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Stine fra Stuergård
I forbindelse med skrivning af artiklen om danseaftenerne i Øster Brønderslev Forsamlingshus i Lokalbalkdet nummer 48 side 32-33, skulle forfatteren med pseudonymet “Dansemusen” finde stavemåden til Skuld---, søgte på nettet og fandt under min søgning denne lille sang, som jo egentlig er meget sød. Vi har måske ikke nogen
Storegård, men vi har et kær, så derfor fandt den alligevel vej til Lokalbladet.
Skulle historien fortælles i dag, var det jo nok ikke et lokomotiv, der var den første ting, som han gerne ville se, nu
kører der jo næsten ikke tog mere, i hvert fald ikke til tiden.
Og med hensyn til den anden ting, så kan han jo næsten ikke undgå at have set det i tv eller aviser……..
Så kom ikke og sig, at vi ikke har det godt i dag. Link: www.folkdance.suite.dk/accessor/wendelbo.htm

Gammeldaws digt, nr 1: Stine frå Stuergård
For 120 år siden kom jernbanen til Vendsyssel. Og havde man fra toppen af et dige, selv kun i det fjerne, set et
lokomotiv komme brusende (med 40 km i timen) var det en oplevelse man fortalte vidt omkring (beretning fra
vores slægtshistorie). Bortset fra plov, harve og en vogn var der ingen maskiner på landet, så et lokomotiv var en
drabelig maskine. Det syn kunne nok udkonkurrere synet af selv en meget omfangsrig kvinde i bar figur.
Det har min farbror Johannes lavet et digt om:

Æ lokomotyw

Lokomotivet

Stine frå Stuergård war bred som i stak,
å bred øwer heer breeng, å bred i heer snak,
men gue war hon åsse. Jow, ka do jiit:
Di gammel i sownt besøgt hun skam tit.
Hon spåer intj heer bien, i gång jik hon uk
øwer tjare å so te gammel Pjer Knuk.

Stine fra Storgård var bred som en stak,
og bred over hendes bringe (bryst), og bred i hendes snak,
men god var hun også. Jo, kan du gætte (forstår du):
De gamle i sognet besøgte hun skam tit.
Hun sparede ikke hendes ben, en gang gik hun ud
over kæret og så til gamle Per Knud.

Di pråte en titj om stuet å om småt,
så seer hun Stine: "Her buer do jo godt,
men lånjt frå ajer o jenner på ste'.
Hwa wil do ønsk, do hae sit mier end de?"
Pjer Knuk haj sa taws omtrent æ minut,
så seer haj ujsile sånt lidt latrut:

De snakkede en tid om stort og om småt,
så siger hun Stine: "Her bor du jo godt,
men langt fra andre og ene på stedet.
Hvad vil du ønske, du havde set mere end det?"
Per Knud han sad tavs omtrent et minut,
så siger han undseeligt sådan lidt modfalden:

"Tow ting fæk a intj å sitj i mit lyw.
Dej jeen ting de er a lokomotyw.
Dej naen ting de er - do wil kaski litj æ nagen kwejmeesk. De jik mæ forbitj.
A bløw intj jywt, å ien pieg lokker op
heer lywstøtj å wiser femme heer krop."

"To ting fik jeg ikke at se i mit liv.
Den ene ting det er et lokomotiv.
Den anden ting det er - du vil måske le et nøgen kvindemenneske. Det gik mig forbi.
Jeg blev ikke gift, og ingen pige lukker op
hendes livstykke og viser fremmede hendes krop."

Æ lokomotyw ku Stine jo intj
fo her uk, å så truer a, hon håer tentj:
Dej fatte fornøwels jir a ham nemt,
swalrer haj om de, truer folk, haj håer dræmt.
For det behøwer a wal wagt nok å nøewn:
Lidt tullere war haj på sistningi bløwn.

Et lokomotiv kunne Stine jo ikke
få her ud, og så tro jeg hun har tænkt:
Den fattige fornøjelse giver jeg ham nemt,
sladrer han om det, tror folk, han har drømt.
For det behøver jeg vel dårligt nok at nævne:
Lidt tulret (kuldret) var han på det sidste blevet.

