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Lokalpolitik
Peter Stecher

Efter et travlt
forår sådan
rent politisk,
så har sommeren været
anderledes
stille. Nu står
efteråret så
snart for døren
og i Byrådet
skal vi til september for alvor i gang
med planlægningen af Kommunens
budget for 2023. Samtidig tyder
meget jo på, at vi også snart skal i
gang med et Folketingsvalg. Et valg
der for de politisk interesserede ser
ud til at blive rigtig spændende. Så
der bliver nok at se til og forholde
sig til i efteråret.
I forhold til budgetforhandlinger for
2023, så ser det ud til at blive en
hård nød at knække denne gang.
Den overordnede økonomiske
ramme, som Regeringen har pålagt
kommunerne gør, at der ikke bliver
meget at rutte med. Selv om vi
har styrket kommunens økonomi
gennem de senere år, så sætter
Økonomiaftalen mellem regeringen
og kommunerne desværre nogle
begrænsninger. Der er mange
ønsker for vores kommune, og jeg
har da også nogle, så jeg håber da
at det alligevel kan lykkes at finde
plads til nogle af dem i et ellers
stramt budget.
Lokalt i Øster Brønderslev og Hallund kan vi se frem til afslutningen
af tilbygningen ved børnehaven
Troldehøj. Det glæder mig rigtig
meget, for det betyder, at vi bliver
sikret en god institution, der passer
til byens størrelse og giver plads til
udvikling og vækst.
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Før sommerferien fik Teknik- &
Miljøudvalget svar på endnu en
ansøgning til Vejdirektoratets pulje
til etablering af cykelstier. Vi havde
endnu engang sendt en ansøgning af sted omkring statslig støtte
til strækningen mellem Øster
Brønderslev og Hallund. Et rigtig
stort ønske for mange igennem flere
år. En cykelsti på lige netop den
strækning, er faktisk udvalgets 1.
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prioritet, ud fra de kriterier forvaltningen har stillet op, hvor trafiksikkerhed, trafikmængde og gavn for
lokalområdet vægter højt. Desværre
har Vejdirektoratet ikke helt den
samme regnestok, og vi fik derfor
afslag på støtte til denne strækning.
Der kommer flere puljer at søge, så
arbejdet fortsætter, og jeg håber,
vi kan se ind i et positivt svar på et
senere tidspunkt.
Den tidligere tankstation på Elmevej
får måske snart nyt liv. Vi har netop
på Teknik- & Miljøudvalgets møde
d. 15. aug. indstillet til Økonomiudvalget, at der skal igangsættes
planlægning for et nyt boligområde
med rækkehuse. Projektet ser rigtig
spændende ud og jeg er sikker på,
det vil være en gevinst for Øster
Brønderslev.
Den grønne omstilling er fortsat et
område, der fylder meget i lokalpolitik. Byrådet skal snart behandle
den Temaplan, som har været i
12 ugers høring fra starten af juni.
Temaplanen skal ses som et værktøj for den fremtidige planlægning
af energianlæg. I forbindelse med
udarbejdelsen af Temaplanen, er
der kommet ideer/ansøgninger ind
til nye anlæg. Bla. er området syd
for Hvilshøj og området syd for Søndre Omfartsvej bragt i spil. Planerne
er ikke nærmere politisk behandlet
og afventer udfaldet af Temaplanen,
så indtil videre er der ikke så meget
nyt ift. de områder.
Med venlig hilsen
Peter Stecher
Viceborgmester
Formand for Teknik- & Miljøudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Tlf. 2022-7767

Ole Jespersgaard
Onsdag 31.
august har jeg
bedt om at få
sagen om misbrugscenter
på Sundeved
4 på Byrådets
dagsorden.

Der står i forvaltningsloven, at man
skal anvende skøn før regel. Så
min mening er, at man klart kan
kræve lokalplan. Forvaltningen laver
paralleller fra Københavnsområdet
vedrørende et bosted, men på det
sted er der intet om misbrugscenter
under paragraf 101. Det er sådan,
at vi i Brønderslev Kommune sætter
misbrugsbehandling i gang efter 14
dage, så set fra min stol er der slet
ikke brug for flere pladser. Endelig
foretrækker jeg, at det specialiserede socialområde har det bedst i
det offentlige, så kan vi kontrollere
uddannelseskrav og pris, samt
hvordan et muligt overskud skal
bruges. Hvis der er overskud, sætter
vi taksten ned. Der står endvidere
i kommunens vejledning, at der
ikke kan laves lejligheder i tidligere
driftsbygninger, og det skulle stoppe
projektet i sig selv. Endelig er der
318 indsigelser, og det ville normalt
stoppe f.eks. et vindmølleprojekt.
Jeg er ikke imod, at folk kan blive
afvænnet, men spørger kun, om
det ligger bedst i byens bymidte.
Så derfor har jeg for 1. gang i 25 år
anmodet om at få sagen i byrådet.
Det lykkes endeligt at få en tidssvarende børnehave i Øster Brønderslev. Det er dejligt, at vi når dertil.
Det er helt afgørende for byens
udvikling med nye byggegrunde. Vi
skal kunne passe områdets børn
lokalt.
Endelig skal vi i gang med kommunens budget. Det bliver sværere
pga. krigen og en voldsom inflation
samt det nye forsvarsforlig, der
ender med et plus på 18 milliarder i
2032. Det kan man ikke gøre, uden
det får indflydelse på velfærden.
Det er mit håb, at der kan blive
fred mellem Ukraine og Rusland,
så hele vores vækst ikke skal gå til
oprustning og krig. Jeg går klart ind
for afrustning, selvom det har svære
kår. Det var kort, men forhåbentlig
præcist.
Venlig hilsen
Ole Jespersgaard
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Alt bliver dyrere
og økonomien strammer til
Fjernvarmefrorbrugerene i Øster Brønderslev har mærket de kratigt stigende gaspriser og dermed varmepriser. Det har givet en reeel pris for et
standardhus på 130 m2 på godt 36.000 kroner!
Derfor har Fjernvarmeværkets bestyrelse holdt møder med forbrugerne,
og det tegner nu til en nedlæggelse af det lokale værk som selvstændig
virksomhed og en fusion med Brønderslev Forsyning. Se mere side 8 og 9.
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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
Det næste nummer:

Øster Brønderslev Borgerforening har også mærket det i forhold til det
økonomiske resultat for årets festival. Se side 10-15.
Men Lokalbladet deles stadig gratis ud - i hvert fald i år. Vi er også ramt
hårdt af højere priser på papir, distrubution og trykning. Vi er sikret i indeværende år, men er spændte på hvordan næste år.
Mere om det en anden gang.

STØT OP OM DE LOKALE AKTIVITETER
Se bagsidens kalender og indholdet i bladet,

Nummer 107: Stof afleveres senest
13. november. Uddeles 7.-8. december

Forsidebilledet er et dronefoto taget af Jacob Frejlev og viser rapsmarkerne
mellem Hvilshøj Mark og Hvilshøjvej. Se også billede side 37.

Annoncepriser pr. år

Støt Lokalbladet

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.

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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Sommerfesten i Hallund 2022

Sommerfesten i Hallund starter med, at teltet sættes op.
Også i år var der et fint fremmøde, og teltet blev rejst på
en varm sommerdag.

der, blomkål, frikadeller og brun sovs. Alt sammen sponseret, og tilberedt af de lokale krolfere. Derefter var der
kaffe og hjemmebagte småkager. Så mange tak for det.

Søndag var ca. 30 fremmødte til kaffe og rundstykker
sponseret af Menighedsrådet. Efterfølgende var der gudstjeneste i teltet ved vores lokale præst.

Efter hovedret, og dessert, blev der udtrukket nogle få
gevinster på indgangsbilletten.

Tombola for børn og voksne åbnede. Dét var et tilløbsstykke. Der var lang kø for at købe lodder. Det er
‘
dejligt med mange sponserede præmier, og i år var der 9
Torsdag aften bød på fællesspisning. 90 borgere mødte op hovedgevinster.
til en hyggelig aften. Der blev serveret kartofler, gulerød-

Torsdag
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Fredag

Fredag er en
speciel dag. Her
var der 130 glade
krolfspillere og
hjælpere samlet til
turnering. Det er en
tilbagevendende
begivenhed. Og et
tilløbsstykke uden
lige med en lang
venteliste. Spillerne
møder ind til morgenkaffe og rundstykker. Derefter
bliver de delt op i
hold, der så spiller
2x12 huller. Herefter
bliver der serveret
håndmadder og en
øl/vand. Så spilles
der igen 2x12 huller.
Så er der kaffe og
hjemmebagt kage,
og dagens vindere
kåres.
Igen i år har vi fået
meget ros for et
fint arrangement.
Spillerne glæder sig
allerede til næste år.
Fredag eftermiddag blev brugt på
konkurrencer for de
lidt større børn. Her
deltog 12 unger i
legene. Som sædvanlig er hoppepuderne tændt, og
de bliver rigtig flittigt
brugt. Det betyder
selvfølgelig også
meget, at vejret har
været helt perfekt.
Fredag aften var
der underholdning.
Først med petanque
under ledelse af
Henrik Sudergaard.
Også her var der
stort fremmøde. Og
skarp konkurrence.
Der blev kåret en
vinder i både dameog herrerækken.
Derefter blev der
spillet Kim Larsensange i teltet fremført af Martin.
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Lørdag

Lørdag middag optrådte den skaldede pædagog for børn og barnlige
sjæle.
Så kom Brønderslev og Sæby
Squaredansere og optrådte. Det var
flot, og de var dygtige til at svinge
rundt. Der var også mulighed for at
de lokale borgere kunne deltage i
dansen. Sjældent havde squaredanserne set så mange lokale, der
skulle prøve dansen.

Så blev der serveret kaffe og hjemmebagt kage for de borgere, der var
i teltet. 3 lokale damer havde bagt
dejlig kage.
Kl. 16. blev teltet gjort klar til fest,
der startede kl. 18.00. Her underholdt Dion med levende musik, og
han var god til at få gang i teltet.
Kl. 20 blev der udtrukket hovedgevinster og gevinster på indgangsbilletten.
Så var der lokal
underholdning i
form af revy, forfattet og fremført af
lokale. Efterfølgende blev der danset
til kl. 01.00.
Søndag formiddag
blev teltet pakket
sammen inden
morgenmaden,
da det så ud til
regn, men ved
fælles hjælp fik vi
det hele pakket
sammen på et par
timer.

