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Regnskab for Lokalbladet 2016-2021
2021
Indtægter
Menighedsråd
Annoncer
Foreninger m.v.
Frivillige bidrag
Abonnenter
Andre indtægter
Renter
Indtægter i alt

2020

2019

32.000 30.000 30.000
43.220 44.700 33.020
18.000 23.000 24.000
7.452
5.186
9.825
390
0
500
0
0 10.000
0
0
0
100.672 102.886 107.345

2018

2017

2016

30.000 30.000 30.000
34.600 39.880 33.880
21.900 22.400 26.400
3.050 15.650 18.225
390
530
630
0 10.000 24.201
0
0
0
90.080 108.560 119.495

Udgifter
Tryk og uddeling
Kontor og porto
Forsikring
Varekøb/EDB/renter
Udgifter i alt

82.745 102.644 107.075
0
0
0
888
912
912
2.028
752
456
85.791 104.308 108.443

96.500 103.619
0
1.040
896
883
584
320
98.980 105.862

93.406
2.000
860
27.759
96.420

Driftresultat

14.881

- 1.422

- 1.098

- 7.900

2.698

23.075

I kassen pr. 31.12.

47.144

32.263

33.686

34.784

42.683

39.985

Lokalbladets
økonomi
Som det kan ses af regnskabet for
2021, ser Lokalbladets økonomi
fornuftig ud.
På trods af lidt lavere indtægter,
kommer vi alligevel ud af året med
et overskud, så vi næsten har sikret
de næste par numre. Det skyldes
primært, at vi har skiftet til et trykkeri
med lavere priser / uden at slække
på kvaliteten.
Lokalbladet er dog stadig helt
afhængig af opbakning fra alle sider
- menighedsrådene, annoncørerne,
foreningerne og bidrag i alle størrelser fra alle vores læsere, så
fortsæt endelig med at støtte.
Det kommer jer alle til gode!

Annoncer

Vi har for kort tid siden sendt mails ud til de nuværende lokale annoncører, og vi vil snart kontakte mulige, nye
annoncører. Føler du dig overset så surmul ikke, men kontakt redaktionen for at blive annoncør.
Da vi endnu ikke har overblik over eventuelle ændringer, fortsætter vi i dette nummer med sidste års annoncører.

Omdelingen af Lokalbladet nummer 103
•

Da sidste nummer skulle uddeles, kom der desværre en snestorm på tværs samtidig. Det betød, at avisbudene fra
Nordjyske Distribution ikke kunne komme afsted med bladene til alle postkasser den dag, og det er forståeligt.

•

Det er dog ikke muligt at acceptere, at man så ikke ventede enten et par dage eller til den følgende uge med at
uddele Lokalbladet samt Oplandsavisen og reklamerne, der også var med i sendingen.

•
•
•

Det er ikke acceptabelt, at nogle husstande tæt på hinanden fik hele sendingen, mens andre fik dele af den.

•

Det er ikke acceptabelt, at det først efter mange forsøg lykkedes at komme igennem med en henvendelse fra
redaktionen til en person, der ville tage klagen alvorligt.

••

Det er heller ikke acceptabelt, at løftet om at omdele Lokalbladet i den følgende uge ikke blev holdt.

Det er ikke acceptabelt, at nogen aldrig har fået Lokalbladet.
Det er ikke acceptabelt, at henvendelser til Nordjyske Distribution fra flere husstande fik svaret, at det kunne de
ikke gøre noget ved.

Mange har aldrig fået nummer 103 af Lokalbladet i deres postkasse. Det er uklart, hvad der er sket med de mange
numre, som ikke er blevet uddelt. Det er garanteret flere, end den slat Lokalblade, som vi efter at have rykket for dem
fik afleveret på en af redaktionsmedlemmernes privatadresse.
•

Det er godt, at vi altid får trykt lidt flere blade, end dem vi betaler for at få uddelt. Så rigtigt mange fik hentet deres
nummer af Lokalbladet ved SPAR Øster Brønderslev. Men det er en nødløsning, som vi nødigt ser gentaget.
•
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Denne tekst er sendt til Nordjyske og Nordjyske Distribution, der har svaret, at de ikke kan genkende forløbet.
De skriver også, at de kun har registreret 4 reklamationer fra uge 48, og at det er et acceptablet niveau vejret taget i
betragtning. Vi er i redaktionen ikke enige og heller ikke tilfredse. Så hvis I igen oplever manglende levering af
Lokalbladet, vil vi opfordre jer til at ringe til Nordjyske Distribution på telefon 9935 3434.
Redaktionen
Lokalbladet nr. 104

Redaktionen

Lokalbladets redaktion, der står
bag produktionen af dette blad:
Majbritt Iversen
Røverstuen 40 (2843 7421)
majbritt.iversen@gmail.com
Grethe Christensen
Hollenstedvej 121 (9883 5085)
(e-mail: lyngdahl@privat.dk)
Vibeke Hatt Sørensen
Bålhøj 30 (2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)
Ove Dam
Husumvej 7 (4256 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)
René Dahl Jeppesen
Buurholtvej 53 (7269 1597)
(e-mail: renedahljeppesen@gmail.com)
Henrik Dahl Nielsen / Tex
Rosenvængets Allé 47, Brønderslev
(2086 6623)
(e-mail: floorballpeople@gmail.com)
Per Drustrup Larsen
Buurholtvej 47 (2826 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)

LOKALBLADET
i løbet af 2022:
Nummer 105: Stof afleveres senest
18. april. Uddeles 11.-12. maj
Nummer 106: Stof afleveres senest
14. august. Uddeles 7.-8. september
Nummer 107: Stof afleveres senest
13. november. Uddeles 7.-8. december

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.

Så er vi luften
Lokalbladet tager hul på en ny årgang, og med dette nummer har vi nu
været i luften i 26 år med skiftende besætninger inkl. en stabil kerne, der
snart gerne vil afløses eller måske kun suppleres!
Bak op om de lokale aktiviteter, der er godt i gang igen, og som
forhåbentlig ikke begrænses af nye restriktioner.
Inde i bladet gør vi denne gang bl.a. opmærksom på disse arrangementer:

Bålhøj Festival 2022
Sommerfesten i Hallund
Oplevelser i Event Samlingshus
Men der er endnu flere - og mange flere er på vej.
Hold øje med Lokalbladets kommende numre, skærmen i SPAR,
diverse lokale Facebooksider og lokalaviserne.
med mange forårsvarme hilsner
Redaktionen

Støt Lokalbladet

Overfør penge til konto 9024 - 0000045934
eller med Mobile Pay på 2826 1453
Tryk: Clausen Graphic
Oplag: 1400
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet
Lokalbladet nr. 104
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Samlingshus/Østsidehal
De fleste ved sikkert, at vi lige før
jul fik lagt asfalt på parkeringspladsen. Hold da op det var kvikke og
dygtige folk og ikke nok med. Det er
rart, at det ser hammergodt ud og i
øvrigt også giver mindre snavs ved
indgangspartiet.
(Se billedepå side 12. red.)
Vi går mod lysere tider, optimismen
er her, så lad os håbe på og krydse
fingre for, at 2022 bliver et rigtig
godt år
Marianne Nellemann
Leder Samlingshuset
og Østsidehallen

Lysere tider på vej

Hvor er det skønt at drøne ud af
kontorets dør uden at skulle vende
om, fordi mundbindet ikke var blevet
monteret. Gid det varer ved, og vi
snart er på den anden side af dette
Covid-19 helvede. Ja, lige her må et
bandeord vist godt nævnes.
Jeg startede i Samlingshuset/Østsidehallen i efteråret 2019, så jeg
har desværre endnu ikke haft et år,
som har været normalt. Heller ikke
i 2022 skulle det være, da Samlingshuset har været lukket ned for
alting den første måned, og der har
været restriktioner på omklædning/
bad m.m.
Hvor er jeg glad for, at ingen vidste,
hvor lang tid dette skulle strække sig
over, da Mette Frederiksen lukkede
os ned første gang i marts 2020.
Hvem havde troet, at konfirmationer
også i 2021 skulle rykkes, at en bryllupsfest nu er flyttet for tredje gang,
at håndboldjulestævnet i 2021 heller
ikke kunne afvikles. Ja, der er godt
nok mange ting, som ikke har været,
som de plejer, men vi har prøvet at
komme gennem det på bedste vis
og prøvet på at holde humøret højt.
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Nu håber jeg, resten af året vil blive
fyldt med masser af aktiviteter og
fester. Der er heldigvis godt gang
i udlejningerne, og ØBI er en aktiv
idrætsforening med en masse gode
ideer, så på den front sker der en
masse, og mange af hallens timer
benyttes af dem.
Lokalbladet nr. 104

Den kommunale og private dagpleje
samt børnehaven Troldehøj benytter
også vores dejlige faciliteter, og det
er en fornøjelse, når de engagerede
dagplejere og pædagoger kommer
med de små poder. Så er det meget
svært ikke at få smilet frem. Det
samme gælder om eftermiddagen,
hvor fritidsordningen boltrer sig i
opvarmningssalen og hallen.
Skoleklasserne har fået lidt mere
rum – flere omklædningsrum –
for at passe på hinanden, og det
fortsætter vi med en rum tid endnu.
Desværre bliver der heller ikke i år
afholdt skolefest. Æv også. Heldigvis ser det ud til, Naturfagsmaraton
bliver afviklet. Det har også været
aflyst to gange, så det har jeg endnu
ikke oplevet, men det lyder til at
være en meget spændende dag.
I Samlingshuset er der gang i konfirmandundervisningen, og mon ikke
sangkor, sangaftener, hyggeklubben og andre af Menighedsrådets
mange aktiviteter snart er i gang
igen.
Vi har bl.a. arbejdet med en hjemmeside til hallen oestsidehallen.dk.
Her kan man under ”kalender” nu
se, hvad der foregår på de forskellige dage.
På Samlingshusets hjemmeside –
www.samlingshus.dk - har vi også
fået en mere overskuelig kalender,
og er ved at opsætte et betalingssystem til Eventgruppen.

Indkaldelse til
Årsmøde i
Samlingshuset
Mandag 25. 4. kl 19
Samlingshuset har jo været lukket ned i lange perioder de sidste
par år, og det har selvfølgelig
påvirket aktiviteterne.
Alligevel ser det ud til, at vi kommer rigtig godt ud af 2021 med
positive tal på bundlinjen, og det
er ret utroligt.
Vi ser frem til, at huset igen kan
komme i fuld drift, og at folk igen
har mod på at samles og holde
fest i byens dejlige lokaler.
Hold øje med hjemmesiden, der
er blevet upgraderet.
Kom og hør mere om Samlingshuset på årsmødet.
Dagsorden:
Orientering om drift og økonomi
Valg af 1 medlem til bestyrelsen
Evt.
Birgit Søndergaard Nielsen

Event Samlingshus
Blåt Til Lyst 2022 med Frederik Karstrøm - onsdag 16. marts kl. 19.
Hvordan laver man en sjov og corona-sikker teaterforestilling?
Man spiller naturligvis alle rollerne selv. Det er netop, hvad man kan opleve 16. marts, når Event Samlingshus inviterer til en underholdende aften
i selskab med skuespilleren og Hallund-drengen Frederik Karstrøm.
Danmark har lært at holde afstand, og Frederik Karstrøm er derfor den
eneste medvirkende i Blåt Til Lyst 2022, hvor han vil spille mere end 30
roller i løbet af 90 minutter. Publikum vil bl.a. møde Søren Brostrøm,
Jesper Bruun Rasmussen og Dronning Margrethe, så skuespilleren selv
kan godt love, at der til gengæld ikke bliver langt mellem grinene. Det blev
også bekræftet ved premieren på Frederikshavn Gymnasium sidste efterår, hvor gæsterne i høj grad følte sig godt underholdt. ”Et helt igennem
fantastisk show,” lød det bl.a. fra Rasmus Christiansen, der er 28 år og fra
Hjørring.
Showet er opbygget som en revy med forskellige numre. Revyen tager
hele 2021 og starten af 2022 under kærlig behandling, men det hele skal
naturligvis ikke handle om virus og sygdom. Det skal bl.a. også handle om
højskolesangbogen, krænkelser og landmænd, der søger kærlighed.
Pris og billetter
Pris: 120 kroner inkl. 2 øl eller vand
Billetter købes ved at sende pengene til Lis Pedersen på MobilePay 3032 6734
Billetter kan også købes ved døren