Så jik hon uk i hans tjykken en tur,
å kam så å vist sæ i bår figur.
Pjer Knuk haj stirre som troffen å lyn.
Så seer haj: "De war da e drabelig syn!
Ja, så skul de ligot ske i min titj,
at a fæk æ lokomotyw å sitj.

Så gik hun ud i hans køkken en tur,
og kom så og viste sig i bar figur.
Per Knud han stirrede som truffet af lynet.
Så siger han: " Det var dog et drabeligt syn!
Ja, så skulle det lige godt ske i min tid,
at jeg fik et lokomotiv at se."
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Guldbryllup!
Næste nummer af Lokalbladets er nummer 50.
Det vil vi fejre med et “guldbryllup” i Lokalbladets (og -arkivets) lokaler:

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

Søndag 7. september kl. 13-16

9024 - 0000045934

Vi håber på at se rigtigt mange glade og gavmilde gæster den dag, hvor vi
så disker op med lidt godt, og hvor vi præsenterer jubilæumsnummeret,
som først bliver uddelt i ugen efter.

VIGTIGT
LOKALBLADET
udkommer næste gang
i september 2008
Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er
1. august 2008

Vil du have et smugkig på det nye nummer og have mulighed for evt. at få
din samling af gamle numre af Lokalabldet suppleret - så kig op.
Mange tak til bestyrelsen for Hollensted Frysehus, som er nedlagt.
Lokalbladet har modtaget kassebeholdningen.
Redaktionen

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå - oplag: 1550
Lokalbladet
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GadeVelkommen til
Hvilshøjmark 116
Her bor Michael Olsson og Kate Jensen. De overtog huset 7. juli 2007
efter Ole Bøgh, som er flyttet til Vestergaardsgade i Brønderslev. Michael
er 30 år og er søn af Per og Gitte Olsson fra Engvej i Ø. Brønderslev.
Michael er fodermester på Vestergaard på Hvilshøjvej hos Niels Olsen.
Kate Jensen er 29 år og arbejder på Dronninglund sygehus. Lige nu er
hun dog hjemvendt med parrets 2. barn, en dreng, som blev født den
13. maj, og skal hedde Ejgil. Parret har i forvejen datteren Freja på godt
2 år, som er i dagpleje hos Elisa Thomsen på Poldervej. Parret har ikke
lavet om på huset, og nyder den gode plads.

Pilevej 15
Janni og Martin Andreasen har overtaget ejendommen på Pilevej. Knud,
der har boet der i en lang række år, er pr. 1. marts flyttet til Markedsvej i
Brønderslev. Janni på 29, er uddannet farmakonom og er lige startet på Vrå Apotek, efter endt barsel. Janni kommer fra Øster Brønderslev, og hendes forældre bor stadig på Granvej. Martin er 32 år og arbejder som produktionskonsulent for DLG. Her kører han rundt og snakker og servicerer de forskellige landbrug i området. Parret har
ombygget ejendommen en del, men flytter ind til juni. Der er kommet nye vinduer i hele huset og nyt køkken. Der
er også tillagt en del af staldbygningen til beboelsen, der vil blive færdiggjort efter indflytningen. Til ejendommen
hører 3,3 ha, der er lejet ud.

Kærmindevej 7
Efter at Betina Jacobsen den 1. marts flyttede til Jerslev, er huset nu overtaget af Mads Bach Larsen (22) og Pernille
Skoust (22). Parret kommer fra Brønderslev, og sammen har de datteren Nanna på 10 mdr. Nanna starter i dagpleje hos Jytte på Buurholtvej. Mads arbejder som mekaniker hos Hessel i Hjørring, hvor han også har stået i lære. I fritiden spiller han håndbold i Øster Brønderslev og skal sammen med resten af det stjernebesatte hold spille i serie 1
i næste sæson. Pernille er uddannet klinikassistent og vil nu gerne efter endt barsel i gang med at læse til tandplejer. Huset har fået den store tur med alt indvendig renovering, og begge nyder den gode plads og naturen
omkring dem.