Da vi indtog morgenkaffen, begyndte det at regne.
Det kan kun lade sig gøre at holde
sådan et arrangement, hvis der er
frivillige, der yder en indsats. Og det
må man sige, at der er mange, der
gør. Så herfra skal lyde en stor tak
til alle deltagere og de frivillige, der i
ugens løb har hjulpet med at holde
hjulene i gang. Det har både været
til at guide de forskellige arrangementer, pasning af bar og tombola
og borddækning mv.
Endelig vil vi takke de sponsorer,
der har doneret hovedgevinster,
og det er HALLUND NY AUTO,
MJØLNER BYG, CG SOLAR OG
TEKNIK, HALLUND STALDSERVICE og JANNIE.
Festudvalget bestående af Trine
Molin, Else Graven, Christina
Mariager og Majbritt Iversen takker
alle for jeres indsats og deltagelse i
sommerfesten.
På festudvalgets vegne
Majbritt Iversen

Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
Kan det virkelig passe?
Sommeren er forbi, ferien glemt,
endeløse arbejdsdage forude, og
bladene er allerede begyndt at
forlade træet.
Nu venter et hyggeligt efterår med
levende lys, ild i brændeovnen,
æbler der skal plukkes og presses,
jo, dét bliver hyggeligt.
Det kunne dog være dejligt, hvis
sommeren strakte sig lidt længere.
Jeg er ikke klar til det mørke efterår.
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Men når vi har haft sommerfest
i byen og været til Brønderslev
Marked, så ved vi, hvilken vej det
går, selv om vi lige akkurat har fejret
sankthans, og til denne begivenhed
havde vi fået lokket vores borgmester (den rigtige) til Hallund for
at holde båltalen. Og i år kunne vi
igen grille vores kød, og fordi der nu
var rigtig godt vejr, så sad vi alle på
terrassen og nød maden.
Efter båltalen gik vi tilbage til
Klubhuset for at indtage kaffen og
udveksle nyheder.
Lokalbladet nr. 106

Fordi jeg nu ævler og kævler så
meget, så er det fordi, der ikke
er sket noget som helst i Hallund
- bortset fra den nyligt overstået
sommerfest. Den kan I læse om
andetsteds i bladet.
MEN nu håber vi, at det atter bliver
normalt i HHBI. Vi starter op med
præmiewhist 5. oktober, modeshow,
andespil, 1. søndag i advent, jul,
nytår, herrefrokost, hattefest osv.
Skal vi ikke begynde at håbe, at alt
bliver mere normalt i vores hyggelige område igen?
Når vi så er ved hyggelige områder,
så er der en ting, som vi skal sætte
stor pris på i Hallund og Hollensted:
vi har et fantastisk sammenhold,
som ofte viser sig, når man har brug
for hjælp. Her tænker jeg igen på
sommerfesten, noget som virkelig
kan samle hele området, man skal
bare bede om hjælp, så får man
den.

Det skal stadig være attraktivt at bo
i området, derfor skal vi sælge det
godt, og det gør vi ved at gøre det til
en fælles indsats.
Men I kan altid læse mere på vores
hjemmeside: www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen

Scooterdrengene
Under pseudonymet Morten Jensen kom der først på sommeren et
forfriskende indlæg på Facebookgruppen “Øster Brønderslev - ØB
City”.
Anledningen var dels
snak i byen og dels nogle klager i
gruppen over larm fra scootere.
Det affødte selvfølgelig nogle
reaktioner i forskellige retninger.
Lokalbladet bringer her et lille,
repræsentativt udvalg og takker for,
at I scooterdrenge skrev.
Vi stiller gerne nogle sider til rådighed for jer, hvis I vi fortælle mere.
(Teksterne er kun rettet ganske lidt,
og alle emojis er slettet.)
_____________

Indlægget

Hej øb. Vi skiver på denne profil
af nogle private årsager.
Vi er nogle unge drenge der kører
på scooter:) Vi ved godt I ikke kan
lide os når vi kører. Men vi er os
træt af jer. Lad os sige at vi kom
kørende i bil, og vi holdt udenfor
jeres hus i 2 min så ville i ikke gå
ned og sige noget til det. Det er jo
kun fordi at det er en scooter og I
ikke har andet at give jer til end at
brokke jer over os. Hvad med de
millioner af biler som kører gennem
vores by på daglig basis, det er vel
i realiteten det samme vi gør. I har
os været unge engang og ikke altid
tænkt helt klart og på andres behov.
Vi skal nok begynde at tænke
på hvad vi laver når der er nat/
dag, men det kræver os I giver os
en chance til gøre det og ikke hele
tiden være efter os:(( så skal vi nok
gøre vores bedste.
Og alt det I skriver med musik og
larm på en hverdag, det synes vi
også er lidt til grin for alle fra 0-18+har sommerferie. I sagde jo ikke noget da alle studentervognene kørte
gennem byen, og det var intet med
studenterne at gøre med det er vel
også en hverdag de kørte på - hvad
er forskellen?

Og vi skal også nok prøve at tage
hensyn, og vi prøver virkelig vores
bedste, men nok har også lov at
være nok.
Hilsen os. Tak
_________

Nogle af svarene

Modent at I bidrager med jeres syn
på “aktiviteterne”. Nyd jeres ungdom
med plads til både jer og alle andre.
Rummelighed er ikke den værste
egenskab at gå ud i voksenlivet
med.
Hvis det var jer tre jeg hørte ved
Spar så vil jeg give jer et venligt
ment råd. Sæt lovlig udstødning
på , og hold op med holde med
gashåndtaget i bund. Det larmer
frygteligt, for ellers tror jeg ikke folk
har noget i mod I kører rundt og
hygger jer.
Hey boys, det er nok mest jeres udborede udstødninger som folk bliver
sindssyge af. Plus at der har været
smadrede glasflasker. Kan nok
være det ikke er jer, men det tænker
man bare automatisk. God sommer!
Vi får sat nogle nye udstødninger på
en af dagene
Hej drenge. Det er virkelig fint at
I skriver. Men måske overveje at
lade være med at køre med hornet i
bund gennem byen sent om aftenen. Det kunne være et super fint
kompromis. God sommer til jer.
Forbistrede ballademagere!

Er egentlig fløjtende ligeglad med
hvordan i ligger og kører. Men
prøv at tænke på den redder der
eventuelt skal ud og skrabe dig af
asfalten, eller betjenten der er nødt
til at skulle hjem til dine forældre og
fortælle du desværre ikke er mere.
Kedsomhed er ikke, og skal absolut
ikke bruges som undskyldning for
hærgen og hærværk eller livsfarlig
kørsel. Sørgerligt nogen “voksne”
opfordrer til en fortsættelse af en
sådan adfærd. Rigtig go sommer
Men puuuuha forstår ikke hvordan
øb city kan overleve med de ustyrlige unger nu til dags, sikke nogle
skidt knejter, lad os tale i krogene
om hva det er for nogle børn og
hvem har mon opdraget dem
Lad nu for helvede ungdommen
leve og stop med skaberi
Husk at moral er godt, og dobbeltmoral er dobbelt så godt - da jeg
var ung se da var der knallerter til,
drenge og mange flere vi kunne
også den gang drive “de gamle”
til vanvid. det var sgu fedt, så tag
det bare roligt de fleste af dem der
brokker sig var ikke en skid bedre i
deres unge dage
Hvis der havde været Facebook, da
vi var unge i ØB ville de ikke kunne
nå at taste deres brok før vi havde
fundet på noget værre.
Morten Jensen nemlig, se de gamle
årgange der kører rundt på de klassiske knallerter, det er så fedt - de
kan sgu huske hvordan det var
at være ung. Det var satme vildt
dengang.
Lokalbladet nr. 106
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Øster Brønderslev Fjernvarme
På Fjernvarmeværkets generalforsamling i maj måned blev bestyrelsen bemyndiget til at undersøge alternative måder at få leveret varme
til værkets forbrugere. Det skete
med baggrund i de kraftigt stigende
gaspriser og dermed stigende udgifter for de 350 forbrugere. For en
stor del af varmen leveres af gas.
Og det er også derfor forbrugerne
netop har fået 6.000 kr. som statsligt
tilskud til varmeudgifterne.

Fremtidsmuligheder

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen arbejdet med en kortlægning af alternative muligheder, og
resultatet blev fremlagt på et informationsmøde i 9. august 2022, hvor
ca. 150 borgere deltog.
En orientering er på vej til alle
forbrugere, men her er et uddrag
af det, der blev sagt på orienteringsmødet.

på solvarmeanlægget. Dimensioneres for ca. 65% af det maksimale
behov. Der vil være øgede udgifter
til vedligehold.
2. Halmvarme leveret af lokal
landmand
En lokal landmand har tilbudt at
bygge et halmfyr og levere ledningen ind til tilkoblingen ved
varmeværket på en 20-årig kontrakt. Halmfyret vil blive suppleret af
solvarmen. Udgiften til mandskabet
vil blive højere, da varmeværket
skal assistere ved fyring med halm,
da der vil være behov for fyring flere
gange om dagen.
3. Eget biomasseanlæg (halmfyr)
+ akkumuleringstank
Den løsning vil kræve en placering
et andet sted. Det vil så være muligt
at bruge gas, halm og solvarme.
Det vil medføre flere udgifter til
forsikringer, mandskab og væsentlig
mere vedligehold. Alene mandskabet vil skulle fordobles til 2 mand.

