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Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

VELKOMMEN TIL
I Lokalbladet har redaktionens medlemmer gennem årene besøgt rigtigt 
mange folk og familier, der har valgt at flytte hertil og har købt hus eller 
ejendom her. Vi har helt fra begyndelsen prioriteret det, fordi de korte 
præsentationer af tilflytterne ville gøre deres indtræden i det lokale liv nem-
mere. Vi har også hørt, at mange har været glade for at være med, og at 
det har betydet noget positivt for dem. 

Det ville vi meget, meget gerne have fortsat med, men de seneste år har 
det været støt stigende mere besværligt at få de nye tilflyttere til at være 
med. Vi har fået mange gange “nej tak” eller “det tænker vi over og vender 
tilbage” (og så sker der ikke mere), når vi har snakket med folk. Og vi har 
ingen reaktion fået fra langt de fleste, vi ikke har kunnet træffe hjemme og 
derfor har skrevet sedler til, med opfordring til at være med.

Vi har i redaktionen snakket en del om, hvorfor så få nye lokale beboere vil 
bydes velkommen med en kort præsentation i Lokalbladet, men vi har ikke 
fundet en klar begrundelse. Har nogen en forklaring og/eller en måde at 
ændre det hele på, hører vi meget, meget gerne fra jer.

Indtil da stopper vi i redaktionen med selv at opsøge nytilflytterne for at 
byde dem velkommen og tilbyde at lave en kort præsentation til Lokal-
bladet. Ærgerligt! 

Vi har 2 opfordringer:
Har du fået ny nabo, kunne du jo byde hende/ham/dem velkommen og 
skrive en præsentation til Lokalbladet.

Har du/I købt hus eller ejendom i lokalområdet og er interesseret i en 
kort præsentation, så kontakt os meget gerne. 

Redaktionen  

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

Redaktionen
Lokalbladets redaktion, der står
bag produktionen af dette blad:

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

Grethe Christensen
Hollenstedvej 121 (9883 5085)
(e-mail: lyngdahl@privat.dk)

Vibeke Hatt Sørensen
Bålhøj 30 (2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

Ove Dam
Husumvej 7 (4256 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

René Dahl Jeppesen
Buurholtvej 53 (7269 1597)
(e-mail: renedahljeppesen@gmail.com)

Henrik Dahl Nielsen / Tex
Rosenvængets Allé 47, Brønderslev 
(2086 6623)
(e-mail: floorballpeople@gmail.com)

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

Lokalbladet 2023
Nummer 108: Uddeles 8.-9. marts. 
Sidste frist for stof er 10. februar

Nummer 109: Uddeles 3.-4. maj. 
Sidste frist for stof er 7. april 

Nummer 110: Uddeles 6.-7. septem-
ber. Sidste frist for stof er 11. august 

Nummer 111: Uddeles 6.-7. decem-
ber. Sidste frist for stof 10. november

Lokalbladet
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 gennemsnits-
alderen og give nyt blod og friske ideer!

Glædelig jul og godt nytår 
Med den gamle nisse fra Øster Brønderslev  
Brugsforening som illustration siger redaktionen  
mange tak for 2022 og på gensyn i 2023!

Det gør vi med lidt juletema inde i bladet  
og i forventning om mindst lige så stor  
opbakning næste år, som vi har fået i 2022.

Lad nu julefreden sænke sig over os alle,
så vi kan være klar til et nyt år.
Glædelig jul og godt nyår
    Redaktiionen
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Gade

Motionsdag i børnehaven Troldehøj 
Fredag inden efterårsferien havde børnehaven Troldehøj i Øster 
Brønderslev motionsdag ligesom så mange andre institutioner. 
Pædagogerne havde sørget for forskellige aktiviteter i både børne-
haven, sportspladsen og rundt omkring. Da børnene vendte tilbage, 
gav Støtteforeningen Troldehøjs Venner smør-selv frokost til alle 
børn og pædagoger. Frokosten bestod af rugbrød med forskel-
ligt pålæg, juice og grøntsager, som var sponsoreret af den lokale 
Grønsagsgård v/Dorthe Sidelmann. Formålet med smør-selv 
frokosten var både at styrke børnenes finmotorik, og samtidig give 
børnene en god og sjov oplevelse sammen. Troldehøjs Venner 
havde lavet diplomer til alle børnene, som de stolt kunne tage med 
hjem og vise forældrene 

Hvem er Troldehøjs Venner?
Troldehøjs Venner er en støtteforening, som består af en forældre-
gruppe. Formålet med støtteforeningen er at støtte både børnenes 
og personalets vilkår i Børnehaven Troldehøj i Øster Brønders-
lev. Dette gælder i forhold til sociale og kulturelle aktiviteter samt 
børnenes udfoldelsesmuligheder og sociale samvær generelt. 
Støtteforeningen Troldehøjs Venner arbejder derfor målrettet med 
at indsamle økonomiske midler til aktiviteter og indkøb af det, som 
fremmer ovenstående ved hjælp af fondsøgning samt sponsorater 
fra forældre m.fl. Troldehøjs Venner har blandt andet været med 
til at give børnehaven nye dukker, magnetlegetøj og trommer på 
legepladsen.

Med venlig hilsen
Anna Rank

Troldehøjs Venner kan støttes ved bankoverførsel til:
Reg.nr.: 9070 - Kontonr.: 1628599102

Vi samler ØB 
Sæt kæmpe kryds i kalender 
16.-18. juni 2023, hvor der 
afholdes ”Vi samler ØB” – en 
weekend fuld af sjov for alle. 
Det eneste, vi vil fortælle om 
arrangementet indtil videre, er, 
at vi holder, hvad vi lover.

Arbejdsgruppen håber, at hele 
byen vil støtte op om arrange-
mentet både i form af deltages, 
men også når der skal findes 
frivillige kræfter til at hjælpe før, 
under og efter. Hold øje med 
byens facebookside og her i 
Lokalbladet.

Arrangementet begyndte med 
planerne om at lave noget for 
børn til erstatning for Fowli 
Ranch ved Bålhøjfestivalen, 
men der dukkede så mange 
gode ideer og ønsker op fra 
alle sider, at der bliver noget til 
alle - inde og ude. 

Øster Brønderslev Borgerforening  -julekalender
Borgerforeningen laver igen i år julekalender i Spar, hvor der er sponsoreret en flot 
gave til hver låge fra lokale virksomheder. Tak for igen i år en fantastisk opbakning. 
Alle sponsorerne kan ses på siden af kalenderen, hvor deres logo er trykt. 
Lågerne er flot malet af børn fra børnehaven og sfo samt unge fra oasen, og nogle 
gengangere fra Mette Søskov, Lone Holm og Per Drustrup. 
Der sælges lodder til kalenderen helt frem til jul. Her er der selvfølgelig flest 
chancer for gevinst, hvis man køber dem så tidligt som muligt.
Lodderne kan købes hver dag ved kassen i Spar for kun 25 kr. pr. stk. 
Fra 1. - 24. december trækkes der hver dag en vinder, som får indholdet af dagens 
låge til en værdi på mindst 500 kr. Ved overrækkelsen bliver der taget et billede af 
vinderen, som kommer på facebook. 
Overskuddet fra salg af lodder har vi i år valgt at lade være et tilskud til elregningen 
i Spar. Det har vi ikke valgt, fordi vi ikke kunne finde andre projekter, men fordi en 
købmand er en vigtig grundsten i enhver landsby, og fordi han er god til at støtte op 
om ting i vores lokalsamfund. Fra Borgerforeningens side håber vi på igen i år en 
bred opbakning. 
Julelysene blev også tændt i Øster Brønderslev i år. Vi har fra Borgerforeningens 
side valgt, at  der skal være julehygge i den mørke tid, og med LED lys er det be-
grænset, hvor meget strøm de bruger. Derfor lyser de byens hovedgade op frem til 
nytår. 

Glædelig jul alle sammen 
Øster Brønderslev Borgerforening 

Jesper Albrechtsen

Fastelavn 
Søndag 19. februar bliver der afholdt fastelavn i Samlingshuset. Det sker i samar-
bejde mellem Menighedsrådet og Borgerforeningen. Festlighederne begynder med 
en børnevenlig gudstjeneste i kirken kl. 10.30, hvis man ønsker det. 

X
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spejlet
Bålhøj Festival 2023
Festivalen holdes lørdag 12. august, og den bliver en smuk blanding af noget 
nyt og noget velkendt. Rammerne bliver de samme fine, men i 2023 bliver 
der højt solskin. Det lover vi.

Børn er gratis
Med erfaringerne fra sidste år ændres betingelserne for børn, sådan at børn 
0-11 år kan komme gratis ind i følge med betalende gæster. Der bliver ikke 
lavet Ranch med børneaktiviteter, men til gengæld er Borgerforeningen 
medarrangør af “Vi samler Øster Brønderslev” i dagene 16.-18. juni, hvor der 
bliver en del aktiviteter også til børn.

Billige billetter
Billetprisen holdes på samme niveau som sidste år, hvor den var 375 kr. + et 
gebyr. MEN når billetterne sættes til salg, vil der være en særlig lav pris til de 
første 500 billetter. De sælges nemlig til kun 300 kr. + gebyr, så hold øje med 
hjemmesiden www.Fowli.dk, hvor billetterne kan købes. Det sker så tidligt, at 
en eller flere billetter kan bruges til julegave eller mandelgave.

Hjælp ønskes
Styregruppen har styr på rigtigt meget, synes vi selv, men lige netop annon-
cering, Facebook og Instagram (samt andre sociale medier) mangler vi hjælp 
til, så kan du sådan noget og vil hjælpe os, eller kender du en, der er rasende 
dygtig (eller i hvert fald dygtigere end os, og det er ikke så svært at være), så 
kontakt os så hurtigt som muligt! Så tager vi en snak.

De spiller
De første navne er der lavet aftaler med, men kontrakterne er ikke under-
skrevet endnu, så det er lidt for tidligt at fortælle, hvem det er.

Følg med på Facebook og på festivalens hjemmeside

www.fowli.dk

Fjernvarme i ØB 
Når dette nummer er landet i 
postkasserne, så ruiller fjernvar-
men helt sikkert fra Brønderslev 
Forsyning til de lokale forbrugere i 
Øster Brønderslev. På trods af vådt 
vejr og tekniske udfordringer er det 
lykkedes at få rørene på billedet i 
jorden og forbundet i begge ender. 
Det så det meget ud til, mens  
Lokalbladet blev gjort færdigt.