Poldervej 37 a
En af polderdrengene er flyttet hjem på vejen igen. Peter Løth (42) er efter 22 år flyttet tilbage til Poldervej igen.
Peter har taget hele sin familie med. Karin (35) arbejder hos Klokkeholm Karosseridele, hvor hun står for den svenske afdeling. Karin har tidlige arbejdet i køkken og senest i turistbranchen, hvor hun stod for sommerhus udlejning.
Peter er uddannet tømrer og har også i flere år arbejdet i udlandet. Nu arbejder han som køkkenmontør for
Invitakøkkener. Sammen har parret 3 børn Marc (15) går i Vodskov skole og skal næste år i 10. klasse. Christian
(13) er lige startet i 6b på Øster Brønderslev Centralskole, og Ida (5) som skal i 0. klasse efter sommerferien.
Drengene går begge til springgymnastik i Brønderslev, men bruger også meget fritid på mekanik og knallerter.
Huset har fået en gennemgribende indvendig renovering. Peter og Karin boede før på Luneborgvej i Tylstrup, og
Peters forældre Esther og Svend Løth bor stadig i Poldervej 16. De overtog huset efter Niels Peter Pedersen, som er
flyttet til Brønderslev.

Sølvgade 109
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Linda Truong, 26 år, og Danny Pedersen, 34 år, flyttede 1. april ind i Sølvgade 109, ”Toften”.
Linda er født i Vietnam og kommet hertil for 14 år siden. Hendes far kom til Danmark som bådflygtning i 1981,
men hendes mor blev i Vietnam, da hun var gravid med Linda. Senere blev forældrene skilt, og Linda blev familiesammenført med sin farmor, som havde bosat sig i Aalborg, ikke langt fra Lindas far, som ikke havde set sin datter,
men gradvist kom til at kende hende.
Danny kommer fra Hirtshals, hvor de traf hinanden og boede sammen, indtil de kom til Hallund. Danny er rejsemontør i firmaet Man Diesel i Frederikshavn og farter verden rundt og har næsten ikke været hjemme, siden de
overtog huset.
Linda arbejder på Trekantbar i Brønderslev, som hendes onkel ejer. Hun arbejder på at overtage stedet, måske til 1.
juni, men mangler at få nogle papirer igennem systemet. Det er et roligt og hyggeligt sted, hvor de fleste besøgende er stamkunder. Baren har åbent fra klokken 8 om morgenen til klokken 23 på nær i weekenden, hvor de
som regel lukker klokken 02. Når hun overtager stedet, skal hun have ansat en hjælper, og hun har forskellige planer for stedet, blandt andet levende musik en gang om måneden.
Linda har meget familie i Aalborg, og Danny har sin familie i Hirtshals, og de besøger begge steder til højtider og
helligdage, men de har desværre ikke meget tid sammen.
Lokalbladet

spejlet
Nyt hus på Gl. Buurholt
I løbet af foråret er den gamle bygning med kartoffelrum, hestestalde og
lille maskinrum ud mod Elmevej fjernet, og en ny bygning er godt undervejs. Visti Møller fortæller, at den er bygget som nyt maskinhus, samt at
der i den østlige ende bliver lavet tre garager. Bygningen er lidt lavere end
den tidligere, men den er blevet flot med bl.a. vindueshuller i klassisk stil
fra landbrugsbygninger og med pandeplader som tag.

Et opråb
til alle borgere!
Lørdag den 22. november 2008
satser ØBIs festudvalg hele
butikken, da vi har engageret
KIM & HALLO, der er landskendte
for rigtig god dansemusik. Så mød
talrigt op til Efterårs/Forjuls Bal.
Billetter kan købes i SPAR
efter den 1. august.

Mens alle kan se, hvor godt den nye bygning passer ind i byggestilen, er her et billede
af den gamle bygning

Lokalt svanepar
Mens Brønderslev har efterlyst en svanehan til søen i Hedelund, så har en
læser bedt Lokalbladet bringe et billede af et lokalt svanepar godt i gang
med at yngle i en sø i Ry Å-engene lige syd for Øster Brønderslev.