Samtidig blev det vedtaget at hæve
MWH-prisen til næsten det dobbelte: fra 575 til 995 kr. pr. MWh.
Det skete, selv om budgettet viste,
at prisen egentlig skulle være 1.400
kr. pr. MWh, og generalforsamlingen accepterede, at det ville give
et underskud på 2.100.000 kr.. Det
underskud skal så efterfølgende
dækkes ind senere.
Varmeudgifterne for et standardudstyr på 130 m2 var i 2020 16.000 kr.
Beregninger for 2022 viser, at prisen
stiger til 27.000 kr. med den MWhpris, generalforsamlingen vedtog.
Hvis underskuddet også skulle
dækkes ind, ville den reelle pris
være ca. 36.000 kr. for et standardhus. (Definitionen på et standardhus
er et hus på 130 m2, og som bruger
18,1 MWh om året)
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Hvis Fjernvarmeværket fortsætter
uændret som nu, kommer værket
i en kold vinter hurtigt til at have
et underskud på 2 millioner om
måneden pga. øgede gaspriser.
Derfor skal der ske noget.
Lokalbladet nr. 106

Der blev skitseret 5 mulig
heder:
1. Varmepumpe, luft til vand – 1,6
MV + akkumuleringstank
2. Halmvarme leveret af lokal landmand
3. Eget biomasseanlæg (halmfyr) +
akkumuleringstank
4. Levering af varme fra Brønderslev Forsyning med byportsaftale
5. Sammenlægning med Brønderslev Forsyning med opløsning af
selskabet Øster Brønderslev Fjernvarme
Kortlægningen af mulighederne er
betalt af Energistyrelsen og udført
af Niras.

Gennemgang af
mulighederne

1. Varmepumpe, luft til vand – 1,6
MV + akkumuleringstank
Mange værker har valgt denne løsning. Det er ikke muligt at etablere
dette anlæg på den nuværende
grund. Undersøgt at leje jord tæt

4. Levering af varme fra Brønderslev Forsyning med en byportsaftale
Varmen leveres fra Brønderslev
Forsyning til Fjernvarmeværket, og
vi køber varme, når vi har brug for
det. Der vil blive afregnet efter forbruget ved en måler ved ”byporten”.
Beregningerne viser, at der kommer
6,2% drift på motorerne, og solvarmen vil levere alt det den kan. Der
vil fortsat være vedligehold på eget
værk og faste afgifter.
5. Sammenlægning med Brønderslev Forsyning med opløsning
af selskabet Øster Brønderslev
Fjernvarme
Ved en aftale med sammenlægning
af de to værker vil de faste udgifter
for fjernvarme i Øster Brønderslev falde til samme niveau som i
Brønderslev. Varmeprisen pr. MWh
vil ligeledes blive den samme. Samlet set er det den løsning, der giver
den største besparelse.

Den valgte model:
Fusion

På orienteringsmødet var der en
del spørgsmål og kommentarer, der
underbyggede den holdning, bestyrelsen havde til de 5 muligheder.
Det viste sig hurtigt, at der ikke var
interesse for de første. Dels var besparelserne betydeligt lavere end
ved mulighed 4 og 5, og dels ville
der gå lang tid, inden de ville kunne
være driftsklare, og derfor ville vi
skulle betale de rigtigt høje priser
i lang tid. Der vil være en længere
periode med planlægning, indhentning af tilladelser og etablering af de
nye anlæg. En vurdering på mødet
var, at det ville nok tage 1 1/2 år.
Mht. mulighederne 4 og 5, ville en
forbindelsesledning kunne etableres
i år og måske endda inden fyringssæsonen.
Derfor vil denne artikel kun beskrive
konsekvenserne ved de 2 muligheder med varme fra Brønderslev
Forsyning
Besparelsen er udregnet i forhold
til de 27.800 kr. for et standardhus,
som er beregnet ved den tidligere
generalforsamling. Den pris er
ikke længere gældende i dag, da
priserne på gas er langt højere end
ved den tidligere beregning. Ved
levering af varme fra Brønderslev
Forsyning (byportsaftale) er besparelsen på ca. 7.000 kr. for et
standardhus på 130 m2.
Ved sammenlægning med Brønderslev Forsyning er besparelsen
beregnet til 11.289 kr. for et standardhus på 130 m2).

I de to alternativer
med levering af
varme fra Brønderslev er der indregnet
3.797,- kr. inkl. moms
pr. år til betaling af
transmissionsledningen. Den udgift
bortfalder efter 10 år.
Alternativt kan den
samlede udgift på
35.000 kroner betales
i én rate ved tilslutningen, og varmeprisen vil så falde
med det tilsvarende beløb.
Rådgiver:
Derudover er der tidligere års underdækning, som er forbrugernes
personlige gæld til værket. Pga.
prisstigninger på gassen, vil jeres
underdækning være det I kommer til
at skylde værket pga. MWh prisen
reelt er højere, end det I betaler, så
jeres underdækning bliver underskuddet på værket i 2022 + tidligere
års underdækning (ca. 800.000 kr.)
indtil overtagelsen. Der er alt i alt
ca. 3 millioner kr., der skal betales,
hvis budgettet holder for 2022. Dvs.
i gennemsnit en regning på 10.000
kr. pr. forbruger, og den kommer
i 2023 som en separat regning til
hver husstand, hvis man ophæver
Øster Brønderslev Fjernvarrmeværk
AMBA

Formand: Det lyder til, at der er
stemning for fusion med Brønderslev Forsyning. Forslaget om fusion
blev sendt til afstemning. Alle i salen
stemte for og ingen imod.
Nu arbejder bestyrelsen videre
og indkalder hurtigst muligt til en
ekstraordinær generalforsamling.
Sammenlægning er en løsning,
der kan etableres hurtigt. Der er
hen over sommeren udarbejdet et
projektforslag, som skal sendes til
Brønderslev Kommune. Det blev
sendt til kommunen dagen efter
orienteringsmødet.
Kort efter mødet blev de første
varmerør lagt ud på marken over for
McDonald’s - klar til nedgravning.
Det må kaldes rettidig omhu.
Per Drustrup Larsen

Spørgsmål: Er det korrekt, at vi
egentligt kommer til at betale 1/3
af det, vi betaler nu + vores underdækning?
Rådgiver: Ja, det er korrekt, hvis vi
antager, at man betaler ledningen
kontant ved tilslutningen, så vil et
standardhus skulle betale 1/3 af den
reelle nuværende varmepris.
Lokalbladet nr. 106
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Bålhøj Festival 2022
På et møde knapt 14 dage efter
årets festival mødtes Borgerforeningens bestyrelse med musikgruppen,
flere af de praktisk engagerede
frivillige og folk fra BAS for at gøre
status over festivalen - praktisk,
musikalsk og økonomisk.
Der kom mange gode reaktioner på
årets festival og ideer til fremtidige
festivals. Her er et lille udvalg af
kommentarer. I de kommende uger
skal Borgerforeningens bestyrelse
se på de samlede erfaringer og
sammen med musikgruppen lægge
en plan for, hvordan festivalen skal
forbedre og udvikle sig. Det bliver
spændende.

Overordnet/praktisk

På evalueringsmødet var der bred
tilfredshed og stolthed med, at vi
i Øster Brønderslev har kunnet
etablere en festival for 14. gang. Det
er imponerende, hvordan erfaringer
opbygget gennem årene får den
praktiske side til at fungere bedre og
bedre år for år. Det er også imponerende, at så mange frivillige deltog
i opstilling af de praktiske rammer.
På 3 dage blev det hele stillet op,
og alt det praktiske fungerede. Det
er kun detaljer, som skal rettes og
forbedres, for at rammerne vil fungere endnu bedre.
Der er mange samarbejdspartnere
bag en festival, og der trækkes på
arrangørernes samlede netværk for
at få det hele på plads. Der er brug
for gode medspillere og sponsorer.
Blandt medspillerne er Brønderslev
Amatørscene / BAS, der igen i år
havde lavet et flot telt under temaet
“I skoven skulle være gilde”. Og der
blev god feststemning i det løvsmykkede telt med det flotte udvalg
af varer og de 600 balloner. Mht.
sponsorer vil Borgerforeningen se
på konceptet for at udvikle det til
alles fordel.
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På ét punkt havde man desværre
lavet aftale med en mindre pålidelig
leverandør, så der gik kludder i den
lovede buskørsel fra Øster Brønderslev til Brønderslev Station. Mange
blev efterladt uden buskørsel, og det
beklager Borgerforeningen meget.
Bustransporten er nødvendig, så
der bliver lavet aftale med et andet
firma næste år!
Lokalbladet nr. 106

Inden festivalen havde der været
flere reaktioner på, at Borgerforeningen på baggrund af erfaringerne
med sidste års coronaramte festival også i år havde opgivet at lave
børnearrangementer på Ranchen.
Dels havde det været svært at finde
folk til rent praktisk at stå for den del
af arrangementet, og dels var erfaringerne med at blande en musikfestivals øl og høj musik med børn ikke
optimale. Det blev også diskuteret
på mødet, og der var stemning for
at fortsætte uden Ranchen, men vil
nogle gerne etablere børneaktiviteter på et andet tidspunkt, støtter
Borgerforeningen gerne op om det.
I samme forbindelse vil Borgerforeningen også overveje en nedsat
billetpris til børn fremover.
Til det positive fra årets festival
hører også, at det ikke regnede!

Musikken

Det rigtigt gode musikblad GAFFA
havde også i år anmelder Esben
Suurballe Christensen på Bålhøj
Festival, og han blev meget begejstret. Hans anmeldelse kan læses i
helhed på www.Gaffa.dk - hvis man
har abonnement, for den er bag en
betalingsmur.
Her er nogle citater fra anmeldelsen,
der har overskriften “Bålhøj Festival - forvokset haveselskab, der
får anmelderen til at tabe kæben”.
Han anmelder kun 2 af selve koncerterne, men skriver også sådan:
“Bålhøj havde begået deres mest
ambitiøse (og omkostningstunge?)
bookinger til dato i headlinerne
Benjamin Hav & Familien og trioen
Hugorm. Derudover blev plakaten
fuldendt af blandt andre Hardinger
Band, Anders Blichfeldt og den
spændende lokale nu-soul-stemme
Carmie, som det kan anbefales at
holde ørene rettet imod.”
Lokalbladet nr. 106
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Benjamin Hav & Familien.
6 stjerner!
Han indleder med at overveje, om
de ville kunne flytte deres energi
fra 40.000 ekstatiske deltagere på
Smukfest i Skanderborg til Bålhøjs mere beskedne rammer, men
kon-kluderer, “at alle bekymringer,
indledende forbehold og skepsis
blev efterladt på jorden hurtigere,
end de momsfrie penge blev brugt i
ølbaren”
Han skriver bl.a. sådan:
“Vi fik på én og samme gang et
stærkt koreograferet og struktureret
show, der samtidig føles så levende
og umiddelbart, at det et syntes
ganske umuligt… hans omrejsende
musikfest er en inkluderende og
altomfavnede enhed.”
“Familien er et så alsidigt og forrygende velspillende ensemble, at
man ikke troede det muligt, hvor
især trompetist og saxofonist Troels
Mørkenborg og Torben Jensen beviste ikke kun deres rige musikalske
evner, men også deres fuldstændigt
mageløse fardans, der ikke kunne
undgå at smitte af i en sådan grad,
at de blev efterlignet på festivalpladsen af den lokale tømrermester, den
pensionerede keramiker, der også
kan heale, det lokale U-17 fodboldhold og alle andre.”
“Og manden i centrum? Han havde
både scenen og publikum i sin hule
hånd efter to sange, og han slap
dem aldrig igen. Efter en koncert,
man ønskede aldrig fik ende, hørtes
det overalt på pladsen, at dette var
et øjeblik, der vil leve længe i bevidstheden hos de tilstedeværende.”
Hugorm. 5 stjerner
“Hugorm fik efter ganske få sange
publikum med i deres insisterende
og arrigt drevne elektrorock.”
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“At Kvamm, Gorm og Bergmann
så har en energi, der for os andre
mænd i 40’erne er stærkt misundelsesværdig og et rum til at forløse
den, fungerer så ganske afsmittende, at det er umådeligt svært ikke
at lade sig rive med, hvilket publikum på Bålhøj i den grad gjorde, så
Hugorm fik arbejdet sig til en til sidst
ganske overbevisende sejr.”
Lokalbladet nr. 106