Flat Cap Furniture 
Niall Williams har lige åbnet sit nye, flotte showroom på 
Kirkegaard i Hallund. Han har fået nogle fantastisk flotte  
rammer om sit lige så gode håndværk. Samtidig har han fået 
nogle meget bedre forhold på sit værksted. 

På billedet ses han foran sit seneste mesterværk - spisebor-
det “The Bridge”, med et fantastisk, flot, enkelt og hjemme-
designet understel med paralleller til en bros konstruktion. 
Han havde bordet med på udstillingen i AKKC, hvor det også 
kom med i magasinet Appetize.
 
Ud over hans egne ting, udstilles der kunsthåndværk af for-
skellige kunstnere. 

Stedet er absolut et besøg værd, og der er både mindre og 
billige ting til pynt og nytte og dyrere borde i alle størrelser. 



Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening

Andespil i Hallund
Tirsdag 8. november blev der 
afholdt andespil i Klubhuset i 
Hallund. Det er et par lokale 
piger (Gitte Sørensen og Trine 
Nielsen), der står for arrange-
mentet. De sørger for at samle 
sponsorer, sørger for kaffe og 
kage på dagen, samt står for 
oprydning bagefter.

I år var der mødt 44 op til ande-
spil. Der blev spillet om 25 ænder, 
og der blev solgt amerikansk 
lotteri, så man kunne vinde en 
flaske rødvin til anden.

I pausen var der gratis kaffe og 
hjemmebagt kage.

Claus og Majbritt Iversen stod for 
underholdningen med at råbe op!

Følgende lokale virksomheder 
var sponsorer til andespillet: CG 
Solar – Midt Nord VVS – Mjølner 
Byg – Hallund Ny Auto – Flat Cap 
– Hans Henrik Thomsen

Majbritt Iversen
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Efteråret er kommet til Hallund og Hollensted, snart skal vi have julebelysningen op. Det er der er mange, der er imod 
i disse løbske elpris tider, men jeg tror, der er flere, der siger PYT. Det er LED lys, så det kan brænde i flere måneder 
og have brugt for en tier. Når bladet er på gaden, så er der atter lys i flagstangen på Doktorpladsen.
Når jul og nytår er overstået, så venter det nye år, og så skal vi ha’ gang i herrefrokost og hattefest osv. Vi skal tilbage 
i den gamle gænge hurtigst muligt…..
Til foråret har vi planlagt vores generalforsamling til 9. marts 2023, hvor vi først afholder generalforsamling kl. 18.00 
og efterfølgende spiser kl. 19.00. Derefter er der dømt hygge resten af aften.
Vi har det, vi kalder en vakant plads i bestyrelsen, som vi ikke har fået besat. Det håber vi lykkes på generalforsamlin-
gen. Til vores generalforsamling 2024 stopper jeg som formand for HHBI, nu har jeg haft posten siden 2009 og føler, 
at andre skal have lov til at sætte deres præg på foreningen og byen. Jeg er blevet træt – ikke af jer, ej heller bestyrel-
sen, de er fantastiske, men der er alt for meget i kalenderen.
Til foråret håber jeg, vi får opført vores shelter på Æblemarken. Det har været lang tid undervejs af flere forskellige 
årsager. Det er et par år siden, vi fik bevilget pengene af ØBFonden, så nu skal det ske. Vi glæder os til synet.
Men indtil vi ses, så kan I altid læse mere på vores hjemmeside: www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen

Hattefest i Hallund Klubhus 2023
Tredje gang er måske lykkens gang. Vi forsøger i hvert fald igen at arrangere hattefest lørdag 11. februar 2023 med 
start kl 13.00. Pris 165 kr. inkl. velkomstdrink, spisning og kaffe.
Men vi håber ikke, det afholder jer for at deltage i en sjov dag med forhåbentlig fine og kreative hatte, godt humør og 
festlige indslag. Der vi være præmie til flotteste, sjoveste, mest fantasifulde eller skøreste hat.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og hiv fat i nabo/veninde/mor/svigermor, ja what-ever, og tilmeld jer til Ruth på 
28181260 - ruthchristensen@live.dk eller Lis på 24445005 – lauritslis@10mbdk senest 1. februar 2023.
Beløbet indbetales via konto 9024 – 0245632703 eller mobilepay 15790. Husk at oplyse navn på betaler.
Se også opslag i byen i løbet af januar 2023.

Hilsen Ruth og Lis



Bæredygtighedsfestival i Hallund
Lørdag 10. september 2022 blev 
der afholdt et flot arrangement på 
den smukke, gamle gård Kirkegård 
på Sølvgade i Hallund. Gården 
ejes af Sanne og Niall Williams, 
hvor også Flat Cap Furniture har til 
huse.

Arrangementet hed ”Vendsyssels 
små og specielle”, og dem var der 
faktisk mange af. Flotte flettede 
kurve, farvning af garn, strikkede 
ting, malede skåle, flotte forarbej-
dede knive, filteting, smukke 
bundne blomsterbuketter, træfade, 
Mjølner-byg huse, B&B, økologisk 
hundeshampoo og mange andre 
ting. 

Der blevet lavet et maleri i løbet af 
dagen. Der var udstilling af møbler i 
Flat Cap Furnitures nye showroom. 
Udenfor kunne man følge med i, 
hvordan mad blev tilberedt over 
bål, og man kunne få presset sine 
æbler og få frisk æblemost med 
hjem. Der blev også vist og fortalt 
om træpleje, ja selv en lille opvis-
ning med drone.

Børnene hyggede sig på en hop-
peborg. Der blev desuden serveret 
kaffe, rundstykker og kage. Mange 
lagde vejen forbi, og det var en stor 
oplevelse at se alle de flotte ting. 

Tænk hvor mange kunstnere vi 
har i vores lille lokalområde. Vi kan 
osse noget i ”Halli”.

Der var fremvisning af følgende: 
Kunstnerkollektivet ved Dronning-
lund Slot v/Team Raku, Frede Han-
sen fra Glocal art Galleri, BJ/Birgit 
Jakobsen, Filtestedet v/Bente Toft, 
Mjølner Byg v/Kim Toft, Diana F. 
Madsen – Keramik, plantefarvning 
v/Kirsten Flyvholm, Lysstøberi 
Lena Agerbæk, Træfigurer håndtag 
mm. og træpleje v/Mads Kristensen 
B&B, økologisk hundeshampoo v/
Lea Otte, æblemosteri v/Hallund-
Hollensted Borger- og Idræts-
forening, Flat Cap Furniture v/Niall 
Williams. 

Desuden viste Fruestuen Voergård 
levende historie

Else Graven
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Den lokale vingård
Hebbelstrup Vingård beliggende på 
Hallundvej 294 har eksisteret i 10 år, 
men er ikke særligt kendt i lokalom-
rådet. Det er der en forklaring på.

De første vinplanter blev plantet i 
2011 og var egentligt tænkt som lidt 
hobby og beskæftigelse, når pen-
sionstiden kom. 

Der går ca. 3 år fra planter er sat, 
indtil de giver udbytte, så første 
druehøst blev i 2014, netop ved 
pensionsstart.

På det tidspunkt var der sat ca. 500 
planter, netop hvad en person kan 
overkomme, men så er der også 
arbejde nok. Årets første opgave er 
beskæring af planterne og dermed 
klargøring til årets druesætning. 
Hver plante skulle gerne sætte ca. 
10 nye skud, hvilket giver ca. 20 
drueklaser.

I juni måned er planterne i god 
vækst, og ekstra skud fjernes, så 
druesætningen svarer til planternes 
størrelse, og så går det ellers stærkt 
med skuddene. De skal bindes op 
og nippes gennem hele somme-
ren, så planten ikke bruger unødig 
kraft på sideskud. Drueklaserne er 
dannede og skal nu have tid til at 
udvikle sig over sommeren frem til 
høst i sensommeren

Der høstes fire forskellige druesorter 
i oktober: Solaris (de grønne druer)
samt Rondo, Acolon og Bolero (de 
blå druer).

Så går produktionen i gang, og der 
skal afstilkes og knuses. De grønne 
og blå druer, der skal bruges til 
henholdsvis hvidvin og rosévin, skal 
straks efter presses og sættes til 
gæring, hvorimod de blå druer, der 
skal bruges til rødvin, skal sættes 
til maceration. Først efter 5-7 dage, 
hvor druesaften har trukket på 
skallerne, presses dette og sættes 
til gæring 

Under gæringen tilsættes sukker for 
at øge alkoholprocenten og give en 
tilpas restsødme. Efter flere omstik-
ninger, hvor bundfald frasorteres, 
står vinen til sidst klar og modner 
på balloner, indtil den flaskes og 
proppes.

Indtil dato har vingården ikke gjort 
sig særlig synlig i lokalområdet, og 
hvorfor ikke?

Det har taget tid at nå et resultat, 
som kunne præsenteres for pub-
likum, ikke fordi de seneste års 
produktion ikke kunne drikkes, men 
mere fordi der gerne skulle ligge 
noget kvalitet i vinen. Det er nu 
opnået. 

På vinskuet 2022 opnåede 
vingårdens rødvin en særlig ud-
mærkelse, og øvrige indstillede vine 
blev godkendt af det professionelle 
dommerpanel. 

Vingården vil derfor i nærmeste 
fremtid åbne for salg.

Flemming Bolmgren
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Vinsmagninger 2023

Lige siden 1999 har der været 
afholdt vinsmagninger i Øster 
Brønderslev (undtagen et år med 
corona). Nu tilbydes igen 5 spæn-
dende aftener med gode muligheder 
for både nye og tidligere deltagere 
til at lære nyt og få nogle gode 
oplevelser, og vi glæder os til alle 
aftenerne. 

Der skal være mindst 50 deltagere, 
for at arrangementerne gennem-
føres, og det gælder om at være 
hurtig med tilmeldingerne, så vi kan 
få et overblik. Brug evt. en tilmelding 
som julegave til en du holder særligt 
af! 

SIDSTE FRIST ER 21. december.

Vi vil bestræbe os på at få regnska-
bet til at gå lige op, men bliver der 
et lille overskud, gives det til Sam-
lingshuset - til fælles bedste. 

Prisen er i år 300 kr. pr. deltager 
i startgebyr, der indbetales ved 
tilmeldingen, og som dækker brød, 
borddækning og husleje, m.v. 
Derudover betales 150 kr. pr. 
person, hver gang man deltager, til 
dækning af udgifter til vin og fore-
dragsholder – samt bidrag til maden 
den sidste gang. Medbring selv 2 
glas.

