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Nye idræts- og motionsfaciliteter
Med Østsidefonden S/I som koordinator er et nyt projekt på vej ved
Østsidehallen Klubhuset og Samlingshuset.
Hele projektet er udformet i et tæt
samarbejde mellem Østsidehallen,
Øster Brønderslev Idrætsforening,
Samlingshuset og Øster Brønderslev Borgerforening.
Her er en gennemgang af projektet,
som der lige er sendt ansøgninger
om støtte til.
Det er et stærkt samarbejdende
team, som jo senest har stået bag
etableringen af vejen til området
samt den helt nye parkeringsplads.

Situationen nu

De nuværende 2 udendørsbaner
multibane og tennisbane er efter
mange års brug i rigtig dårlig stand,
så der er behov for at give begge
baner en gennemgribende renovering.
Den nuværende kunstgræsbelægning skal bortskaffes, der skal
planeres og tilføjes nyt sand, inden
den nye kunstbelægning lægges og
stribes op.

De ønskede,
nye faciliteter

Der er stor efterspørgsel efter motionsmuligheder i nærmiljøet, og vi
vil med projektet kunne tilbyde både
renoveret tennisbane og multibane,
samt ikke mindst noget nyt lokalt:
padeltennis også bare kaldt padel.
Padel er en sport, der bedst
beskrives som 50 % af det bedste
fra andre ketcher- og batsportsgrene og 50 % sjov, adrenalin,
makkerskab og hyggeligt samvær.
Sporten er let at komme i gang
med og appellerer derfor til en bred
gruppe af udøvere (unge, ældre,
uøvede og handicappede).
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Padel er en helårsaktivitet. De fleste
udendørsbaner er åbne alle dage
året rundt og har monteret lys, så
der også kan spilles efter mørkets
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frembrud.
En double padelbane er
11 x 21 meter. Placering af
padelbanen ses på dette
kort. Området mellem tennisbanen og padelbanen
er indhegnet, og der skal
bruges låsebrik for at få
adgang.
Der laves en støttemur langs ”vejen” langs
læbæltet. I området mellem parkeringspladsen
og padelbanen laves der
flisebelægning, og der
opsættes bordbænkesæt.

Økonomi

De samlede udgifter er
i alt 1.263.730 kroner +
moms. Derfra skal trækkes
udgifter på 192.000 kr., der
spares ved eget arbejde.

Padelbanen placeres lige nord for den
eksisterende tennisbane og multibanen.

Desuden har de medvirkende parter sammen
på forhånd garanteret en
egenbetaling på 400.000
kr., der først fordeles mellem parterne, når projektet
sættes i gang.
Det vil sige, at der aktuelt
mangler finansiering af
671.730 kroner + moms.
Mht. drift og vedligehold, så overtager Øster
Brønderslev Idrætsforening efter aftale de
løbende driftsudgifter, der
kommer, ligesom de modtager indtægterne fra folks
brug af banen.
For at sikre holdbarheden
af anlægget rummer
budgettet udgifterne til
en 10-årig eftersynsaftale
med leverandøren af padelbanen.
Per Drustrup Larsen
Padel spilles med en særlig ketcher som denne
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Bålhøj Festival - Fowli 2022
Årets store, lokale musikbegivenhed nærmer sig - og der er styr på
alle kontrakter og aftaler.
Programmet og præsentationen
af alle de musikalske indslag var
udførligt beskrevet i sidste nummer
af Lokalbladet - og det program er
Øster Brønderslev Borgerforening
og musikgruppen bag rigtigt stolte
af!
Der er musik for alles smag og lyst - og der er mange muligheder for at
blive overrasket og glad over at høre ukendt musik! (Se plakaten med alle
navnene på forsiden af Lokalbladet)
Salget af billetter er også godt i gang. De kan købes på www.fowli.dk.
Eneste “falske tone” i processen er, at Bålhøj Festivals Facebook-side er
blevet hacket, så det lige nu ikke er muligt at annnoncere. Der arbejdes
på at lave en ny Facebook-gruppe, men de mange, mange følgere er så
forsvundet.
Når I ser den nye Facebook-gruppe, må I endelig “Like”, følge og dele, så
den gode musikfestival kan komme vidt omkring.

Med dette nummer tager vi fat på den
27. årgang. (Det passer!)
Nogle af redaktionens medlemmer
har været med fra begyndelsen, og
gennemssnitsalderen stiger hvert år.
Kontakt en fra redaktionen, hvis du vil
være med til at sænke gennemsnitsalderen og give nyt blod og friske ideer!

LOKALBLADET
i resten af 2022:
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.

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
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Gade
Økodag på Vester
Hebbelstrup
Efter 2 år, hvor det ikke var muligt,
har det igen været muligt at samles
til den årlige økodag på Vester Hebbelstrup.
Som altid har spejderne støttet op
om dagen, hvor køerne slippes ud
med mange forskellige aktiviteter.

Ladywalk

I år bestod vores bidrag til dagen af
snobrødsbagning og popcorn samt
mulighed for at få diverse aggressioner ud ved hjælp af skumgummisværd.

Hver onsdag klokken 19 er der afgang for alle interesserede kvinder
fra Samlingshuset på en fælles gåtur i omegnen af Øster Brønderslev.
Der gåes, hygges og snakkes - men
målet (hvis man har lyst) er også
at træne til det fælles Ladywalkarrangement i Aalborg 30. maj.

Alt i alt en succesfuld dag i dejligt
vejr og godt selskab.
Hilsen
Louise Christensen
KFUM-spejderne i Hallund

Affaldsindsamling 2022

Til Øster
Brønderslev Borgerforenings
affaldsindsamling
mødte der 12 friske personer op i det gode vejr.

Der blev samlet 5-6 sække affald ind - hovedsageligt ved motorvejsramperne og på Hallundvej.
Mange af de
andre steder,
der blev samlet, havde der
været nogen
fra skolen,
Oasen eller
nogen af alle
de andre, der
til hverdag går og samler affald op langs vejene. Det er fantastisk med sådanne
mennesker, der dag efter dag går og samler affald op, efter nogen, der tilsyneladende ikke kan finde ud af det. De er med til at løfte vores by.
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Særligt en person er blevet observeret som aktiv skraldeindsamler. Det er Erling
Kristiansen, Birkevej 1, der dagligt cykler mange, mange kilometer og samler
skrald sammen. Niels-Hello Andersen gav derfor 200 kroner som bidrag til
en gave specielt til Erling. Borgerforeningen supplerede bidraget, og en rigtig
købmandskurv blev efter påske overrakt Erling af Birgit Søndergaard fra Borgerforeningen med tak for hans arbejde.
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spejlet
Biluheld

Man kunne have fortsat ligeud
ad Sankelmarksvej.
Man kunne have fulgt asfaltvejen op mod Elmevej/Hallundvej.

