil sige, at man kan
have “gæste spillere” med, hvis man
lyster. Der skal blot altid være én af
“hovedspillerne”.
Vi ser frem til at møde jer med åbne
arme, og skulle dette give anledning
til spørgsmål, er man velkommen til
at kontakt Tim Toldbod 8171 0974
fra hovedbestyrelsen.
Mvh.
ØBI Hovedbestyrelse

Esport

BREAKING!! Til den nye sæson har BrundurEast
udvidet trænerstaben.
Det er Frederik Bang Svendsen aka D1DRIK, der
har lovet at give en hånd med. Frederik har tidligere
selv spillet i Brundur East, og efter et efterskoleophold er han nu klar til at lære fra sig. Frederik er
level 10 på Faceit og Global i MM. Så der skulle
være en chance for at lære et par tricks.
Tilmelding kan skre her:
https://www.oebi.dk/E-sport

Lokalbladet nr. 102
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Hallund Jagtforening
Foreningens
generalforsamling
Den skulle være afholdt 2. februar
2021, men blev afholdt 18. maj.
Per Jørgensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Herefter gennemgik Per dagsordenen.
Flemming aflagde beretning om
foreningens virke for året 2020.
Beretningen blev godkendt.
Steffen gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Den nye bestyrelse blev: Flemming
Bolmgren, Søren Munkholt, Casper
Østergaard Hansen, Tommy Pedersen og Steffen Hessellund.
Suppleanter blev: Marie Nørgaard
Kristensen og Jonas Munkholt.
Revisor blev: Peter Andersens Carl
Christian Christensen.
Revisorsuppleant blev: Per Jørgensen.
Bestyrelsen gik straks i gang med
planlægningen for kommende aktiviteter, og aktivitetsoversigten kom til
at se således ud:

Aktiviteter

Før dette blad er udkommet,
har foreningen afholdt en række
flugtskydninger i august.
Lørdag 9. oktober kl. 8:30: Fællesjagt. Mødested Skarnvad.
Søndag 7. november kl. 8:30:
Fællesjagt. Mødested Skarnvad.
Lørdag 27. november kl. 9:00:
Fællesjagt. Mødested Skarnvad
Lørdag 18. december kl. 9:00:
Fællesjagt. Mødested Skarnvad.
Søndag 8. januar kl. 9:00: Fællesjagt. Mødested Skarnvad.
Tirsdag 1 februar. kl. 19.00:
Generalforsamling i Klubhuset på
Søndersig.
Her billede fra onsdag 11. august
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Ny invasiv art fundet
i Hulknøse Plantage
Der er nu konstateret en ny art i
Hulknøse Plantage - det såkaldte
skovsvin. Invasive arter er generelt
kendetegnet ved, at de ikke hører
naturligt hjemme i dansk kultur.
De arter, Danmarks Jægerforbund
har fokus på i øjeblikket, er mårhund, mink og vaskebjørn.

For disse arter er jægernes regulering et vigtigt led i bekæmpelsen, og
i Jægerforbundet arbejdes der for,

at jægerne fanger og nedlægger så
mange invasive arter/individer som
muligt.
Ifølge Vildtskadebekendtgørelsens
§8 kan jægerne regulere mink samt
alle arter på EU-listen, herunder
mårhund, vaskebjørn og nilgås, året
rundt.
Jagtforeningen vil derfor anmode
om at få skovsvinet på listen.
Skovsvinets efterladenskaber er nu
fjernet ved kommunal indsats.
Flemming Bolmgren