Han anmelder ikke de øvrige bands,
men de skal her have nogle generelle ord med. De leverede alle
nogle rigtigt gode musikalske oplevelser, og de indgik flot i det samlede
musikbillede, der som altid havde
til formål at præsentere en bred
vifte af musikgenrer - og gerne med
nogle overraskelser og udfordringer
undervejs, samtidig med at nordjysk musik også kommer på en af
scenerne. Ingen fra publikum ville
kunne knuselske alle gruppernes
musik. Det er musikken simpelthen
for forskelligartet til, og det har heller
aldrig været formålet for musikgruppen kun at please.
Hvert år har jeg fået uventede og
særligt gode musikalske oplevelser
og har oplevet særligt engagerende sceneshows. I år var det for
mig - ud over især Benjamin Hav og
Familien og Hugorm - især lokale
Carmie med Christine Aggerholm
fra Brønderslev i forgrunden. Jeg
vidste på forhånd, det ville blive
godt, men så godt?! Det var musik
med en tone og en stemme på højt,
højt internationalt niveau. WOW!
Bålhøj sluttede med en musikalsk
danseengagerende fest, hvor Jack
Flash and The Comets lukkede
festen i rigtig god stemning.

Økonomien og
fremtiden

Bålhøj Festival har i alle årene
været et af Borgerforeningens store
indsatsområder, og den har i høj
grad været grundlaget for, at Borgerforeningen har kunnet bidrage
økonomisk til en lang række lokale
projekter.
Det økonomiske resultat har gennem årene været svingende, men
den har hvert år givet et overskud
- undtagen ét år, hvor regnskabet
stort set balancerede.
Sidste år gav festivalen det største
overskud nogensinde med ca.
230.000 kr., så Borgerforeningens
økonomi er ikke dårlig.

Lokalbladet nr. 106
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Dette års festival tiltrak kun ca. 1000
deltagere, hvoraf ca. 250 tilkøbte
sig muligheden for at kunne forlade
festivalen og komme ind igen. Det
var helt klart for få, til at få årets
økonomi til at balancere. Regnskabet er ikke afsluttet, og der er stadig
uafklarede poster, men en forsigtig
vurdering er, at det ender med et
underskud på 130.000 kr.
Rent økonomisk kan det lige gå et
enkelt år, men det er rigtigt ærgerligt, at en så stor indsats ikke giver
et overskud at arbejde med.
Hvorfor det gik sådan, blev selvfølgelig diskuteret på evalueringsmødet. Den primære årsag er nok en
stærkt øget konkurrence fra flere
koncerter og festivaler end tidligere,
og hertil hører ikke mindst det samtidige Tall Ships Race i Aalborg med
rigtigt mange gratis koncerter.
Den generelle samfundsøkonomi
med øget pres på privatøkonomien
kan også have spillet negativt ind.
Nu skal Borgerforeningens bestyrelse have overvejet tilbagemeldingerne på mødet og have snakket om,
hvordan rammerne for næste års
festival skal være.
Det skal besluttes, hvilken stil og
niveau Bålhøj Festival skal have.
Kort fortalt skal det besluttes, om
der skal satses på at fortsætte som
hidtil og videreudvikle festivalen
som en rigtig musikfestival, eller om
ambitionerne skal sænkes lidt.
Der skal i den forbindelse bl.a. også
ses mere på PR-arbejdet, hvis der
skal tiltrækkes folk længere væk fra
end nærområdet.
Jeg synes, vi samlet set kan være
stolte af Bålhøj Festivalen, og jeg
ser frem til næste års festival.
Per Drustrup Larsen

14

Lokalbladet nr. 106

Lokalbladet nr. 106

15

Bålhøj Festival er meget afhængig af og glad for de gode sponsorer på billedet her. De har alle hjulpet
økonomisk eller på anden vis bidraget positivt til arrangementet. Tak for det!!
To af sponsorerne - Tagdækning Nord og Glarmester Bertelsen var VIP-sponsorer og deltog i et ekstra
arrangement i forbindelse med festivalen. Der er plads til endnu flere VIP-sponsorer, så kontakt endelig
Jesper Albrechtsen, hvis I vil høre mere.

SPO

NSO

R

VIP

SPO

NSO

R

VIP

Fotos til artiklen af:
Martin Dam Kristensen
Andreas Sylvester Drustrup
Per Drustrup Larsen
Se film fra Bålhæj Festival 22 på ww.oesterbroenderslev.dk

Event Samlingshus
Så er vi så småt i gang igen efter
sommerpausen. I løbet af efteråret
byder vi på et alsidigt program, som
vi håber, mange af jer vil benytte jer
af og få hyggelige timer ud af.

Vildtaften

4. november kl. 18

de mange oplevelser, han har og
har haft med forskellige aktører i
det politiske liv både foran og bag
kulissen.
Det er alt andet end kedeligt.
Drikkevarer kan købes. Ingen
tilmelding. Pris: 50 kr. ved døren.

Læs her og kom frit.

Juledekorationer

23. november kl. 18.30-ca. 21.30

Ukraine-aften

28.september kl 18 til ca 21
Lis og Lars Pedersen, Klovborg
sponsorerer aftenens råvarer, og de
ukrainske ansatte på Klovborg vil
servere spændende ukrainske retter
til aftenens gæster.
Igor og Niels vil til en start fortælle
om det aktuelle situation i Ukraine.
Det er gratis at deltage, og i løbet
af aftenen vil det være muligt at donere et frivilligt beløb til de ansattes
hjælpearbejde i Ukraine.

Per Pedersen har igen været ude
med bøssen, og Susanne har tryllet
i køkkenet, så vi byder igen på en
aften med skønne vildtretter, alt
sponsoreret af Stubdrup Østergård.
Gå ikke glip af denne aften.
Drikkevarer sælges
Pris: 170 kr. pr. person
Tilmelding via MobilePay eller sms
til Lis Pedersen på 30326734

Jens Ringberg

28. november kl. 19-ca. 21

En meget spændende aften så
skynd dig. Først til mølle.

Deltagerne medbringer selv alt
materiale til egne dekorationer.
Charlotte tager lidt kugler m.m. med
til salg.

Bogcafé

Igen I år vil Per Drustrup Larsen
give bud på gode bøger til vinterlæsningen. Pers liste vil både indeholde skønlitteratur og krimier.
Per deler ogå ud af bøger fra sin
bogreol.
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Ingen tilmelding. Du kommer bare.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe.
Lokalbladet nr. 106

KreaKlubben (se næste side) og
Event Samlingshus har slået sig
sammen om en aften, hvor du kan
lave dine egne dekorationer, krans
eller hvad du har lyst til.
Aftenens gæstelærer er Charlotte,
der bor og har værksted på Kappelvej. Hun er dreven udi at arbejde
med dekorationer og vil vise os
nogle eksempler og give god råd,
når aftenens deltagere selv går i
gang.

Der sælges drikkevarer.
Bindende tilmelding senest 21. september på sms til Lis Pedersen på
nr. 30326734

24. oktober kl. 19-21

Julen står for døren og dermed også
juleforberedelserne.

En aften med politisk kommentator Jens Ringberg, der er født og
opvokset i Øster Brønderslev.
Det er med stor fornøjelse, at vi kan
byde velkommen til Jens igen her
i Samlingshuset. Det er nogle år
siden sidst.
Jens Ringberg har sin daglige gang
på Borgen i forbindelse med sit arbejde, og han er kendt for sin store
viden og seriøsitet.
Humor er også en del af hverdagen,
og Jens vil fortælle os om nogle af

Vi satser på en rigtig hyggelig og
kreativ aften med juletema.
Pris: 60 kr. inkl. lidt til ganen i pausen.
Tilmelding: senest 16. november til
enten Kvinde Krea Klub (MobilePay
nr. 0242yj) eller Event Samlingshus
v. Lis Pedersen (MobilePay eller
sms på nr. 30326734).
God fornøjelse
Event Samlingshus

Kvinde Krea Klub
Klubben startede i 2014, og vi
mødes stadig ca. 2 gange pr.
måned. Vi er i dag en flok ”kreapiger”, men vi vil gerne være flere.
Alle er derfor meget velkomne til at
møde op i Samlingsstedet (cafeteriaet) ved Østsidehallen.

23. november – der laves juledekoration, adventskrans eller
kalenderlys. Dette arrangement
holdes i samarbejde med Event
Samlingshus.
Husk selv at medbringe alt materiale
til egne dekorationer m.m.

Der er ingen tilmelding. Man møder
bare op. Prisen for at deltage er kun
25 kr. pr. gang, og man betaler kun
de gange, man møder op. Der er
altid kaffe/the på kanden med kage
til.

Pris for at deltage er kr. 60,00.
Tilmelding senest 16. November til
Anne Laursen på mobilpay 0242yj
eller til Lis Pedersen på mobilepay
30326734.