Hallund Krolf

Man kunne også have valgt at
lade bilen stå ved Samlingshuset

Vinsmagningerne

Hallund Krolf har begyndt
sæsonen 2022. Der spilles hver Den traditionsrige serie af vinsmagninger, der nu
har været afholdt i mere end 20 år i Øster Brøndertirsdag fra kl. 9.30 og tirsdag
slev, kunne endelig afholdes igen. Der var dog kun
aften fra kl. 18.30.
4 vinsmagninger denne gang, men de var alle nogle
Der er 36 spillere, men der er
rigtigt gode aftener, med den afsluttende gourmetmidplads til flere. Så hvis nogen
dag med passende vine til som højdepunktet. Der
har lyst, kan de bare møde
var tilmeldt i alt 66 deltagere til serien, og vi var 72 til
op en tirsdag formiddag ved
middagen.
Klubhuset.
To nye folk meldte sig til arrangørgruppen, så der
Vi har fået fordelt de praktiske
kommer sikkert en ny serie vinsmagninger. Hold øje
opgaver, så tingene kan funmed Lokalbladets julenummer. Her kan I se programgere.
met for de vinsmagninger, som kommer januar-marts
næste år. De bliver garanteret også både hyggelige og
Grethe, Eddy og Jørgen fornøjelige - og der er plads til alle interesserede.

ØBI Krolf

ØBI Krolf arbejder i øjeblikket på at etablere 4 nye baner op ad Elmevej ved siden af legepladsen til Ø. Brønderslev
Centralskole. Krolf Formand, Poul Sørensen fortæller at der faktisk bliver lidt mere end de fire baner, de kommer op
på samlet 50 huller og en bane består af 12 huller, så banerne kan kombineres på mange måder med de ekstra huller,
således at der altid er nye spændende bane-kombinationer at spille på.
Spændende ser det også ud, de meget varierede baner formes ud fra jorddynger og huller, der efterfølgende tilsås
med græs, arbejdet udføres heldigvis med store entreprenørmaskiner, manden bag maskinerne er ØBI Hovedbestyrelses medlem, Lars Juul Storgaard, der har lagt meget arbejde i de nye spændende baner. Ud over det bakkede
terræn, så er banerne også oplyst fra fire master, således at man også kan spille efter solnedgang, hvilket også giver
en helt ny fornemmelse af banerne, når lys og skygge falder anderledes.
ØBI Krolf fik sidste år sin første titel ved Danmarksmesterskaberne, nemlig et dansk holdmesterskab i Krolf, hvilket
nok også er første gang i ØBI´s snart 100 års historie, at klubben står som regerende Dansk mester og ved samme
lejlighed fik man endda også en individuel sølvmedalje i damerækken ved Lisbeth Christensen, der kun var 1 slag fra
at snuppe Guldmedaljen.
DM afvikles i år i Aalborg i juni måned og under denne turnering, inviterer ØBI Krolf deltagerne til aften turnering på
den nye bane, som gerne skulle stå klar til indvielse i maj måned. Man arbejder på at få opført et solidt læskur, der
kan rumme omkring 35 personer og som er lukket på tre af siderne, så man kan være i ly for vejr og vind. Der er også
indkøbt foreløbigt 4 stk. bord/bænke sæt til pladsen. Så det bliver et helt specielt anlæg, som man ikke ser andre
steder her omkring.
Tex
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ØBI

Formandens beretning fra generalforsamling 30. marts 2022
Vores økonomi i ØBI er ved at være
stabil, og vi har en sund forening.
Ikke at vi kan gøre, hvad der passer
os.
Vi er stadig meget styret af vores
høstfest og vores sponsorer, som
vi er meget taknemlige for vil støtte
vores forening. Vi skal vidt muligt
stadig søge fonde til redskaber og
materialer. De løbende år kommer
der nogle store poster som renovering og vedligehold af vores bygninger, lokaler og udendørs arealer.
Der vil løbende ske udskiftning og
nytænkning på fitnessområdet. Vi
ser jo også en stigning i priserne på
alt materiel, varme, strøm osv. Det
vil også ramme os.

Som ny formand for ØBI har det
sidste år været fyldt med spændende udfordringer. Det har været et
specielt år for mig personligt. Lærerigt, udviklende, forstående. Jeg har
haft fornøjelsen af at møde mange
medlemmer og frivillige. Deltage i
flere forskellige møder for at få en
forståelse af, hvad foreningslivet er,
og især hvad frivillighed vil sige.
Det har været inspirerende at se,
hvor engagerede I som bestyrelsesmedlemmer, frivillige og medlemmer
er, hvor mange områder I arbejder
med, og hvor stor viden vi har
samlet i vores forening ØBI. Jeg vil
gerne takke jer alle sammen for at
tage godt imod mig, og ikke mindst
for støtten fra mine bestyrelser.
Uden jer ingen Øster Brønderslev
Idrætsforening.
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16. januar i år, sagde vi farvel til de
sidste restriktioner ang. Corona.
Corona har bestemt været udfordrende, hvis vi kigger tilbage. Men
jeg synes, vi har taklet det godt,
og vi har lært at mødes på nye
måder. Pandemien har gjort, at vi
ikke kunne holde så mange fysiske
aktiviteter og møder, som vi har ønsket. Vi er godt på vej tilbage med
et flot medlemstal på omkring 520
personer.
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Det sidste års highlights fra hovedbestyrelsen:

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Vi har tegnet ny tøjkontrakt med
Limasport.
Sidste etape på parkeringspladsen er afsluttet.
Høstfesten med over 700
deltagende gæster.
Fliser uden for Samlingshuset.
DGI-udvikling i samarbejde
med DGI.
Lars Årets Idrætsleder 2021,
som uddeles af 101,2 FM og
Nordjyske Bank. Stor tak til
dig, Lars. Du lægger et kæmpe
stykke arbejde i og for ØBI.
Arrangementer som Herrefrokost, Sponsoraften og ‘Tak er
kun et fattigt ord’ 1. december
måtte vi desværre aflyse pga.
forskellige årsager.
Indgået en sponsoraftale med
OK, hvor du kan støtte ØBI,
hver gang du tanker, uden det
koster dig ekstra.
Arbejdsdagen, hvor vi fik smidt
væk, sat op, roteret, renoveret
og fornyet en masse ting i vores
forening. En dag hvor vi føler os
taknemlige for den hjælp, vi får
fra de frivillige.
Nyt netværk i huset.
Opbygning af årshjul igennem
hele vores forening.