Gl. Buurholt klar med økologisk
mel fra egen mobil mølle
Der har været travlt i værkstedet på
Gl. Buurholt i det seneste års tid,
og efter mange måneders anstrengelser kunne champagnepropperne
endelig springe i januar. Her kom
der nemlig mel ud af den 17 meter
lange mobile mølle med stenkværn.
Gl. Buurholts mølle er den eneste af
slagsen i Danmark og maler økologisk mel af gamle kornsorter.
Melet bliver pakket i poser af 2
kg, 5 kg og 10 kg og er trykt med
eget logo inspireret af et gammelt
smykke fra vikingetiden fundet på
marken vest for Gl. Buurholt tidligere på året.
Gl. Buurholts mel sælges til bageentusiaster, der vil have dansk,
lokalt produceret og økologisk mel
til deres bagværk. Flere surdejsbagerier har også fået smag for
det gode mel fra Vendsyssel. Hvis
man kommer en tur til Århus C hos
Und Butter eller Aalborg Vestby hos
BreadByKaerup kan man finde surdejsbrød bagt med 100 % økologisk
dansk mel fra Gl. Buurholt som en
fast del af sortimentet.

Kokken Michelle har Michelin restauranten Møf i Aarhus.
Michelle fortæller her til en landbrugskanal, han er vild med konceptet med
at den fødevaregodkendte mobile mølle laver mel tæt på hans restaurant.

Der er mulighed for at købe mel af
vårhvede, emmer, ølandshvede,
dalarhvede, spelt og rug samt
hele kerner til maling af mel i egen
melkværn. Sortimentet afhænger af
høsten og kan købes på webshoppen www.herregården.dk og på lager efter aftale. Meget snart vil man
også kunne købe melet hos den
lokale Spar i Øster Brønderslev.
Ønsker man at købe mel fra lageret,
kan man kontakte Astrid@buurholt.
dk og lave en aftale.
Det er muligt at følge med i livet på
Gl. Buurholt på instagramprofilen
@herre_gaarden.
Her kan man finde inspiration i
opslag og billeder og følge med i de
seneste trends inden for surdejsbageri.

Astrid Witt i køkkenet – denne gang surdejs burgerboller
Lokalbladet nr. 102
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Gade
Kongsgårdens kolonihaver

Barn af Vendsyssel
2021

Det er kommet Lokalbladet for øre,
at en af bidragsyderne til årets
udgave af bogen “Barn af Vendsyssel” er Jens Ringberg, der er født og
opvokset i Øster Brønderslev.

Havemændene (fra venstre): Hasse Tønning, Henning Jørgensen,
Knud Erik “Fuzzy” Sørensen, Jens Poulsen og Erik Ringberg.
Lige nord for Kongsgården, der ligger på hjørnet af Hallundvej og Snabhedevej, har ejeren af gården, Erik Ringberg, opdelt et stykke jord i 5 jordlodder.
Her dyrker 5 lokale mænd hvert sit stykke jord på hver deres måde. Mændene er Erik Ringberg selv samt Hasse Tønning, Henning Jørgensen, Jens
Poulsen og Knud Erik “Fuzzy” Sørensen. De har i nogle år haft et rigtigt hyggeligt fællesskab med erfaringsudveksling, godmodigt drilleri og et element
af konkurrence om at gøre havearbejdet bedst og om f.eks. at avle de mest
ormefri gulerødder og de største rødbeder.

Han er i dag journalist og politisk
ekspert på DR. I sin artikel fortæller
han især om sin opvækst i byen, om
livet i ØBI og om betydningen af det
for hans videre liv - og om at være
superfan af AaB.

Jeg har hørt et par koner omtale gruppen som en slags loge, og de hører
også til de relativt få, der har fået adgang til Erik Ringbergs “Hall Of Fame”.
Det hedder det lille kontor i en af længerne, fordi det er fyldt med billeder af
internationale notabiliteter fotograferet sammen med husets mest kendte
søn, Jens Ringberg, der er journalist og politisk ekspert på DR.
Konkurrenceelementet i de 5 havedyrkeres gode fællesskab førte til, at jeg
som neutral person var Lokalbladets udsendte dommer i en bedømmelse
midt i august af de 5 dyrkeres produkter. Bedømmelsen og kåringen af de
bedste produkter og den bedste have blev fulgt af grillpølser og lidt at drikke.
Resultatet af konkurrencen 2021 blev:
Henning fik ros for sine flotte, røde grønkål og for sine solsikker.
Knud Erik “Fuzzy” fik ros for de bedst passede porrer.
Jens fik ros for de pæneste grønkål og de tykkeste porrer.
Erik fik ros for sin vendelbohave (Den med flest grønkål i).
Hasse fik ros for at være den bedste kartoffelavler og for sine forårsløg i
august.
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Jeg blev afkrævet en overordnet vinder, og her kårede jeg Erik Ringberg for
skabe mulighed for haverne, for at gøre projektet til et hyggeligt sted for alle
og for sine gode råd til de øvrige avlere.
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet nr. 102