Livemusik med Claus Hassing - torsdag 7. april kl. 19
”Vi trænger til god livemusik igen!” Det mener Event Samlingshus,
der i samarbejde med Øster Brønderslev Menighedsråd inviterer
til en intimkoncert med Claus Hassing.
Både Claus Hassing og arrangørerne siger: “Håber vi ses til en
hyggelig musikaften i Samlingshuset! Den dag kan I nemlig se frem
til en dejlig musikoplevelse. Claus er en rigtig dygtig og folkelig
musiker, der har været på banen i mange år. En del af jer kender
ham nok i forvejen. Resten af jer kan godt glæde sig!”
Claus Hassing besidder en af de mest alsidige stemmer i Danmark.
Ikke to koncerter er ens, da nogle af hans varemærker er ægte
nærvær og indlevelse.
Ærlighed, varme, et glimt i øjet og ikke mindst en ro, er ingredienserne i en solo-koncert med Claus Hassing, hvor der er mange
musikgenrer på programmet fra Elvis-klassikere og gamle 1960’er
numre til Bryan Adams og Volbea. Men altsammen fortolket personligt og med stor respekt for originalerne.
Claus er født og opvokset i Nordjylland og startede med at spille guitar i 4. klasse, men det var først i gymnasiet, at
sangen for alvor tog fat, og siden da har musikken været en kæmpestor del af hans liv.
Kom og få en stor musikalsk oplevelse!
Pris og billetter
Pris kun 125 kr.
Der sælges øl, vand og vin mm.
Billetter købes ved at sende pengene til Lis Pedersen på MobilePay 3032 6734
Billetter kan også købes ved døren.
Lokalbladet nr. 104
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Bålhøjfestival 2022
Styregruppen og musikgruppen bag Bålhøj Festival er langt henne med planlægningen af
årets festival på toppen af Øster Brønderslev.
Den afholdes som sædvanligt den første lørdag i august – og i år er det

LØRDAG 6. AUGUST fra klokken 13!

Billetterne

Når dette blad rammer jeres
postkasser, er billetsalget måske
begyndt, men ellers vil det ske ret
hurtigt derefter. Billetter kan kun
købes online – på www.fowli.dk.

Musikken

Alle bands er booket, og Mette Rask
fra musikgruppen siger, at selv om
hun anså sidste års musikprogram
som det hidtil bedste, så er hun helt
sikkert på, at det nu er overgået!
Årets musik leveres af disse navne,
og den præsenteres med tiden på
hjemmesiden www.fowli.dk, så her
er kun en kort intro:

Hardinger Band

To originale medlemmer af Shu-BiDua, Michael Hardinger og Jørgen
Thorup, spiller backet up af fantastiske musikere en perlerække af de
mange, gode Shu-Bi-Dua sange og
vil levere soundtracket til tusindvis
af menneskers ungdoms- og barndomsminder.
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Bandets turné dedikeres som
en hyldest til en af Danmarks
bedste sangere og den arv
Michael Bundesen efterlod os
allesammen. Der bliver masser
af fællessang med Hvalen
Hvalborg, Sexchikane, Den
røde tråd, Står på en alpetop
og mange flere.

Anders Blichfeldt

Anders Blichteldt kræver ikke
den store introduktion! Her
optræder han solo med alle de
sange vi kender fra tiden med
Big Fat Snake, Anders’ soloudgivelser, samarbejdet med
Elvis’ band, og fortolkningerne
fra Toppen af Poppen 2019 og
2020.
Anders er alene på scenen
med sine instumenter og
elektroniske dimsedutter og
leverer sjove, rørende og overraskende versioner af de sange vi
kender og elsker.

Det bliver sjovt, smukt, skørt, intimt
og gennemmusikalsk!

Hugorm

Hugorm er en dansk electro-rockgruppe fra Klitmøller. Gruppen blev
dannet i 2017 af Simon Kvamm, der
er kendt fra Nephew, Drengene fra
Angora og De Eneste To, sammen
med Morten Gorm og Árni Bergmann.
De siger selv, at Hugorm er lyden af
en knallert 45, der møder en kamel
på stranden ved Vesterhavet.
Simon Kvamm fortæller også, at
Hugorm handler om at “rase ud,
rense ud og ikke mindst spasse
ud”, og han beskriver musikken på
følgende vis: “Hvor lækkert ville det
ikke smage, hvis man hældte noget
Massive Attack og noget Malk de
Koijn og noget Prodigy og noget
Love Shop og noget Post Malone i
samme gryde??!!”

Pointy Plates

Rock uden klik og noder... rock
uden lyriske metaforer... rock fordi
det er rock... rock fordi det skete
bare... rock fordi det ikke kan være
anderledes... med referencer til
Crowes, Skynyrd og Allmann Brothers leverer Pointy Plates en times
gedigen, original rock musik med
tunge grooves og spøjse riffs. Med
skrigende orgel, vrængende guitarer, en sprællemand og røverhistorier inviterer De Spidse Tallerkener
publikum indenfor i et helt unikt
univers... et univers der opstod ved
et tilfælde... et univers hvor alder,
køn, økonomiske, politiske og
religiøse overbevisninger ikke spiller
nogen rolle... et univers hvor rocken
bare opstår... fordi vi ikke kan lade
være...

Bandet - ikke medlemmerne - er helt
nyt, så de har endnu ikke et billede
af det samlede line up:
Cille “Sunshine” Larsen - Bass
Christian “Beef” Schade - Drums/
voc
Jens “Vintage Magician” Varmløse Guitar/voc/gamle sager
Lasse “Beast From The East” Jonsson - Guitar/Sitar/voc/alt forefaldende
Andreas “SlickHair Shotgun” Andersen - Guitar/slide/cigarbox
Stoney - Hammond Organ & Vocal.

Lokalbladet nr. 104
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Benjamin Hav &
Familien

Benjamin Hav markerer sig som
en af de bedste rappere i Danmark
med sin gennemtrængende personlighed og et vanvittigt flow.
Hans musik sender lytterne på en
forunderlig, musikalsk rejse gennem
hans sanselige og kringlede tekstunivers.
Benjamin Hav har håndplukket nogle af Danmarks dygtigste musikere,
som sammen er blevet til Familien,
og sammen vil de lave den vildeste
liveoplevelse længe set.
Benjamin Hav forlod i 2019 sin ven
i Benal og udgav i 2020 to soloalbums. I starten af 2021 udkom det
tredje.

Carmie

Carmie er en helt ny stemme i den
moderne R&B/soul genre.
Der bliver flirtet med soul og folk
traditioner, kombineret med elektroniske elementer når Carmie giver
koncert.
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Bag aliasset står den
unge sanger og sangskriver Christine Aggerholm fra Brønderslev.
I april 2021 udgav hun
sin første EP ”Lost In
May” – en EP mærket af
Carmie’s forkærlighed
for gamle soul traditioner
og nutidige R&B vibes.
Med mange års erfaring som solo artist ved
Carmie bestemt, hvordan hun skal overbevise
sit publikum om at dykke
ned i det dybsindige og
intense musikunivers,
som hun har skabt sig.
Hun har i en alder af 12
år optrådt for Dronning
Margrethe, og har siden
blæst publikum bagover
med en unik, stærk og
overbevisende vokal.
Hun turnerer nu rundt
i hele Danmark og
kommer til Bålhøj med
et stærkt hold musikere bag sig. Carmie
er en powerfull og
nærværende kvinde,
som du bestemt ikke vil
gå glip af at opleve.

Grace James

Grace James har rødder i det kolde
nord (Nørresundby), men musikken
leder tankerne hen på sydstaternes
USA. Fra den støvede ørken i
Texas til en dampende gryde i New
Orleans. Og helt centralt står altså
sangene som en duet mellem Stine
og Jimmy.
Grace James er centreret omkring
sangskriverdouen Stine Flyvholm
(vokal) og Jimmy Guldbæk (vokal,
guitar), to virkelig velklingende vokaler der som duet smelter sammen i
front. Med sig har de et uovertruffent
band, bestående af Sten Kjærsgaard (keys), Nils Bo Poulsen (trommer) og Rasmus Boje (bas).

Bandet – der rammer et moderne
tvist af roots, blues, urban country
og Rock’n Roll – har via deres fængende live optrædener i et stykke tid
været ”talk of the town” og Aalborgs
egen musikalske nestor Ivan Pedersen har kastet sin kærlighed på dem
og blandt andet været ude og sige:
Hør dem, mærk jer navnet!
Sangene er positive og fængende,
med en let tone og et charmerende
budskab. Samtidig har bandet også
en rå, groovy og lækker rock n´ roll
attitude. Og en smittende og umiddelbar tilgang til deres musik, som
man ikke kan undgå at blive ramt af.
Der er garanti for en live oplevelse,
hvor det er svært at sidde stille!

Jack Flash and The
Comets

Orkestret blev dannet i 2016 på et
fundament af tidligere studiekammerater fra Det Jyske Musikkonservatorium og det rutinerede kopiband
Dirty Frank, der tidligere har optrådt
på Bålhøj Festival - og med stor
succes.
De skriver selv:
Konceptet var klart fra start. Vi
spiller musik, vi selv kan lide, og
det skal kunne mærkes helt ud
over scenekanten, at vores hjerter
banker for den gode, gamle rock
n’ roll. Vores repertoire indeholder
gamle klassikere, energifyldt rock,
gode popnumre, danske klassikere
og de bedste syng-med-sange.
Der bliver gang i rocken på Bålhøj,
når de lukker og slukker for festivalen.

Lokalbladet nr. 104
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Lokalpolitik
Peter Stecher

Kommunalvalget 2021 er vel overstået, og det bød på nye konstellationer og nye partier i Byrådet. Set
med et lokalpolitisk perspektiv fik
Øster Brønderslev og Hallund området 2 repræsentanter valgt ind i Byrådet – tusind tak for det. Der er for
mig ingen tvivl om, at selv om man
som politiker er valgt til at varetage
hele kommunens interesser, så
betyder det alt andet lige noget, at vi
også fra Øster Brønderslev/Hallund
har en direkte kontakt til byrådet.
Den efterfølgende konstituering
medførte, at jeg igen kunne sætte
mig på posten som viceborgmester,
formand for Teknik- & Miljøudvalget
samt som medlem af Økonomiudvalget. Samtidig fik Ole Jespersgaard plads som formand for Social,
Handicap og Sundhedsudvalget.
I løbet af 2021 fik vi (endelig) sat
gang i udstykningen på Sønderhøj.
Efter at grundene på Danserhøj er
blevet solgt og den sidste reserveret, har vi haft en mangel på attraktive byggegrunde i Ø. Brønderslev
og derfor var det en stor glæde, da
jeg kunne tage første spadestik til
de nye grunde. Sidst i november
kunne salgsarbejdet sættes i gang,
og i skrivende stund er der solgt
3 grunde, og yderligere er 3 reserverede. Det svarer til halvdelen
af de byggegrunde, der er klar, og
underbygger helt klart den positive
udvikling, som Øster Brønderslev
oplever.
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Ind mod Brønderslev bød 2021
ligeledes på udvikling. McDoalds
åbnede i september og UnoX
her for nylig. OK-tanken er i gang
med at blive opført og åbner med
ny vaskehal og det hele i løbet af
foråret. Den positive udvikling gør
også, at Teknik- & Miljøudvalget
på sit møde 7. februar 2022, har
indstillet til Økonomiudvalget, at der
sættes gang i planlægningen for et
yderligere erhvervsområde syd for
Øster Brønderslevvej. Jeg håber, at
den indstilling bliver fulgt, og at vi
dermed skaber grundlaget for yderligere erhvervsvirksomheder i vores
kommune.
Lokalbladet nr. 104

En anden sag, der har
fyldt på det seneste, er
sagen omkring Sundeved 4. Det kom for
nylig frem, at den nye
ejer af Sundeved 4 har
planer om at etablere
et bosted på adressen.
Bostedet er et specialiseret psykoterapeutisk
misbrugsbehandlingstilbud jf. ansøgers opslag
på Facebook.
Meningerne om ideen
er mange og delte.
Nogen synes, det er en
god idé, og at Øster Brønderslev
fint kan rumme et behandlingstilbud, mens andre er blevet utrygge
og nervøse for de bivirkninger, et
sådant bosted måtte føre med sig.
Og selv om jeg har sympati for det
gode arbejde og den empati, et
sådant bosted rummer, så tillader
jeg mig alligevel at være tvivlende
overfor, om placeringen midt i en by
i udvikling er den rigtige.
Det kom som en overraskelse for
mange og også for undertegnede,
at der var planer i den retning. Og
måske særligt at planerne er blevet
vurderet af forvaltningen til ikke
at kræve en lokalplan for området
og ej heller en politisk drøftelse af
planerne. De to afgørelser stiller
jeg mig uforstående overfor og
har bedt om at få dem trykprøvet.
Etableringen af et bosted – særligt i
den kategori – bør efter min mening
som minimum skulle drøftes politisk,
således at de forskellige hensyn,
der er i den forbindelse til særligt
naboerne og byen, bliver taget i
betragtning.
Et bosted skal godkendes af Socialtilsynet, og efter en godkendelse
vil bostedet fremgå af tilsynets
tilbudsportal. Mens jeg skriver disse
linjer, fremgår der ikke noget godkendt tilbud på Sundeved 4. En ombygning af ladebygningerne vil tillige
kræve en byggetilladelse, hvilket
der pt ikke er søgt om. Hvordan
udgangen på planerne bliver, må
tiden vise, men jeg ved, at både Ole
Jespersgaard og jeg vil følge sagen
tæt og arbejde for at den sagsgang,
der skal overholdes i sådanne
sager, også bliver overholdt.