Jeg synes, vi skal huske på at
foreningslivet både bidrager til
den enkelte persons socialisering i
samfundet, og at foreningslivet også
har en central rolle i vores landsbys
udvikling.
Hvor landsbyerne førhen var bygget
op omkring landbruget og befolkningen primært beskæftigede sig med
landbrugsproduktionen, arbejder ca.
90 % af landsbyernes beboer i dag i
de større byer.
Det er dermed væsentligt for landsbyerne at kunne tiltrække beboerne
via andre parametre end førhen.
Denne udfordring ses endda på
regionsbasis, hvor hele regioner
”tømmes”, eller hvor skellet mellem gennemsnitsindkomsterne
samt kvadratmeterpriserne bliver
større. Der findes ikke et konkret
svar på, hvilke midler der skal til for
at undgå faldende befolkningstal i
lokalsamfund, men det er tydeligt, at
foreningslivet ubevidst har pådraget
sig et stort ansvar.
Fremfor blot at være et tilbud om
idrætsaktiviteter tager foreninger nu
et lokalsamfundsansvar gennem
værdier og lokaludvikling.

Frivillighed og samarbejde:
Vores forening ØBI er en idrætsforening, der bygger på frivillighed
og at være en aktiv medspiller i
vores lokalsamfund. Vi vil skabe
rammer for et socialt fællesskab for
alle aldersgrupper indenfor sportslige aktiviteter. Frivilligheden er
den største og vigtigste ressource
i vores foreningsliv - uden frivillige
- ingen forening. Derfor ønsker vi i
ØBI, at foreningslivet skal være det
bedste sted at være frivillig, og et
sted, hvor det både personligt og
socialt er interessant og meningsgivende at bruge sin fritid.
Danskere bruger hvert år 85 millioner timer som frivillige i idrætsforeningerne, og 39% af alle danskere er frivillige. En del af de timer
bruges i vores forening ØBI. Jeg og
ØBI er taknemlige for, at vi har en
stor tilslutning af omkring 70 frivillige
i vores forening, ikke sagt at vi ikke
vil have flere. Du skal huske på, at
DU er en del af et stort fællesskab,
Som driver sportsgrene Håndbold,
Fodbold, E-sport, Gymnastik i alle
aldre, Crossdance, Yoga, Boksning,
Fitness, Badminton og Krolf.
Vi driver en forening med en
gennemsnit på 460 medlemmer,
hvis vi kigger tilbage over en 5-årig
periode. Derfor må vi ikke glemme
at påskynde den store indsats,

der bliver gjort, både i hallen, på
banerne, i bestyrelseslokalet og
hjemme hos jer selv.
Det er fantastisk. Vi kan så mange
ting i foreningen, men det kan vi
kun, fordi vi har alle de frivillige
som dig, der hjælper til. Vi har rigtig
mange, der kommer med idéer til
nye tiltag, som vi kan føre ud i livet.
Det skal vi som idrætsforening være
stolt over. Hvor frivillige skaber liv,
fællesskab, glæde og sundhed for
mange borgere her i Øster Brønderslev og omegn
Derfor TAK, TAK ER KUN ET FATTIGT ORD

Du tænker måske ikke over det
så tit. År efter år står der mange
frivillige i vores forening, klar til at
modtage børn, unge og voksne i
ØBI. Ja, - dig og mig. Vi er alle en
af dem der driver klubben! Jeg ved
godt, at det kræver ekstra hjerteblod
at være frivillig. Det kræver også
nytænkning og masser af gejst,
også når planerne er blevet ændret
i sidste øjeblik. Så tak til dig, tak til
os, der styrker fællesskabet på en
helt særlig måde i ØBI. Og dig, der
udnytter chancen for at få styr på
alt det praktiske. Eller dig der får din
deltager til at yde det sidste. Bare
tak. Tak, fordi du tager en for holdet.
Fedt, at DU er frivillig.
Hovedbestyrelsen arbejder hårdt
på en god kommunikation mellem
afdelingerne.

Andre beretninger

På generalforsamlingen blev der
aflagt beretninger fra alle ØBIs
afdelinger - bl.a. af formand for
fodbold-afdelingen Søren Hvidesteen (billedet til venstre herfor).
Kontakt ØBI - www.oebi.dk - hvis
du vil vide, hvad der blev sagt her.
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Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
Så er foråret kommet til Hallund og
Hollensted, græsset bliver grønt,
træerne springer ud, ukrudtet vælter
op og Corona’en er glemt.
Vi har fået overstået 2 års generalforsamling, og det kørte på skinner som altid: Eddy blev valgt som
dirigent, formandens beretning blev
godkendt, kassererens regnskab
blev også godkendt, ingen forslag,
Hanne og Claus blev genvalgt,
Mona blev valgt som suppleant,
men vi mangler en i bestyrelsen, så
hvis nogen brænder for at hjælpe til
i bestyrelsen, så sig endelig til.
Bagefter var der herregårdsbøf
med alt svineriet fra Hallund Kro.
Snakken gik livligt hele aftenen.
Og så er der egentlig ikke sket mere
i byen. Vi sætter som sædvanligt
flag til konfirmanderne, det ser så
festligt ud, når man kører gennem
byen.
Vi håber dog at kunne samle folk til
vores forsinkede herrefrokost samt
pigernes hattefest, men når der er
nyt, så sender vi en mail - ellers
hold øje med vores www.
Sankthans kommer desværre også
nærmere. Om 2 måneder så vender
det. I år har vi igen tændt op i vores
griller, så kan fatter bare komme
og brænde kødet, mens mor klarer
salaten. Vi håber, at vi har fundet
en spændende båltaler til dagen,
så bare mød op ved Klubhuset,
grillerne er klar fra kl. 18, og bålet
tændes kl. 20.
Brønderslev Kommune er Gone
Wild, og det er HHBI gået med i.
Kommunen vil gerne hjælpe naturen
med at blive mere vild. Det betyder,
at vi skal være knap så hurtig ude
med hakkejern og rive, lade naturen
stå til, så de vilde blomster og insekter igen kommer frem. Man kan
læse mere på: www.bronderslev.dk/
GoesWild, hvor man kan tilmelde
sin matrikel. Det betyder sikkert
også, at kommunen sparer lidt på
klipningen rundt omkring – men det
kan jeg jo ikke skrive, vel?
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Vi kommer også snart rundt med
kontingentopkrævning. Vi ringer ikke
på, der bliver bare smidt en venlig
henstilling i postkassen, og vi håber
selvfølgelig, at I igen vil betale.
Men I kan altid læse mere på vores
hjemmeside:
www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen

Til højre ses foreningens nye
“Hausfrau”, Mona Villadsen, som
tager sig af klubhusudlejningen og
også er suppleant i bestyrelsen.