For at få økonomien til at nå bedre 
sammen, og for at undgå at fore-
dragsholderne kommer med for 
meget vin, vi skal betale, vil vi i år 
forlange afbud, hvis man på forhånd 
ikke kan deltage en enkelt aften 
(eller to). En anden god mulighed 
er, at man sender en afløser, for vi 
vil gerne have så mange med som 
muligt. Uden afløser, afbud eller 
en rigtig god grund til fraværet, vil 
vi måske være nødt til at opkræve 
aftenens betaling.

Tilmelding skal ske ved at indbetale 
startgebyret på 300 kroner pr. per-
son. Det kan ske med MobilePay til 
0104SF, som er nummeret på vin- 
smagningsgruppens MobilePay 
Box.

Ellers kan man aftale andet med 
Jakob Wagner, Engvej 15 på mobil 
2246 9797 eller engvej15@mail.dk.

Onsdag 8. februar kl. 19:  
Alverdens bobler 
Mousserende vin er meget andet 
end champagne. Søren fra Su-
pervin i Hjørring vil demonstrere, 
at mousserende vin også findes i 
mange andre udgaver fra mange 
lande og i både rød, hvid og rosé.

Tirsdag 28. februar kl. 19:  
Vine fra Georgien
Ikke ret mange har smagt vin fra 
Georgien, der ellers er det sted, 
hvor vinproduktionen stammer fra. 
Gennem 8000 år har der været lavet 
vin her, og firmaet www.georgien-
vin.dk vil vise eksempler på både 
klassisk produceret vin, og vin lavet 
efter lokale traditioner.  Vibeke 
Vestergaard og Peter Andersen fra 
Øster Brønderslev vil supplere med 
deres oplevelser fra deres tur i okto-
ber til Georgien.

Fredag 17. marts kl. 18:  
Afslutning med god mad  
og gode vine
Som sædvanligt afsluttes serien 
af vinsmagninger med en festlig 
aften, hvor gode vine og lækre retter 
sættes sammen til en smuk helhed.

Husk at skrive navnene på del-
tagerne ved indbetaling, og vi vil 
gerne have jeres mailadresser også!

Også i år står Borgerforeningen som 
arrangør med en arbejdsgruppe 
som praktisk ansvarlige.  
Planlægningsgruppen har denne 
gang været:

Birgit Søndergaard
Jørgen Sloth

Thomas Ory Nielsen
Ole Hovaldt

Per Pedersen
Kim Sloth

Jakob Wagner
Per Drustrup Larsen

Programmet er:

Tirsdag 10. januar kl. 19:  
Franske vine
Vinimportøren www.berthes.dk, der 
bor i Vodskov, har familieforbindel-
ser til en producent i Bordeaux og 
gode kontakter til producenter andre 
steder i Frankrig. Hun har fundet 
gode, små producenter, og hun vil 
præsentere nogle af deres spæn-
dende vine fra Bordeaux, Bandol, 
Languedoc og andre steder.

Mandag 23. januar kl. 19:  
Italienske vine
Italien er et land, hvor mange af os 
kender og elsker nogle gode vine 
fra. Christian fra Vinspecialisten i 
Brønderslev vil også introducere 
os til nogle vine fra mindre kendte 
områder. 9Lokalbladet nr. 107



Endnu flere byggeplaner
Elmevej 
I Lokalbladet 103 beskrev vi de 
planer, MKJ-bolig havde for 12 
boliger på Raals gamle værk-
stedsgrund Elmevej 22. Der 
er stadig gang i projektet, men 
det er blevet forsinket pga. krav 
om en ny lokalplan. Den skulle 
være klar til foråret (2023!), og 
så arbejder Klaus Dam Jensen 
og Morten Jensen videre med 
det.

Sønderhøj 
I mellemtiden har de arbejdet 
intenst på deres byggeprojekt 
på Sønderhøj, som vi skrev om 
i sidste nummer af Lokalbladet. 
Her holdt de åbent hus i no-
vember med stort fremmøde og 
meget interesse for at leje de 5 
huse, der ligger med fin udsigt 
mod syd ud over markerne. De 
to af husene er næsten færdige 
og er allerede udlejet, men de 
3 sidste er godt på vej. Der er 
stor interesse for at leje dem, 
så de bliver også beboede til 
foråret, når de er færdige. Det 
er Morten og Klaus sikre på.

Sundeved
Det næste projekt, de to har 
sat i gang, er et stort byggeri 
på Sundeved. Her har de købt 
gården ”Renden”, hvor der 
tidligere har været planer om 
en institution med misbrugsbe-
handling. De planer må siges 
at være ude af billedet, for en 
nedrivning af alle bygninger 
er på vej. Der er indsendt 
byggeansøgning til Kommunen, 
så Morten og Klaus går i gang 
med byggeriet så hurtigt som 
muligt. 

Der bygges 8 boliger, hvor 
af de 6 bliver 3-værelses 
boliger på 90 m2 og de 2 bliver 
4-værelses på 103 m2. Her 
er et rids af husene og deres 
placering. Der er indkørsel til 
boligerne fra Sundeved.

På Lokalbladet har vi kun hørt 
positive bemærkninger om 
den indsats, som Morten og 
Klaus gør for at udbygge mu-
lighederne for at flytte til Øster 
Brønderslev. 
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Event Samlingshus
Efteråret 22
Det blev en meget vellykket Ukraineaften, vi 
havde 28. september. Vellykket på flere måder. 
Der blev dagen igennem produceret en masse 
dejlig ukrainsk mad lavet af ukrainske med-
arbejdere tilknyttet Klovborg. Råvarerne var 
sponsoreret af Klovborg.

Igor og Niels fortalte om de aktuelle forhold i 
det krigshærgede Ukraine, og aftenens formål 
var at samle penge ind til Ukraine i stedet for 
at betale for maden. Der var stor velvilje blandt 
aftenens gæster, så der blev samlet 8.000 kr. 
ind, og beløbet går direkte til et børnehjem i 
Ukraine. Mange tak til Klovborg og de ukrain-
ske ansatte og tak for de 8.000 kr. Børnehjem-
mets hjemmeside er: http://www.o-dim.com/en/ 

Per Drustrups bogcafe havde 15 læselystne 
tilhørere, der fik mange gode ideer til vinterens 
læsning. Alle fik også en bog eller to under 
armen hjem.

4. november nød 60 gæster en udsøgt vildt-
middag kreeret af Susanne Pedersen med 
hjemmeskudt vildt. Tak til Per og Susanne på 
Stubdrup Østergaard for et kæmpe arbejde til 
gavn for Samlingshuset. Det blev en rigtig hyg-
gelig aften med det hele.

Mens Lokalbladet har været under produktion 
har vi haft to interessante aftener med jule-
dekorationer og Jens Ringberg.
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Foråret 23
Først på året har vi et arrangement i støbeskeen. Mere om det senere.

10-års jubilæum. Samlingshuset har 10 års jubilæum næste år, og det skal markeres. Mere om det senere. 

“For få synger” - RAIFOU og Fællesspisning
29. marts kl. 18 kan vi byde jer alle jer fællesspisning og musik under denne overskrift. Køkkenet vil byde på forloren 
hare ala mormor, og vi har hyret duoen RAIFOU fra Lønstrup til at stå for underholdning og fællessang.
Vi ses til en hyggelig aften. Pris: 120 kr. Tilmelding til Lis Pedersen på 30326734

Lidt om RAIFOU
Duoens navn er inspireret af ordet rajfog på vendelbomål. Men da vi kommer 
fra Skagen og syntes det så pænere ud med store bogstaver så…. 
RAIFOU består af Hans Melgaard og John Becker, som har spillet sammen i  
50 år og stammer oprindelig fra Skagen, men nu bor i Lønstrup. 
De var en del af det vilde folkemusikliv, som opstod I forbindelse med Skagen 
Visefestival i 70’erne og har spillet sammen med en række af datidens store 
og senere meget større. De har spillet på diverse festivaler gennem årene, og 
de er faste medlemmer af den så lokalt verdensberømte gruppe Høwi-singerk-
naben, som er fast husorkester på Skagen Fiskerestaurant. 
En aften med RAIFOU er, som navnet hentyder til, et musikalsk stormvejr med 
masser af slud(der) og fællessang. Der vil blive plads til lidt anekdoter og  
sikkert også noget løwn.

På gensyn Event Samlingshus



GLÆDELIG JUL

Luciaoptog og  
julemusik
Lokalhistorisk Arkiv har fået 
mange billeder indleveret 
gennem tiderne, og vi er 
i øjeblikket ved at lægge 
dem ind i den landsdæk-
kende database 
www.arkiv.dk. 

Lige nu er der lagt godt 
550 billeder ind her, og 
alle kan frit søge dem frem 
og kigge dem. De lokale 
billeder er allermest værdi-
fulde rent historisk, hvis der 
er navne på personerne. 

Derfor er arkivet meget 
interesseret i at få navne 
på disse billeder, der er fra 
Øster Brønderslev Central-
skole, og som er taget af 
Viggo Frank. 

Kontakt meget gerne Per 
Drustrup på 2826 1553 
eller på mail til per@
drustrup.dk med alle oplys-
ninger.

De 2 billeder med luciaop-
tog på er fra 1964, mens 
det andet er af en klasse, 
som 13. december 1965 er 
klar til at spille til luciaften 
på skolen.
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Med dette lille billede af hovedet på den gamle julenisse fra Øster Brønderslev Brugsforening vil 
Lokalbladets redaktion på de følgende sider ønske alle vore læsere GLÆDELIG JUL og GODT 
NYTÅR med en stribe nye og historiske bidrag med tilknytning til den tilstundende højtid! 
(Hele den 120-år gamle nisse kan året rundt ses i Lokalhistorisk Arkiv).



Julelys, julekalender og julemarked

Julelys og julekalen-
deren ved SPAR
Så er julelysene i Øster Brønder-
slev blevet tændt (se forsiden). og 
Borgerforeningens julekalender sat 
op (se mere om kalenderen på side 
4, og eksempler på de flotte låger 
på forsiden og bagsiden). 

Salget af lodder gik i gang i novem-
ber, og der var rift om at være med i 
lodtrækningerne fra begyndelsen. 

Har du ikke købet endnu, når 
Lokalbladet udkommer, så er det 
med at få det gjort.
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Julemarked  
på Elmehøj
 
Det årlige julemarked blev (igen) 
holdt samme weekend, som redak-
tionen lavede julenummeret færdigt. 