Garantfest i Sparekassen
Øster Brønderslev Sparekasse, Hallund Sparekasse og
Brønderslev Sparekasse har holdt garantfest i
Østsidehallen med næsten 400 deltagere, der nød
både buffet og underholdning af en veloplagt Søren
Dahl, som blev præsenteret i sidste nummer af
Lokalbladet. Formanden fremlagde beretning for sidste år samt årets regnskab.
Der er kommet mange nye kunder til Sparekassens
afdelinger, og i en tid hvor konkurrencen er hård på
finansområdet, viste regnskabet et tilfredsstillende
overskud.
Lokalbladet
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Øster Brønderslev Borgerforening
Din Borgerforening
Som I vil se af de næste indlæg her i bladet, er der gang i mange spændende aktiviteter i Øster Brønderslev
Borgerforening, og heldigvis foregår mange af de forskellige ting i samarbejde med mange andre gode folk i byen.
Sammen kan vi nemlig meget, og ikke mindst i landsbyerne er det blevet meget vigtigt at kunne samarbejde bredt
om aktiviteter og planer for vores lokalområde.
Overordnet har vi nemlig de samme mål at sørge for, at vores by og opland er et godt og levende sted at bo.
Derfor er der også brug for dig og dine ideer og kræfter.
Men alting koster også driften af en forening, så skynd jer derfor at betale det meget billige kontingent på 100 kr.
pr. husstand for et medlemskab. Girokortet er blevet husstandsomdelt af bestyrelsen, og skulle det være smuttet et
sted, så henvend dig til bestyrelsen eller gå i Sparekassen.
OBS: Borgermødet, der er annonceret på girokortet til den18. juni, er udsat til senere.

Store skraldedag
Store skraldedag faldt den 13. april
altså dagen efter det store skolejubilæum, så vi kunne jo ikke forvente så
mange gamle elever den dag. Det er jo
hårdt at gå med hovedet nedad efter
sådan en fest.
Men vi blev 9 friske borgere, der mødtes hos SPAR og blev skålet i gang af
Karsten Frederiksen og hans kryddersnaps. Vi fik samlet mange sække skrald
rundt om byen. Der blev rigtig pænt
ca. 1 times tid, før den første dåse lå
der igen!!!

Kommunen
Vi har løbende kontakt med kommunen om forskellige emner.
Den 10. juni behandler byrådet muligheden for flere erhvervsgrunde med beboelse i området omkring Ahornvej.
Vi har ansøgt om det, da Ahornvej er udbygget, og vi tror på, at flere kunne tænke sig sådan en grund. Der har
tidligere været planer om flere grunde, men de blev taget væk ved sidste kommuneplan. Øster Brønderslev er det
eneste sted i kommunen, hvor der er erhvervsgrunde til mindre erhverv med beboelse.
Vi har også talt med kommunen om fortov ved Buurholt skov, belysning ud til hovedvejen og byfornyelse og forskønnelse. De sidste emner er noget, der tager tid og koster.
Forskønnelse af byen har vi dog alle ansvar for, i hvert fald på vores egne matrikler, og der er altså steder, der trænger til en kærlig hånd eller to, hvor det virkelig vil pynte på byen, at der blev gjort noget.