Nyt fra Hallund vandværk
Efter 74 år gav vi vores rentvandstank dødsstødet.
Vi har haft for store udgifter til vandprøver, der skyldes indtrængende
vand i tanken. Ikke noget der på
noget tidspunkt gjorde, at vandet
skulle koges eller lignende. Men vi
så de første tegn på, at det ikke var
forsvarligt at bruge flere penge på at
tætne den eksisterende tank.
Samtidig med at der kommer flere
og flere krav fra myndighederne
mht. prøvetagninger, både på
vandværket men også hos private
forbrugere, tog vi (bestyrelsen)
beslutningen om at etablere en ny
rentvandstank. En tank hvor der kun
er 2 huller i: ét med vand ind og ét
med vand ud. Så skulle vi kunne
imødegå fremtiden med fejlfrie
målinger.
Kaj Mølbjerg har forestået etableringen med tanken, som er gravet ned
bag Vandværket, Carsten fra Jerslev har stået for alle rørføringer, og
endelig har Brønderslev El-Teknik
stået for alt el-arbejdet.
Det har ikke været billigt. Vi kender
endnu ikke den endelige pris,
men selve tanken koster omkring
175.000, og dertil kommer vvs og
el. Men lur mig, om ikke de også
skriver en faktura.
At grave sådan en 55 kbm tank ned
er selvfølgelig ikke uden problemer.
Af én eller anden grund, så ligger
der rør bagved vandværksbygningen, hvori vandet bliver pumpet ud
fra Vandværket. Men der er sikkert
en fornuftig grund til dette.

Vores boringer skal også have et
eftersyn. Vi skal hive begge rør op
og give disse ny foringer. Men det
ligger lidt ude i fremtiden.
I forbindelse med skifte til den nye
tank bemærkede mange sikkert det
svigtende tryk i vandledningen. Dét
er der en helt naturlig forklaring på,
for i den tid hvor vi skulle skifte fra
gammel tank til ny, fik vi vand fra
Ø. Brønderslev Vandværk. Det har
tidligere kørt uden problemer, og

uden at nogen har bemærket det.
Men når ledningen fra ØB bliver
gravet over i Ø. Linderup, så har vi
problemer. Vi håber ikke, det sker
igen.
Bestyrelsen har før set på et
program til at sende meddelelser
ud i til hver forbruger, men vi følte
dengang, at det var for kostbart. Vi
har lovet at kigge på disse systemer
igen, så vi ikke kommer i samme
situation på et senere tidspunkt.
Claus Iversen
(Der har skrevet til
Lokalbladet, at bladet jo
ikke kun skal handle om
Bålhøj Festival, og derfor
har sendt denne gode
orientering)

Den gamle rentvandsbeholder bliver
spærret af, så der ikke kan komme
forureninger fra denne.
Vi har bibeholdt vores anlæg til
rensning af vandet, da den ifølge
smeden skulle fungere perfekt. Det
er også et ganske simpelt system,
hvor vi pumper vandet fra boringerne ind i et hermetisk lukket lokale
og blæser luft ind i vandet, så gasser mv. gerne skulle være væk, og
vi har fint vand i Hallund.
Lokalbladet nr. 105
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Øster Brønderslev Borgerforening
Generalforsamling
21. marts 2022

Her er formand Jesper Albrechtsens
beretning
Borgerforeningens arbejde det
sidste år har været præget meget af
corona, men vi har været heldige og
kunne afholde vores arrangementer
mellem bølgerne.
Vi kunne ikke holde Fastelavn sidste
år, men har afholdt det i år i samarbejde med Menighedsrådet med ca.
70 fremmødte, noget færre end for
år tilbage. Her har vi fået konkurrence fra børnegymnastik.
Affaldsindsamlingen blev gennemført med rekord deltagelse i mange
år, her var vi ca. 20 deltagere.
Sankthans på Bålhøj blev gennemført med afstand. Kaffe og kage var
droppet fra Borgerforeningens side.
Fin aften med godt vejr.
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Bålhøj festivalen blev også gennemført på en noget anderledes måde.
Den trak virkelig tænder ud i
planlægningen, da restriktionerne
nærmest blev ændret dagligt, og
der skulle sadles om nogen gange,
inden dagen kom. Bålhøj festival
2021 vil være en af de festivaler,
der vil blive husket i mange år frem!
Den gav en masse ekstra arbejde
både i opsætning med 2 sektioner
med hver sin fest og med ekstra
mange frivillige til at servicere de
festglade mennesker. Festivalen
gav også en del stof til eftertanke,
hvorfor vi nu har valgt at lukke
ranchen ned permanent. Det var
ikke en let beslutning. Festivalen
er groet fra Ranchen, da fulde og
feststemte mennesker ikke harmonerer med børneaktiviteter. Vi havde
også udgangsforbud på festivalen
grundet registreringen til smitte
opsporingen. Det har vi også lært
af, for ved at lukke dørene, er der
flere mennesker på pladsen hele
dagen igennem, og gav en betydelig
bedre festival med mere omsætning
af mad og drikke. Festivalen gav et
overskud på 170.000 kr., som er det
bedste resultat, vi har haft. Så vi har
også lært noget af coronaen.
Lokalbladet nr. 105

2021 var året hvor Sønderhøj blev
en realitet. De første 3 grunde blev
solgt i budrunden, og siden hen er 3
reserveret. Det skal nok blive godt.
Vi havde også i 2021 julekalender
oppe i Spar. Det er en hyggelig tid,
hvor der er mange der får sig en fin
ekstra gave i december dagene. Her
er alle gaverne sponsoreret af lokale
virksomheder, og det er virkeligt fine
gaver vi får hertil år efter år. Stor
tak for det! Børnehaven, Fritteren
og Oasen maler hvert år fine låger,
så der er nogle nye låger hvert år.
Salget af lodder ligger meget flot og
stabilt på ca. 900 stk., hvilket giver
et flot overskud på godt 20.000 kr.
Samme dag som kalenderen afsløredes, tændtes byens julelys også
til glæde for mange mennesker. Vi
oplevede desværre et par gange, at
nogen havde ødelagt flere kæder.
Det er ærgerligt for os alle, da
kæderne, vi bruger, koster mange
penge, og der er andre ting, vi så
ikke kan lave..
Borgerforeningen deltager som
udgangspunkt altid i landsbyrådsmøderne. Jeg har været valgt
ind i FU, hvilket også giver billet til
Landdistriktsrådet. Her valgte jeg
til generalforsamlingen i februar at
trække mig for at få lidt mere frihed.
Vi har altid et godt samarbejde med
Kommunen og vores politikere,
hvilket gør, at vi bliver hørt. Her kan
bl.a. nævnes lysene langs hulvejen
op til Bålhøj.
Vi ser frem mod et nyt år, hvor der
så småt er lidt bolde i luften for årets
program.
Så er der kun tilbage, at takke alle
der støtter op om Borgerforeningens
arbejde, og tak til bestyrelsen.
Jesper Albrechtsen

Konstituering

Til Borgerforeningens generalforsamling blev der valgt 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen: Rikke
Mikkelsen og Kim Sloth. Rikke bor
på Istedvej og har mange kompetencer, vi kommer til at få glæde
af fremover. Kim har været med i
bestyrelsen tidligere, så han er et
kendt ansigt. Han var også hurtig til
at melde sig, da han fandt ud af, der
ikke var en kasserer i bestyrelsen
længere. Her har Anders Johannesen ordnet regningerne for os,
siden han stoppede for et år siden,
så det var dejligt at få denne plads
besat igen.
Vi satser på at få et billede af den
samlet bestyrelse til næste nummer
af Lokalbladet

Medlem eller ej?