Det blev (også igen) udnyttet til at få 
æbleskiver og gløgg. Dejligt.

Der var fuld hus med mange gæster 
og kø ved boderne med de mange 
ting til salg - og måske især til 
boderne med småkager, klejner, 
æbleskiver, gløgg og andre gode 
sager, der hører tiden til.

Men der var også mange folk, der 
studerede deres købte lodsedler for 
at se, om der var gevinst - og det 
var der tit.



Juleaften på Kraghede

Juleaften kom. Træet stod pyntet, 
det var blevet pyntet af de store 
børn om eftermiddagen, gaverne 
var endnu ikke at se nogen steder. 

Far havde haft travlt med at få 
ekstra foder ind i stalden, så hellig-
dagene kunne blive så stille som 
muligt, var det rigtig koldt, måtte 
man i hvert fald have roerne ind, 
så de kunne blive tøet op, i så fald 
skulle far også have lavet en kraftig 
halmfletning til at sætte op omkring 
døren til kostalden, så kulden kunne 
holdes ude.

Det blev tidligt mørkt, måske kom 
nogle af de ældre søskende hjem, 
det var dejligt, så hjalp de os med 
at få tiden til at gå enten ved at 
spille med os. Eller som jeg husker 
tydeligt, en gang Erna kom hjem, da 
sang vi hele eftermiddagen alle de 
dejlige julesalmer. Hun var meget 
dygtig til at synge. Det havde hun 
efter far, mor sang altid, men det var 
ikke særlig rent, det fandt vi ud af 
efterhånden, men pyt. Meningen var 
god nok.

Klokken atten spiste vi. Først skulle 
vi dog synge et bordvers, det gjorde 
vi kun ved særlige lejligheder, derfor 
var vi børn højtideligt til mode, men 
da vi også var meget lattermilde, 
kunne det somme tider være svært 
at være passende andagtsfulde 
– vi var jo også spændte og for-
ventningsfulde, så vi blev tilgivet 
stiltiende. 

Først fik vi risengrød, hvori der var 
en mandel, grøden var øst op, så 
den måtte spises op, da vi ellers 
ikke kunne vide, hvor mandlen var. 
Så var bunden lagt i vore maver, 
men der var ellers flere gode ting i 
vente. 

Flæskesteg, medisterpølse, fine 
frikadeller og benløse fugle – en 
overdådighed, som vi slet ikke 
kunne overkomme at få smagt, men 
der kom dage derefter, så vi vidste, 

Så dansede vi om træet, alle und-
tagen far, han sang for. Vi holdt 
alle meget af at synge, så det blev 
til mange. Men endelig kom turen 
til gaverne. Det var altid de mind-
ste, der skulle finde gaverne, og 
så læste en af de større op, hvem 
gaven var til. Det gik der lang tid 
med. Inden træet blev stillet lidt til 
side, skulle vi igen synge, og danse 
om træet.

Derefter måtte vi lege med vore 
gaver, beundre hinandens gaver. 
Så fik ví kaffe med lagkage og flere 
slags småkager, forresten havde vi 
også haft tid til at få pebernødder og 
slik, så der forsvandt ikke ret meget 
af mors dejlige kager den aften. 

Når aftenen lakkede mod sengetid 
eller måske lidt før, forsvandt far 
ud – ét eller andet sted i udhusene 
havde han nemlig gemt gaven til 
mor, for hvis den lå inde i huset, 
fandt hun den garanteret, og det var 
jo ikke så godt.
Julenat sov vi alle godt !

Elly.

at vi nok skulle nå at få det smagt, 
til sidst fik vi dessert, tit var det en 
dejlig æblekage, men jeg tror ikke 
det var en fast tradition.

Når jeg ikke er helt sikker på det, 
tror jeg det skyldes, at jeg allerede 
var mæt, når desserten kom frem, 
og derfor var den ikke særlig inter-
essant for mig.

Når måltidet var til ende, skulle der 
vaskes op. Det var naturligvis piger-
nes arbejde.

Drengene hjalp far med at få 
møblerne flyttet, så træet kunne 
komme til at stå midt på gulvet, så 
vi alle kunne danse om det. Når det 
arbejde var færdigt, og opvasken 
var til side, skulle gaverne hentes 
og lægges ind under træet. Det 
var naturligvis utroligt spændende, 
for der var mange pakker, der var 
nemlig kommet pakker fra vore 
større søskende, foruden dem fra 
far og mor og dem vi havde købt til 
hinanden – sikke en fest.
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Redaktionen har via Lokalhistorisk Arkiv fundet og gemt denne beretning til årets julenummer.  

Den er skrevet af Elly Nørbygaard, men vi har ikke fået noteret, hvor den kommer fra, 
så vi håber på, det er i orden, at vi bringer den.

Billedet er fra artiklen “Jul i den gamle købmandsbutik” i Lokalbladet num-
mer 99. Billedet er fra Kraghede vinteren 1940-41. På toppen står købmand 
Anker Jensen og i sneen sidder hans børn Bent, Anny og Ingrid.



Vinter og jul på Vestergaard i Hollensted

Mine forældre
Min far, Niels Peter Larssen 1902 – 
1990
Far voksede op på gården Slustrup 
i Skærum, hvor han var en blandt 
seks søskende.

Min mor, Sigrid Blancheflor Sofie 
Due Coucheron-Aamot, 1904 -1991
Min mor er født på Nesoden i Oslo-
fjorden, og vokset op på øen Veøy i 
Romsdalen, Norge.

De købte i 1929 Vestergaard i 
landsbyen Hollensted, der lå langt 
ude på landet, og 12 km uden for 
nærmeste købstad, nemlig Brøn-
derslev. Tre jordveje førte til Vester-
gaard. 

Hollensted by bestod af 8 gårde + 
en købmand, der var klumpet tæt 
side om side langs med landeve-
jen. Vestergård lå midt i mellem 
landsbyerne Hollensted og Hvilshøj. 
Vi havde ca. samme afstand til 
begge byer, men Hvilshøj var vor 
daglige handelsby med købmand, 
mejeri, smed, karetmager, bager, 
vognmand og fransk vask/strygning-
forretning (mændene skulle jo have 
vasket og stivet flippen). Hvilshøj 
bar præg af aktivitet hele dagen, 
et sted hvor man kom hver dag – i 
hvert fald til mejeriet.

Uddrag af afsnittet 
“Livet på Vestergaard 
1929 -1947”
Varme 
Til opvarmning havde vi komfur og 
kakkelovne, som blev fyret med 
tørv fra vor egen tørvemose, samt 
træ fra skoven, som lå vest for 
gården, - den gav også godt læ for 
de hyppige vestenstorme. Tørv blev 
produceret i vor 3 tdr. land eng, på 
et lavområde langs Ry Å. Åen var 
samtidig et yndet sted for badning 
om sommeren for os børn og kar-

Julemåneden 
Julen var den store højtid, hvor alle - 
til dels - holdt fri alle juledagene. Ju-
len startede allerede først i decem-
ber, hvor grisen blev slagtet. Det var 
en dagsbegivenhed. Slagteren kom 
om morgenen og startede med at 
slibe knivene. Derefter blev grisen 
ført til skafottet – bundet sammen 
på benene og langt på et omvendt 
kar og stukket i halsen. Så var den 
klar til at blive skoldet, hvorved 
hårene var lette at skrabe af. Grisen 
blev hængt op i bagbenene, og 
parteringen blev foretaget, bl.a. blev 
tarmene fyldt med fars til medister-
pølse, blodpølser, samt leverpostej 
og sylte blev produceret. Alt kunne 
spises på grisen – næsten, selv 
tæerne, men ikke hjernen. 

Nu kom grønkålene ind og blev 
fyldt op i gruekedelen sammen med 
kødrester/ben og kogt i flere timer. 
Dette var starten til nationalretten i 
Vendsyssel. Man spiste grønlangkål 
fra den 24. til 31. december – hver 
dag til frokost, og der var konkur-
rence blandt landsbyens koner om, 
hvem der lavede de bedste kål. Der-
til hørte selvfølgelig en dram eller to, 
da man normalt i juledagene holdt 
fri om eftermiddagen. 

len. Her blev ungkvæg sendt ud til 
græsning om sommeren, samtidig 
med at vi gravede tørv op af mosen. 
Tørvene blev skåret med specielle 
redskaber af karlen – et hårdt arbej-
de. Det var et sommerarbejde, når 
solen skinnede, da tørvene skulle 
tørre ud for vand. 

Da jeg i tørveperioden havde 
skolefri, blev det mit arbejde at køre 
de opgravede tørv ud på engen til 
tørring. Der blev de lagt i lange ræk-
ker, og man rejste af og til en tørv 
for at have kontrol med, hvor mange 
tusinde tørv, der skulle produceres. 
Karlen fik provision af antal, og far 
vidste ca. hvor mange tørv, der 
skulle anvendes året rundt til fyring. 
Tørvene blev efter hånden vendt, 
rynglet (stablet) - og dermed tørret. 
Efter 1-2 måneder var de klar til 
hjemkørsel. 

Lys 
Der var ikke elektrisk lys på den 
gamle gård, det kom først i 1940. 
Ind til da anvendte man petro-
leumslamper ude i staldene og inde 
i huset. Hver lørdag var det pigens 
opgave at rengøre glassene og 
pudse messinget på lamperne. Ude 
i staldene brugte man de såkaldte 
flagermuslygter, som man kunne 
bære rundt på – og de lyste godt.
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Lokalhistorisk Arkiv har modtaget en del materiale fra Rolf Børge Larssen, der er født og opvokset 
på Vestergaard. Vi modtog bl.a. et flot værk på i alt 238 sider med titlen “Et levnedsforløb - og to 
slægter. Min opvækst på landet - og en slægtshistorie” 
Herfra bringer vi nogle få afsnit med relation til årstiden og højtiden.

Per Drustrup Larsen



Lige før jul blev gæs og ænder 
slagtet, både til salg og til juleaftens 
middag. Stae-Mari (datter af Stae-
Stine) blev tilkaldt. 

De boede i et lille hus med et rum 
og et køkken med åben ildsted, og 
mursten som gulv. De havde en 
seng med halm og olmerdunsdyner 
- tungt men varmt. Mari skulle have 
kaffe med sukkerknalder hver halve 
time. Kaffen blev drukket/suget 
igennem sukkerknalden på under-
koppen - hun ville helst kun have 
franskbrød, da hun kun havde én 
tand tilbage i munden. Men plukke 
fjerkræ kunne hun – og gik glad 
hjem om aftenen med en vel fortjent 
1-krone. 