De nye byggegrunde

Den eksakte dato fra entreprenøren
ligger ikke helt fast endnu, men
byggemodningen på Søndergårds
jord er planlagt til 1. halvdel af
september med aflevering inden
årsskiftet.
Der er endnu ikke noget nyt om
navnet på udstykningen, priserne
på grundene eller tidspunkt for start
på salget.

spejlet VELKOMMEN TIL
Rosenlundsvej 8

Her boede Mona og Claus Dahl i over 30 år. De er flyttet til Fasanvej i Brønderslev, da
de 1. april solgte huset til en lokal pige og hendes kæreste.
Mette Moselund (28) og Peter Riis Klæstrup (26) er flyttet ind i huset uden at renovere,
da huset for kort tid siden var sat i stand og er meget velholdt. Mette og Peter kommer
fra en lejlighed i Stokbrogade og er nu meget glade for den meget plads omkring dem.
De blev 14. juli forældre til en lille fin pige, der skal hedde Johanne Riis Moselund.
Johanne tager selvfølgelig alt opmærksomheden, og der er flittige besøg af bedsteforældre.

Elmevej 24

Mette er selvfølgelig på barsel, men er ellers ansat hos Toldstyrelsen i Aalborg, hvor
hun er kontorassistent med speciale i offentlig administration. Hun drømmer dog om
på sigt at blive hundefører hos Toldstyrelsen. Mette er opvokset på Nibstrupvej i Øster
Brønderslev og har spillet meget håndbold i ØBI. Peter har været lærervikar på Søndergade Skole, men er i november 2020 blevet fastansat og underviser i dansk og
matematik.

John Quitzau Madsen (42)
har købt huset på Elmevej.
John kommer oprindeligt fra
Sønderjylland og flyttede til
Aalborg i 2000. Han har efter
forskellige jobs udlært sig
Her flyttede Ida Koch Jakobsen og Mikkel Ilkjær ind i juli 2020. Ida er gymnasielærer på
som industrielektriker.
Nørresundby Gymnasium og Mikkel er officer i Hæren. I marts kom der en ny beboer
John har overtaget huset
på matriklen i form af deres søn, Anton. Hele familien glæder sig til at blive en del at
1. august og har kun malet
lokalsamfundet.
lidt. Han har ikke rigtig
nogle sportsinteresser, men
rejser gerne til Asien, og især Her er Mette og Kim Andersen flytter ind med deres lille dreng, Viggo, på 9 måneder.
Vietnam har hans opmærk- Mette på 27 år kommer oprindeligt fra Hjørringområdet og skal til september igen i
somhed. Det varme klima og gang med at læse Organisatorisk Læring på Aalborg Universitet efter et års barsel.
den venlige befolkning er helt Kim er 34 år og kommer oprindeligt fra Hirtshals. Han arbejder til daglig som elingeniør
hos Oluf Jørgensen, der har afdeling i Aalborg. De har de sidste 8 år boet i Hjørring,
fantastisk.
Aalborg, Horsens og senest Aalborg igen. Her begyndte de at kigge efter hus på den
Han arbejder hos Elektro“rigtige side” af Limfjorden, hvor de hurtigt forelskede sig i ØB og ikke mindst i huset for
gruppen på Maltvej i
enden af Bålhøj. De har over sommeren selv været i gang med en større renovering af
Brønderslev. John hygger sig
huset og er efterhånden kommet på plads, selv om der stadig er lang vej tilbage med
i fritiden med sin kat, men
de sidste tilretninger. De er faldet godt til i byen og nyder den ro, der er i ØB, hvor de
har ingen planer om starte
også glæder sig over, at deres søn kan vokse op i dejlige omgivelser.
op på fodbold eller lignende.