I klubben laves mange forskellige
ting, nogle strikker eller hækler,
mens andre klipper og klistrer, syer
patchwork. Der er rig mulighed for
at få ny inspiration. Er du gået fast i
et eller andet håndarbejde, så er der
som regel altid en` eller flere, der
kan hjælpe med at løse dit problem.
Vi forsøger at lave min. 2 større
arrangementer i løbet af året.
I 2022 er der planlagt følgende:
10. november – der laves julekort,
ophæng mm. i papir/karton.
pris for at deltage er kr. 50,00.

Kontaktpersoner:
Anne Krogh Lauritsen
tlf. 24 91 57 89
mail slap2008@live.dk
Dorte Dybro
tlf. 27 25 81 81
mail dybrodorte@hotmail.com

Alle kreative datoer
Onsdag 31. august 2022
Torsdag 15. september 2022
Onsdag 28. september 2022
Torsdag 13. oktober 2022
Onsdag 26. oktober 2022
Torsdag 10. november 2022 –
Vi laver kort m.m.
Onsdag 23. november 2022 – Juledekoration m.m.
Torsdag 8. december 2022 –
Juleafslutning.
30. marts 2022 var Krea-klubben på besøg hos Mayflower i Brønderslev.
Det var en fin aften med rundvisning på hele garnlageret – og der er MEGET
garn – samt fortælling om hvor meget der blev solgt og i hvilke former. Der
blev også fortalt en del om den kreative del som design og modeller. Og så
skulle vi jo også i butikken, hvor vi udover at blive serviceret med kaffe og
kage alle fik en gave. Jeg tror måske ikke, der var en’ af os 12 kvinder, der
kom hjem uden garn til et nyt strikke-/hækletøj. En rigtig hyggelig aften.

Lokalbladet nr. 106
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Gade
Lygtepæl til salg?
I Hallund ser denne lygtepæl
ud til at være til salg. Der er
ikke meget rift om den, da
skiltet har hængt et stykke
tid.
Mon man kan få den leveret
i mindre stykker, eller skal
man selv fjerne den???

Øster Brønderslev
Vandværk

Kære forbrugere ved Øster Brønderslev Vandværk.

Et møde mellem nyt og gammelt

Der høstes overalt i kommunen nu også på Lindevej ved Anders Christian
Larsen. Her kunne man nyde synet af den gamle røde Ferguson traktor med
den lille kornvogn tage mod kornet, da den lokale vognmand Michael Holst
skulle have sin køre/hviletids pause.
Foto: Lars Juul

Vi har besluttet at nedlægge vores
fastnetnummer 98 81 14 00, da det
ikke bliver brugt.
Fremover bedes I benytte nedenstående numre:
Ved brud, fejl, eller andre driftsmæssige uopsættelige hændelser:
Jerslev Vand & Varmeservice, ved
aut. vvs installatør Carsten Jensen
mobil 2020 8172
eller mail: carsten@jerslevvandogvarmeservice.dk
Alt vedrørende økonomi, flytning og
tilslutning bedes I kontakte
Kasserer Kjeld Andersen, mobil
4048 1087 eller mail: ka@oeb-vandvaerk.dk
Andre henvendelse bedes rettes til:
Formand, Søren Kimer, mobil 3045
1094 (primært om aftenen)
eller mail: formand@oeb-vandvaerk.
dk

Padelbane og renovering
af multi- og tennisbane

I sidste nummer af Lokalbladet blev et projekt med nye idræts- og motionsfaciliteter
ved Østsidehallen beskrevet.
Siden har projektet fået bevilget støtte
på 400.000 kr. fra Sparekassefonden og
100.000 kr. fra Vækstpulje Nyfors, så arbejdet går meget snart i gang.
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spejlet
Velkommen til
Søndersig 33

1. maj 2022 er Lea (35) og Søren (37) flyttet ind her sammen med
deres 3 hunde. Lea kommer fra København, men har de sidste år
boet i Hou, hvor Søren kommer fra.
Lea og Søren er lige blevet gift hjemme i haven på Søndersig. De
har begge en længere militæruddannelse, og de mødte hinanden i
2010 i Afghanistan, hvor de begge var udsendt. Lea som Overkonstabel og Søren som Logistikbefalingsmand (Hold ISAF 9).
I dag arbejder Lea med at producere økologiske plejeprodukter til
kæledyr, og derudover underviser hun i pelspleje.
Søren er i gang med læreruddannelsen, men er i øjeblikket i behandling for PTSD. Grunden til, at de flyttede til Hallund var, at de
ledte efter et roligt sted med plads til hundene, et stort værksted,
orangeri og senere mulighed for erhverv. Alle disse ting kunne de
få opfyldt på adressen.
De har allerede engageret sig i lokalsamfundet og er glade for at
bo i Hallund.

Gjerndrupvej 7

Efterlysning

Har nogen set det bump, der i lang tid har været
annonceret på skiltet på Hvilshøjvej på vej ud af
Øster Brønderslev? I forbindelse med asfaltarbejde er skiltet blevet drejet, så det nu viser ind
i Jette og Svend Eriks have, men der er bumpet
heller ikke. Kan Kommunen have glemt at lave
bumpet?

Her, hvor tidligere Susanne og Bent Nielsen boede, er et ungt par
fra Aalborg flyttet ind.
Nanna Frandsen, laborant på Sygehusapoteket i Aalborg, og Chris
Pedersen, softwareudvikler hos firmaet Strøm Hansen også i Aalborg, har i 11 år boet i lejlighed i Aalborg.
Begge kommer oprindeligt fra Sæby og har i et stykke tid haft lyst
til at finde et sted på landet, hvor det var muligt at købe en god
bolig og et stykke jord.
På Gjerndrupvej fandt de det, de søgte. Jorden syd for Gjerndrupvej er solgt fra, og det er stykket nord og øst for ejendommen,
de har planer for.
Deres planer er først at komme på plads i huset, og senere vil de
i gang med at tilplante noget af grunden med træer. Der skal også
være plads til en køkkenhave og en blomstereng.
Til spørgsmålet om evt. husdyr svarer de, at de da skal have både
hund og katte, noget som de har fravalgt i årene i Aalborg. Begge
føler sig godt modtaget i Ø. Brønderslev og har allerede haft kontakt med de nærmeste naboer.

Rask-mad

Inden Bålhøj Festival
havde Niels Rask gang
i Samlingshusets køkkenet, hvor der blev lavet
chili-con-carne og chilisin-carne sammen med
”børnene” Fie, Mathilde
og Zakarias.
Det er en god tradition,
at han laver mad til både
de frivillige hjælpere og
musikerne backstage.
Lokalbladet nr. 106
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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
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Foredrag om Grundtvig
ved vores nye biskop

Onsdag 12. oktober 2022 kl. 19.00 indbyder menighedsrådene i Øster
Brønderslev og Hallund til foredrag med biskop Thomas Reinholdt Rasmussen
på Hallund Kro, Sølvgade 74, 9700 Brønderslev.
Denne aften vil biskoppen fortælle om Grundtvig. Grundtvig har sat sit aftryk
på kirke, kultur, skole og samfund. Men hvad var han for et menneske, og
hvad var det egentlig, han stod for? Det vil vi høre om i foredraget, som vil tage
os gennem dramatiske begivenheder både i danmarkshistorien og Grundtvigs
egen historie.
Arrangementet er gratis, og der vil blive serveret kaffe og kage. Vi håber, at
mange har lyst til at være med denne aften og vil benytte lejligheden til at hilse
på biskoppen, som tiltrådte i december 2021.

Pilgrimsvandring

Aktivitetsudvalget for Hallund og Øster Brønderslev kirker har i samarbejde
arrangeret en pilgrimsvandring fra Hallund Kirke til Øster Brønderslev Kirke.
Turen begynder søndag 11. september kl. 9.00 med gudstjeneste i Hallund
Kirke. Efter gudstjenesten går vi til Øster Brønderslev. Turen går gennem skov
og stier og slutter i Øster Brønderslev Kirke, hvor vi slutter af med en kort
andagt, en sandwich og en sodavand.
Undervejs kommer vi forbi et par seværdigheder, der nok ikke er så kendte,
ligesom noget af turen foregår i stilhed. Det er en gåtur på ca. 9 km.

Hyggeklubben
efteråret 2022
Tirsdag 27. september kl. 14.00:
”Verden set fra et krydstogtskib” v/
Thomas Huulgaard. Der serveres
kaffe og kage.
Tirsdag 25. oktober kl. 14.00:
Lokalhistorie v/Per Drustrup Larsen.
Der serveres kaffe og kage.
Tirsdag 29. november kl. 13.00:
Julehygge med lidt mad og drikke.
Poul Erik vil underholde med sang
og musik.
Hyggeklubben mødes i Samlingshuset. Alle er meget velkomne - tag
gerne naboen med!
De bedste hilsener
Menighedsrådene

Morgensang i Øster Brønderslev Kirke
Der er morgensang i ØB Kirke tirsdag 27. september, tirsdag 25. oktober
og tirsdag 22. november.
Vi mødes kl. 9.00 i kirken og synger både nye og gamle sange og salmer
i ca. 1/2 time. Derefter er der rundstykker og kaffe. Vi håber at se morgenfriske beboere fra hele pastoratet.

Sangaftener

I efteråret holder vi igen sangaftener.
Det sker 4. oktober og 8. november - begge gange kl. 19.00 i Samlingshuset.
Sammen skal vi synge fra både Salmebogen og Højskolesangbogen.
Der serveres kaffe og kage.
Det er gratis at deltage, og enhver er velkommen.

Juleafslutning for førskolebørn

Torsdag 8. december 2022 kl. 9.30 holder vi julegudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke for førskolebørnene i Øster Brønderslev og Hallund
sogne.
Efter gudstjenesten går vi i Samlingshuset og får gløgg og æbleskiver og
danser om juletræet.
Lokalbladet nr. 106
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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”.

Menighedsrådsmøder i Øster
Brønderslev
Torsdag 6. oktober kl. 19.00
i Samlingshuset, Elmevej 124
Torsdag 17. november kl. 19.00
i Samlingshuset, Elmevej 124
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Menighedsrådsmøder i Hallund
Onsdag 24. august kl. 18.00
Ørumvej 9
Onsdag 16. november kl. 19.00,
Kjølskevej 11

Sjælesorg
på nettet

Kirkelige adresser

Folkekirken tilbyder også sjælesorg på
nettet.