Mange vil gerne vide om, de er
medlem af Borgerforeningen.
På kontoudskriften fra sit pengeinstitut kan man se, om der enten
1. august er trukket 175 kr. over
betalingsservice, eller man har
betalt girokortet, der er kommet med
posten til betaling 15. august.
Hvis man ikke har modtaget et girokort og gerne vil være medlem, kan
man skrive en besked eller ringe
til mig på 3032 2554, så kan jeg
tilmelde jer.
På vegne af Borgerforeningen.
Jesper Albrechtsen

Lokalpolitik
ikke modtaget et stort antal, men
der kommer hele tiden flygtninge til,
og de skal hjælpes med fornødenheder, børnepasning, skole mm.
Det arbejdes der med i kommunens
beredskabsgruppe, og samtidig er
der frivillige, der gør en stor indsats
på flere planer – f.eks. med indsamling af tøj, legetøj mm. Det bedste vil
selvfølgelig være, at krigen i Ukraine
slutter, og indbyggerne igen kan
indtage deres hjem, genopbygge og
opleve fred og ro.

Peter Stecher

”Det er forår og alting klippes ned”,
sådan indledes en sang af Poul
Dissing. Og sådan kunne Påsken
i år måske også beskrives. Det er
skønt, når vejret igen tillader, at kaffen kan indtages på terrassen, og
grillsæsonen igen for alvor er i gang.
I lokalpolitikken betyder foråret også
på opstarten af budgetprocessen
for det kommunale budget for 2023.
Alle de politiske udvalg er begyndt
på drøftelser, ift. om der kan flyttes
lidt rundt på de kommunale kroner, således at nogle af de mange
ønsker, der er for den fremtidige
drift og udvikling af vores kommune,
måske kan opfyldes. At der tales om
forskellige forslag til omprioritering
er ikke ensbetydende med at forslagene også gennemføres – slet ikke,
men det er ofte en givtig øvelse og
kan i flere tilfælde bekræfte, at de i
forvejen valgte prioriteringer fortsat
er de rigtige, mens det andre gange
giver god mening at anvende gamle
penge på en ny måde.
Til efteråret er vi alle meget klogere
på, hvordan det kommunale budget
for 2023 ender med at se ud.
Heldigvis har vi en robust økonomi, hvilket også giver fortsatte
muligheder for investeringer. Som
f.eks. tilbygningen af Børnehaven
Troldehøj. Jeg har skrevet om det
tidligere, og har man været forbi
Troldehøj for nylig, kan det nu ty-

deligt ses at tilbygningen er kommet
i gang. Jeg glæder mig til at se det
færdige resultat, og til at vi igen har
en børnehave, der kan rumme de
børn, der er til Troldehøj.
Et andet projekt, jeg har arbejdet
for længe – både som formand for
Skolebestyrelsen og politisk, er den
nye p-plads ved skolen. Her lige før
Påske blev såvel den nye, som den
hidtidige p-plads asfalteret, og snart
kan der stribes op på ny, og pladserne tages rigtigt i brug. Det bliver
dejligt at få færdiggjort det projekt,
hvor vi forhåbentligt får en bedre
afvikling af trafikken på skolens område, til gavn for både elever, forældre og medarbejdere på skolen.
Nu vi er ved skolen – så husk at
der er skolebestyrelsesvalg her
til foråret. Vil du gerne have indflydelse på dit barns skoledag, så
er det nu, du har chancen. Er du
interesseret i at høre mere omkring
arbejdet i skolebestyrelsen, så står
jeg gerne til rådighed for en snak,
og jeg ved, at man også er velkommen til at kontakte Distriktsskoleleder Carl-Otto Borup.

Samtidig har krigen i Ukraine også
udfordret os herhjemme. Særligt på
energiområdet bliver vi udfordret,
og senest har Regeringen fremlagt
planer om yderligere investeringer
i grøn omstilling (på bekostning af
kommunernes mulighed for anlægsinvesteringer). Det betyder bla. at
vi kommer til at forholde os endnu
mere til grøn omstilling i form af
nye solcelleanlæg, flere vindmølleprojekter, Power to X anlæg mm.
Hvordan det i givet fald kan påvirke vores lokalområde, ved jeg
ikke endnu, men der er forslag om
projekter flere steder i kommunen,
som vi i Byrådet kommer til at tage
stilling til hen over de kommende år.
Udviklingen går stærkt lige nu, men
vi skal også huske at komme hele
vejen rundt om projekterne og få
dem grundigt belyst.
Med venlig hilsen
Peter Stecher
Viceborgmester
Formand for Teknik- & Miljøudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Tlf. 2022-7767
Mail: pets@99454545.dk

Siden sidste nummer af Lokalbladet
udkom, er vi jo blevet vidner til
Ruslands invasion af Ukraine. Med
krigens gru tæt inde på kroppen,
har indtil flere millioner af Ukrainere
måtte flygte, og i Danmark og
Brønderslev er vi klar til at hjælpe,
med det vi kan. Vi har indtil videre
Lokalbladet nr. 105
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Gade
Velkommen til Sølvgade 121 Færre kastaniedyr i
På Sølvgade 121 er Daniel 31, Alberte 28 og
Øster Brønderslev
Saga på 11 mdr. flyttet ind. De overtog stedet i
slutningen af november 2021. Jeg mødte dem
på terrassen i et skønt aprilvejr. Saga legede på
gulvet, mens vi snakkede.

Inden de flyttede til Hallund fra Aalborg, har de
kigget på en del huse i området. Og havde faktisk opgivet at finde noget de kunne lide. Men da
de fik øje på huset på Sølvgade, var de solgt.
Daniel er uddannet lærer og arbejder på Grindsted skole, hvor han underviser 4-6. klasse. Han
underviser i historie, religion og dansk. Alberte
er studerende og læser kandidat i Oplevelsesdesign på Aalborg Universitet. Ved siden af
uddannelsen arbejder hun indimellem på Aalborg teater. Når hun i 2023 er færdiguddannet,
kan hun arbejde som eventmager til festivaler,
på museer eller i forlystelsesparker. Saga er i
dagpleje hos Gitte på Ørumvej.

Kastaniedyr bliver en truet dyreart
også lokalt. Kastaniesyge rarmmer
stadig flere træer over hele landet,
og det har nu været nødvendigt at
fælde alle kastanietræerne omkring
Præstegåden på grund af sygdommen.
Derfor ser det så bart ud i haven
der, efter de store maskiner har
været på arbejde.

De har endnu ikke nået at hilse på naboerne,
da tiden er blevet brugt på at omlægge køkkenhaven og komme på plads i huset. Desuden står
de lige for, at Saga skal navngives. Her holder
de fest i ”laden”, og navngivningsceremonien
skal foregå i haven. De er tilknyttet Asetroen, de
er gift, og Saga skal døbes i denne tro.
Efter at have hørt, hvad der sker i byen, har de
begge tilbudt at hjælpe til sommerfesten, og i
øvrigt hvis der er behov for det. Det er skønt at
få sådan nogle unge friske tilflyttere til byen.