Dalgårdsvej 23
Bålhøj 32

Poldervej 10

1. august overtog Fie Hartmann Pedersen (30) huset
på Poldervej.
Hun er uddannet sygeplejerske og arbejder på opvågningen på Aalborg Sygehus. Fie
er oprindelig fra Gistrup og
kiggede efter et hus, der var
i kort afstand til Aalborg og
var til at betale, så det blev
Poldervej.
Hun kender ikke så mange
endnu. Men hun går lange
ture med sin 3 år gamle
samojedetæve, Penny, som
er en stor del af hendes liv.
Den er også med på vandreture, som gerne går til Norge
med rygsæk.
Fie har ikke renoveret på
huset, men kun malet da
huset er blevet totalrenoveret
af den tidligere ejer Jesper
Voigt.

Ny kommunal dagplejer på Danserhøj 6

Brønderslev Kommune har ansat Kim Sloth som ny dagplejer. Historien omkring
ansættelsen er lidt spøjs, for da Kims samlever Anita, som også er dagplejer, havde
rutinemæssigt tilsyn, legede Kim med de små ude i haven.
Da han kom ind, spurgte den tilsynsførende, om ikke det var noget at søge job som
dagplejer. Kim som har en baggrund som murer og bygningskonstruktør, syntes måske
ikke det lå lige til højre benet, men det satte nogle tanker i gang. Ugen efter ringede
den tilsynsførende igen og spurgte, om han havde tænkt, og Kim takkede ja til en jobsamtale 23. juni. Samtalen skulle egentlig være til en vikarstilling, men da en dagplejer
lige er gået på pension, og en anden havde sagt op, var der behov for en fuldtidsstilling.
24. juni blev han så fuldtidsansat, og han er blevet tildelt 4 små børn, så sammen med
Anita har de 8 børn. Efter han har startet det nye job, er de begge enige om, at der er
god synergi i at være 2 dagplejere, da de selvfølgelig hjælper hinanden. Kim er glad for
sit nye job, der selvfølgelig er noget helt andet end at virke på en byggeplads. Han er
især glad for, at han arbejder hjemmefra og har mere faste arbejdstider.
Da han arbejdede i Skagen som byggeleder, kørte han hjemmefra kl. 5.30 og var ikke
hjemme igen før 18.30. Arbejdet som byggeleder var selvfølgelig også belastende på
andre måder end lange arbejdstider med stort ansvar.
Nu er ansvaret bare en anden slags ansvar, hvor man passer byens mindste borgere.
Kim har i hele sit liv været en del af byen og har været meget aktiv i forbindelse med
Borgerforeningen, Bålhøj Festival og også motionscentret.
Han blev udlært murer i 1990 og har senere efteruddannet sig til bygnings-konstruktør,
men har nu skiftet til et helt andet fag.
Lokalbladet nr. 102
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I Lada mod Nordkap
I 2020 skulle Michael Baasch,
Engvej, sammen med sine sønner, Flemming og Sebastian, have
gennemført verdens største roadtrip for skodbiler, ”Mongol Rally”
– 10.000 km fra Storbritannien via
Mongoliet til slutpunktet i Ulan-Ude i
Rusland. Formålet er at samle ind til
velgørende formål.
Pga. Corona blev det udsat til 2021,
som så igen er udsat til 2022. Det
er svært, når man nu har sat næsen
op efter en ”skør og spændende”
oplevelse, og den så bliver udsat
igen og igen. Derfor besluttede
Michael og hans to sønner, Flemming og Sebastian, at planlægge en
tur til Nordkap i stedet (så er bil og
mandskab også afprøvet til Mongol
Rally 2022).
De fortæller selv sådan:
Med højt humør og telt på taget,
grej og mad til mindst 14 dage (bl.a.
ekstra vand og olie til bilen, Olga),
drager vi af sted 3. maj 2021 kl. 11
for at tage færgen til Sverige, hvor vi
kan komme ind på trods af Corona.
Det er på det tidspunkt uvist, om
vi må komme ind i Norge, men det
tager vi med ophøjet ro - vi vil tage
problemerne, som de opstår.
Allerede på 1. dag får vi problemer med, at køleren lækker
vand – og det er ret meget, så
1. nat i Sverige klunser vi fra en
affaldscontainer på en kirkegård,
hvor vi får hjælp af en svensker,
Johan, der har noget vulkaniserende bånd, og det hjælper gevaldigt på problemet med den utætte
køler.
Så vi fortsætter stille og roligt
nordpå og tilbagelægger mange
hundrede kilometer dagligt - som
regel i 3. gear, men vi må indimellem ned i 1. og 2. gear.
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Vi sover alle tre i det lille telt, der
er monteret på taget af Olga. Vi
har mad med til alle dage - Jaka
dåsemad: hakkebøffer, boller i
karry, forloren skildpadde osv., så
den lille bil er tæt pakket. Eneste
tilkøb er lidt øl, som må købes på
Systembolaget.
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Sebastian, Flemming og Michael (manden længst til højre, er Michaels bror,
der ”kun” kloger sig. Han deltager ikke i turen).
Der er morgener, der er så
kolde, at vi først spiser morgenmad på vej i bilen.
Olga har et mangelfuldt
varmeanlæg, så den, der
sidder på bagsædet, må
pakke sig ind i overtøj, puder,
tæpper og sovepose for ikke
at fryse.