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.

På sjælesorg.nu kan du gratis chatte
med en præst på internettet via computer, smartphone eller tablet.
Samtalerne er anonyme.
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Gudstjenester på
Elmehøj Plejecenter
Torsdag 29. september kl. 10.15
Torsdag 27. oktober kl. 10.15
Torsdag 24. november kl. 10.15

En snak med præsten

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

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Døbte i Øster
Brønderslev-Hallund
Nadia Rosengren Jensen
Mathilde Thorup Børjesson
Bjørn Luka Braun
Anton Tage Toft Tranum
Nete Frida Toft Tranum

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 dato:
10. september kl. 10.00
OBS: Er der ikke tilmeldt nogen til
dåb, senest én måned før, aflyses
dåbsgudstjenesten!

Allehelgen i
Hallund Kirke

Allehelgen i Øster
Brønderslev Kirke

Høstgudstjeneste i
Hallund

Høstgudstjeneste i
Øster Brønderslev

Søndag 6. november 2022 er der
Allehelgensgudstjeneste i Hallund
Kirke kl. 10.30.
Efter prædikenen vil navnene på de
af sognets beboere, som er døde
siden sidste Allehelgensdag, blive
læst op.

Søndag 25. september 2022 er der
høstgudstjeneste i Hallund Kirke
kl. 10.30. Gudstjenesten afvikles i
samarbejde med KFUM-spejderne
i Hallund, som efter gudstjenesten
indbyder til høstmarked og frokost i
Spejderhuset.

Musikalsk legestue
i Øster Brønderslev
Kirke
Alle børn mellem 1 og 3 år, forældre, dagplejere, forældre og bedste
forældre er velkomne.
Første gang er 13. september kl.
10.15.
Derefter er det 4. oktober, 1. november i år samt
3. januar, 7. februar, 4. april og 2.
maj næste år.
Mvh Inger

Søndag 6. november 2022 er der
Allehelgensgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke kl. 9.00.
Efter prædikenen vil navnene på de
af sognets beboere, som er døde
siden sidste Allehelgensdag, blive
læst op.

Søndag 2. oktober 2022 er der
høstgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke kl. 10.30

Ny gravermedhjælp
på Øster Brønderslev
Kirkegård

På Øster Brønderslev Kirkegård er
Dorthe Eckhardt Adelstorp pr. 1 maj
i år blevet ansat som ny gravermedhjælper.
Dorthe er 45 år gammel og har
tidligere været beskæftiget ved
landbruget.
Sammen med vores faste graver
Charlotte vil Dorthe sørge for at
Øster Brønderslev Kirkegård også i
fremtiden vil fremstå flot og velholdt.

Strikning af dåbsklude

Vi har brugt vores lager af dåbsklude op!
Derfor hører vi meget gerne fra jer, der har
lyst til at hjælpe os med at strikke flere klude.
Henvendelse for mønster og garn til:
8418@sogn.dk eller Pia Christensen
på mobil: 30261352
Menighedsrådet

Minikonfirmandundervisning

I Øster Brønderslev og Hallund sogne udbyder menighedsrådene minikonfirmandundervisning.
Undervisningen foregår om onsdagen efter skoletid, som regel dels i Samlingshuset og i Øster Brønderslev Kirke.
I efteråret er der undervisning én gang om ugen i ugerne 43 – 44 – 45 – 46 – 47 og 48. Den varer halvanden time og
består som regel i en blanding af forskellige kreative aktiviteter, fortællinger fra Bibelen, sang, bøn, en rundvisning i
kirken eller måske noget andet?
Man skal ikke være døbt for at gå til minikonfirmandundervisning, og det er gratis at deltage.
Undervisningen sluttes af med en gudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke søndag 4. december 2022 kl. 10.30, hvor
minikonfirmanderne vil modtage en gave fra kirken, og efter gudstjenesten byder menighedsrådene på et stykke pizza
og lidt at drikke.
Lokalbladet nr. 106
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Børnekor
starter efter
sommerpausen

Lejlighedskor for
voksne

Jeg håber på at se
nogle af jer fra sidste
år.
Vi starter op med
frugt og saftevand.

Så er det tid til
banke rusten af
stemmerne.
Voksenkoret, som
lejlighedsvis medvirker til gudstjenester (ca. 4 gange
om året), starter op
igen 20. september kl. 19 i Øster
Brønderslev Kirke.
Op til vores deltagelse i kirken øver
vi ca. 2 gange.
Lige nu er vi 6 medlemmer, og flere er
velkomne.

Mange sanghilsner
fra Inger Malgård

Med venlig hilsen
Inger Malgård

Alle børn fra 2. til 6.
klasse er velkomne.
Vi øver i Samlingshuset hver tirsdag undtagen i skoleferierne.
Første gang vi mødes
er 6. september kl.
14.30.

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB Kirke

10. SEP.
11. SEP.
18. SEP.
25. SEP.
02. OKT.
09. OKT.
16. OKT.
23. OKT.
30. OKT.
06. NOV.
12. NOV.
13. NOV.
20. NOV.
27. NOV.
04. DEC.
11. DEC.
18. DEC.
24. DEC.
25. DEC.
26. DEC.
31. DEC:

10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
09.00 ASLA
10.30 JSL Høstgudstjeneste
10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL Allehelgen
10.00 ASLA Dåbsgudstjeneste
09.00 ASLA
10.30 JSL 1. søndag i advent
10.30 JSL Børnegudstjeneste
10.30 JSL
15.30 JSL
10.30 JSL
15.00 JSL

2023
08. JAN.

Hallund Kirke
09.00 JSL Pilgrimsvandring
10.30 JSL Høstgudstjeneste
10.30 JSL
09.00 ASLA
10.30 JSL Allehelgen
10.30 JSL
13.00 JSL 1. søndag i advent
09.00 ASLA
14.00 JSL
10.30 JSL
13.00 JSL
10.30 JSL

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

Byggeprojekter i Øster Brønderslev
Sønderhøj

Morten Juel Jensen på Danserhøj
og Klaus Jensen på Hvilshøj Mark
har sammen lavet byggefirmaet
MKJ Bolig aps, der er i gang med at
udvikle et boligprojekt på Elmevej
22, hvor en lokalplan er under udarbejdelse. Vi præsenterede projektet
i Lokalbladet nr. 103.
Mens de venter på at komme i gang
med det, bygger de i øjeblikket 5
udejningsboliger på Sønderhøj 11
på hver 108 m2. De er lige gået i
gang, og første bolig bliver færdig
omkring januar og er allerede lejet
ud, mens resten bliver færdige til
marts. Interesserede lejere kan kontakte Klaus på 2440 8351.

Mere Sønderhøj

Dennis Toft har snart sit hus i
nummer 9 færdig, og der er også
et hus på vej på grund nummer 7.
Desuden er 2 grunde på den anden
side af vejen reserveret, men der
er stadig 8 gode grunde mere til at
bygge hus på.

Buurholtvej

På den tomme grund Buurholtvej
29 har Jesper Albrechsen netop
indsendt ansøgning om at bygge 2
lejeboliger, der er planlagt færdige til
marts, og som allerede er lejet ud.
Næsten overfor er en gennemgribende ombygning af nummer 20 godt
i gang.

Elmelund

Etape 2 af institutionen Elmelund, der er en del af Møllefonden,
er endelig kommet i gang efter lang tids behandling af byggeansøgningen. Der bliver indkørsel ad Kastanievej til den del af
tilbuddet.
Lokalbladet nr. 106
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Vi går lige en tur. Vi ses om et halvt år!

Forberedelse i 1½ år

Jonas meldte sig ind i forskellige
facebookgrupper, både med nogle
som havde gået, og med dem som
havde planlagt at gå. Han brugte
flere måneder på at forberede sig
med udstyr og afprøvede forskellige
telte og soveposer. Og fandt ud af
hvad det krævede at bruge så lang
tid på en vandretur.
Efter 6 måneders planlægning
spurgte hans storebror Rasmus
Dahl Jeppesen, om ikke han måtte
komme med. Så var de også 2 til at
passe på hinanden, hvilket gjorde
deres forældre rigtigt glade. De fik
et utal af kontakter og gode råd om,
hvad man skulle medbringe, og
hvad man ikke skulle medbringe.
Man skal også sende udstyr til
posthuse foran på ruten og så hente
det, når engang man når dertil. Man
bruger jo ikke det samme udstyr i
de 4 klimaer, man går i. Man slæber
heller ikke alle 3 par sko, som man
slider op fra starten af. Man køber
mad langs med ruten og går ca. en
uge af gangen, hvorefter man går
af ruten for at supplere sit udstyr og
mad. Man sover i sit eget telt hver
nat og spiser masser af medbragt
mad. Man drikker det vand, man
finder på ruten, og som man filtrerer
i et medbragt specialfilter, uanset
om det er fra en flod, sø eller et trug
som køerne bruger. Alle disse ting
fandt de ud af, inden de tog afsted.
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Det blev til et par vandreture i Norge
og Danmark for at afprøve, om de
var klar. De sendte deres ansøgnLokalbladet nr. 106

Fakta: Pacific Crest Trail (PCT)

PCT kalder man også vandrernes Mount Everest. Det er en af de længste,
ruter man kan vandre, og kun få gennemfører. I 2016 var der kun 4 danskere, der havde gennemført den. Den går langs den amerikanske vestkyst og går gennem 3 stater: Californien, Oregon og Washington. Langt de
fleste går mod nord, da det er mest hensigtsmæssigt med årstidernes vejr
og klima.
Starten går fra muren mellem Mexico og USA og slutter, når man når Canada. I alt 4300 km eller 2650 miles så den er hård, farlig og utroligt lang.
De fleste giver op, og nogle vælger at tage den over flere år, men 30 %
gennemfører hele turen fra start til slut. Hvis man deler turen op i 4 grove
sektioner og glemmer, hvilken stat man er i, kan man sige, at der er 1000
km ørken, 1100 km bjerge, 1100 km græssletter og 1100 km skove. Hvis
man deler det op i stater, er der 2700 km i Californien, 800 km i Oregon og
800 km i Washington.
Turen tager 6 måneder, hvis man går 165 km. hver uge. Hvis vi skal
forholde os lidt til afstande, svarer det til at gå fra Øster Brønderslev og til
Jerusalem hvis man vælger landruten fra Google Maps. Ja, det er virkelig
langt.
ing om at gå PCT og fik starttilladelse 23. april 2022. Efter en tur
til den amerikanske ambassade
i København fik de 6 måneders

opholds-tilladelse i USA, og 18. april
2022 fløj de. Nu var det blevet tid til
udfordringen.