Ved Øster Brønderslev Centralskole
er der blevet arbejdet for etablering af en ny parkeringsplads samt
sikring af færdslen på den eksisterende. Det arbejde er planlagt at gå
i gang i løbet af uge 6 eller 7, mens
asfalteringen af den eksisterende
plads forventes udført i ugen op
til påske, hvor skolen alligevel er
lukket. Det glæder jeg mig meget til
at se resultatet af. Det er mit håb,
at de nye forhold vil gøre børnenes
færdsel ved skolen mere sikker, og
at busafviklingen kommer til at glide
bedre.
Og så vil jeg gerne slutte med en
opfordring eller to. En opfordring
til at behandle hinanden ordentligt
med respekt for det, der har værdi
for andre. Og en opfordring til at
tage kontakt til mig såfremt der er
noget, man måtte ønske drøftet ift
udviklingen af Øster Brønderslev
og Hallund eller kommunen i sin
helhed.
Med venlig hilsen
Peter Stecher
Viceborgmester
Formand for Teknik- & Miljøudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Tlf. 2022-7767
Mail: pets@99454545.dk

Ole Jespersgaard
Det, jeg har brugt mest tid på den
sidste tid, er det måske kommende
misbrugscenter på Sundeved 4. Det
er vigtigt for mig, at der bliver mindst
en nabohøring. Det er helt normalt
fx også ved vindmølleplaner. Vi
lever i et land, hvor vi planmæssigt
regulerer, hvad der ligger hvor, og
Brønderslev Kommune har masser
af områder udlagt til institutionsområder, og derfor henviste Teknisk
Forvaltning til nabohøring efter forvaltningslovens paragraf 19, så vil
der komme høringssvar ind, og de
vil så typisk blive forelagt Teknik- og
miljøudvalget. Efter TV2Nord 9. februar tror jeg, at vi er på vej tilbage
på rette kurs. Jeg har bedt om fuld
aktindsigt vedrørende Sundeved
4. Det er en omfattende sag, det er
ikke let, men jeg prøver, for jeg har
læst jura i Aarhus, inden jeg blev
skolelærer, så jeg har da et rimeligt
indblik i at læse juridiske tekster.
Der har på Facebook kørt en debat,
som til tider mistede den gode tone.
Jeg valgte, at alle kunne komme til

orde på min side, og jeg har
heller ikke valgt nogen venner
fra. Sådan er jeg ikke. Hvis
man ikke ønsker at læse, det
jeg skrev, kan man bare melde
fra. Jeg redigerer af princip
ikke i og fjerner heller ikke
folks kommentarer, men jeg
kan godt se, at det er svært at
styre. Det blev heldigvis ikke
så personligt som på ØB City.
Facebook har det problem, at
man kommenterer tit på, hvad
den sidste person har skrevet.
Husk HC Andersens historie
om en fjer, der blev til 5 høns. Som
socialdemokrat går jeg ind for, at vi
regulerer, hvordan ting placeres i
vores kommune. Der er masser af
lovgivning, der regulerer dette, og
det vil jeg altid stå på mål for. Det
ved man, hvis man har kontaktet
mig vedrørende vindmølleplaner. I
kommunen arbejder vi med, hvor vi
skal placere vores dagbehandling
på misbrugsområdet, og der har vi
masse af fokus på naboer, anonymitet og institutionsområder, og
bliver det uden for dette, kommer
det selvfølgelig i høring.

Sundeved 4

Et par opslag i flere Facebookgrupper om
planerne, som køberen af Gården på Sundeved 4 har med bygningerne, afstedkom
en hidsig debat, uden at man i bund og
grund vidste noget om projektet. Der blev
også i hast lavet en underskriftindsamling for
at få stoppet projektet.
Opbakningen til projektet var markant
positiv, men tonen i nogle indlæg var grov
og negativ, meningerne mange, men viden
om projektet manglede. Derfor skrev Tine
Løvgreen, der står bag projektet, en kort
tekst om ideen med og indholdet i projektet.
Den tekst bringer Lokalbladet herunder, og
så har vi aftalt med Tine Løvgreen, at vi i et
kommende nummer af Lokalbladet laver en
grundigere præsentation af denne nye virksomhed i byen. Den er kun på vej gennem
systemet med de nødvendige godkendelser,
så der er på ingen måde baggrund for at
protestere, før man ved mere om indholdet.
Der går mange historier om projektet, og der
er mange, der ved noget, men gør de nu det
alligevel? Det vender vi tilbage til snarest.
Lokalbladets redaktion

Jeg er lige startet min 6. periode
som udvalgsformand, og næste år
har jeg 25-års jubilæum som udvalgsformand. Mit syn på politik er,
at man godt kan være i dialog med
mennesker, man er uenige med,
og at lokal politik meget bygger på
kompromisser på tværs af partier.
Mit hus er altid åbent for en kop
kaffe i mit køkken.
Venlig hilsen
Ole Jespersgaard
Formand for Social-,
handicap- og sundhedsudvalget

Kære borgere i Øster Brønderslev
- Lidt om “projekt” Sundeved
Jeg er orienteret om, at flere er bekymrede vedrørende mit kommende botilbud ”Sundeved”, og jeg vil gerne besvare spørgsmål
mv., så I er meget velkomne til at kontakte mig eller komme forbi
gården.
Projektet er stadig i opstartsfasen, og der er et godt stykke vej
endnu. Når vi er længere i processen, inviterer jeg til kaffemøde
med informationer om, hvad Sundeved er for et sted. Jeg vil gerne
allerede nu berolige jer med, at Sundeved er et rusmiddel og rusfrit sted, og dem der kommer her til, har allerede været i afrusning.
Når de kommer til Sundeved, er de motiveret til forandring, men
har brug for en hånd i ryggen for at vende tilbage til hverdagen
uden rusmidler.
Det er ikke et tilbud til kriminelle eller på nogen måde personer,
der skaber utryghed i deres omgivelser. Det er et tilbud til mennesker, der er kommet i en forkert retning. I mit terapeutiske
arbejde møder jeg håndværkere, direktører, forældre og unge
mennesker, ja alle typer, og hos Sundeved kan vi hjælpe alle, der
har et ønske om at komme tilbage på sporet efter et misbrug.
Jeg håber, I tager godt imod tilbuddet og de personer, der bliver en
del af Sundeved.
De bedste hilsner
Tina Løvgreen
Lokalbladet nr. 104
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Gade
Byens hyggeligste motionshold
Det bevises, når man som 80-årig cykler
i øsende regnvejr fra Klæstrup.
Godt klaret Rolf!
Du kan stadig være med og er meget
velkommen til at komme og se, hvad vi
laver, inden du beslutter dig.
Vi er her hver torsdag mellem kl. 10-12.
Vel mødt.
På Byens hyggeligste motionshold deltager disse fire friske damer i et
kommende møde om at blive gåvenner,
der arrangerer gåture, og mon ikke de
så får et lokalt hold eller flere op at køre.
Det er Gitte Jørgensen, Rita Filholm,
Lis Pedersen og Vibeke Hatt Sørensen.
Endvidere har mange fra holdet sagt ja
til at pudse en masse pokaler for ØBI,
så de er bare friske, er de.
Lokalbladets første stillingsopslag:

Servicemedarbejder søges
Servicemedarbejder til 15 timer om ugen – i gennemsnit - søges til Samlingshuset Østsidefonden
1. maj forlader vores servicemedarbejder os, da hun har valgt at gå på velfortjent pension.
Stillingen omfatter bl.a. rengøring af hal, samlingshus, køkkener, afvaskning af gulve og inventar samt rengøring af
toiletter, omklædningsrum, baderum, fitnesscenter, fællesområder samt andre forefaldende opgaver i huset.
Vi forventer, at du:
• Kan sikre kvalitet i forhold til rengøring
• Er selvstændig, engageret og stabil
• Er hjælpsom og imødekommende
• Har en positiv indstilling til arbejdet
• Kan fremvise straffeattest
• Har mod på at møde en stor, forskellig
brugerflade, da du vil få uformel kontakt
til husets brugere
Vi tilbyder:
• Et job i et uformelt lille arbejdsmiljø, hvor
en god tone og godt humør er en naturlig
del af hverdagen
• Et spændende og afvekslende arbejde
• Grundig oplæring
• Mulighed for besøg så du kan se huset
Der lægges stor vægt på, at din tid er fleksibel, da der kan forventes skiftende arbejdstider og weekendarbejde. I juni og juli er
timerne meget begrænsede.
Yderligere information ved henvendelse til
daglig leder Marianne Nellemann på telefon 2334 7169.
Ansøgningsfrist:
15. marts på mail til: leder@samlingshus.dk
Samlingshuset Østsidefonden
Elmevej 124
9700 Brønderslev
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Den nye P-plads ved Samlingshuset og Østsidehallen
er blevet rigtig flot!