Sankthans
Så er det jo også snart Sankthans, og traditionen tro er der bål på den store plads på Bålhøj. Karsten Frederiksen er
årets båltaler. Bålet tændes kl. 21, og inden er der mulighed for, at grille sin aftensmad eller købe en pølse.
Rollespilsgruppen vil også i år lave en lille opvisning. Samtidig kan I se hvordan festivalpladsen tager sig ud. Alt i alt
er der basis for et par hyggelige timer – og forhåbentlig i godt midsommervejr.
Birgit Søndergaard
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Samlingshuset i Øster Brønderslev
Hvor er vi nu – hvor bevæger vi os hen?
Efter forårets generalforsamlinger i Borgerforeningen og i Idrætsforeningen er vi blevet kontaktet af
Menighedsrådet, der har brug for større og bedre faciliteter end dem, der aktuelt er i forbindelse med præstegården.
Der blev derfor nedsat en styregruppe, der består af to medlemmer fra Østsidehallen, Menighedsrådet,
Idrætsforeningen og Borgerforeningen samt René Dahl Jeppesen som rådgiver. Der har været afholdt to møder i
gruppen, hvor vi på det sidste diskuterede behov og indretning ud fra et spændende oplæg fra René.
Der var, som det fremgår af de girokort, der er runddelt i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2008,
planlagt borgermøde 18. juni. Vi har på sidste styregruppemøde besluttet, at der, inden der indkaldes til borgermøde, afholdes et møde med alle aktuelle samarbejdspartnere i Øster Brønderslev. Borgermødet vil derfor først
blive afholdt lige efter sommerferien.
Til mødet 18. juni er indkaldt to repræsentanter fra skolen, fritidsordningerne, børnehaverne, dagplejerne, ungdomsklubben og hyggeklubben. Har vi glemt nogen, bedes I kontakte os, hvilket kan ske gennem vores hjemmeside www.oesterbroenderslev.dk
Inden vi arbejder videre, er det vigtigt for os at få ideer og kommentarer fra alle de øvrige grupper, der i dag og i
fremtiden bruger Forsamlingshuset, ØBIs klubhus og Østsidehallen.
På dette møde vil vi sammen med de indbudte diskutere et nyt oplæg. Vi vil efterfølgende indkalde til borgermøde
og i oplægget til dette fortælle, hvor langt vi på det tidspunkt er i planlægningen. Til den tid har vi forhåbentligt
også et overblik over økonomien i projektet. Der er allerede nedsat en gruppe, der kigger på dette.
Har du gode ideer, kommentarer eller andet, der kan hjælpe os, bedes du snarest kontakte styregruppen, der
består af: Pia Christensen og Niels Kold (menighedsrådene), Jan Hansen og Jan Jæger (ØBI), Henning Kristensen og
Anders Bendtsen (Østsidehallen) samt Birgit Søndergaard og undertegnede (Borgerforeningen).
På vegne af styregruppen
Henrik Jensen
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Bålhøj
De, der har været en tur på Bålhøj
i den sidste måned, kan ikke undgå
at se, at der er sket noget.
Det er Borgerforeningen, der har
været i gang med dels at rydde op
og dels at forberede til
Musikfestivalen til efteråret.

Festivalplads
I forbindelse med festivalen, der
skal afvikles oppe på toppen, hvor
tårnet tidligere har stået, har vi
gjort nogle forberedelser, der sikrer, at vi får en rigtig flot og velfungerende plads. Vi har sænket fliserne lidt, så hele pladsen er blevet
lidt mere jævn, og så forholdene
for orkestre og festivalgæster bliver
noget nær perfekte. Samtidig har
vi fjernet alle de selvsåede træer og
buske, der var på pladsen, og vi
har fjernet de meget store lavt
hængende grene, der var på de
store bøgetræer, som jo står i en
rundkreds omkring pladsen. Det
har betydet, at vi nu har fået en
flot stor plads, der muliggør, at
deltagerne kan sidde og hygge sig
under de store træer. Pladsen ligger godt i læ af de mange store
bøgetræer, hvorfor jo kun et rigtigt
slemt regnvejr vil kunne ødelægge
festivalen.
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Omkring pladsen skal der ikke
gøres mere på denne side af sommerferien, og vi har sået græs
omkring fliserne, så vi håber, at alle
vil begrænse trafikken i området
mest muligt, når nu græsset
begynder at spire frem.
Inden festivalen kan afvikles, skal vi
dog have lavet nogle yderligere
arbejder.
Vi skal have lavet en scene lige syd
for fliserne. Scenen bliver lavet i
lærketræ, så den kan stå der i
mange år og fungere i mange forskellige sammenhænge.
Vi skal have lagt vand og el op til
pladsen, så vi kan få alt til at fungere, dels til selve festivalen, men
også så der er mulighed for at
bruge faciliteterne i sommerperioderne i årene fremover.
Vi skal have indkøbt en transportabel sceneoverdækning, så musikken har garanti for ikke at blive
udsat for regn.
Lokalbladet

Sceneoverdækningen indkøbes, så
den også kan bruges mange andre
steder, og vi regner med, at den
skal udlejes meget billigt i hele
kommunen på samme måde som
det gamle krotelt bliver det.
Alt dette er naturligvis ikke gratis,
og vi har faktisk et samlet budget
på 260.000 kr. Af disse penge har
vi, som I måske har læst i avisen,
allerede fået bevilliget 130.000 kr.
af LAG-Brønderslev. En bevilling
som vi naturligvis er meget glade
for, men også meget stolte af. For
det er jo dejligt, når andre mennesker finder, at vore ideer er så
gode, at de er værd at støtte. De
sidste 130.000 kr. er vi i gang med
at skaffe, dels i form af frivilligt
arbejde og dels i form af sponsorater fra fonde og lokale virksomheder. Når dette blad er på gaden,
regner vi med at have skaffet de
fleste af pengene.