Event Samlingshus

Event Samlingshus er i gang igen efter corona. Noget har været aflyst, og nyt kommer til.
16. marts havde vi en fornøjelig aften med Hallund-drengen Frederik Karstrøm, Frederik optrådte med sin revy i
mange forskellige udklædninger. Publikum havde en dejlig aften med gode grin, så tak til Frederik og alle de fremødte.
7. april havde vi planlagt en skøn musikaften med Claus Hassing. Desværre solgte vi for få billetter. Da vi aflyste,
havde vi kun solgt 10 billetter. Det var brandærgerligt.
Vi holder nu sommerferie og vender tilbage med et efterårsprogram. Allerede nu har vi planlagt:
4. november: Vildtaften hvor Susanne Pedersen igen laver delikate vildretter af hjemmeskudt vildt.
Jens Ringberg - politisk kommentator på DR og fra Øster
Brønderslev - måtte aflyses sidste år, men vi finder en ny
dato med ham senere på året.
Hold øje med hele programmet i næste nummer af Lokalbladet.
Skulle du gå med en eventmager eller gode ideer i maven
eller hovedet, så meld dig til Eventgruppen, der består af
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Lis Dam
Lis Pedersen
Susanne Pedersen
Mette Lindgaard
Birgit Søndergaard (3013 1453)
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

Årets konfirmander
Hallund Kirke:
Lørdag 23. april 2022 kl. 10.00
Mikkel Bang Andersen
David-Christian Cordos
Karoline Jensen
Mikkel Krogh Lauritsen
Roberts Andreea Lukacs
Josefine Molin
Cecilie Greve Tjell
Julie Greve Tjell

Årets konfirmander
Øster Brønderslev
Kirke:
Søndag 24. april 2022 kl. 9.00
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
Søndag 24. april 2022 kl. 10.30
William Løth Bodilsen
Silje Teresa Christensen
Nynne Nørgaard Rusholt
Gustav Augustinus Stecher
Jonas Søgaard
Emil Block Toftløkke
Ella Wieland Tornøe

Kirkekoncert
Mandag 16. maj kl. 19.00 giver AALBORG KONCERTKOR koncert i
Øster Brønderslev Kirke.
AALBORG KONCERTKOR hed fra starten i 1955 Aalborg Operettekor, da
det blev stiftet i forbindelse med nogle friluftskoncerter i Aalborg. Gennem
de næste ca. 30 år var operetter en del af repertoiret, men da det blev lidt
”bøvlet” at skulle fortælle, at Aalborg Operettekor ikke sang operetter mere,
ændrede koret navn til AALBORG KONCERTKOR.
Koret tæller ca. 35 medlemmer og synger numre med temaet ”Sangen har
vinger”.
Arrangementet er gratis og er arrangeret i et samarbejde mellem Hallund og
Øster Brønderslev Menighedsråd.

Morgensang i Øster Brønderslev Kirke
En god start på dagen - torsdag 19. maj kl. 9
Salmer, sange og musik i fællesskab og samvær.
Efter ca. en 1/2 time er kirken vært ved kaffe og rundstykker.

Lejlighedskor for
voksne
Pastoratet har stadig et lille voksenkor. Koret synger i
kirken ca. 4 gange
om året og øver
ca. 2 gange inden
gudstjenesten.
Hvis du har lyst at
deltage og er god
til at synge, er du
velkommen. Der
kræves en lille
sangprøve før optagelsen.
Mvh. Inger Malgård
Lokalbladet nr. 105
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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 19. maj 10.15
Torsdag 30. juni 10.15
Torsdag 28. juli 10.15
Torsdag 25. august 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
Torsdag 9. juni kl. 19.00 i
Samlingshuset, Elmevej 124,
Torsdag 11. august kl. 19.00
i Samlingshuset, Elmevej 124
Torsdag 6. oktober kl. 19.00
i Samlingshuset, Elmevej 124
Torsdag 17. november kl. 19.00
i Samlingshuset, Elmevej 124

Menighedsrådsmøder i Hallund
Onsdag 1. juni kl. 19.00
Kjølskevej 11
(Offentligt budgetmøde)
Onsdag 24. august kl. 18.00
Ørumvej 9
Onsdag 16. november kl. 19.00,
Kjølskevej 11

Døbte i Øster
Brønderslev-Hallund
Johan Sørensen
Alfred Bang Hede
Melvin Jesper Møller Christensen
Toke Rank Larsen

Spaghettigudstjeneste
Onsdag 25. maj 2022 kl. 17.00 er
der spaghettigudstjeneste i Hallund
Kirke!
Vi begynder i kirken med en kort,
børnevenlig gudstjeneste, og
bagefter spiser vi alle sammen
spaghetti og kødsovs i Spejderhuset.
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med KFUM-spejderne i
Hallund. Alle er velkomne!

Skærtorsdagsgudstjeneste i Hallund
Skærtorsdag den 14. april 2022, var
der gudstjeneste i Hallund Kirke kl.
18.00. Traditionen tro, var der efterfølgende fællesspisning på Hallund
Kro. Her var 45 kirkegængere mødt
op. Efter et par år uden mulighed
for at mødes på denne måde, gik
snakken lystigt og der blev serveret
dejlig mad fra kroen.

Dåbsgudstjeneste i
Øster Brønderslev
Kirke

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

Konfirmandindskrivning
28. august 2022 inviteres alle
kommende konfirmander (skoleåret
2022-2023) og deres forældre til
konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke kl.
10.30.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at tilmelde de kommende
konfirmander til undervisningen.

I dagens anledning var kirken flot
pyntet i forårsfarver, lavet af Kirsten
Boelt, Majbritt Iversen og Lis Jørgensen.

Pia og Lis bagte igen i år kransekage
til de festlige nytårsgudstjenester.
Lokalbladet nr. 105
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Kirkernes børnekor

Så er sæsonen ved at være slut. Vi har afslutning 1. maj
hvor børnekoret deltager i højmessen i ØB kirke kl 10.30.
Koret består nu af 16 dejlige piger, som har været en
fornøjelse at arbejde med.
Den nye sæson starter igen 6. sep. i Samlingshuset.
Tidpunkt afhænger af skoletider.
Hvis du har et barn (2.- 6. Klasse)
som kan lide at synge, er du velkommen til at ringe til mig
Venlig hilsen
Inger, 6060 2361

Musikalsk legestue i Øster
Brønderslev Kirke
Alle børn mellem 1 og 3 år, forældre, dagplejere, forældre
og bedste forældre er velkomne.
Tirsdag15. september kl. 10.15
Tirsdag 4. oktober kl. 10.15
Tirsdag 1. november kl. 10.15
Organist Inger Malgård 60602361

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB Kirke

13. MAJ
14. MAJ
15. MAJ
22. MAJ
25. MAJ
26. MAJ
29. MAJ
05. JUN.
06. JUN.
12. JUN.
19. JUN.
26. JUN.
03. JUL.
10. JUL.
17. JUL.
24. JUL.
31. JUL.
07. AUG.
14. AUG.
21. AUG.
28. AUG.
04. SEP.
10. SEP.
11. SEP.