Bag Samlingshuset Østsidefonden står de fire parter: Østsidehallen,
Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev, Øster Brønderslev
Idrætsforening samt Øster Brønderslev Borgerforening.

spejlet
Humusjord og landbundsjord

Der har de senere år været meget snak om sænkningen af CO2 forureningen, det
er kort sagt alt det vi har brugt og brændt af de sidste 100 år, vi igen skal have
tilbage i undergrunden for at mindske temperaturstigningen.
En anden årsag er opdyrkningen og afvandingen af især tørvejorde som har
frigivet en masse gasser, som vi også kalder CO2 for at lave en bedre forståelse
af tingene.
Klovborg har været en del i medierne på grund af vores store område i det som
vel kan kaldes området op til Vildmosen og deraf en større del spagnum i jorden.
Vi var på et tidspunkt oppe på mere end 60 % af arealet kunne risikere at skulle
ud af produktionen, hvilket fik nakkehårene til at rejse sig, det ville være et voldsomt slag i forhold til den produktion der er opbygget.
Igennem det sidste år har vi taget teksturanalyse af alle vores arealer og er nu
nede på ca. 15% af arealet, hvor der er mere end 12% humus. Dette er grænsen
hvor det skiller mellem hvad der skal ændres dyrkning på ifølge oplægget fra
folketinget. Der forventes at være ca. 88.000 ha. på landsplan.
Udfordringen er at arealerne tit ligger i gamle ådale eller Vildmosen, hvor der er
et stort fladt sammenhængende område, ligeså er der mange steder under 30
cm. humus tilbage fordi jorden har været dyrket gennem mange år og dermed er
humus omsat. Eller sagt på en anden måde, skaden er sket.
Vores arealer er gennemgået af naturstyrelsen og kasseret til det som var den
første tanke, nemlig at hæve vandstanden til lige under jordoverfladen, og
dermed stoppe omsætningen. Der er grøfter alle steder som skal lukkes for det
kan gøres, men du skal også have vandet væk fra det dyrkede land så det er en
større opgave der er lagt op til.
Det kommer til at koste en masse penge, hvilket udsætter tingene, men det skal
ikke forhindre vores vilje til at lave dyrknings tiltag, som kan lave et bedre klima
for os alle.
Lars Pedersen
Klovborg

Brokkassen

Lokalbladet har fået dette anonyme læserbrev. Det blev afleveret
i Per Drustrup Larsens postkasse på Buurholtvej 47, så redaktionen kender ikke engang personen eller personerne bag brevet,
der har underskrevet sig ”Grimbart”, der jo er et andet navn på en
grævling, der også kaldes en brok. Derfor har vi givet indlægget
overskriften Brokkassen.
Vi bringer indlægget selv om det er anonymt, fordi det er et godt
eksempel på den lokale snak og også på interessen for Lokalbladet, og så holder det den gode tone, der af og til savnes i
debatter på Facebook og andre medier.
Samtidig vil vi gerne både opfordre ”Grimbart” til at skrive igen,
når der er noget, som presser sig på, og vil også opfordre alle andre til at skrive – gerne anonymt og ordentligt,
når de har noget på sinde.
Redaktionen

Det er for dårligt

Det er for dårligt, at vi skal nøjes med én eneste lokal restaurant, som de kalder sig selv, når der nu kommer 2 tankstationer og 2 vaskehaller lige uden for Øster Brønderslev. Der er altid mange biler på parkeringspladsen og i kø ved
foderautomaterne på McD, mens der aldrig er kø ved den ene tank, der er lavet nu. Skal vi kun have rene biler med
fyldte tanke, og så gå med tomme maver, hvis ikke man vil holde i kø?
Ved nogen, hvorfor grunden, hvor ”Big Brother-huset” lå, nu er sat til salg, i stedet for at der bliver bygget den lovede
Burger King. Og hvor er Sunset blevet af? Kommer der nogensinde et hotel, og kommer der aldrig rent vand i svømmebassinet ude ved hovedvejen?
”Grimbart”
Lokalbladet nr. 104
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Øster Brønderslev Borgerforening
Øster Brønderslev Borgerforening
arbejder lige nu på at få de sidste
detaljer på plads med madpakkehuset i Byparken, og den forventes
færdig hen over sommeren. Vi har
lidt penge, der er øremærket den fra
julekalenderen i SPAR, og resten
søger vi Landsbyrådet om. Årets
julekalender gav i øvrigt godt 20.000
kroner i overskud. Se vindere og
sponsorer herunder.
Søndag 27. februar afholder
Borgerforeningen fastelavnsfest
i samarbejde med menighedsrådet.
Der er gudstjeneste fra kl 10.30, og
katten slås af tønden efterfølgende
ca. fra kl 11.00 Børn har gratis adgang, voksne skal betale 20 kr.

Mandag 21. marts kl 19.00 afholder Borgerforeningen generalforsamling. Her er alle velkomne.
Dagsorden er ifølge vedtægterne,
og borgerforeningen er vært for en
bid brød. Vi står lige nu og mangler
et par friske personer, der har lyst
og brænder for udvikling og liv i
byen. Er det lige dig, så mød op og
hør, hvad vi laver. Du er også altid
velkommen til at kontakte mig på
30322554, hvis der er spørgsmål.
Søndag 3. april kl 10.00 er der
affaldsindsamling i og omkring
byen. Der er opstart ved SPAR, hvor
man får udleveret rute og sække.
Her samles vi igen efter et par timer
til en øl/ vand samt en lun pølse.
Alle er velkommen.
Jesper Albrechtsen
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Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
Så kom vi ind i 2022, hvor vi igen
håber, at Coronaen bliver noget,
vi kan se TILBAGE på, men der
kommer sikkert til at gå et stykke tid,
inden den helt slipper grebet.

Frikadellerne bliver ikke stegt af sig
selv, men der er vi heldige i Hallund
at have god hjælp af frivillige, der
forstår at lave frikadeller som vor
mor troede, hun lavede dem.

Jeg kan forstå, at der er nogle
i byen, der mener at Borger- &
Idrætsforeningen har et problem,
i og med at Majbritt er formand for
sommerfesten, og jeg er formand
for HHBI. Jeg har dog svært ved at
se, hvad problemet skulle være, da
jeg faktisk kun bliver indblandet, når
bladet til sommerfesten skal sættes
op.

Blomkål, kartofler, brun sovs,
jordbær osv. osv. kommer ikke med
fragtmanden, så der bliver kørt
mange kilometer op til festen. Godt
der er mange hjælpere til VORES
sommerfest.

Sommerfesten starter op i begyndelsen af det nye år, hvor festudvalget (Majbritt) ringer rundt til alle
annoncører for at spørge, om de
ikke igen ønsker at være med som
sponsor. Derefter laves en oversigt,
som vores kasserer kan sende regninger ud efter.
Bladet bliver sat op, trykt og omdelt. Det bliver også omdelt til
vores annoncører, dvs. dem der
bor i Hjallerup, Klokkerholm, Hallund, Ø. Brønderslev, Brønderslev,
Kraghede, Vrå osv. Alle får et blad
før sommerfesten. Det er festudvalget, som kører rundt med bladet
til alle. Det giver mange kilometer
tilsammen, selv om mange er flinke
at tilbyde at tage dem mod øst eller
syd, men der er mange, der skal
have et blad.
Der skal søges spiritusbevilling til
ugen samt tilladelse til at ”holde
længe åbent”. Disse ting foregår
hos politiet, som udsteder disse tilladelser.
Der skal også samles præmier til
tombola, amerikansk lotteri og til
børnene, for de kommer ikke af sig
selv og bliver afleveret på trappen.
Der skal også laves aftaler om en
gris til festen. Det er noget, som kan
give et godt grin, men den skal hentes hos landmanden, der sponserer
den, og den skal afleveres hos slagteren, der hakker den til frikadeller.

I ugen med sommerfesten har
Majbritt taget ferie fra arbejdet, da
virkeligt mange ting skal forberedes,
efter at teltet er kommet op. Som
alle ved, så er der et stort arrangement med krolfere om fredagen,
hvor der bliver serveret morgenmad, frokost og kaffe, og heller ikke
dette kommer af sig selv. Men alle
deltagerne er meget tilfredse med
dagen, uanset om det regner eller
de ikke vinder. De er så tilfredse
med dagen.
Lørdag er der arrangementer hele
dagen, ingen grund til at skrive hvad
der foregår, I ved det.
Mit arbejde i forbindelse med sommerfesten er, at jeg hjælper med at
rejse teltet (hvis der ikke lige er golf
den dag), sørger for drikkevarer til
hjælperne, og så byder jeg velkommen til alle torsdag og lørdag, agerer udsmider /hvis det er nødvendigt
- kun sket én gang), hjælper med at
tage teltet ned om søndagen, igen
hvis der ikke lige er golf den dag.
Så skriv eller ring til mig og fortæl
mig hvad problemet er, så har jeg
måske løsningen.
Årets herrefrokost, som finder sted
sidste lørdag i januar, blev vi igen
nødt til at udsætte, da vi alligevel
ikke turde risikere, at Hallund blev et
nyt epicenter.
Det samme gør sig gældende for
pigernes hattefest, men det var pga.
for få tilmeldinger, så folk er afventende.
Så er der også desto mere grund til
at give den gas til årets sommerfest,
som finder sted i uge 33.

Efter vi forrige år gav klubhuset en
tiltrængt overhaling udendørs, har vi
nu givet det en god tur indendørs. Vi
har fået nyt gulv lagt i begge stuer,
og resultatet er blevet rigtig flot. Så
pas nu på det – som I altid gør. Af
samme grund har vi fået gummidupper på alle borde, så man IKKE kan/
må skubbe dem. De skal løftes på
plads.
Men vi afholder generalforsamling
3. marts med fællesspisning. Dén
regner vi med at kunne gennemføre
uden problemer.
I kan altid læse mere på vores
hjemmeside:
www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen

Sommerfesten
2022
i Hallund
Sommerfesten 2022 er
i uge 33 fra 18. til 20. august.
Konceptet bliver så nogenlunde
som sidste år, dog med nye ting
på programmet også.
Skulle der sidde een derude, der
kunne tænke sig at være med i
planlægningen, kan du henvende
dig til een fra bestyrelsen,
der består af:
Christina Mariager, Trine Molin,
Else Graven og Majbritt Iversen.
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Lokalhistorisk Arkiv

Billedregistrering, Arkiv.dk og efterlysning af navne
Billederne i Arkivet

Lige siden Arkivet åbnede, har vi
fået indleveret rigtigt mange billeder,
og langt de fleste er blevet lagt i
arkivkasser sammen med de arkivalier og andet, der er kommet ind.
I mange år har vi tøvet med at gå i
gang med at få de mange billeder
registreret, men nu er vi begyndt!
Dels er de tekniske muligheder
blevet bedre, så billederne, vi registrerer, bliver lagt i den offentlige
database www.arkiv.dk, hvor de
kan søges frem og studeres af alle
interesserede, efterhånden som vi
får scannet og beskrevet billederne.
Dels har vi besluttet os for at prioritere arbejdet, fordi billeder er det,
langt de fleste historisk interesserede har fornøjelse af.

Men vi kan sagtens bruge flere til
arbejdet så kontakt os, hvis du vil
hjælpe i arkivet!
Kontakt bestyrelsen!
I arkivets bestyrelse er vi lige nu kun
4 medlemmer:
Kirsten Boelt fra Hallund, Lisbeth
Thomsen fra Stubdrup, Holger Dahl
Hansen fra Brønderslev (tidligere
Stubdrup) og Per Drustrup Larsen
fra Øster Brønderslev.

Hjælp ønskes fra
gamle ØBI’ere!

Fra ØBI har Arkivet modtaget 2
kasser billeder - i løs vægt og i flere
albums, men helt uden navne og
årstal.
Dem vil vi MEGET gerne have nogle
af de gamle fra ØBI til at kigge på
og sætte navne på personerne!
Det vil være en fantastisk hjælp!

Her er kasserne med billederne
fra ØBIs historie. De står klar til
nogle hyggelige snakke mellem
gamle ØBI’ere!

Hvem er personerne på disse billeder?
På denne og næste side bringes nogle få af de billeder, hvor Arkivet mangler (nogle af) navnene på.
Kontakt Per Drustrup på 2826 1453 eller per@drustrup.dk, hvis du kan gendkende nogle af folkene.
(Numrene Bxxxx er de numre
Øster Linderup Skole (B970)
billederne vil få på www.arkiv.dk)
1: Leif Rosenlund, 2: Arne Christensen, 3: Frede Jensen, 4: Erik Nielsen,
5: Svend Ove Olesen, 6: Hans Christian Tøgersen, 7: Henning Rosenlund.
Blam-Blam-manden (B1236)
8: Martha, 9: Karin Lindstrøm, 10: Dorthe, 11: ?, 12: Tove Christensen,13: ?,
Billede af Jørgen Amdal (barnebarn
14: Kirsten. Billedet er fra 1957-1958, men hvem er de ukendte elever?
af lærer Axel Pedersen og ”BlamBlam-manden” i Øster Brønderslev
(cirka 1938).
Hvem er Blam-Blam-manden, som
der er skrevet til på bagsiden af billedet, og hvorfra kommer navnet?
Fotograferet ved lågen til kirkegården ved Øster Brønderslev Kirke.
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Dilettant-udflugt (B980)
Udflugt til Vendsyssel Plantage i Løkken for dilettanterne, der
vinteren 1953 har spillet “Livet på Hegnsgård” i Øster Brønderslev Forsamlingshus. Yderst til højre med nummer 7 står Frode
Kristensen - “Bette Frode”. Hvem er de andre?