Rasmus og Jonas klar til afgang.
På de andre bileder er deres samlede
oppakning, de selv bar på turen.

Jonas Dahl Jeppesen havde længe
tænkt på at lave et eller andet vildt,
noget ekstremt. Det kunne være
noget med at vandre eller klatre.
Han ville gerne rejse og se verden,
ligesom alle andre unge mennesker
gerne vil efter endt gymnasie eller
uddannelse. Han kan godt lide
naturen og syntes nok bedst om at
vandre. Han søgt forskellige medier
og hjemmesider fra vandreture fra
forskellige lande og endte efter lang
tid med, at det skulle være Pacific
Crest Trail i USA. Det skulle være
svært, langt, vildt og udfordrende.

Peggy Sue

Efter en lang flyvetur landede de i
Californien 19. april og sov første
nat på et booket hotel. Der blev købt
lidt manglende udstyr, og de havde
en aftale med en dame, der hedder
Peggy Sue. Hun har selv gået flere
lange ture og Caminoen i Spanien
og er nu Trail Angel. Trail Angels
er folk, der frivilligt hjælper andre
vandrere, som går langs PCT. Hun
samlede Rasmus og Jonas op, og
de kørte hjem til hende og hendes
mand, hvor de i 2 dage var på fri
kost og logi med eget værelse og
stor pool. Lidt luksus inden start.
Dagen før start kørte hun dem så til
start ved grænsen til Mexico (300
km). Almindelige amerikanere er
generelt utrolig hjælpsomme og vil
gerne deres medmennesker det
godt.

samlet op. Man ”tomler/hitcher”, og
tit holder der biler klar til at hjælpe
de vandrere, der kommer forbi.
Folk, der kører med vandrerne, er
typisk også folk, der har interesse
i at vandrerne handler i bestemte
butikker, men det er en fin service.
Så handler drengene ind, tager en
overnatning på et hotel, kommer
i bad, får vasket tøj, drikker et par
øl med de andre fra deres gruppe
og får noget godt kalorierigt mad at
spise.

Næste dag er det så tilbage til, hvor
de fik liftet fra og så ellers nordpå.
Den ene uge tager den anden, og
det bliver efterhånden hverdag, hvor
man finder en rytme, der passer,
men intet kan slå de helt utrolige
flotte udsigter. Ingen forklaring eller
billede kan beskrive udsigterne, de
ser hver dag, eller stjernehimmelen
om natten.

Start parat ”gå”

23. april var dagen til start. Rasmus
og Jonas stod samme med en lille
gruppe med hænderne gennem
stålrammemuren til Mexico. Nu var
det virkelighed. De gik det første
skridt, den første kilometer den
første mile, spiste det første måltid
og sov den første nat. Så den første
kæmpe edderkop og den første
klapperslange.
Alle de første indtryk blev fotograferet og dokumenteret. Jonas
og Rasmus fulgtes ikke sammen
fra starten. Jonas gik lidt hurtigere
end Rasmus, som gik sammen med
en pige fra Tyskland. Hun fik hurtigt
problemer med fødderne og måtte
stå af trailet i nogle dage, så efter
en 14 dages tid fandt Rasmus og
Jonas sammen igen. De første 1000
km er meget ørken, ikke sandørken,
som man tænker, når man hører
ordet.
Der er spredte buske og små træer,
men generelt tørt, da det kun regner
1 gang om året. Der findes store edderkopper, 3-4 slags dødeligt giftige
klapperslanger og en del smågnavere, og ja, de mødte alle slags.
Efter en uge på trailet søger man
ind mod nærmeste by ved at vente
langs en krydsende vej på at blive
Lokalbladet nr. 106
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Efter ca. 1000 km kom de ind i bjergkæden Sierras, hvor de det næste
lange stykke tid gik mange højdemeter
og krydsede skråninger med sne og
bjergpas op til 4500 meters højde. Den
lange tørre ørken blev erstattet af mere
frodigt, men barsk terræn, og store
bjergsøer, hvor der er plads til meget
kolde afvaskninger, men man skal
passe på og ikke tage chancer i det
kolde vand. Der forsvinder vandrere
hver år, og mens Jonas og Rasmus gik
der, var der 2 der forsvandt. Deres telt
og tøj blev fundet langs søen. I Sierras
passerede de også Mount Whitney,
som med næsten 5 km er det højeste
punkt langs ruten. De måtte dog
opgive at komme derop efter at have
ventet 2 dage i teltet med dårligt vejr,
så de besluttede at fortsætte nordpå.
Selve vandingen er tit noget, man gør
alene. Når man går alene, ser og hører
man også meget bedre, ser hjorte og
bjørne og andre dyr i skoven, og det er
sikkert en meget speciel oplevelse at
stå alene nær en 600 kg tung brunbjørn. Rasmus og Jonas fulgtes med
3-4 andre, som de har gået længe
sammen med. De sover næsten altid
samme sted, men følges ikke ad i
løbet af dagen, da det kan være svært
at tilpasse sig andres tempo.
Jonas er et A menneske, så han står
gerne op kl. 4 eller 5 om morgenen
og starter med at gå inden solopgang,
spiser morgenmad ved 7-8 tiden og
går ellers indtil om eftermiddagen
for så at slappe af inden aftensmad.
Rasmus vil gerne sove lidt længere og
spiser morgenmad, inden han går, så
går han gerne til lidt ind på aftenen og
mødes så med Jonas i næste lejr.

28

Nogle dage følges de også sammen
med gruppen, for de er næsten som en
lille familie, der passer på hinanden.
Efter de kom ind i staten Oregon har
de oplevet en del skovbrande, hvor
kæmpe områder brændte hver dag.
Et sted brændte der 55,000 hektar
hver dag, hvilket svarer til Brønderslev
Kommunes areal. Dette har også betydet, at der har været forbudt adgang
til noget af trailet, og de har været nødsaget til at springe disse stykker over,
men sådan er det hver år, siger de.
(På billedet nederst er der
røg fra skovbrande i luften)
Lokalbladet nr. 106

Tiden går, og de er nu nået til Washington, hvor de i begyndelsen af
august krydsede The Bridge of the
Gods, som er broen mellem Oregon
og Washington. Og her 18. august
mangler de kun 550 km, inden de
når Canada.
Der er ingen tvivl om, at de har fået
sig en oplevelse for livet, og som
brødre har de knyttet et bånd, som
er meget specielt.
De har selvfølgelig også haft
kriser undervejs, både fysiske og
psykiske. Der var en svær periode,
da ørkenen efter 600 km ud af de
1000 km ingen ende ville tage. Og
senere hvor Rasmus havde problemer med hoften og var ved lægen,
hvor han så skulle holde sig i ro lidt,
og i øvrigt spise lidt mere, for hans
BMI var lidt under 19.
Men efter de nu er ved at kunne se
målstregen og har bestilt flybilletter
hjem til 15. september, er de allerede begyndt at snakke om, hvad det
næste projekt kunne være.
De nævnte, at deres ”vandrefamilie”
ville komme til Europa næste år,
og så kunne de hapse den der lille
Camino på 880 km i Spanien.
Rasmus og Jonas bliver sikkert
inviteret til at holde et foredrag Samlingshuset med mange billeder og
fortælling om, hvordan turen endte,
og hvilket udbytte de havde af den.
Hvis man gerne vil se flere billeder
og videoer, kan I gå på deres facebookside ”Help we are lost”.
René Dahl Jeppesen
(Far)
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ØBI fodbold

Vores ukrainske fodboldspillere
møder også flittigt op til træning
trods travlhed med arbejde m.m og
en uhyggelig vanskelig situation
med krigen i Ukraine. I er meget
velkomne i vores klub!

Bestyrelsen i ØBI fodbold er meget
glade for tilslutning og opbakning
med følgende hold:

Tak

ØBI Ungdom

Her er der tilmeldt U10 (5 mands)
drenge- og pigehold med trænerne
Karina Bøgsted, Michael Christensen og Michael Christiansen.
U12 drenge- og pigehold (8 mands) med følgende trænere: Line
Tørholm, Kristian Hauge Jensen og
Michael Gade.
Alle hold er kommet godt fra start.
Alle kampe spilles på skolens fodboldbane, og alle unge drenge- og
pigefodboldspillere samt trænerne
vil MEGET gerne have, at mange
kommer og ser dem spille deres
hjemmekampe. Se tidspunkter
inde i hallen udenfor omklædningsrummene eller på ØBI`S hjemmeside. Mange tak til trænerne for alle
ungdoms hold for deres store og
vigtige indsats med de unge fodboldspillere!

ØBI senior

Her er der tilmeldt 3 hold, som er
7 mands, serie 3 og 5. (Serie 4
rykkede op i forrige sæson). Træner
for spillerne her er Mads Bastholm.
Holdledere er Søren Hvidesten,
Jørgen Ringberg, Magnus Risager
og Victor Jeppesen.
Der har været både “Oprykningsfest” og “Bødekassefest” før sommerpausen, og alle havde gode og
hyggelige stunder hermed.
Mød meget gerne op og se og
opleve herreseniorholdene på flotte
“Arena Brønderslev El-teknik A/S”
til hjemmekampe. Der er stole og
borde på den flotte nye flisebelagte
terrasse ved kioskhuset.

håber, at man støtter op om ØBIs
sponsorer, fordi de alle er utroligt
vigtige for hele idrætsforeningen!
Det er en fornøjelse, at se alle ØBIs
fodboldspillere - både ungdom og
senior - drage ud til fodboldstadioner både langvejs henne, men også i
lokalbyerne, og de er alle med til at
gøre god reklame for vores omtalte
sponsorer, men sandelig også for
Øster Brønderslev by!
Det er også en fornøjelse at møde
op udenfor omklædningslokaler
og boldrum og se alle vores unge
ØBI-spillere “komme hjem” fra Aalborg og andre steder, hvor de bor,
arbejder eller studerer, for at træne
2 gange om ugen og tilmed spille
kamp andre dage for vores idrætsforening. Trods travlhed med at
studere, arbejde, kærester m.m. så
finder I tid til at dyrke idræt i vores
lille hyggelige klub - kæmpe respekt
herfor.