Vi får lavet os et lille fortelt af en
presenning, så vi kan komme lidt
i læ for frost og kulde. Og vi må
forvarme gasflaskerne på kartoffelgryden for at få mere varme til
gasbrænderne. Vi er ikke så langt
oppe i Sverige, før det bliver frost,
og søerne er frosset til, men på
trods af det er det en stor oplevelse. Olga viser sig undervejs at
have småproblemer, bl.a. luftindtag
til filteret, så det måtte Sebastian
reparere.
8 dage efter afgang fra Ø.B. og med
max. 85 km/t - op til 12 timer om
dagen, er vi ved grænsen til Norge,
hvor vi er i kontakt med en tolder,
der mener, at vi bare kan fortsætte
ind i Norge, til vi møder politiet, og
så må de jo bestemme, om vi må
fortsætte eller ej. Da vi har kørt lidt
og endnu ikke har mødt noget politi,
vender vi om, for ikke at risikere
at komme i corona-karantæne. Vi
beslutter derfor at køre til Stockholm. Det er kun Michael og Sebastian, der vil vende om, hvorefter
Flemming siger, ”I skulle tage at
spise noget sne, så I kan få is i maven, I tøsedrenge”. Men beslutningen er taget, og efter tre dage når vi
til Stockholm, og vi belønner os selv
og hinanden med et hotel-ophold,
en god seng, et bad og noget godt
mad.

Mandskabet og Olga har holdt distancen, der er dog fyldt meget vand
på under turen, og vi er kommet
til Danmark. MEN da vi morgenen
efter skal starte Olga, er hun død!
Der må en ny motor til, men så er
hun også ”up to date” til Mongol
Rally 2022.
Som far føler jeg mig meget privilegeret over, at mine 2 drenge vil
ofre så meget tid og tage denne tur
sammen med mig.
Michael Baasch

Undervejs gør vi holdt på nogle
meget smukke steder, og nyder
udsigten og stilheden (efter en lang
dag i larmende Olga).

Flere billeder kan ses på facebook:
team baasch mongol rally 2020
Eller https://team-baasch.com

Da turen efter ophold i Stockholm
skal fortsætte hjemad, begynder det
virkeligt at gå galt for Olga. Hun koger konstant, og der er store lækager på kølesystemet. Med hjælp fra
lokale og en god portion kreativitet
bliver Olga repareret med gamle sodavandsdåser og div. værktøj fundet
i containere. Det betyder, at vi kan
fortsætte ved at fylde ca. 3 liter vand
på bilen for hver 30 km.
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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)
Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (98 82 19 83)

KIRKE

Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Jens Staghøj Liisberg
(98 81 10 25)