Børneflok til fødselsdag (B995)
Fotograferet i gården ved Øster Brønderslev Central. 1: ? Frost Riis, 2: Else Christensen (Hyldevej),
3: ? , 4: Karen Christensen, 5: Thorkild Christensen.
6: Jette Larsen, 7: Søren Martin Sørensen, 8 og 9:
Gunnar Sørensens 2 døtre (navne?),
10: ?, 11: Johan Nørgård Jensen.
Hvornår er billedet fra, og hvem kender
de sidste navne?

Gymnaster fra Hallund (B1055)
1: Kirsten Mathiasen, 2: Hanne
Kristiansen, 3: Verna Pedersen, 4:
Hilbert Mellevej, 5: Alice Mathiasen,
6: Stinne Kristiansen, 7: ?, 8:Søren
(efternavn)?, 9: ?, 10: ?, 11: Erna
Jensen, 12: Knud Nielsen, 13: Else
Severinsen, 14: Anne Marie Nielsen
15: Erna Jørgensen, 16: Else Severinsen, 17: ?, 18: Frants Christensen, 19: ?, 20: Ejvind Thomsen,
21:?, 22: ?, 23: Johan Hansen, 24:
Carl Christensen, 25: Aksel Larsen
og 26: Hans Mathiasen
Hvornår er billedet fra,
og hvem er de ukendte folk?

Børn fra børnehaven Myretuen i
Øster Brønderslev (B1016)
Børnehaven holder “Grøn Koncert”.
Blandt børnene er 1: Mikkel Søndergaard, 2: ?, 3: ?, 4: ?, 5: ?, 6:Mikkel
Bedsted Tipsmark, 7:?, 8: Amalie
Due Bak, 9: ?, 10: Mathias Nørgaard Carøe, 11: Niklas Larsen,
12: Anna Sofie Toft Simoni og 13: ?
Kan det passe, det er fra 19961997? Hvem kender de manglende
navne?
Lokalbladet nr. 104
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Gade
Mindevej 10, Øster Linderup

Her er Julie Lykke Nielsen og Jesper Voigt Kristensen flyttet ind. De kommer fra
Poldervej 10 i Øster Brønderslev. Vi har tidligere skrevet om parret i Lokalblad
nr. 98.
Huset på Poldervej var gennemrestaureret, da de forlod det.
De er nu i gang med at restaurere på Mindevej. Held og lykke med det nye sted.

Hallund Krolf

Nu er det snart forår, og det er tid til igen at spille Krolf.
Vi har de sidste 2 år spillet efter “corona-regler”, men håber nu at vi kan spille
efter de gamle regler.
Vi holder opstartsmøde tirsdag 8. marts kl. 10,00, hvor vi giver kaffe og brød.
Alle både nye og gamle er velkomne.
Hvis nogen skulle være i tvivl om, det er noget for dem, så mød op i Klubhuset på
Søndersig og hør om, hvad krolf er.
Er du stadig på arbejdsmarkedet, spiller vi også tirsdag aften.
Grethe Christensen

Vinanmeldelse
Lokalbladets redaktion har til dette
nummer genoptaget en meget gammel og i mange år forsømt tradition:
At lave en anmeldelse af en vin, der
aktuelt er på tilbud i SPAR.
Jan Jæger har givet os dise 2
flasker af en vin, der er på tilbud i
hele marts måned til kun 60 kr. pr.
flaske.
Det er en typisk syditaliensk vin fra
Apulien / Puglia helt nede i Italiens
“hæl”. Der er klimaet varmt, og det
kan smages i vinen, der er lavet
på druen primitivo, der er en af de
bedste og mest almindelige druer i
den region.
Det er en vin, der passer til mange
forskellige retter, men som også kan
nydes uden mad. Det er let drikkeligt og vil falde i rigtigt manges
smag.
Hvis nogen synes, at de har set vinen før, så er det delvist rigtigt. SPAR
har haft den almindelige udgave af
“In Me” på tilbud, men denne er med
grøn kant om etiketten, for det er en
økologisk udgave.
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Som det fremgår af billedet, så har
vi kun smagt på den ene flaske,
men vi er sikre på, at den anden
smager lige så godt som den første
og som de andre, der kan købes i
SPAR!
Lokalbladet nr. 104

In Me - Collezione
Organic Primito
2020

60 kr. / flaske i marts måned i
SPAR Øster Brønderslev

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

Når man ser disse gamle billeder, er det en fornøjelse
at erfare, hvor smuk en kirke vi har, og hvor flot passet kirkegården er i dag.
Billedet med kirke og kirkegården er fra først i
1900-tallet. Billedet af kirken indvendigt er fra
1930’erne.

Årets konfirmander
Hallund Kirke:

Øster Brønderslev
Kirke:

Øster Brønderslev
Kirke:

Lørdag 23. april 2022 kl. 10.00

Søndag 24. april 2022 kl. 9.00

Søndag 24. april 2022 kl. 10.30

Mikkel Bang Andersen
Karoline Jensen
Mikkel Krogh Lauritsen
Josefine Molin
Cecilie Greve Tjell
Julie Greve Tjell

Emma Jasmin Berthelsen
Maja Mathilde Bossen
Astrid Toft Gade
Nana Marie Hansen
Freya Ellekrog Holm
Christina Aagaard Jensen
Sophie Sørup Jensen
Malou Cæsar Smed Jensen
Mathias Kjærsgaard
Simon Brix Langagergaard
Noah Stoklund Lydersen
Freja Møller Simonsen
Thilde Tørholm

William Løth Bodilsen
Silje Teresa Christensen
Roberta Andrea Lukacs
Nynne Nørgaard Rusholt
Gustav Augustinus Stecher
Jonas Søgaard
Ella Wieland Tornøe

Lokalbladet nr. 104
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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 og 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”.

Minikonfirmandundervisning

I Øster Brønderslev og Hallund sogne udbyder Menighedsrådet minikonfirmandundervisning.
I foråret 2022 tilbydes eleverne i 3. klasse at gå til minikonfirmandundervisning.
Undervisningen foregår om onsdagen efter skoletid, som regel dels i Samlingshuset og
i Øster Brønderslev Kirke.
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
Folkekirken tilbyder også
deltage.
sjælesorg på nettet.

Sjælesorg
på nettet

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

Gudstjenester på
Elmehøj Plejecenter
Torsdag 31. marts 10.15
Torsdag 28. april 10.15
Torsdag 19. maj 10.15

Besøg af 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
Menighedsrådsmøder i Øster
Brønderslev
17. marts 2022 kl. 19.00 i Samlingshuset, Elmevej 124, 9700
Brønderslev
9. juni 2022 kl. 19.00 i Samlingshuset, Elmevej 124, 9700 Brønderslev

Menighedsrådsmøder i Hallund
23. marts 2022 kl. 19.00, Kjølskevej
11, 9700 Brønderslev
1. juni 2022 kl. 19.00, Kjølskevej
11, 9700 Brønderslev
24. august 2022 kl. 18.00, i Kirken,
Ørumvej 9, 9700 Brønderslev
16. november 2022 kl. 19.00,
Kjølskevej 11, 9700 Brønderslev

Gudstjeneste og
fællesspisning
Skærtorsdag

Farvel til coronarestriktionerne
Den 1. februar 2022 ophørte alle
coronarestriktioner på kirkens område.
Derfor er der nu ikke længere krav
til kirkegængerne om at bære mundbind eller visir, når de bevæger sig
rundt i kirken. Der er ikke længere
begrænsning på, hvor mange der
må være i kirken, vi må igen synge
fællessalmer og holde fælles nadver.
Vi vil gerne sige tak til kirkegængerne for jeres tålmodighed
med de besværligheder, restriktionerne har medført og ønsker jer alle
hjerteligt velkommen tilbage i kirken
igen!

Dåbsgudstjeneste i
Øster Brønderslev
Kirke

Fire gange om året tilbyder vi i Øster
Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste
om lørdagen.
I foråret på følgende dato:
14. maj kl. 10.00
OBS: Er der ikke tilmeldt nogen til
dåb, senest én måned før, aflyses
dåbsgudstjenesten!

Døbte i Øster
Brønderslev-Hallund
Merle Hummelsberger Sørensen
Thilde Tørholm

Spaghettigudstjeneste

Onsdag 25. maj kl. 17 er der spaghettigudstjeneste i Hallund Kirke.
Efter kort, børnevenlig gudstjeneste spiser vi spaghetti og kødsovs.
Gratis. Alle er velkomne.
Arrangeret i samarbejde med KFUM-spejderne.

Skærtorsdag var dagen, hvor Jesus
spiste sit sidste måltid sammen med
sine disciple og indstiftede nadveren.
Det fejrer vi igen i år med gudstjeneste i Hallund Kirke torsdag
14. april 2022 kl. 18.00, og efterfølgende spiser vi sammen på
Hallund Kro.
Tilmelding er ikke nødvendig, og det
er gratis at deltage.

Hyggeklubben foråret
2022
Tirsdag 29. marts kl. 14:
”Ønskekoncert” v/ Lonnie og Bent
fra Voerså i Samlingshuset, Sankelmarksvej 124, Øster Brønderslev

Lonnie og Bent

Tag din nabo med til en hyggelig eftermiddag med musik, kaffe og kage! (Det er gratis at deltage)
Tirsdag 24. maj kl. 14: Sommerafslutning med traktement.

Vi mødes i Samlingshuset. ALLE er velkommen!
Vel mødt! Hallund og Øster Brønderslev Menighedsråd
Lokalbladet nr. 104
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Livemusik med Claus Hassing
Torsdag 7. april kl. 19
”Vi trænger til god
livemusik igen!”
Det mener Event
Samlingshus, der
i samarbejde med
Øster Brønderslev
Menighedsråd
inviterer til til en
intimkoncert med
Claus Hassing.
(Se opslaget
‘side 5)

GUDSTJENESTELISTE
DATO
6. MAR.
13. MAR.
20. MAR.
27. MAR.
3. APR.
10. APR.
14. APR.
15. APR.
17. APR.
18. APR.
23. APR.
24. APR.
01. MAJ
08. MAJ
13. MAJ
14. MAJ
15. MAJ
22. MAJ
25. MAJ
26. MAJ
29. MAJ
05. JUN.
06. JUN.
12. JUN.
19. JUN.
26. JUN.

ØB Kirke
09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 ASLA Langfredag
09.00 JSL Påskedag
10.30 JSL Anden Påskedag
09.00 JSL Konfirmation
10.30 JSL Konfirmation
10.30 JSL Afslutning Børnekor
09.00 JSL
10.30 JSL St. Bededag
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
10.30 JSL
09.00 ASLA Kr. Himmelfartsdag
10.30 JSL Pinsedag
10.30 JSL Anden Pinsedag
09.00 ASLA

Hallund Kirke
09.00 ASLA
10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL
18.00 JSL Skærtorsdag m. fællesspisning
10.30 JSL Påskedag
10.00 JSL Konfirmation

10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL
17.00 JSL Spaghettigudstjeneste
09.00 ASLA
09.00 JSL Pinsedag
09.00 JSL
10.30 JSL

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

Musikalsk
legestue i Øster
Brønderslev
Kirke
Kære dagplejere, forældre
og bedsteforældre!
Vi er i fuld gang med
musikalsk legestue for børn
fra 1-3 år i ØB kirke og på
Elmehøj, Kl 10.15.
De næste gange er 5/4,
3/5-22.
Ring til mig hvis du er i tvivl
om noget.
Organist Inger Malgård
60602361

Lejlighedskor
for voksne
Kære alle sangglade!
Vi er et lille voksenkor, som
synger i kirken ca 4 gange
om året.
Inden medvirken i kirken
holder jeg 1-2 korprøver.
Vi synger hovedsagligt
enstemmigt.
Kunne du have lyst til at
deltage så prøv at ringe til
mig. Der kræves ikke specielle forudsætninger.

Detektorsøgning og Lokalhistorie
- undervisning, fællesskab og held (eller dygtighed)
Detektordag 8. marts
Lokalhistorisk Arkiv blev pga.
snestorm nødt til at aflyse en planlagt detektordag i november.