Vedligeholdelse
af skoven
Selve
skoven,
der jo er
en plantage, er
for 100
år siden
tilplantet
med især
bøg,
men
også
egetræer.
Herudover er der i den østligste
trekant plantet en del graner. For
god ordens skyld, må vi oplyse, at
en del af granerne ikke tilhører
Borgerforeningen, idet jorden tilhører gården Kjærsgaard.
Hvis man ser på skoven, er der en
del steder, hvor der trænger til
vedligeholdelse, hvis vi skal sikre, at
skoven også i de næste mange år
skal være vores lokale åndehul.
I området mod vest og et par steder inde i skoven er der fældet en
del træer, hvilket gør skoven lidt

åben, og det er ikke rigtigt. Vi skal
derfor helt ude mod vest have
plantet en række hårdføre beskyttelsestræer, og bag ved disse skal
der genplantes med bøg.
Vi skal sikre, at underskoven bliver
rigtig tæt især ude mod vest, hvorfra vinden jo ofte kommer, og det
kan vi bedst sikre ved, at vi hvert år
fjerner de højeste af de ranglede
træer i underskoven, så de lavere
træer og buske får bedre lysforhold.
Vi skal have fældet nogle af de høje
bøgetræer, da der er en del steder,
hvor træerne står så tæt, at de
generer hinanden.
Vi skal have ryddet lidt op omkring
de få flotte egetræer der er, så de
kommer lidt mere til sin ret.
Vi skal rundt om den tidligere fodboldplads have fjernet de meget
store lavthængende grene, der er,
og vi skal have fældet de selvsåede
træer på selve pladsen, så pladsen
kommer til at fremstå noget mere
klart som en plads, end den gør i
dag.
Vi har fældet træerne i læhegnet
langs hulvejen øst for Bålhøj, idet
beplantningen var meget dårlig,
og samtidig forhindrede kørsel til
Bålhøj. Vi er dog allerede i gang
med at plante en ny allé langs
vejen. Denne beplantning kommer
til at bestå af bøg og gran, og planen er, at bøgene skal blive høje
og opstammede, medens granerne
skal begrænses i højden og skal
lukke af mellem de, en gang om
mange år, høje og flotte bøgetræer.

Mellem festivalpladsen og legepladsen har vi fjernet nogle enkelte
træer og buske. Det har gjort, at
den oprindelige sti op gennem
Bålhøj, en lille smal hulvej, igen er
blevet farbar, så vi håber, at alle
igen vil benytte denne sti.
Så til alle dem, der har været lidt
forskrækkede over, at der er sket
noget i skoven, kan vi kun sige: Vi
er ikke ude på at ødelægge noget,
men derimod i gang med at sikre,
at skoven også de næste år kan
være et rart sted at besøge. Og
hvis du har gode ideer eller lyst til
at hjælpe med noget på Bålhøj, så
meld dig trygt til Borgerforeningens bestyrelse.

Fremtiden
for skoven
Fremtiden for skoven har vi ikke
drøftet særligt meget, men vi
håber, at vi i de kommende år kan
tilføre den endnu flere kvaliteter
end nu, og man kunne tænke sig
at:
Der etableres mange flere borde
og bænke rundt omkring.
Der etableres en primitiv lejrplads
med shelters, som byen naturligvis
frit kan benytte, men som også
kunne kobles sammen med den
regionale naturcykelsti, der jo løber
lige nord for Bålhøj.
Der kunne etableres en mindre,
men velfungerende kælkebakke på

skråningerne omkring fodboldpladsen.
Der kunne i samarbejde med ejerlavene for gaderne Bålhøj og
Danserhøj foretages en fornyelse af
legepladsen.
Der kunne etableres en ekstra stiadgang til Bålhøj direkte ovre fra
Lindevej og op over fællesarealet
ved Danserhøj. Vi kan jo næsten
ikke få nok stier, med alle de mennesker, der motionerer i vores by.
Hvad der sker, det er ikke til at
vide, men det er klart, at jo flere
der har en mening, og jo flere der
giver den til kende, jo større er
chancen for, at vi får skabt et rigtigt godt samlingssted for Øster
Brønderslev.
Peter Andersen