Så hermed endnu engang mange
tak til alle spillere, trænere, holdledere og øvrige frivillige, der gør en
kæmpe indsats for ØBIs fodbold
afdeling.
En særlig tak skal også lyde til
vores uundværlige “Tex” - Henrik
Dahl Nielsen, Brønderslev, som til
stadighed bliver ved at støtte op om
os med f.eks at være vores “hoffotograf” med flotte billeder af mange
kampe o.l., skrive om holdene og
resultater m.m til “Brønderslev Avis”,
som står for at søge fondspenge her
og der, så vi har fået nyt lysanlæg
m.m. og senest at søge om nye
bokse ved kampbanen til udskiftningsspillerne.  
Seneste nyt
Vi har hørt fra hovedbestyrelsen,
at rækværket med banderne på
omkring kampbanen bliver udskiftet
i næste projekt, og dette er vi meget
glade for.
for ØBI fodbold
Poul Erik Jensen

Nye kampdragter

Alle fodboldhold - både ungdomsafdelinger og herresenior har lige
fået helt nye fodboldtrøjer, shorts og
strømper.
Bestyrelsen siger endnu engang
mange tak til alle sponsorer - så vi
Lokalbladet nr. 106
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spejlet
“Lokal” kat på Times Square

Da det firma, Joachim Jensen fra Øster Brønderslev er ansat i i USA, blev
børnsnorteret var alle ansatte inviteret til New York, og det blev fejret med
billeder på en af de store skærme på Times Square. Det blev også til et billede af Joachims og hans kone Raelynns kat.

50 års jubilæum

Musiker Poul Erik Jensen kan i år
fejre 50 års jubilæum som musiker
til talrige fester i hele Vendsyssel.
Poul Eriks interesse for musik startede en gang i barndommen, som
han skriver i forordet til “Festmusik
og fortællinger”: “Jeg er ikke fra et
hjem med klaver, men musikken har
jeg sikkert fra min mor, som spillede
lidt harmonika, da hun var ung og
hun var glad for både at synge og
danse.”
Efter at have forsøgt sig på et gammelt trædeorgel blev han tilskyndet
til at søge undervisning hos den
dygtige musiker Kaj Kæhr i Dybvad,
som havde sit eget orkester.
Kort efter undervisningsstart blev
det første elorgel indkøbt. Senere
blev det erstattet af et amerikansk
orgel af mærket Gulbransen,
som han måtte afdrage på med
månedlige betalinger. Spilleriet
havde sin pris, bl.a. måtte han
droppe en skoletur til England i 9.
klasse.

Sparekassefonden

Ved Sparekassefondens uddeling lige
før sommerferien var der indsendt ansøgninger om støtte på 1.424.401 kr. til
18 projekter til i alt 3.555.984 kroner.
Der blev givet støtte til disse 7 ansøgninger med i alt 504.625 kroner:

“ Der var nu også lidt indtægt ved at
spille dengang i 1970’erne og f.eks.
kunne et spillejob give et honorar på
mellem 100 og 270 kr. pr. aften! og
det var som regel fra kl. 18 til 01 og
ofte var der overdans dengang. Iflg.
min lille lommekalender fra 1974
tjente jeg 6.265 kr i 1974 - året før
min 18 års fødselsdag.”

Brønderslev Skytteforening: 55.000 kr. (50 % af ansøgt beløb) til indgangsparti, alarm og opdatering af sikkerhed.

Fra Lokalbladet skal der lyde et stort
tillykke med jubilæet.

Brønderslev Bridgeklub: 3.125 kr. (50 % af ansøgt beløb) til køleskab.

Ung langhåret gut
bag Elkaorgel i
Sæsing
Forsamlingshus i
1973.

Østsidehallen: 400.000 kr. (ca. 2/3 af ansøgt beløb) til renovering af tennisog multibane samt etablering af nye padelbaner.
Mødrehjælpen Brønderslev: 12.000 kr. til baby-startpakker.
FDF Brønderslev: 23.500 kr. til opvaskemaskine til Godset i Hallund.
KFUM-spejderne Hallund: 9.000 kr. til lejrkøkken.
Foreningen Norden: 2.000 kr. (50 % af ansøgt beløb) til laptop.
Hallund Jagtforening: 40.000 kr. (2/3 af ansøgt beløb) til container.
Med denne 23. uddeling af støtte er der i alt uddelt 7.763.831 kroner til 267
lokale projekter.
Mens dette nummer af Lokalbladet blev lavet udløb endnu en ansøgningsfrist. Næste ansøgningfrist er 1. april 2023.
Se flere oplysninger på www.sparekassefonden.dk
Lokalbladet nr. 106
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter
BØRN OG UNGE

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

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)

Østsidehallen,
Anders Jensen (40 75 66 22)

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)
Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (20 20 70 30)
Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Lars Melsen (22 63 97 61)
Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Bjørn Klitgård Christensen
(40 10 98 97)
Landsbygruppen
Gitte Christiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com
Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)

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)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (28 26 14 53)

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

Øster Brønderslev Vandværk,
Ved brud og fejl:
Jerslev Vand & Varmeservice
mobil 2020 8172

Event Samlingshus:
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)

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)

Vedrørende økonomi, flytning og
tilslutning
Kjeld Andersen - mobil 4048 1087
Andre henvendelse
Formand, Søren Kimer,
mobil 3045 1094

DIVERSE

Samlingshusets bestyrelse
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)
Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Mai-Britt Bering,
Danserhøj 35
(42 17 31 01)
www.sparekassefonden.dk

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(98 26 23 86)
v/ Kaj Astrup (98 26 17 08)

Ejerlauget Bålhøj
Martin Mejlvang,
Bålhøj 10 tlf. 4056 2621

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Mikkel Weis Fogh (4118 4401)

Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen,
Gråstenvej 1 (6067 9582)

Brønderslev Vest Venstrevælgerforening
Kim Toft (23 32 23 64)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
(40 99 83 41)

Ejerlauget Danserhøj,
Kim Sloth
Danserhøj (2229 5659)
Elmehøj Ældrecenter (99 45 49 60)
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Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Kjærsgaard,
Hebbelstrupvej 209
(2263 0527)
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SAMLINGSHUSET
Elmevej 124
www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald
2334 7169

Øster Brønderslev set fra drone over Bålhøj. Foto: Jacob Frejlev
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300
Mobil: 42191076
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Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.

Hallund Kro

Thomsen Hydraulics
støtter TUWARO.org
Gadebørn i Uganda.

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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Aktiviteter

Søndag 11. september kl. 9:
Pilagrimsvandring fra Hallund til
Øster Brønderslev. (Se KirkeNyt)

Onsdag 5. oktober kl. 19.00:
Præmiewhist begynder i Hallund
Klubhus
Onsdag 12. oktober kl. 19.00:
Foredrag om grundtvig med biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen på
Hallund Kro.
Arr.: Menighedsrådene i Øster
Brønderslev og Hallund.
(Se KirkeNyt)

Muslingekskallen er traditionelt
symbolet for pilgrimsvandrere

Mandag 7. november kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne har
åbent i lokalerne uder Elmehøj.
Tirsdag 8. november kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådene.
(Se KirkeNyt)
Tirsdag 22. november kl. 9:
Morgensang i ØB Kirke.
(Se KirkeNyt)
Onsdag 23. november kl. 18.30:
En aften i Samlingshuset med juledekorationer. Arr.: Kvinde Krea Klub
og Event Samlingshus.
Se side 16+17.

Tirsdag 15. september kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke (Se KirkeNyt)
Tirsdag 27. september kl. 14.00:
”Verden set fra et krydstogtskib” v/
Thomas Huulgaard i Samlingshuset.
Alle er meget velkomne - tag gerne
naboen med! Arr: Hyggeklubben.
(Se KirkeNyt)

Mandag 24. oktober kl. 19:
Bogcafé med Per Drustrup Larsen
i Samlingshuset. Arr.: Event Samlingshus. Se side 16.

Onsdag 28.september kl. 18:
Ukraine-aften i Samlingshuset.
Arr.: Event Samlingshus. Se s. 16.

Tirsdag 25. oktober kl. 9:
Morgensang i ØB Kirke.
(Se KirkeNyt)

Søndag 27. november kl. 13.00:
1. søndag i advent fejres i Hallund
Kirke med efterfølgende banko,
gløgg og æbleskiver i Klubhuset.
Mandag 28. november kl. 19:
Jens Ringberg i Samlingshuset
fortæller om at være journalist for
DR på Christiansborg. Arr.: Event
Samlingshus. Se side 16.

Tirsdag 25. oktober kl. 14.00:
Lokalhistorie v/Per Drustrup Larsen
i Samlingshuset. Alle er meget velkomne - tag gerne naboen med!
Arr: Hyggeklubben. (Se KirkeNyt)
Mandag 3. oktober 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 KirkeNyt)

Tirsdag 1. november kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke (Se KirkeNyt)
Fredag 4. november kl. 18:
Vildtaften i Samlingshuset. Arr.:
Event Samlingshus. Se side 16.

Tirsdag 4. oktober kl.19:
Sangaften i Samlingshuset. Arr.:
Menighedsrådene. (Se KirkeNyt)

Tirsdag 29. november kl. 13.00:
Julehygge med lidt mad og drikke.
Poul Erik vil underholde med sang
og musik i Samlingshuset. Alle er
meget velkomne - tag gerne naboen
med! Arr: Hyggeklubben
Mandag 5. december kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne har
åbent i lokalerne uder Elmehøj.

Det Mobile Bibliotek

Der er ny køreplan for Brønderslev Biblioteks bogbus:
Hallund: Torsdag 17.45-18.15
Øster Brønderslev: Tirsdag 13.30-14.45 (Elmevej 100 ved skolen)
Torsdag i lige uger 15.15-16.30 (Elmevej 104 ved skolen):

Næste nummer

Nummer 107 udkommer 7.-8. december 2022. Sidste frist for indlevering af stof er 13. november 2022.