Nu prøver vi igen. Tirsdag 8. marts
introduceres en af Øster Brønderslev Skoles 6. klasser til den lokale
historie, samtidig med at de om
formiddagen alle får lejlighed til at
søge med metaldetektor.
Det sker i samarbejde mellem
Skolen, Lokalhistorisk Arkiv og
Detektorkompagniet, som kommer
med mange detektorer.
Fra klokken 13 til ved 16-tiden inviteres interesserede i alle aldre til at
dukke op ved Bålhøjvej 80 og prøve
at søge med metaldetektor. Har du
selv en detektor, så tag den med og
få hjælp til at bruge den, hvis det er
nødvendigt. Har du ikke en detektor,
så kan du prøve en af Detektorkompagniets. Vil du bare kigge med, er
det bestemt også i orden.
Send gerne tilmelding til efter-middagens detektortræf på
2826 1453 eller per@drustrup.dk,
så vi ved cirka, hvor mange der
kommer.

Stor undren samt
held eller dygtighed?

Denne smukke, men
knækkede næbfibel har i
Yngre germansk jernalder
(år 550-749) været brugt
som kombineret smykke og
datidens sikkerhedsnål til at
holde tøj sammen.
Den er et nutidigt bevis på,
at tålmodighed belønner sig,
så når I ser Henrik og mig
selv - sammen eller hver for
sig - gå med detektor på den
samme mark flere gange, så
er det fordi, erfaring har vist
os, at der altid er noget at
finde på de fleste marker.
Den største del af denne
fibel dukkede i januar op på
en mark, mens den sidste
og mindste del først blev
fundet i februar, efter at
Henrik gravede på et svagt
og upræcist signal. Det viste
sig, at der alligevel var noget
at finde.
Fibelstykket lå gemt under
en stor sten, men nu er
delene samlet og klar til
aflevering på Vendsyssel
Historisk Museum for at
blive sendt videre til Nationalmuseet.
Per Drustrup Larsen

På en mark har jeg bl.a. fundet
denne kinesiske mønt - 1 Cash - lavet under den kinesiske Chien Lung
(1736-1795).
Den er ikke specielt sjælden, men
hvordan er den landet på en mark
ved Øster Brønderslev?

Lokalbladet nr. 104
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Øster Brønderslev - varme og vand
Øster Brønderslev
Fjernvarme

Medierne har i lang tid været fulde
af skriverier om de stigende energipriser, ikke mindst el- og gaspriser.
Redaktionen har derfor kontaktet
formanden for Øster Brønderslev
Fjernvarme, Jan Jæger, for at høre
om, hvilke tanker og foranstaltninger
man gør sig i bestyrelsen.
For at komme lidt på forkant med
situationen valgte man på generalforsamlingen i 2021 at hæve prisen
pr. MwH med 50 kr. En forholdsvis
lille prisstigning for de 328 forbrugere, der pt. er koblet på byens fjernvarmenet. (Kun ca. 30 husstande er
ikke tilsluttet nettet).
I de kommende år forventer man en
stigning i antallet af forbrugere idet
bl.a. Sønderhøj-udstykningen har
klausul om tilslutning.
Med hensyn til prisen i 2022 er man
i bestyrelsen meget forsigtig med at
melde noget ud, idet man afventer
årsregnskabet, der kommer en gang
i marts/april.
MwH-prisen fastlægges på den årlige generalforsamling, der afholdes
i april/maj.
Gas- og elpriserne er som bekendt
steget meget.

I Øster Brønderslev er
vi i den heldige situation, at det, man betaler
ekstra for gas, til dels
kan tjenes ind på salg
af el. Til eksempel
solgte man i december
måned 2021 el for ca.
900.000 kr. For at være
mere fremsynede investerede man i solcellerne, der blev opstillet i
2018-2019 til at producere mere vedvarende
energi, og det har altså
vist sig at være en god
investe-ring.
I bestyrelsen bruger
man mange timer på at
drøfte fremtiden.Der er ingen tvivl
om, at gas skal udfases i løbet af
en årrække. Hvad kan man sætte i
stedet?
Man har på det seneste drøftet flere
ting: Halmfyr og varmepumper, ligesom en fusion med omkringliggende
værker stadig er en mulighed. Man
er på det seneste blevet kontaktet af
bl.a. Aalborg, der har ledningsnet så
tæt på som i Tylstrup, og Brønderslev Forsyning er også stadig en
mulighed.
Jan understreger, at der stadig kun
er tale om sonderinger. Eventuelle
forslag skal under alle omstændigheder behandles på en generalforsamling.

Alle ved, hvordan Jan Jæger ser ud,
så her er et billede fra sidste nummer af Lokalbladet af varmemester
Andreas Piil
Bestyrelsens store ønske er indkøb
af en ekstra tank til opbevaring af
de store mængder varmt vand, der
genereres i solcellerne i løbet af
juni, juli og august.
Jan og bestyrelsen ser frem til
stort fremmøde på den kommende
generalforsamling og håber der, at
kunne få input til den videre drift af
Øster Brønderslev Fjernvarme.
Ove Dam

Øster Brønderslev vandværk

Øster Brønderslev vandværk AMBA afholder ordinær generalforsamling
i Samlingshuset torsdag 21. april 2022 kl. 19.30.
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Dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er: Kasserer Kjeld Andersen modtager genvalg, Sekretær Poul Erik Jensen modtager genvalg,
Formand Alfred Møller modtager ikke genvalg
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Lars Juul og Anders Larsen er på valg
Valg af revisor, på valg er Knud Erik Sørensen er villig til genvalg
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Lokalbladet nr. 104

Alle ved, hvordan vand ser ud, så
her er et billede af den afgående
formand for Øster Brønderslev
vandværk, Alfred Møller.

ØBI
Årets idrætsleder

Lars Juul Storgaard modtog i januar
sit diplom for, Årets Idrætsleder
2021, som tildeles vinderen af Lokalradioerne i Brønderslev 101,2FM
og Nordjyske Banks nytårskonkurrence for at hædre de frivillige ledere i Brønderslev Kommune 2021.
Lars Juul Storgaard kommer fra
Øster Brønderslev Idrætsforenings
hovedbestyrelse og er som sådan
blandet ind i næsten alt der sker i
foreningen og i byen, han har stået
bag pølsegrillen til mange sommerfester, været julemand for børnehaveungerne, hjulpet på Bålhøjfestival mm.
Senest, har han stået bag de succesfulde og totalt udsolgte høstfester hvert år i Østsidehallen i Ø.
Brønderslev, fester han arrangerer
sammen med den lokale landmand,
Franz Heltoft. Høstfest konceptet
består i, at landmændene betaler
et fast beløb, som indeholder, mad,
drikkelse, musik, husleje hele aftenen og ØBI står så for servering, bartjans og oprydning, således
at gæsterne bare skal møde op og
ikke tænke på opvask mm, men kan
nyde aftenen fra start til slut.
Sammen med diplomet fik Lars
overrakt en check på kr. 2.500, – af
Thomas Tøttrup Jørgensen fra Nordjyske Bank i Algade Brønderslev.

Ny senior-fodboldtræner

Lørdag 5 februar var der standerhejsning for seniorafdelingen i ØBI
Fodbold, og uanset at det regnede
ind med afbud pga. tidlig skiferie,
så mødte 22 spillere frem på Arena
Brønderslev El-Teknik A/S, til en
let omgang træning, orientering af
den nye førsteholdstræner Mads
Bastholm. Til sidst samledes alle
omkring en tiltrængt omgang suppe
og lidt socialt samvær.
Ungdoms holdene i ØBI holder
deres standerhejsning lørdag 12.
marts, idet de fleste holds sæson
starter senere end seniorenes.

Læs mere på
www.oebi.dk
ØBI Fodbold siger velkommen til den 31 årige
Mads Bastholm fra Tårs.
Mads har selv spillet
fodbold i Hørby og Serie
4 som højeste. Derefter
fandt Mads ud af han
havde mere fodbold i
hovedet end i benene og
gik derfor ad trænervejen
i 2015.
Mads Bastholm har
faktisk kun trænet ungdom gennem hele sin
trænerkarriere, og ØBI
Serie 4 er hans første
senior hold, men efter et
U12 hold i 2015, er der
stille og roligt kommet
mere og mere kvalitet på
ungdomsholdene.
Senest trænede han under DBU´s
Topcenter FNF (Fælles Nordjysk
Fodboldsamarbejde) hvor det gik ud
på at finde og træne talenter til de
nordjyske tophold, AaB - Hjørring Hobro. Mads´ område var nord for
Brønderslev og til Skagen.
Mads ser nu frem til at komme i
gang i ØBI og få hilst på spillere og
de øvrige ledere i klubben, første-

holdet spiller de første træningskampe under DBU´s opstarts
træningsturnering lige op til sæsonstarten.
Velkommen til Mads!
Henrik “Tex” Dahl Nielsen
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Lokale fællesskaber

- om at involvere sig i et lokalsamfund
Denne artikel blev oprindeligt skrevet til bogserien ”Historier fra Brønderslev”,
som blev udgivet i november 21 i forbindelse med Brønderslevs købstadsjubilæum.
Her indgår den i bind 5, der desuden har disse artikler med lokal tilknytning
eller af andre lokale folk fra Lokalbladets område:

•
•
•
•
•
•
•

Henrik Jensen: Familielæge i Brønderslev i over 30 år
Peter Larsen: Hvor fa’en ligger Brønderslev
Agnete Svendsen: Minder fra min barndom i Klæstrup
Kasper Tveden: Slikmutter. Min bedstes fortælling
Steffen Westmark: Min kærlighed til musikken
Inger Aarup-Kristensen: Om bandet The Blue Van
Mette Telefoni (født Koch): Hvor kragerne vender, og drømmene begynder

Birgit blev kontaktet til Bålhøj Festival 2021 af en af redaktørerne bag bogen, Inger Aarup-Kristensen, med opfordring
til at skrive en artikel til den kommende bog om hendes tid og aktiviteter i Øster Brønderslev. Det lovede hun, men ret
hurtigt gik det op for os, at vores aktiviteter hang så meget sammen, at en fælles artikel var oplagt. Resultatet blev
denne artikel.
Vi har været meget i tvivl om, om denne artikel skulle bringes i Lokalbladet, fordi den jo kun fokuserer på vores indsats. Derfor fortæller artiklen slet ikke om de mange andre, der har gjort og gør en stor indsats for Øster Brønderslev,
men det var jo den opgave, vi fik stillet. Vi vil derfor gerne understrege, at der er mange, mange andre lokale aktive
folk, der i samarbejde – og omdrejningspunktet netop aktivt samarbejde, har bidraget på mange måder til udviklingen
af vores bys og omegns liv og fremtid. Ingen nævnt og ingen glemt!
Artiklen giver for os at se et overblik over og indblik i begivehederne og udviklingen de seneste godt 40 år.
Derfor bringes artiklen også her i bladet.
Birgit Søndergaard Nielsen og Per Drustrup Larsen

Forhistorien
Når vi gennem tiden har passeret
gennem små byer af forskellige
størrelser, har vi mange gange
snakket om, hvad der mon foregår
af liv i den samling huse og mellem
deres beboere.
Selv om mange byer udadtil virker
til at være uden særligt liv, så har
vores oplevelser rigtigt mange
gange vist, at der altid er sociale
strukturer med fællesskaber samt
store og små oplevelser sammen
på forskellig vis - måske foreningsorganiseret - måske på helt private
initiativer.
Da vi i 1977/1978 var færdige med
vores uddannelser som henholdsvis
sygeplejerske og bibliotekar, var
jobmulighederne afgørende for, hvor
vi bosatte os.
Inden vi begge var færdige med
uddannelsen, boede vi i lejlighed i
Aalborg.
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Per fik job på Brønderslev Bibliotek
i oktober 1977 i forbindelse med
åbningen af biblioteksfilialen i Øster
Brønderslev. Den var placeret i
den tidligere skoleinspektørbolig,
der senere blev Vestfritter og nu er
nedrevet-.
Med tiden begyndte vi at overveje,
hvor vi skulle bosætte os. Den
første tid blev vi boende i Aalborg og
pendlede, men vi begyndte snart at
snakke om hus i Brønderslev, indtil
en tilfældighed åbnede en mulighed,
vi kun havde overvejet kort.
Efter at have set på flere huse i
Brønderslev, hørte Per en mandag
formiddag i februar 1979 på arbejde
på Øster Brønderslev Bibliotek om
et hus, der lige var sat til salg i byen.
Han så det senere samme dag, vi
så det sammen om tirsdagen og
købte det fredag i samme uge.