Juleaften 
24. december var årets spændende 
dag – også den gang. Faster kom 
og alle trak i stadstøjet! Vi havde 
hentet hende ved rutebilen fra Vods-
kov, og vi var spændte på, hvad hun 
havde i pakkerne indpakket i gråt 
papir, ombundet med en hyssing 
strik (grov snor). 

Gaverne var der ikke mange af, én 
fra far og mor, oftest én børnebog 
og strikkede vanter eller strømper 
fra faster. Jeg husker, at jeg et år 
fik  en dampmaskine, og et andet år 
Tekno-legetøj (metalstænger med 
huller), hvormed man kunne lave 
kraner o. lign.

Is-vintre 
I 1940, 1941 og 1942 havde vi de 
såkaldte isvintre med langvarig 
kulde – ned til minus 30 - og store 
mængder sne, hvorved al udendørs 
færdsel var uhyre besværlig - og i 
perioder umuligt.
 
Snemængden var af og til så stor, 
at gården var sneet ned, således at 
man måtte skovle sig ud af døren 
om morgenen. Og vi kunne kælke 
ned fra husryggen!!!! Sneen lå af og 
til op til telefontrådene, der løb langs 
landevejen. Men man skulle til me-

men ski var dyre. Men her trådte 
min mors kendskab til sne suppleret 
med hendes kreativitet i kraft. Hun 
fik snedkeren til at høvle et bræt glat 
med en rille i midten. 

Mor satte spidsen i varmt vand 
gentagne gange, hvorved hun 
kunne bøje den tilspidse ende opad. 
Bindingen blev lavet af læderstrop-
per og fastgjort til skiene med en 
jernplade og søm. Skiene blev 
nu smurt med talg eller voks, og 
stavene var to kosteskafter. Presti-
gen voksede dermed blandt sognets 
drenge og piger!

jeriet med mælk hver dag, og måtte 
køre med slæde ud over markerne, 
På den tid kom der ingen sneplov, 
eller mandskab fra kommunen for at 
rydde sne – det var beboernes pligt 
at rydde sneen på kommunes veje. 

Snefoged 
Min far var i den periode såkaldt 
snefoged med et meget lille økono-
misk bidrag fra kommunen. Det var 
hans ansvar, at kommunevejene 
blev ryddet for sne på en given 
strækning, når snestormene havde 
raset ud. Jeg var ofte med ham 
rundt til gårdene og husene for at 
boye (byde) folk til snerydning. 

Han pålagde gårdene/husene at 
stille med et antal folk (mest karle) i 
henhold til gårdens størrelse – f.eks. 
skulle et hus eller husmand kun 
stille med een mand. Det var hårdt 
arbejde med håndkraft og skovl, at 
skulle kaste sneen op og ud over 
vejkanten – og de boyede folk fik 
ikke nogen betaling – det var kom-
munalt ombud. 

Ski 
I den periode blev det populært at 
stå på ski. Der var pæne bakker 
omkring Vestergaard, hvorved der 
var gode muligheder for skiløb – 
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Rolf Børge Larssen som dreng ude i 
sneen i korte bukser

Billedet er fra Vestergaard og viser, at sneen selvfølgelig  
lå så højt, som Rolf husker det!



 

Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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Vi synger julen ind
Tirsdag 13. december 2022 synger 
vi julen ind i Hallund.

Det sker kl. 19.00 i Hallund Kirke.
Enhver er velkommen.

Pilgrimsvandring
Aktivitetsudvalget for Hallund og Øster Brønderslev kirker har i samarbejde 
arrangeret en pilgrimsvandring fra Hallund Kirke til Øster Brønderslev Kirke.

Turen startede søndag 11. september 2022 kl. 9.00 med gudstjeneste i Hal-
lund Kirke. Efter gudstjenesten gik vi til Øster Brønderslev. Turen gik gennem 
skov og stier og sluttede i Øster Brønderslev, hvor der var en kort andagt 
i kirken. Efterfølgende blev der serveret en sandwich og vand til de friske 
vandrere. Eddy Maarup var guide på turen og han fortalte undervejs. På et 
tidspunkt blev det aftalt, at 2 kilometer af turen skulle foregå i stilhed.

Det var en dejlig oplevelse og en frisk gåtur i solskin og ca. 35 vandrere gik 
med på ruten, der var på ca. 9 kilometer.

Hyggeklubben  
foråret 2023
Tirsdag 31. januar kl. 14:
Sangkoret Frejdig, som er et 
mandskor med 25 – 30 sangere, 
kommer og underholder i Hy-
ggeklubben.  Alle er meget vel-
komne til at komme og være med.

Tirsdag 28. marts kl. 14:
Kirkens børnekor vil synge nogle 
sange for os. Der bliver også tid til 
at spille et slag kort eller andre spil.

Tirsdag 30. maj kl. 14:
Peter Stecher, der er bosiddende i 
Øster Brønderslev, vil besøge os og 
vil fortælle om sit politiske liv. Der 
bliver selvfølgelig mulighed for at 
stille spørgsmål til Peter.

Møderne starter altid kl. 14.00 og 
slutter kl. ca. 16.00.
Alle er hjertelig velkomne til at 
deltage i vores sammenkomster. 
Menighedsrådene sørger for kaffe 
mv., så det koster intet at deltage.

Vi håber at se jer i januar! 
På vegne af menighedsrådene

De bedste hilsener
Maibritt og Pia

Kyndelmisse i Øster Brønderslev Kirke
Kyndelmisse er et andet ord for lysmesse, og datoen er 2. februar, fordi det 
er 40 dage efter julenat, hvor Jesus blev født.
Efter 40 dage blev Jesus, verdens lys, vist frem i templet, og samtidig er vi på 
vej mod længere dage og mere lys.
Det fejrer vi i Øster Brønderslev Kirke søndag 5. februar 2023. Vi starter i 
Kirken kl. 15.30 med boller og kakao. Gudstjenesten starter kl. 16.00.

Kyndelmisse i Hallund Kirke
I Hallund Kirke fejrer vi Kyndelmisse i samarbejde med de lokale spejdere.
Det sker onsdag 8. februar 2023 kl. 19.00.  

Julehjælp
Det er muligt at søge om julehjælp i Øster Brønderslev-Hallund sogne.

På kirkernes hjemmesider, hhv. sogn.dk/oesterbroenderslev og sogn.dk/hal-
lund, kan du finde et ansøgningsskema under punktet JULEHJÆLP.

Udfyld skemaet og aflever det i præstens postkasse eller send det på mail 
via knappen “Sikker henvendelse”, som du også finder på kirkernes hjemme-
sider under præstens kontaktoplysninger.

Fastelavn
Søndag 19. februar 2023 kl. 10.30 
er der fastelavnsgudstjeneste i 
Øster Brønderslev Kirke.
Man er meget velkommen til at 
komme udklædt i kirke!
Efter gudstjenesten er alle velkomne 
i Samlingshuset til tøndeslagning og 
fastelavnsbollespisning.
Arrangeres i samarbejde med  
Borgerforeningen.
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Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

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.

Gudstjenester på  
Elmehøj Plejecenter
Fredag 24. december kl. 10.45 
(Julegudstjeneste) 
Torsdag 26. januar kl. 10.15
Torsdag 23. februar kl. 10.15
Torsdag 30. marts 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

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 arrange-
menter i kirken?

Eller hvornår der er andre arrange-
menter, som Menighedsrådet står 
for?

Så hent app’en “Kirkekalender” 
til din smartphone og tilføj Øster 
Brønderslev og/eller Hallund Kirke 
under “Foretrukne”.

Sjælesorg 
på nettet
Folkekirken tilbyder også sjælesorg på 
nettet.

På sjælesorg.nu kan du gratis chatte 
med en præst på internettet via com-
puter, smartphone eller tablet. 
Samtalerne er anonyme.
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Døbte i Øster 
Brønderslev-Hallund
Emma Wabbersgaard Jensen
Emil Barfod Vestergaard
Merle Grotum Christensen
August Møller
Malthe Lajgaard Christensen
Frida Ebba Samsøe-Bjerre

Dåbsgudstjeneste i 
Øster Brønderslev 
Kirke
Fire gange om året tilbyder vi i Øster 
Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste 
om lørdagen.

I foråret på følgende datoer:
14. januar kl. 10.00
13. maj kl. 10.00
OBS: Er der ikke tilmeldt nogen til 
dåb, senest én måned før, aflyses 
dåbsgudstjenesten!

Dåbsjubilæum
Søndag 29. januar 2023 er der 
dåbsjubilæum i Øster Brønderslev 
Kirke kl. 10.30.
Her fejrer vi de børn i Øster 
Brønderslev og Hallund sogne, som 
har femårs dåbsjubilæum.

Høstgudstjeneste/høstmarked i Hallund
Igen i år samarbejdede Hallund Menighedsråd og Hallund Spejderne om 
høstgudstjeneste i Hallund Kirke. Det var 25. september, og der deltog 45. 
Det er altid dejligt når spejderne deltager. Gudstjenesten blev indledt med, 
at spejderne kom ind med fanen samt havens frugter og grøntsager. Menig-
hedsrådet havde pyntet Kirken flot op med blomster og diverse høstresul-
tater, som gulerødder, kål og meget mere. Spejderene læste både indgangs- 
og udgangsbøn som de klarede i flot stil. 
Efter gudstjenesten begav vi os over i Spejderhuset, hvor der var arrangeret 
høstmarked. Der havde et forældrepar kreeret en fornyet og eksotisk udgave 
af spaghetti bolognese, som hurtig fik ben at gå på.
Til kaffen blev der serveret lækre kager som et andet forældrepar havde 
kreeret. Alt sponseret af Menighedsrådet. Derudover var der boder og aktivi-
teter af forskellig art, som alle hyggede sig med. Over middag var der ameri-
kansk lotteri – med et væld af gevinster. Der var mange fine sponsorerede 
gevinster, og der var nogen, der gik derfra med mange gevinster. En rigtig 
hyggelig dag med fint vejr til udeaktiviteter og et og arrangement, som helt 
sikkert gentages igen til næste år.