Bålhøjfestival lørdag 16. august 2008
Øster Brønderslev Borgerforening
og Øster Brønderslev Musikforening har igennem flere måneder
været i gang med at planlægge en
musikfestival på Bålhøj. Festivalen
finder sted lørdag den 16. august
og starter kl. 15 med indvielse af
scenen. Etableringen af festpladsen
er påbegyndt, og man kan allerede
nu fornemme, hvilke smukke rammer festivalen får med dens beliggenhed midt inde i Bålhøj skoven.
Borgerforeningen er indstillet af
LAG-Brønderslev til at modtage
130.000 kr., og inden længe skulle
man gerne kunne følge tilblivelsen
af bl.a. den musikscene, som nogle
af pengene skal gå til.
Arrangementet vil byde på forskellige grupper, primært med lokale
rødder.
I alt deltager 10 musikgrupper i
festivalen, og musikken spænder
fra glad pop til stor lyd fra et attenmands bigband, over rock med
”kant” til Acid Jazz med spændende soloer. Vi har forsøgt at lave et
musikprogram, som genremæssigt
er meget varieret, og som henvender sig til alle aldersgrupper.
På festivalen spilles der musik fra
den ny udendørs scene og i teltet.
Brian Tronsgaard and The Second

Chance Band afslutter på scenen
med sine egne blues/rock kompositioner inden midnat, men festen
slutter ikke her. I teltet er der
”afdansningsbal” med TNT.
Der vil ligeledes være underholdning for børnene om eftermiddagen. Bl.a. kommer der børn fra
BAS og synger sange fra
”Skatteøen”, og klovnen Migu
kommer kl. 17. Endvidere vil der
være ansigtsmaling, kunstværksted
og bål, med mulighed for at lave
snobrød og pølsehorn.
Arrangørerne har ivrigt studeret,
hvordan andre festivaler markedsfører sig, og det stod hurtigt klart,
at vi da også skulle have
både en plakat og en
maskot, ligesom andre
festivaler har. Plakaterne
bliver hængt op mange steder i Øster Brønderslev og i
flere byer omkring os – og
endda også så langt væk som i
Aså, og vi håber derfor, at festivalen bliver velbesøgt. Maskotten,
som er en charmerende, lyserød
papegøjelignende fugl, vil man stifte bekendtskab med i mange sammenhænge i forbindelse med festivalen. Fuglen har fået det vendelbo`ske navn ”Fowl’i”.
Festivalen kan ikke køre uden hjælp

fra frivillige hjælpere, og via sedler
ved disken i Spar, har mange allerede givet tilsagn om, at de vil
hjælpe med at passe boder eller
tage et nap med rengøringen. Alle
hjælpere vil blive kontaktet i god
tid inden festivalen.
Peter Westmark og Mette Boye

(Plakaten
for
festivalen
ses på
forsiden
bladet!)
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Vi har fået et nyt hus!
Det gamle ville X-factor tvillingerne have
KFUM – spejderne i Hallund har
netop fået en af deres store drømme realiseret, fredag d. 28. marts
flyttede stærke mænd, med hjælp
fra lastbiler og følgevogne vores
nye spejderhus fra Tornby til
Hallund. Før denne dag var der
bl.a. blevet støbt sokkel, mens vi
nu er i fuld gang med at gøre
huset klar til brug.