Det var der flere grunde til. Dels var
det et charmerende hus med mange
muligheder, dels passede prisen
til vores slunkne pengepung som
nyuddannede, for husene i Øster
Brønderslev var en del billigere
end i Brønderslev, og sådan er det
stadig.
Og endelig havde Per i sine næsten
1 1/2 år med arbejde i Øster
Brønderslev oplevet byen som et
godt og levende sted i udvikling, og
sådan er det også stadig.
Vi bor fortsat i Øster Brønderslev i
det samme hus, hvor vores 3 børn
også er vokset op.

Lokale
foreningsaktiviteter

Det er netop byens udvikling gennem de seneste godt 40 år og vores
andel heri, der er omdrejningspunktet i denne historie om at flytte til et
lille lokalsamfund og om at involvere sig. Ved kort at beskrive vores
lokale aktiviteter giver vi samtidig et
indblik i byens udvikling.
Vores første lokale engagement
begyndte ved en tilfældighed. Efter
et helt specielt forløb skulle bestyrelsen bag Øster Brønderslev
Vandværk genetableres, så der
blev i starten af 1980’erne indkaldt
til møde i mødelokalet på Øster
Brønderslev Bibliotek. Da Per efter
bibliotekets lukketid stak hovedet
ind til mødet for at minde deltagerne
om at tænde alarmen, når de gik,
lød det: “Du er valgt!”. Det blev
til en del år i den bestyrelse med
et spændende samarbejde om at
forbedre vandforsyningen i byen og
nærmeste opland.
Også i begyndelsen af 1980’erne
var der indkaldt til den årlige generalforsamling i Øster Brønderslev
Borgerforening. Vi var både nysgerrige og interesserede i foreningens
arbejde, og det endte også med,
at Birgit blev valgt til bestyrelsen
som ny tilflytter og eneste kvinde.
Senere blev hun formand. Det blev
til mange år i bestyrelsen, og i den
periode blev der bl.a. efter en del
diskussion foretaget en sammen-

lægning af de to bestyrelser for
henholdsvis Forsamlingshuset og
Borgerforeningen. Det skete, fordi
det var logisk i forhold til begge
foreningers aktiviteter, og fordi det
var nemmere kun at skaffe medlemmer til én bestyrelse.
I den periode blev en tidligere tradition med lokale dilettantforestillinger
genoplivet. De kørte for fulde huse i
Forsamlingshuset i flere år med
hyggelige øveaftener og forestillinger samt tilhørende fester. Birgit var
i næsten alle årene enten på scenen
som aktør eller aktiv som instruktør.

Dilettantholdet ca. 1990 med Birgit
som nr. 4 fra venstre - bag vores
søn Andreas.

Borgerforeningen blev involveret i
det store arbejde med at finde frem
til ejerskabet bag Bålhøj Plantage,
der var etableret i 1907 af et lokalt
aktieselskab som udflugtssted og
samlingssted for lokale aktiviteter,
men som ikke var blevet vedligeholdt i mange år.
Detektivarbejdet med at opspore aktieejernes efterkommere afsluttedes
først i 1980’erne helt juridisk med,
at Borgerforeningen fik overdraget
ejerskabet af Bålhøj Plantage. Nu
blev der ryddet op i plantagen, så
den igen blev et udflugtsmål og
rekreativt område for byens borgere.
Der blev kort efter, med støtte
fra Øster Brønderslev-Hallund
Sparekasse, etableret et udsigtstårn, som dog fik et relativt kort liv.
Plantagen blev også ramme om
Borgerforeningens sankthansfester.
Med overtagelsen af plantagen var
grundlaget for Bålhøj Festival også
skabt, uden at den var i tankerne på
det tidspunkt. Mere om den festival
senere.

Lokalhistorie

I 1984 tog Per initiativ til etableringen af Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne som
selvstændig gruppe under borgerforeningerne i Øster Brønderslev og
Hallund-Hollensted.
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- om at involvere sig i et lokalsamfund (fortsat)
Per er fortsat aktiv nu snart 40 år
senere. Aktiviteterne i Lokalhistorisk Arkiv har selvfølgelig været at
indsamle lokalhistorisk materiale af
alle slags og at formidle den lokale
historie. Formidlingen er sket gennem flere lokalhistoriske cykelture,
busture, byvandringer og foredrag.

Pers aktiviteter i arkivsammenhæng
er de seneste år udvidet til også at
omfatte søgning efter lokalhistorisk
viden med metaldetektor. Det har
medført mange spændende fund
og er et godt supplement til mere
traditionelt arkivarbejde.

Forældreråd
m.m.

Da vores børn
kom til, blev vi
også involveret
i forældrerådet i
børnehaven, og da
skolebestyrelserne i
1990 blev etableret
som afløsning for
skolenævnene,
blev Birgit valgt til
skolebestyrelsen for
Øster Brønderslev
Centralskole. Den
post havde hun i 12
Her får en gruppe børn hjemmeundervisning i histoire
år, hvoraf de sidste
på en gåtur under corona-nedlukningen
8 var som formand.
Det var en spænI samarbejde med arkiverne i den
dende opgave i årene med børn at
gamle Brønderslev Kommune blev
være med til at præge udviklingen
der frem mod kommunesammenaf den gode, lokale skole.
lægningen i 2007 udgivet 10 bøger
i serien “Fra land og by”. Her er en
Øster Brønderslev Idrætsforening
stor del af artiklerne skrevet af Per,
er en central forening i byen, så
og stoffet fra Lokalhistorisk Arkivs
også der har vi været aktive. Det er
område udgør samlet cirka en treddog børnene, der har været mest
jedel og dækker mange emner af
idrætsaktive, mens Birgit i en periden lokale historie.
ode har været formand for badmin-

tonafdelingen og har spillet med i
nogle revyer til ØBIs dengang årlige
sommerfest.

Vore børn har også været aktive i
ØBI - Julie med håndbold og Laura
med badminton.

Dagligvarebutik,
Sparekasse og
Sparekassefond

Efteråret 1997 lukkede LokalBrugsen i Øster Brønderslev. Butikken
blev efter en del arbejde solgt til
nogle købmænd, så byen kunne
bevare en dagligvarebutik. Per var
med i bestyrelsen i flere år frem
mod salget. Sammen med skiftende
uddelere kæmpedes kampen for
at bevare Brugsen som lokalt ejet
butik, men det var forgæves af
flere årsager. Efter skiftende ejere
overtog den nuværende ejer butikken i 2004. Efter en stor udvidelse
og nybyggeri med helt speciel lokal
opbakning stod butikken færdig i
november 2015 og er et stort aktiv
for byen.
Omkring 2000 blev Per valgt ind
i repræsentantskabet for Øster
Brønderslev-Hallund Sparekasse
og blev også medlem af
Sparekassebestyrelsen. Sparekassen var et lille pengeinstitut, som
fik det stadig sværere med nye
regler for drift af pengeinstitutter, og
i forbindelse med finanskrisen blev
det ikke nemmere.
Ved udøvelse af rettidig omhu blev
Sparekassen solgt til Nordjyske
Bank ved slutningen af 2009, for på
den måde blev Sparekassens akkumulerede overskud placeret i en
fond - Sparekassefonden. Forrentningen af pengene heri uddeler fondens bestyrelse som støtte til lokale
formål i Sparekassens virkeområde.
Den første fondsbestyrelse bestod
af den tidligere sparekassebestyrelse, så her deltog Per de første 8
år.
Fra 2018 har Birgit siddet i bestyrelsen for Sparekassefonden, der
siden sin start og frem til og med
2021 har uddelt i alt næsten 7,3 millioner til lokale formål.

28Skolebestyrelsen 1997
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Samlingshuset

Det første møde mellem byens
foreninger og borgere om ideen
med et nyt Samlingshus blev holdt
allerede foråret 2001, men ideen
vandt ikke tilstrækkelig opbakning
i foreningerne på det tidspunkt. Et
par år senere organiserede Birgit
medlemmer til en ny bestyrelse for
Borgerforeningen, da den tidligere
bestyrelse var tæt på at nedlægge
foreningen. Hendes initiativ blev
taget med det særlige formål at få
sat gang i planerne om etablering af
et nyt forsamlingshus til erstatning
for det gamle og udslidte. Flere andre foreningers faciliteter var også
nedslidte, og ingen havde økonomi
til det store. For at sikre byens
foreningsliv i fremtiden med tidssvarende faciliteter og for at gøre byen
attraktiv for tilflyttere måtte vi gøre
noget. Sammen kunne vi skabe noget nyt på tværs af de sædvanlige
grupper i byen. Sammen med en
gruppe af andre handlekraftige folk
dannedes en ny borgerforeningsbestyrelse, som Birgit blev formand
for. Det viste sig nu, at byens
store aktører: Østsidehallen, Øster
Brønderslev Idrætsforening, Borgerforeningen og Menighedsrådene
for Øster Brønderslev og Hallund,
kunne finde sammen i et meget
konstruktivt samarbejde, og Fonden
for Samlingshuset blev dannet i
2007/2008. Den detaljerede planlægning begyndte i 2009/2010 med

økonomiske undersøgelser, mange
skitser og diverse ansøgninger.
Mange frivillige var involverede i
arbejdsgrupper vedrørende brugen
af huset, og mange frivillige deltog
praktisk i hele byggeperioden. Fantastisk arbejde af alle.
I 2011 gik byggeriet af Samlingshuset i gang, og det var færdig
i efteråret 2012, hvorefter ibrugtagningstilladelsen kom i januar
2013. I hele perioden har Birgit
været formand for den samlede
bestyrelse, der gennem Fonden for
Samlingshuset står bag etableringen og driften af Samlingshuset.
Birgit er fortsat Borgerforeningens
repræsentant i den bestyrelse og
er stadig formand. I byggeperioden
var Per fundraiser og aktiv i arbejdet
med at sikre projektets økonomi.
Samlingshuset er et fantastisk godt
og velfungerende eksempel på lokalt fællesskab og godt samarbejde,
hvor vi begge har medvirket aktivt
sammen med rigtigt mange andre.
Den fælles indsats kan vi nu alle
nyde.
Samlingshusets daglige leder har
en gruppe frivillige og ikke helt unge
mænd, der med deres forskellige
evner udgør Håndværksrådet. Her
har Per de seneste par år deltaget
i gruppens praktiske arbejde med
vedligehold og små håndværksprojekter.

Den første bestyrelse for Samlingshusfonden
sammen med den første daglige leder, Henrik Hald

Bålhøj Festival

Borgerforeningen arbejdede fra
2007 med ideen om at etablere
en lokal musikfestival. Ideen fik et
bestyrelsesmedlem, Henrik Jensen,
under en gåtur i Bålhøj Plantage
med familiens hund.
Sammen med lokale musikinteresserede lykkedes det at holde den
allerførste Bålhøj Festival i 2008,
og bortset fra 2020 har der hvert
år været afholdt festival i Øster
Brønderslev oppe i Bålhøj Plantage.
Det har været et stort praktisk og
organisatorisk arbejde at arrangere
Bålhøj Festival, og det har kun
kunnet lade sig gøre med et tæt og
effektivt samarbejde i Borgerforeningen, hvor Birgit var formand frem
til 2017, da hun byttede post med
næstformand, Jesper Albrechtsen.
Festivalen har også krævet stor
lokal opbakning i form af såvel økonomisk støtte som praktisk arbejde,
og det har alle årene været muligt at
finde lokale frivillige til at deltage.
I forbindelse med Bålhøj Festival
har vi begge to i alle årene været en
del af arbejdet på forskellig vis både
før, under og efter festivalen.