Lis Jørgensen og Vibeke Hatt

Menighedsråds-
møder
Øster Brønderslev Kirke.
26. jan. 2023 kl. 19 i Samlingshuset
15. mar. 2023 kl. 19 i Samlingshuset
25. maj 2023 kl. 19 i Samlingshuset

Hallund Kirke
12. jan. 2023 kl. 19 på Kjølskevej 11
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GUDSTJENESTELISTE 
DATO
  
11. DEC.
13. DEC.
18. DEC.
24. DEC.
25. DEC.
26. DEC.
31. DEC:

2023
08. JAN.
14. JAN.
15. JAN.
22. JAN.
29. JAN.
05. FEB.
08. FEB.
12. FEB.
18. FEB.
19. FEB.
26. FEB.
05. MAR.
12. MAR.
19. MAR.
26. MAR.
06. APR.
13. MAJ

ØB Kirke

10.30 JSL
15.30 JSL

10.30 JSL
15.00 JSL

10.00 Dåbsgudstjeneste JSL
10.30 JSL

10.30 Dåbsjubilæum JSL
16.00 Kyndelmisse ASLA

10.30 JSL

10.30 Fastelavn ASLA
10.30 JSL

10.30 JSL

10.30 JSL

10.00 Dåbsgudstjeneste JSL

Hallund Kirke

09.00 ASLA
19.00 JSL Syng julen ind.

14.00 JSL
10.30 JSL

13.00 JSL

10.30 JSL

10.30 JSL

19.00 Kyndelmisse JSL

10.00 Dåbsgudstjeneste ASLA

10.30 JSL

10.30 JSL

18.00 JSL Skærtorsdag

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Der kan forekomme ændringer

Kirkebilen har tlf. 9882 1700  
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.

Sangaften i 
Samlingshuset
Aktivitetsudvalget for Hallund 
og Øster Brønderslev kirker har 
afholdt sangaften med deltagelse 
af tidligere kirkesanger Poul og 
nuværende kirkesanger Janni.
Poul fortalte om sine godt 40 år 
som kirkesanger og det blev til 
en masse underholdende anek-
doter og sjove oplevelser. Janni 
bidrog med sine 2 år på posten 
som kirkesanger. Indimellem blev 
der sunget fællessange – og Poul 
og Janni havde også selv et par 
arrangementer. Skøn aften med 
dejlig sang.

Aktivitetsudvalget

Musikalsk legestue 
i Øster Brønderslev 
Kirke
Alle børn mellem 1 og 3 år, forældre, 
dagplejere og bedsteforældre er vel-
komne. 

3. januar, 7. februar, 4. april og 2. maj 
næste år.

Mvh Inger 



KFUM-spejderne i Hallund
Vi går til spejder
At være spejder i Hallund betyder, 
at man lærer noget om at tænde et 
godt bål, binde fede knob, bygge 
ting af rafter, det kan fx være et fun-
dament i to meters højde, hvor man 
derefter sætter et telt op ovenpå, det 
har vi nemlig gjort. Men man lærer 
også en masse om sig selv, og 
selvfølgelig får man også en masse 
venner for livet.
 
Men hvad laver vi ellers?
Vi tager på lejrture, som blandt an-
det spejdernes lejr. Vi var sammen 
med masser af spejdere fra Dan-
mark og fra mange andre lande fra 
hele verden - faktisk 53 lande. Det 
var en mega hyggelig og lærerig 
oplevelse.
 
Andre gange tager vi bare af sted os 
fra  Hallund-spejder, som også in-
deholder mange forskellige aldre og 
forskellige mennesker, men der er 
plads til alle. De forskellige enheder 
i Hallund er bæver (0.-1. kl.), ulve 
(2.- 3. kl.), trop (4.- 7. kl.), senior  
(8. klasse til man er 16) og rovere 
(17 og opefter).

Skrevet af  
Ella Tornøe og Malou Cæsar

Til forældrene: 
Alle enhederne mødes hver onsdag 
kl 18:30 - 20:00 i spejderhuset på 
Søndersig 4-6, Hallund. 

Til nye spejdere: Man er velkommen 
til at komme og se, hvad vi laver, 
inden man melder sig ind. Vi har 
altid plads til flere 

Ved eventuelle spørgsmål kan man 
kontakte: Louise Christensen 
Louise.rehchris@gmail.com 
eller på tlf. 22983021
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Lokalpolitik
Peter Stecher
Så ramte vi november, og den 
mørke årstid står for alvor for døren. 
På denne årstid kan man måske 
nemt falde i sløvsind og triste 
tanker, men på sådan en ganske 
almindelig novemberdag, hvor jeg 
skriver disse linier, så kommer jeg til 
at tænke på sangen “En regnvejrs-
dag i november”, skrevet af Ebba 
Munk Pedersen og Pia Raug. 

En sang der præges af lys og 
optimisme og i første vers bl.a. har 
følgende strofer:
 

“vælge lyset frem for skyggen, 
gi mig selv et puf i ryggen, 

tro på alting, selv på lykken”

Så måske det ikke er så slemt,  
særligt hvis vi alle vælger lyset  
og tror på lykken.

Det har der jo også i den grad været 
brug for i 2022. Stigende priser på 
gas og el har udfordret mange og 
herunder også Øster Brønderslev 
Fjernvarmeværk. En forudseende 
bestyrelse tog tidligt hul på den 
problemstilling, og vi kan nu se ind 
i en tid med varmeforsyning fra 
Brønderslev Forsyning, der sikrer 
fjernvarmeforbrugerne en væsentlig 
lavere pris og dermed også, at 
vi fortsat kan sælge huse i Øster 
Brønderslev. Den nyeste befolk-
ningsprognose for de kommende 12 
år viser i øvrigt, at Øster Brønders-
lev er en af fire byer i kommunen, 
der kan forvente fremgang. Det er 
da positivt.

En anden sag, der har fyldt meget  
i år, er sagen med det påtænkte 
bo-sted på Sundeved, der nu er 
en saga blot. Uanset hvad man 
ellers måtte synes om tankerne bag 
bostedet, så var placeringen inde 
midt i byen ikke optimal. Det ændrer 
imidlertid ikke på, at alle – også an-
søgeren – har ret til at få behandlet 
sin ansøgning og sag som enhver 
anden. 
Det er i den forbindelse vigtigt at 
huske på, at Brønderslev Kommune 
alene har skullet forholde sig til om 
projektet krævede lokalplan (det 
gjorde det ikke), og derefter om der 

ringen af debatten og sagsfremstil-
lingen kunne have været bedre. 
En dybere beskrivelse af, at Førsko-
legrupperne skal tilpasses de lokale 
forhold, og at der f.eks. vil være 
forskel på, hvor mange børn der er 
pr. voksen, da børneantallet er for-
skelligt, ville have været klædeligt. 
Ligesom en bedre mulighed for at 
stille spørgsmål til Byrådsmødet i 
oktober skulle have været til stede.
Der er ingen tvivl om, at denne 
proces netop kræver en stor grad 
af information til og involvering af 
forældrene. 

I den videre proces lægges der op til 
lokale møder med forældrene, hvor 
der kan informeres om de planer, 
der kommer til at gælde for lige præ-
cis Øster Brønderslev Centralskole, 
og hvor de lokale udfordringer kan 
være i fokus. 

Ca 2/3 dele af landets kommuner 
har etableret Førskolegrupper, og 
jeg forventer, at vi i Brønderslev 
drager nytte af de erfaringer, som 
andre kommuner har gjort sig, 
således at vi på trods af bekymring-
erne kan komme godt videre og 
give børnene en glidende overgang 
til den nye verden, som skolen vil 
være for dem. Jeg forventer ikke, at 
alle synes, dette er en god idé. Det 
er også et andet tilbud, end det vi 
har været vant til, men jeg tror på,  
at vi trods alt kan få etableret et 
godt tilbud, når vi får høvlet tingene 
lidt til.

ville kunne udstedes en byggetil-
ladelse til de påtænkte planer om 
inddragelse af udbygningerne. Så 
langt kom ansøger aldrig, og teknisk 
forvaltning har således ikke behand-
let en byggeansøgning. I stedet har 
bostedet nu solgt Sundeved 4 til en 
lokal entreprenør, der planlægger at 
bygge rækkehuse på stedet. 
Selve ansøgningen om etableringen 
af bostedet blev behandlet af Social 
Tilsyn Nord, hvilket ikke har noget 
med Brønderslev Kommune at gøre.
I Teknik- & Miljøudvalget brugte 
vi lang tid på at få klarlagt, om vi 
havde nogle handlemuligheder, der 
ville kunne gøre, at udvalget kunne 
ændre på planerne for etableringen 
af bostedet. Det havde vi ikke – 
uanset hvad andre måtte synes.

Lokalpolitisk har vi haft stormvejr. 
For første gang i mange år lykkedes 
det ikke at opnå enighed om det 
kommunale budget for det kom-
mende år, hvilket jeg synes, er rigtig 
ærgerligt. Den kommunale økonomi 
bliver udfordret de kommende år, 
da vi kan se ind i stigende udgifter – 
hvoraf nogle kommer udefra – uden 
at indtægterne følger med. Derfor vil 
det også for Brønderslev Kommune 
være bedst, hvis det kunne være et 
enigt (eller næsten enigt) Byråd, der 
står bag budgettet. Omvendt så er 
det ikke altid muligt at få enderne til 
at nå sammen, uanset hvor meget 
man synes at prøve. 

Jeg er sikker på, at alle i Byrådet 
har lært noget af ovennævnte. 
Derfor både håber og tror jeg også, 
at når Byrådet samles for at lægge 
budget for 2024, så vil vi kunne 
samle Byrådet om et fælles budget.

Budgettet for 2023 har betydet, 
at der etableres Førskolegrup-
per for de ældste børnehavebørn 
i SFO´ernes lokaler. Børnene skal 
efter planen starte i Førskolegrup-
perne til april og frem til skolestart i 
august. Mange forældre er bekym-
ret for de planer, og det skal vi tage 
alvorligt. Bekymringerne går bl.a. 
på trivsel, om de fysiske rammer 
er tilstrækkelige alle steder, og om 
planerne kan nå at blive gennemført 
på den korte tid, der er til rådighed. 
Jeg indrømmer gerne, at håndte-
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Til sidst vil jeg gerne lige nævne 
planerne for et nyt erhvervsom-
råde syd for Øster Brønderslevvej. 
Byrådet vedtog i oktober at sende 
Lokalplanforslaget i en 8 ugers 
høring, og dermed er de tanker 
kommet et skridt nærmere virke-
lighed. I planlægningen skal der 
tages hensyn til de omkringliggen-
de naboer, men uanset hvordan 
det forsøges, så kan det nok 
ikke undgås, at nogen vil opleve 
påvirkninger/ændringer af den 
hverdag, man har været vant til. 
Hvis Lokalplanen bliver endeligt 
vedtaget efter høringsperioden, 
vil en byggemodning af området 
sandsynligvis starte op i løbet af 
2023, og de virksomheder, der har 
meldt deres interesse for området, 
vil kunne gå i gang med planlæg-
ning og byggeri derefter.