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
09.00 ASLA
09.00 ASLA
17.00 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL Konfirmandindskrivn.
09.00 JSL
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste

Hallund Kirke

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

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

Pilgrimsvandring
Søndag 11. september,
er der en pilgrimsvandring
fra Hallund Kirke til Øster
Brønderslev Kirke.
Turen starter med gudstjeneste kl. 9.00 i Hallund
Kirke. Herefter går vi til
Øster Brønderslev Kirke.
Undervejs vil Eddy Maarup
fortælle om det, vi kommer
forbi. Turen er på ca. 8,8
kilometer, så man skal have
fornuftige sko på i kirke den
søndag.
Turen afsluttes med kaffe
i Samlingshuset i Øster
Brønderslev.

Lokalhistorisk Arkiv
Detektordag

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne holdt
8. marts detektordag, hvor en 6.
klasse fra Øster Brønderslev Skole
om formiddagen først hørte om,
hvorfor lokalhistorie og søgning med
metaldetektor passer fint sammen.
Derefter søgte de koncentreret og
engageret i 2 1/2 time med detektor på en mark ved skolen og fandt
rigtigt meget skrot som f.eks. rustne
og bøjede søm. Men der blev også
fundet noget, som museet får til
danefævurdering, samt en fin sølvskilling, som finderen må beholde.
Efter frokost deltog 15 folk i alderen
fra 7 år til 60+ på en anden mark
i en introduktion til at søge med
metaldetektor. 3 timers søgning
gav endnu mere metalskrot, men
også en enkelt ting, der skal forbi
museets bord samt 3 sølvmønter og
lidt småpenge.
Det gav deltagerne flere og gode erfaringer og mod på at arbejde videre
med hobbyen som detektorarkæolog, og et par skulle på detektorhandel dagen efter!
Tak for samarbejdet med Øster
Brønderslev Skole, landmand
Kristian Krogh Pedersen og
Detektorkompagniet, der leverede
alt udstyret.
Hør et kort indslag i DR P4-Nordjylland fra dagen her: https://www.
dr.dk/radio/p4nord/p4nord-eftermiddag/p4-eftermiddag-2022-03-08
(spol frem til 01:11:25)
Per Drustrup Larsen

Arkivet

Lokalhistorisk Arkiv har lokaler
i underetagen af Elmehøj.
Der er åbent den første
mandag i hver måned
(udtagen juli) fra kl. 19.
Kontakt Per Drustrup Larsen på
2826 1453, hvis I har spørgsmål
eller vil i arkivet på et andet
tidspunkt.
Lokalbladet nr. 105
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Gade
Velkommen til Sølvgade 80

Igen velkommen til Niall og Sanne. Pr. 1. november 2021 overtog de Kirkegård midt i Hallund by. Niall og Sanne har tidligere boet i ”Farvergården”
Sølvgade 121.
Niall er amerikaner
og kom til Danmark
i 2014. Han er gift
med Sanne, og
sammen har de
børnene Nora, Ezra
og en lille ny dreng
er lige ankommet.
Niall driver firmaet
Flat Cap Furniture,
der har hovedsæde
på Kirkegård i Hallund. Han og Sanne
overtog gården efter
Knud Erik, der har valgt at flytte til Brønderslev. Stuehuset er blevet malet
indvendig, og familien er derefter flyttet ind. Der er mange værelser, og de er
slet ikke kommet på plads endnu. For samtidig med at de er flyttet, skal Niall
passe sit firma for at skabe en indtægt for familien.
Han er meget optaget af Dansk Design, hvor man køber en vare, der er lidt
dyrere, men til gengæld holder den også længere. Den mentalitet er ikke så
fremherskende i USA, hvor man er mere tilhænger af at købe og smide væk.
Han producerer mange specialdesignede møbler. Især spiseborde er et hit
hos kunderne. Og ønsker man sig et spisebord, er der 2-3 måneders leveringstid. Men han har også brugt tiden på at istandsætte udhusene, så der
bliver plads til et Showroom. Det er stadig i den gamle købmandsbutik længere oppe ad gaden. Der arbejdes på at få showroom, værksted og lagerplads færdigt, og Niall har en drøm om, at det er klar til sommer.
Fra 1. januar har Niall fået ansat en deltidsmedarbejder på 8 timer ugentligt.
Niall er fuld af gode ideer til, hvad han skal bruge sine kreative evner til. Han
har ikke en specifik uddannelse som snedker, men det kan man ikke se på
det flotte arbejde, han udfører. Han har en ny kreation i støbeskeen. Det
bliver en serie med 7 små dele, der er dansk inspireret. Mere ville han ikke
afsløre på nuværende tidspunkt, men det bliver spændende at se. Og det
bliver der sikkert mulighed for, når der bliver åbent hus på Kirkegård til sommer.
Majbritt Iversen

Hallund Sommerfest

Mandag 11. april blev der holdt
møde i dette års sommerfestudvalg.
Udvalget består af Christina Mariager, Else Graven, Trine Molin og
Majbritt Iversen.
Forberedelserne til sommerfesten
er godt i gang. Der er lavet aftale
med lokale kagebagere, kartoffelskrællere og ”frikadelledamer”.
Som sædvanlig bliver der fællesspisning torsdag aften. Og igen i
år bliver der krolfturnering fredag
formiddag, og fredag eftermiddag vil
der være en masse sjov og konkurrencer for de lidt større børn.
Lørdag er der ny underholdning for
de mindste og mulighed for efterfølgende at se en fin squaredance
opvisning.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen i uge 33, torsdag den 18,
fredag den 19 og lørdag den 20.
august, hvor der er fest i byen.
Majbritt Iversen
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spejlet
Samlingshuset

Samlingshuset er nu i fuld sving efter de noget magre
coronaår. Der er igen stor interesse for at leje vores
dejlige lokaler til både fester, kurser og lignende, og det
kan vi kun være glade for.
Når bladet her udkommer, har der været årsmøde, så
mere om det i næste blad.