Birgit slipper “Fowli” løs ved
Bålhøj Festival 2009
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- om at involvere sig i et lokalsamfund (fortsat)
Byfornyelse

En del af Borgerforeningens arbejde har altid været at arbejde for
en udvikling af byen på en måde,
der passer til lokalsamfundet. De
seneste år har Birgit som foreningens repræsentant været involveret
i planlægningen af byfornyelse og
etablering af nye byggegrunde.
Det kræver samarbejde med lokale
politikere og embedsmænd, og
det arbejde har medført en ny vej
gennem byen og en byttehandel
mellem Kommune og menighedsråd
af arealet ved Øster Brønderslev
Kirke, så der i 2018 kunne indvies et
nyt bytorv og i 2019 en helt ny legeplads, samtidig med der blev lavet
byggegrunde til nye lejeboliger. Her
er de sidste lejligheder netop blev
færdige. Det hele er ikke gennemført på Borgerforeningens initiativ,
men uden dens aktive medvirken,
er vi ikke sikre på, at det hele var
gennemført på så relativt kort tid.

Andre samarbejder
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Arrangørgruppen bag julegaveværkstedet i 2010
det fint i stand, så det i dag bruges som fælles rammer, hvor alle
Møllefondens beboere og ansatte
kan mødes til festlige lejligheder og
kurser.
Da Nordjyske Bank lukkede sin filial
i Øster Brønderslev ved udgangen
af 2013, stod bygningen tom i længere tid, indtil Møllefonden købte
det, byggede det helt om og etablerede stedet “Oasen” med gode
forhold til de 8 beboere.

I forbindelse med vores foreningsbaserede aktiviteter lokalt har vi
begge deltaget i samarbejdsrelationer uden for lokalområdet, men
med forbindelse hertil. Det drejer sig
f.eks. om Birgits deltagelse i Landsbyrådet for Brønderslev Kommune
samt Pers deltagelse i Lokalhistorisk Samvirke og i LAG-Brønderslev,
der støttede lokale projekter med
EU-midler.

Senere købte Møllefonden ejendommen Nørgaard, der ligger ved
siden af det gamle forsamlingshus.
Her har man etableret boenheden
Elmelund, der snart udvides med
endnu et hus.

Birgit kom med i bestyrelsen for
Møllefonden kort efter 2000 og er
fortsat med her. Det har hun og
byen haft stor fornøjelse af. Møllefonden er en erhvervsdrivende
fond, der står bag aktivitets- og
bosteder for psykisk udviklingshæmmede. Det første sted blev
etableret i Brønderslev i 1990, og
siden har man udvidet flere steder.
Det skete først i Brønderslev, men
de seneste år er udviklingen sket i
Øster Brønderslev, hvor der har vist
sig gode muligheder, og hvor alle er
blevet taget godt imod.

Birgit har ikke været afgørende for
Møllefondens etablering i Øster
Brønderslev, men har som bestyrelsesmedlem kunnet gøre opmærksom på de lokale muligheder, der
var her, for at Møllefonden kunne få
dækket sine behov for flere faciliteter.

Da det gamle forsamlingshus i
Øster Brønderslev stod tomt efter
etableringen af Samlingshuset,
købte Møllefonden huset og satte
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Endelig har Møllefonden netop købt
Søndergård i Øster Brønderslev,
hvor der nu arbejdes med planer for
endnu flere muligheder for boenheder og for aktiviteter.

Andre lokale
aktiviteter

I de aktiviteter, vi har beskrevet indtil
nu, indgår vi med aktiv deltagelse i
eksisterende foreninger og fællesskaber og bidrager til resultaterne,

men en god del af andre initiativer
har været vores egne for at skabe
nye og bedre fællesskaber.
Da vores yngste datter blev for
gammel til at gå i skolefritidsordningen, hvor hun plejede at lave
hjemmelavede julegaver til hele
familien, gav hun Birgit ideen om
at lave et julegaveværksted for alle
lokale børn fra 3. klasse og op. Det
første julegaveværksted åbnede i
en weekend i november 1999, og
der blev holdt julegaveværksted
i lokalerne på Øster Brønderslev
Skole og i fritidsordningen frem til
og med 2015. Mange, mange lokale
folk var ledere af de meget forskellige kreative værksteder, og der blev
lavet utallige julegaver af børnene
til deres søskende og øvrige familie
i de 16 år, hvor Birgit sammen med
Bente Børjesson styrede løjerne, og
hvor Per sammen med vores søn,
Andreas, hvert år stod for et værksted med fabrikation af lystfiskerudstyr, og en af vores døtre, Laura,
hjalp på flere forskellige værksteder.
Apropos løjer så havde Per i mange
år været irriteret over børnenes
fantasiløse indsats hver nytårsaften, hvor deres “løjer” grænsede
til hærværk. Derfor afholdt han et
par år før årtusindskiftet et kursus i
nytårsløjer for en gruppe børn. En
rundtur med dem i byen om eftermiddagen nytårsaftensdag inspirerede dem til rigtige og mere
fredelige løjer. De lærte god opførsel og kreativitet, så de fik et diplom.
Det kursus kunne godt gentages.

Vi havde på forskellig vis opdaget, der var en lokal interesse for
vin - en interesse vi delte. Efter to
års vinsmagninger i aftenskoleregi
valgte vi to sammen selv at arrangere en serie vinsmagninger i
foråret 1999. Det blev for stor en
opgave at løfte alene, så siden har
vi været en gruppe med skiftende
medlemmer, der står for de 5 årlige
vinsmagninger, men hvor vi begge
stadig er med i planlægningen og
afviklingen. Nu mere end 20 år
senere kan vi se tilbage på nogle
lærerige og fornøjelige aftener, der
hvert år har bragt cirka 50 lokale
folk sammen på kryds og tværs af
alder og sædvanlige strukturer. Og
vi planlægger allerede nu næste
sæson.
Der er rigtigt god gang i aktiviteterne
i Samlingshuset i Øster Brønderslev, men alligevel savnede vi nogle
tilbud rettet til de lokale beboere.
Derfor blev gruppen “Event Samlingshus” på Birgits initiativ stiftet til
at lave forskellige foredrag og oplevelser. Det er blevet til en bred vifte
af arrangementer som f.eks. musik,
foredrag, stand-up, bogcaféer og
fællesspisninger.
Har et billede fra en
indisk fællesspisning

hallen, og endelig
er han administrator
for Bålhøj Festivals
Facebook-side og
medadministrator for
Borgerforeningens
Facebookside.

Lokalbladet

Lokalbladet for
Øster BrønderslevHallund området
er et kapitel for sig.
Ideen om et gratis
uddelt blad med
helt lokale nyheder
blev præsenteret
af Per på et møde i
Forsamlingshuset.
Det meste af redaktionen i 2002
Efter en periode med planlægning og sikring af økonomien, blev
indsamle og skrive stoffet til Lokalførste nummer uddelt i maj 1996.
bladet. Resultatet er, at hvert numMed 4 numre hvert kalenderår
mer er et aktuelt indblik i de aktuelle
uddeles det næste blad, der er
lokale muligheder. Her bydes nye
nummer 104, i marts 2022 efter 26
beboere velkommen til lokalomår. Helt fra begyndelsen har der
rådet, og der bringes alle mulige
været fin opbakning til Lokalbladet
lokale informationer. Tilsammen er
i form af økonomisk støtte direkte
alle Lokalbladets numre desuden
fra læserne samt fra foreninger, anen unik dokumentation af de mange
noncører og Menighedsrådene, der
aktiviteter og fællesskaber i et lokalt
bruger Lokalbladet som menighedsområde gennem indtil nu 26 år.
blad. Også alle lokale foreninger
bruger Lokalbladet til at informere
om deres tilbud.

Afslutning

Vel har det krævet en god del tid og
energi at være aktive lokalt, men
gode oplevelser giver mere energi.
Vi har haft stor fornøjelse af alle de
lokale aktiviteter, og vi har gennem
dem fået mange rigtigt gode venner.
Det er oplagt, at ikke alle ideer og
initiativer bliver til noget, at ikke alt
lykkes, og at slet ikke alt overlever
på lang sigt. Det er heller ikke muligt
at gøre alle tilfredse eller at være
enige med alle. De diskussioner har
vi gerne taget. Men uden at prøve at
gøre noget, sker der ikke noget, så
vi har forsøgt at gøre noget for det
lokale liv - i fællesskab med mange.

Også online har vi bidraget til det
lokale liv. Per har lavet og bestyrer
hjemmesiderne for Borgerforeningen og Bålhøj Festival, styrer infoskærmen i SPAR Øster Brønderslev
og bidrager til skærmene i Østside-

Så 4 gange om året bruger Per
sammen med de øvrige redaktionsmedlemmer et par dage på at gøre
et nyt nummer af Lokalbladet klart
til trykning. Dertil kommer timerne,
som mange byder ind med, til at

Vi håber, at vi har bidraget til en
fællesskabsånd. Vi er klar til på et
tidspunkt at give arbejdsopgaverne
videre, og vi er sikre på, at fællesskabet vil løfte opgaverne fremover.
Birgit Søndergaard Nielsen
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet nr. 104
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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)

Lokalbladet nr. 104

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)

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

Elmehøj Ældrecenter (99 45 49 60)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Jesper Albrechtsen (30 32 25 54)
www.oesterbroenderslev.dk

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (98 83 55 19)

Brønderslev Vest Venstrevælgerforening
Kim Toft (23 32 23 64)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Kjærsgaard,
Hebbelstrupvej 209
(2263 0527)

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

ANNONCEPRISER

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

Lokalbladet nr. 104
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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

Mandag 7. marts kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.
Tirsdag 8. marts kl. 10:
Hallund Krolf begynder igen
(se side 18)
Tirsdag 8. marts kl. 13:
Prøv en metaldetektor. Detektordag
ved Bålhøjvej 80.
Arr.: Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne.
Onsdag 16. marts kl. 19:
Teaterforestillingen “Blåt til lyst” med
Frederik Karstrøm i Samlingshuset.
Arr.: Event Samlingshus (se side 5)
Torsdag 17. marts kl. 19:
Kvinde Krea Klubben mødes i
Samlingsstedet.
Mandag 21. marts kl. 19:
Øster Brønderslev Borgerforening
holder generalforsamling i Samlingshuset (se side 12)
Tirsdag 29. marts kl. 14:
“Ønskekoncert” med Lonnie og Bent
til Hyggeklubbens arrangement i
Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådene. (se side 21)
Onsdag 30. marts kl. 19:
Kvinde Krea Klubben mødes i
Samlingsstedet.
Fredag 1. april:
Sidste ansøgningsfrist for støtte fra
Sparekassenfonden

Torsdag 31. marts kl. 19:
Årsmøde for Østsidehallen i
Samlingshuset
Mandag 4. april kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.
Tirsdag 5. april kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Ø.B Kirke
Torsdag 7. april kl. 19:
Livemusik med Claus Hassing i
Samlingshuset
Arr.: Event Samlingshus og Øster
Brønderslev Menighedsråd (se side
5)
Torsdag 21. april kl. 19:
Kvinde Krea Klubben mødes i
Samlingsstedet.
Torsdag 21. april kl. 19.30:
Øster Brønderslev Vandværk holder
generalforsamling i Samlingshuset.
(se side 24)
Lørdag 23. april kl. 10:
Konfirmation i Hallund Kirke.
(se side 19)
Søndag 24. april kl. 9 og 10.30:
Konfirmationer i Øster Brønderslev
Kirke. (se side 19)
Mandag 25. april kl. 19:
Årsmøde i Samlingshusfonden
(Se side 4)

Mandag 5.maj kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.
Tirsdag 3. maj kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Ø.B Kirke
Onsdag 4. maj kl. 19:
Kvinde Krea Klubben mødes i
Samlingsstedet.
Torsdag 19. maj kl.19:
Kvinde Krea Klubben mødes i
Samlingsstedet.
Tirsdag 24 maj kl. 14:
Sommerafslutning med traktement i
Hyggeklubben i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådene. (se side 21)
Onsdag 1. juni kl.19:
Kvinde Krea Klubben mødes i
Samlingsstedet.
Mandag 6. juni kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.
Lørdag 6. august kl. 13-?
Bålhøjfestival 2022
Arr.: Øster Brønderslev Borgerforening.
(se side 6-9)
18.-20. august:
Sommerfest i Hallund.
Arr.: Hallund-Hollensted Borger- og
Idrætsforening (se side 15)

Rapperen Benjamin Hav & Familien leverer noget af
musikken på årets Bålhøjfestival (Se side 6-8)

Næste nummer

Nummer 104 udkommer 11.-12. maj 2022. Sidste frist for indlevering af stof er 18. april 2022.