Det er virkelig positivt at virksomheder gerne vil etablere sig i Brønderslev Kommune. Det er godt for vores muligheder 
for vækst, og det giver en øget mulighed for at drifte vores kommune og dermed sikre grundlaget for vores fælles 
velfærd. Derfor håber jeg også at Byrådet vil godkende Lokalplanen, og at vi på sigt kan se en udvidelse af det 
erhvervsområde længere mod syd.

Man er altid velkommen til at tage kontakt til mig, hvis der er lokalpolitiske emner af lille eller stor karakter,  
der ønskes drøftet.

Peter Stecher
Viceborgmester/ Formand for Teknik- & Miljøudvalget

Medlem af Økonomiudvalget
Tlf. 2022-7767

Mail: pets@99454545.dk

23Lokalbladet nr. 107

Ole Jespersgaard
For det første er jeg meget glad for, 
at der ikke bliver misbrugscenter på 
Sundeved 4. Det er godt for byen 
og for vores udvikling. Jeg vil gerne 
takke Klaus og Morten for at dette 
er blevet muligt.

Jeg er også glad for de mange nye 
huse, der skyder op, for udvikling 
er nødvendig, hvis vi skal undgå 
afvikling. Det er dejligt, at børneha-
ven nu kommer til at svare til byens 
udvikling. 

I den mere trælse retning er det, 
at hele venstrefløjen i Brønder-
slev Kommune ikke blev en del af 
budgettet for 2023. Vi fik simpelthen 
at vide, at vi ikke kunne komme 
med. Det var en mærkelig besked. 

Man valgte at spare på Børne- og 
Skoleområdet, for i stedet at bruge 
9,3 millioner mere på anlæg på 
Teknik- og Miljøområdet. Et forslag 
der kom til allersidst, og som derfor 
heller ikke var i gennem nogen 
høringsproces. Det var en dårlig 
budgetprocedure, der forhåbentlig 
bliver bedre næste år. 

På mit område social-handicap-
sundhed skal vi i gang med at 
lukke pladser. Vi har simpelthen for 
mange, og derfor taber vi for mange 
penge på tomgangshusleje. Det er 
ikke jordens mest spændende op-
gave, men det er nødvendigt, hvis 
kommunens økonomi skal hænge 
sammen, for det går altså ikke at 
betale til noget, vi ikke får noget for.

God jul og godt nytår 
venlig hilsen 

Ole Jespersgaard

Erhvervsområde “Øster Brønderslev SydVest” lige syd for MacD/OK/UnoX,  
der på billedet ikke er bygget endnu.
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Gade
ØBI Krolf danmarksmestre - igen
For anden gang siden afdelingens etablering i 2019, er ØBI Krolf kåret til 
Danske Hold Mestre. Det fortæller en stolt ØBI Krolf formand Poul Sørensen 
til Brønderslev Avis.
DM-turneringen 2022 afvikledes i Langsøhus i Silkeborg, i sidste weekend og 
atter kom DM-guldet med hjem til Øster Brønderslev og klubben ØBI Krolf. 
På andenpladsen kom Skærbæk Krolfklub som dermed fik sølvmedaljer, nr. 3 
blev Jetterne fra Havrebjerg, som tog bronzemedaljerne. 
ØBI´s DM-Guldhold bestod af følgende fire deltagere: Lisbeth Christensen, 
Elise Christensen, Børge Christensen samt Ole Pedersen. Det er i øvrigt an-
den gang, at Ole Pedersen er kåret som dansk holdmester i krolf, første gang 
var i 2021, denne gang sammen med tre nye holdkammerater.
DM-titlen 2022 blev fejret og guldmedaljerne vist frem for klubbens medlem-
mer fredag 30. september i Cafeteriaet i ØBI Klubhus, hvor der var arrange- 
ret gratis bespisning for klubbens medlemmer. 

Sparekassefondens 24. uddeling af fondsmidler
Med ansøgningsfrist 1. september 2022 var der i alt ansøgt om støtte på 
628.499 kroner til 11 projekter for i alt 2.924.187 kroner.
Der blev givet støtte til disse 7 projekter med i alt 320.800 kroner:
Ajstrup Borgerforening: 25.000 kr. til projektet Ajstrups ”Nye navle”
Røde Kors Ungdom: 10.000 kr. til krudtuglerne
Brønderslev Gymnastikforening 15.000 kr. til jumping / trampolinfitness
Østsidehallen: 173.000 kr. til nyt indgangsparti og renovering af motionscen-
ter
Brønderslev Padel- og Tennisklub: 10.800 kr. til udendørs lys og timer
BAS: 32.000 kr. til nyt maskingrej til systue
BI: 50.000 kr. til udbygning af legeplads

Hermed har Sparekassefonden siden 
2010 i alt delt 8.114.631 kroner ud til 
lokale formål.
Næste ansøgningsfrist til Øster Brøn-
derslev Sparekasses Fond er 1. april 
2023, og alle oplysninger samt ansøg-
ningsskema kan findes på Sparekasse-
fondens hjemmeside:  
www.sparekassefonden.dk.
Her kan man også se en oversigt over 
alle de støttede projekter.

På billedet ses repræsentanter for de 
støttede projekter sammen med folk  

fra Sparekassefondens bestyrelse  
samt Nordjyske Bank. 

Min vildeste fugl
Smukke skønne kønne kvinde
Du får min mave til at le
Mine kinder til at blusse
Mit indre til at varme

Smukke skønne kønne kvinde
Verden er lys når du er nær
Græsset er grønt når du er nær
Solen er varm og gul når du er nær

Smukke skønne kønne kvinde
Verden er lys når du ler
Græsset er grønt når du ler
Solen er varm og gul når du ler

Smukke skønne kønne kvinde
Verden er uendelig når du er smuk
Blomsterne blomstre når du er smuk
Livet giver mening når du er smuk

Smukke skønne kønne kvinde
Verden er uendelig  når du smiler
Blomsterne står i flor når du smiler
Havet er blåt når du smiler

Smukke skønne kønne kvinde
Verden er dejlig når du er her
Livet er skønt når du er her
Solen er varm når du er her.

Digt af Ole Jespersgaard
2020
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spejlet

Præmiewhist i Øster 
Brønderslev
Hver onsdag kl. 19 mødes over 20 
kortspillere i Samlingsstedet, når 
de alle kan være der, til et par ti-
mers kortspil. Sådan har det været 
i mange år med et svingende antal 
deltagere, men lige nu er der et sti-
gende antal, og sådan må det gerne 
fortsætte, siger Erik Voigt. 

Der er plads til endnu flere, og jo 
flere deltagere desto sjovere bliver 
det, og så kommer der også flere 
penge i ØBIs klubkasse. 

Der tælles løbende point, og efter 
aftenens 2 runder whist - afbrudt 
af kaffe - gøres der status, og der 
kåres en vinder og en 2. plads, der 
begge får en lille præmie. Resten af 
overskuddet, efter deltagerne har 
betalt 50 kr. for at være med, går 
nemlig til ØBI.  

Mød bare op igen efter julepausen 
om onsdagen kl. 19. 

Padelbane – status
Sandet til banen er ankommet, 
vi afventer blot den endelige 
tilladelse fra kommunen. Og 
som de fleste ved, kan det tage 
en rum tid.

Høstfest 2022 i Østsidehallen
Endnu et brag af en høstfest blev afviklet i Østsidehallen i Øster Brønderslev 
lørdag 5. november.
Denne gang var der hele 775 deltagere til spisning, dans og almindelig 
hygge. Omegnens landmænd bruger høstfesten til at sige tak for hjælpen til 
alle deres lønnede og frivillige hjælpere året igennem. Ingen skal bekymre 
sig om dankort og kontanter, når billetterne først er betalt. Alt mad og drikke 
er nemlig indregnet i prisen, så man skal bare hente varerne i baren. En nem 
all-inclusive-fest.
Til at betjene alle gæsterne stillede ØBI med 65 hjælpere fra klubbens for-
skellige afdelinger. De lavede alt fra at rengøre toiletter, servere mad, stå i 
bar og rydde op bagefter. For denne indsats går der et superflot beløb i ØBIs 
hovedkasse, så festen er en fordel for alle parter. Maden kom atter fra lokale 
CL-Party Service, der igen leverede den festlige mad.
Årets danseband var de yderst populære Version 1.0 der virkelig hyggede 
omkring de mange gæster og fik fyldt dansegulvet hele aftenen. DJ Bent 
Kongerslev Nielsen afløste livemusikken, når de skulle have en pause.
Lars Juul Storgaard fra ØBI’s Hovedbestyrelse har næsten ikke fået armene 
ned endnu, så godt gik aftenen, og han sender en stor TAK til sponsorerne 
for at gøre aftenen mulig til en fornuftig pris. 
Sponsorerne var: 
Mollerup Mølle, Brønderslev El-Teknik A/S, Agri Nord, SD Kjærsgaard, WJ 
Maskinservice, Sparekassen Danmark, Nybolig – Berg Risager, Ålborg Høj-
tryk, KJ Service, Murerefirmaet Peter Juul, Vanggard Staldmontage, JS Dæk 
Service, Dræn Leif

Se et billede mere side 29.



Tvillinger med benzin i blodet
På Hallund Staldservice bor tvil-
lingeparret Emilie og Mads på snart 
15 år. 

Emilie
For ca. 2 år siden begyndte Emilie 
at plage om at få lov at køre cross-
kart. Hendes forældre mente, det 
var en dille og slog det hen. 

Men Emilies interesse for denne 
motorsport voksede, og efter en tur 
til Motorsportsfestival i Sæby sidste 
sommer fik hun overtalt sine foræl-
dre til at købe en crosskart 125cc til 
sin fødselsdag. 

Emilie startede helt grøn i sporten 
til sit 1. løb. Havde kun kørt en 
enkelt tur i crosskarten i området 
derhjemme og lidt go-cart i Action 
House i Løkken. 

Så hele familien drog af sted til 
hendes første løb uden de største 
forhåbninger og forventninger. De 
havde kun crosskarten og meget 
lidt erfaring. Ingen reservedele eller 
værktøj, for som hendes forældre 
siger, troede de, det kun var en 
dille. De vidste heller ikke meget om 
denne sport, og hvad der ville være 
fornuftigt at have med ud til løb. 