Velkommen til
Bålhøjvej 80 - “Granhøj”

Ole og Tina Jensen satte deres lille landejendom her til
salg ved kun at sætte et lille skilt op ude ved Elmevej/
Hallundvej, så de var meget overraskede over, hvor
hurtigt det gik med salget! De fik henvendelser fra i alt
20 interesserede, og ejendommen blev da også solgt lidt
over udbudsprisen.
Ole har bedt Lokalbladet om at viderebringe deres store
tak for de mange år, de har boet i Øster Brønderslev. De
har været rigtigt glade for at bo der og for de mange gode
folk i byen, men nu var det tiden for dem at flytte ind til
byen (Brønderslev).
Her flyttede Kristine og Christian Barfod Vestergaard ind
1. marts sammen med deres dreng, Aksel, på 1 1/2 år.
Kristine venter endnu en dreng sidst i maj, og det glæder
hele familien sig til.
De solgte deres alt for lille hus i Skalborg og boede i et
lejet hus i Svenstrup, mens de kiggede efter et sted på
landet med fred og ro. Kristine er fra Hjørring, hvor hendes forældre bor, og hun har en søster i Brønderslev, så
de kiggede i Vendsyssel for at være tæt på familie.
De fandt ved et tilfælde ud af, at ejendommen var til salg.
Det er en historie for sig selv. Da de havde set på flere
lignende steder, der var blevet solgt meget hurtigt, aftalte
de hurtigt købet af ejendommen. Beliggenheden for sig
selv og alligevel tæt på by med handel, børnehave, skole
og aktiviteter var afgørende for købet. De er meget,
meget glade for stedet og er allerede faldet godt til.
At der så heller ikke er langt til motorvejen er også en
fordel, for de arbejder ikke så tæt på. Kristine er modelkonstruktør og arbejder med produktion af især sports- og
fritidstøj for et firma i Svenstrup. Christian er bygningskonstruktør og arbejder for et nedbrydningsfirma i Silkeborg med opgaver over hele landet. Heldigvis kan de
begge arbejde hjemmefra nogle dage - især efter de har
fået lavet fiberforbindelse til ejendommen.
De har ikke lavet de store forandringer i huset, men har
i første omgang malet og fået ordnet gulve. Der kommer
måske gang i noget senere. De planlægger ikke det store
dyrehold på det mindre areal, der nu hører til ejendommen. Deres hund bliver måske suppleret af høns og
andre hobbydyr, men der er ikke planer om heste.

1. maj er der skiftedag i personalegruppen. Bente Andersen, der har været servicemedarbejder de sidste 4
år, har valgt at gå på pension. Vi vil gerne sige Bente tak
for det store arbejde, du har lagt i hele huset - primært
med rengøringen, der jo er en stor opgave i det store
hus med sport, skolebørn, mødeaktivitetr osv.
Zoriana Andriichuk er fra 1. maj ansat som ny servicemedarbejder på 15 timer om ugen fordelt over året, for
typisk er der flere timer og opgaver om vinteren end om
sommeren. Det bliver primært med rengøringsarbejde,
men også andre forefaldende opgaver.
Vi er meget glade for at kunne byde Zoriana velkommen
i vores hus. Zoriana er allerede startet så småt, så der
er en overlapning med Bente.
Zoriana bor på Poldervej sammen med sin mand og 2
børn. Familien kommer fra Ukraine og har været i Danmark i nogle år. Ægtemanden er landmand, og børnene
er i dagpleje og børnehave i Øster Brønderslev.
Zoriana er godt i gang med det danske sprog og følger
stadig sprogskole. Det går rigtigt fint med sproget. Vi
håber, at Zoriana falder rigtigt godt til i vores hus. Velkommen til!
Birgit Søndergaard
Formand for Fonden for Samlingshuset
Lokalbladet nr. 105
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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 (40 75 66 22)
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Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Bjørn Klitgård Christensen
(40 10 98 97)

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj
Martin Mejlvang,
Bålhøj 10 tlf. 4056 2621
Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen,
Gråstenvej 1 (6067 9582)
Ejerlauget Danserhøj,
Kim Sloth
Danserhøj (2229 5659)
Elmehøj Ældrecenter (99 45 49 60)
Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (98 83 55 19)
Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Kjærsgaard,
Hebbelstrupvej 209
(2263 0527)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (28 26 14 53)
Event Samlingshus:
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)
Samlingshusets bestyrelse
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)

Elmevej 124
Kontakt: Henrik Hald
2334 7169
Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Mai-Britt Bering,
Danserhøj 35
(42 17 31 01)
www.sparekassefonden.dk
Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Jesper Albrechtsen (30 32 25 54)
www.oesterbroenderslev.dk
Brønderslev Vest Venstrevælgerforening
Kim Toft (23 32 23 64)

“VVS & Energi”

Der er kommet et nyt VVS-firma i Øster
Brønderslev. Sigurd Møller, der bor
Poldervej 16, er blevet selvstændig med
firmaet “VVS & Energi”. Sigurd er ligesom
sine to brødre, Emil og Rasmus, vendt
tilbage til deres fælles fødeby efter endt
uddannelse.
Sigurd blev udlært som VVS’er i 2017,
blev installatør i 2020, og har undervejs
arbejdet hos Jysk Varmeservice og senere
Mariendal. Sigurd er ganske vist begyndt
som selvstændig, men ordrebogen er endnu ikke fuld, så han lejer sig ud til Mariendal, indtil han har nok egne opgaver.
Hans områder med spidskompetencer
beskriver han selv til at være fjernvarme og andre varmesystemer som
varmepumper samt traditionelle VVSopgaver. Kontakt ham endelig for at få et
tilbud, siger han.
Firmaet har endnu ikke en hjemmeside, men kontakt VVS & Energi v/ Sigurd Møller på telefon 2815 1405
eller mail til sigurd@vvenergi.dk.
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300
Mobil: 42191076

Lokalbladet nr. 105
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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.

Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388
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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.

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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Mandag 13. juni kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.

Søndag 11. september kl. 9:
Pilgrimsvandring fra Hallund Kirke til
Øster Brønderslev Kirke.
(Se side 16)

Torsdag 19. maj kl. 9:
Morgensang i Øster Brønderslev
Kirke med efterfølgende morgekaffe. (Se side 13)

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

Tirsdag 15. september kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke (Se side 16)

Torsdag 19. maj kl. 19:
Kvinde Krea Klubben mødes i
Samlingsstedet.

Lørdag 6. august kl. 13-?
Bålhøjfestival 2022
Arr.: Øster Brønderslev Borgerforening.

Aktiviteter

Mandag 16. maj kl. 19:
Koncert i Øster Brønderslev Kirke
med Aalborg Koncertkor.
(Se side 13)

Tirsdag 24 maj kl. 14:
Sommerafslutning med traktement i
Hyggeklubben i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådene.
Onsdag 25. maj kl. 17:
Spaghettigudstjeneste i Hallund
Kirke. (se side 15)

Mandag 5. september kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.

Tirsdag 4. oktober kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke (Se side 16)
Tirsdag 1. november kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke (Se side 16)

Der er gang i byggearbejdet ved Børnehaven Troldehøj.

Onsdag 1. juni kl.19:
Kvinde Krea Klubben mødes i
Samlingsstedet.

18.-20. august:
Sommerfest i Hallund.
Arr.: Hallund-Hollensted Borger- og
Idrætsforening

Mandag 3. oktober kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogn har
åbent i lokalerne på Elmehøj.
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