SERVICE
OG FORSYNING

Landsbygruppen
Gitte Christiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com

Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (20 20 70 30)
Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)

Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (30 57 12 76)

Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)

Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(23 31 06 28)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Anette Vest (20 97 11 04)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (98 81 14 00)
am@oeb-vandvaerk.dk

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,
Mikkel Weis Fogh (4118 4401)
Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
(40 99 83 41)
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Østsidehallen,
Anders Jensen (30 49 30 63)
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Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Bjørn Klitgård Christensen
(40 10 98 97)

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)

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)

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
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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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Aktiviteter

Onsdag 8. september kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet. (se side 29)
Lørdag 11. september kl. 10:
Dåbsgudstjeneste i Ø. Brønderslev
Tirsdag 14. september kl. 19:
Fællessang – der indøves salmer/
sange i Samlingshuset eller Øster
Brønderslev kirke. (se side 25)
Torsdag 23. september kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet. (se side 29)
Søndag 26. september kl. 10.30:
Høstgudstjeneste i Hallund kirke
Søndag 26. september kl. 17:
Høstgudstjeneste i Ø. Brønderslev
Tirsdag 28. september kl. 14:
Hyggeklubben arrangerer underholdning med Mølleband med unge
fra Møllehuset. (Se side 25)
Fredag 1. oktober kl. 18:
Ølsmagning i Hallund
Mandag 4. oktober kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.
Tirsdag 5. oktober kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset.
(se side 25)
Onsdag 6. oktober kl. 19:
Opstart af præmiewhist i Hallund

(Med forbehold for coronaændringer)

Onsdag 6. oktober kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet. (se side 29)
Lørdag 9. oktober kl. 8.30:
Hallund Jagtforening har fællesjagt.
Mødested Skarnvad

Mandag 11. oktober kl. 19:
Bogcafé i Samlingshuset
v/Per Drustrup Larsen. Arr.: Event
Samlingshus. (se side 28)
Torsdag 21. oktober kl. 19-22
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet. (se side 29)
Tirsdag 26. oktober kl. 14:
Hyggeklubben: ”De to søstre” underholder i Samlingshuset med harmonika- og klaverspil. (se side 25)
Onsdag 27. oktober kl. 19:
Koncertforedrag – “Toner af guld” i
Samlingshuset. (se side 25)
Lørdag 30. oktober:
Høstfest i Østsidehallen. (se s.10)
Mandag 1. november kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.
Onsdag 3. november kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet. (se side 29)
Torsdag 4. november kl. 17:
Pizzagudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke (se side 26)
Fredag 5. november kl. 18:
Vildtaften i Samlingshuset.Arr.:
Event Samlingshus. (se side 28)

Tirsdag 9. november kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset. Arr.:
Menighedsrådene. (se side 25)
Lørdag 13. november kl. 10:
Dåbsgudstjeneste i Ø. Brønderslev.
Tirsdag 16. november:
Kommunal- og Regionsrådsvalg
samt Ældrerådsvalg
Torsdag 25. november kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet. (se side 29)
Lørdag 27. november kl. 8.30:
Hallund Jagtforening har fællesjagt.
Mødested Skarnvad
Søndag 28. november kl. 13:
Første søndag i advent, kirkegang
efterfulgt af gløgg og æbleskiver og
bankospil i Hallund.
Tirsdag 30. november kl. 13:
Hyggeklubben: Julehygge i Samlingshuset. Anni Nauntofte underholder med sang, spil mv.
(se side 25)
Mandag 6. december kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.
Tirsdag 7. december kl. 19:
Vi synger julen ind i Hallund kirke.

Søndag 7. november kl. 8.30:
Hallund Jagtforening har fællesjagt.
Mødested Skarnvad

Onsdag 8. december kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet. (se side 29)

Søndag 7. november kl. 9:
Allehelgensgudstjeneste i Hallund
kirke

Lørdag 18. december kl. 9.00:
Hallund Jagtforening har fællesjagt.
Mødested Skarnvad

Søndag 7. november kl. 10.30:
Allehelgensgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke
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