Hendes 1. heat forløb ikke så godt, 
crosscarten led lidt skade, og så var 
denne drøm slukket, troede de. Men 
straks kom andre kørere og deres 
forældre til for at hjælpe med værk-
tøj og reservedele, så Emilie kunne 
komme ud at køre igen. 

Det greb derefter om sig med at 
køre løb herhjemme i Danmark. 
Men også kørsel i Norge og på 
Svampebanen i Tommelilla i 
Sverige.  Det blev i årets løb til en 
stor høst af 8 pokaler i 2022. Fire 
3. pladser, som resulterede i en 
samlet 3. plads ved danmarks-
mesterskaberne, en 1. og 2. plads 
ved klubmesterskaberne i Sæby og 
i Nysum. En fighterpokal blev det 
også til. 

Emilie er eneste pige ud af 8 kørere 
i denne klasse, så det må siges, at 
drengene har fået kamp til stregen. 
I Norge fik hun en 13. plads. Der var 

3. plads ved Motorsportsfestivalen i 
Sæby. Så et godkendt resultat efter 
kun at have kørt en sæson. Der var 
i hele DM-afdelingen tilmeldt 23 
kørere. 

Mads har ambitioner om at køre 
et år mere med folkerace junior 
og håber at kunne stå øverst på 
skamlen til næste års DM. Derefter 
vil han prøve kræfter med rallycross 
0-1600, og senere igen vil han køre 
rallycrossbil med baghjulstræk. 

Hans største ønske er at kunne 
komme ud i Europa/Verden og køre, 
og han synes,  det kunne være fedt 
at vinde EM eller endda VM. 

Begge to
Mads og hans forældre havde 
købt sig til en træningsdag hos 
Linnemann Promotion. Linnemann 
Promotion ejes af rallycrosskører 
Ulrik Linnemann fra Skivum. 

Han er bl.a. 3 x viceeuropamester 
og har 20 internationale sejre. Ulrik 
er god til at give både Emilie og 
Mads gode råd til at forbedre deres 
kørsel, hvis han selv er til stede ved 
deres løb.  

Både Emilie og Mads siger, de 
hellere vil bruge tid på at køre og 
have spænding frem for at sidde 
foran en skærm eller stå på et gade-
hjørne og ”hænge ud”. De har fået 
mange nye kammerater og venska-
ber gennem deres motorsport. 

21 kørere og igen med Emilie som 
eneste pige. 

Emilies målsætning for næste sæ-
son er, at hun vil køre både cross-
kart 125ccm og crosskart Xtreme 
600. Xtreme er lidt større end almin-
delig crosskart og er utrolig hurtig 
både i acceleration og topfart. 

Mads
Mads startede med at køre lidt i 
nogle gamle biler med sine kam-
merater på markerne omkring deres 
hjem. 

Men han blev også bidt af motors-
porten ved at have været til motor-
sportsfestival i Sæby. Men det var 
lidt for kedeligt at køre crosskart, 
syntes han. Han ville hellere køre 
lidt vildere og bule nogle biler. 

Under første løb blev hans bil 
smadret, og der måtte derfor købes 
en ny til næste løb. Og han fandt ud 
af, at det af flere grunde var godt at 
have en bil på ”lager” til reservedele 
eller som erstatningsbil. 

Der er regler for, at de biler der kør-
er folkerace, kan købes efter hvert 
løb. Så man kan risikere at stå uden 
bil, hvis den sælges. Hans forældre 
fortæller, at de har lagt mange bud 
og penge på hans bil, så den kunne 
komme med hjem igen. 

Mads har også været meget rundt til 
løb i hele Danmark. Inden sidste løb 
ved Danmarksmesterskabet i Ikast 
var han placeret som nr. 1 med 2 
point til nr. 2. Det regnede, og alt var 
mudret. Det var derfor lidt tilfældigt 
med placeringer. Mads blev slået 
med 1 point fra at kunne stå øverst 
på skamlen. Det blev dog til en flot 
2. plads i den samlede DM stilling. 
Vinderen havde kørt folkerace i 4 år, 
og Mads startede i foråret. 

Hans pokalhøst rækker over 9 stk. 
Den ene er han dog ikke helt stolt 
af.  Han fik den for dagens uhel-
digste kører, da han smadrede 
bilen. Placeringer fordeler sig på: 
Afdelinger til DM: to 1. pladser, en 
2. plads, en 3 plads, 1. pladser ved 
klubmesterskaberne i Sæby og 
Nysum, 1. plads ved Nysumcup og 
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Når de er ude at køre løb, er alle 
kørere som en stor familie, der 
hjælper hinanden udenfor banen. 
Men når de holder på deres pladser 
og venter på startsignalet, er ”ven-
skabet” forbi. Så gælder det for alle 
om at komme først ud af starten og 
over målstregen. Men efter løbet er 
der altid et lille vink eller skulderklap 
med tak for kampen fra de andre 
kørere.

Der er blevet indkøbt et stort telt, 
hvor de kan have deres crosskart, 
folkeracer, værktøj m.m. Og så 
kan deres far også stå og makke i 
tørvejr, hvis det er nødvendigt, og 
der kan ligeledes provianteres i læ 
for regn og vind. 

Der skal en del penge til, og begge 
siger, at selv om far er hovedspon-
sor, har de planer om at gå i gang 
med at søge flere sponsorer til 
næste sæson. 

Vinterens projekter er at bygge 
nogle ekstra biler op, hvis den bil, 
der køres i, bliver købt efter et løb 
eller bliver totalskadet. 

De er også på udkig efter en bus. 
Som det er nu, skal der altid 2 
køretøjer afsted, et med trailer til 
bilerne og reservedele m.m. og et 
med campingvogn, og det er lidt 
besværligt og bekosteligt. Og så er 
det også mere hyggeligt at kunne 
køre i samlet flok. 

Familien er også gået i tænkeboks 
for at finde et Team-navn der kan 
sættes på bilerne. 

Lis Jørgensen

De har begge bevist, at de er 
gode til deres sport, så mon ikke 
det lykkes for dem begge. Der går 
meget tid med sporten, ikke bare 
ved kørsel i løbene. Men der skal 
næsten altid skrues, repareres, evt. 
males og rengøres både biler og 
campingvogn efter hvert løb. 

Familien fortæller, at de i alt har 
brugt 22 weekender på at køre til 
løb med deres børn. Desværre 
køres der ikke altid crosskart og 
folkerace de samme weekender, så 
derfor er det ofte flere weekender 
i træk, de skal afsted. Nogle løb 
starter tidlig lørdag, så der startes 
allerede hjemmefra om fredagen. 

Derudover bruger de 1 uge på 
Motorsportsfestivalen i Sæby. Men 
da hele familien er involveret på den 
ene eller anden måde, betragter de 
det som deres form for kvalitetstid 
med hinanden.
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter

BØRN OG UNGE
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)

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

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

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

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (98 83 53 59)

SPORT OG FRITID
Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(40 19 74 21 / 98 82 24 22)

Hallund Jagtforening,
v/ Flemming Bolmgren 
(91 54 19 85)

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Mikkel Weis Fogh (4118 4401)

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

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)

Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)

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

Vedrørende økonomi, flytning og 
tilslutning  
Kjeld Andersen - mobil 4048 1087 

Andre henvendelse 
Formand, Søren Kimer, 
mobil 3045 1094

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)

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 Brønderslev-
Hallund området
(se side 3 i dette blad)

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

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

Samlingshusets bestyrelse
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)

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 Venstrevælger-
forening
Kim Toft (23 32 23 64)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124

www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald

2334 716928 Lokalbladet nr.107
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Billeder fra årets høstfest i Østsidehallen. Se mere side 25.
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300  
Mobil: 42191076
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Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund

Telefon 9883 5388
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.
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v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev
Tlf.: 98811003 - Supermarked med tips og lottoforhandling

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



35Lokalbladet nr. 107



A
ktiviteter

3. december kl. 19: 
Julen synges ind i Hallund Kirke.

21. december: 
Sidste frist for tilmelding til vin-
smagningerne i Øster Brønderslev 
(Se side 9)

Mandag 2. januar kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne har 
åbent i lokalerne uder Elmehøj.
 

1. april:  
Sidste frist for ansøgninger til  
www.sparekassefonden.dk

Mandag 3.april kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne har 
åbent i lokalerne uder Elmehøj.
  
7. april:
Sidste frist for stof til Lokalbladet 
nummer 109

30. maj kl. 14:
Peter Stecher fortæller i Sam-
lingshuset om sit politiske liv. Arr.: 
Hyggeklubben.  Alle er meget 
velkomne

16.-18. juni :  
Stort arrangement for alle aldre ”Vi 
samler ØB”

12. august: 
Bålhøj Festival 2023 (Se side 5)

29. januar kl. 10.30: 
Dåbsjubilæum i Øster Brønderslev 
Kirke

31. januar kl. 14:
Sangkoret Frejdig underholder i 
Samlingshuset . Arr.:Hyggeklubben.  
Alle er meget velkomne

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

10. februar: 
Sidste frist for stof til Lokalbladet 
nummer 108

11. februar  13: 
Hattefest i Hallund. (Se side 6)

19. februar: 
Fastelavn i Øster Brønderslev. 
Efter gudstjeneste kl. 10.30 i Kirken 
fortsætter festen i Samlingshuset. 

Mandag 6. marts kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne har 
åbent i lokalerne uder Elmehøj.
 
9. marts kl. 18:  
Generalforsamling i Hallund-Hollen-
sted Borger- og Idrtæsforening med 
efterfølgende spisning. (Se side 6)

10. marts kl. 19.30:
“Tak for sangen - en hyldest til Kim 
Larsen”. Koncert i Østsidehallen. 
(Se side 2)

28. marts kl. 14:
Kirkens børnekor synger sange i 
Samlingshuset . Arr.: Hyggeklubben.  
Alle er meget velkomne

29. marts kl. 18:  
Fællesspisning og musik under 
overskriften “For få synger”. Arr.: 
Event Samlingshus. (Se side 11)

Næste nummer
Nummer 108 udkommer 8.-9. marts 2023. Sidste frist for indlevering af stof er 10. februar 2023.

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): 

Hver onsdag kl. 19 spilles der whist 
i Samlingsstedet (Se side 25)

En af lågerne på Øster Brønderslev  
Borgerforenings julekalender. (Se side 4)