”Ready? Action!”
Der var engang en spejder, som
gik igennem gulvet i Hallund spejderhus. Det skete igen og igen.
Der blev lagt en plade over hullet,
også over det næste hul, og det
næste.
”Hvor kunne det være fedt med et
nyt hus”, sagde en spejder en dag.
Der gik nogle år med snak, tanker,
drømme, tegninger, idéer, og
mulighederne blev overvejet.
Pludselig blev der taget beslutninger, møder blev afholdt, byggetilladelsen godkendt, og det hele gik
nu meget stærkt! Vi har sammen
støbt soklen til huset, og med en
fantastisk hjælp mellem forældre,
ledere og spejdere, ser drømmen
om et nyt flot spejderhus nu
meget virkelig ud. Tak til alle de
mange hjælpende hænder, som
har gjort en stor indsats.
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Spejderhuset er en gammel fritter
fra Tornby. bygningen er ikke helt
ny, men når vi er færdige med at
male, lægge gulv, indrette og
pynte op, vil det blive som det
bedste slot i hele Halliwood. Niels
Kold har været fantastisk til alt det
med strøm, el, varme og vand, og
kan takkes for at både varme, lys
og toiletter virker, mens Poul
Christensen har haft det store rolige overblik, og skaffet hvad der
skal bruges af folk og materialer.
Mange mødre og fædre har hjulpet en aften eller mange med en
pensel i hånden, og været med til
at give væggene en ny flot farve,
flere rum er allerede færdigmalet,
og snart klar til indretning.
Lokalbladet

Tvillingerne
ringede
Den 1. maj fik huset en stor
omgang. Her var nemlig mødt 15
fantastiske mennesker op, og det
var noget der kunne ses da klokken
blev 17. Med elleve pensler i hænder, kan maling hurtigt bevæge sig
rundt på mange vægge, og hvor
er det fedt, når 15 mennesker på
en dag kan forvandle et hus så
meget. Dørkarme, lister og skabe
fik også en tur med farverne, mens
der i ulvelokalet blev savet brædder
til en stor reol med plads til en
masse telte og andet udstyr. Denne
aften tror jeg, at mange vil kunne
se på sine hænder, og finde en plet
maling eller to!
Det gamle (engang hvide) hus skal
vi af med, og det ser også ud til at
ske meget hurtigt. Midt i frokostpausen kom nogle interesserede
forbi, for at kigge… Men det
gamle hus har også været populært hos de mere kendte drenge,
nemlig de to tvillinger fra X-factor,
som også har vist interesse for at få
huset, da de stod og manglede et
øvelokale, men dette blev vist ikke
til mere end et opkald.

Det er så utrolig fedt, at så mange
mennesker har haft lyst til at give
en hånd med alt slags arbejde i
huset. Uden alle de mange mennesker til det meget forskellige arbejde, ville denne drøm ikke gå i
opfyldelse, men det gør den!
Har du nogle lækre møbler eller
andet nyttigt til spejderne i indflyttergave, vil vi meget gerne høre fra
dig – kontakt Poul Christensen,
mobil: 20 21 66 53 eller mail
Poulchr@mail.tele.dk
Lisbeth Simonsen

Åbent
Spejderhus
Kom til Åbent Hus
25. juni 2008
mellem 17 og 18
Søndersig 4, Hallund
KFUM - spejderne
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Projekt Payamino
En tur til Ecuadortur marts 2008
Vi startede turen til Ecuuador med store forventninger. Vi var 12 deltagere, som skulle på besøg hos Payaminoindianerne i den
ecuadorianske del af Amazonas. Vi havde afsat små 2 uger til besøget. Deriblandt var der to filmfolk, som skulle filme turen til
DR 2 og til Aalborg Zoo. Filmen vises på DR2 til efteråret, og sælges i Aalborg Zoo til fordel for Payaminoprojektet.
Payaminoerne er en indianerstamme, der har indgået et samarbejde med Aalborg Zoo om bevarelse af et regnskovsområde på
60.000 ha, et område på størrelse med Bornholm. I stammen er der 256 indianere.

Forhistorien

12

En af grundene til, at indianernes tilværelse er udsat for fare, er, at der er fundet olie i undergrunden under deres
jord. De store oliefirmaer har gang på
gang prøvet at ”lokke” indianerne til at
sælge deres jord, men de har afslået
gang på gang.
Der er reelt kun et område, oliegiganterne og tømmerfirmaer ikke kan
komme ind i, det er Verde Sumaco
området. Der er næsten ingen stammer tilbage, og dem der er tilbage,
kæmper for at overleve, kæmper for at
bevare deres kultur og retten til at jage
i deres område. Hvad skal de leve af,
hvis floderne er forurenet ihjel. Mange
steder smager fiskene allerede af benzin.
Mange indianere har snart ikke nogen
steder at flygte hen. Udenlandske selskaber åbner veje gennem den tætte
skov og kommer med køretøjer og
tunge maskiner. De skræmmer vildtet
væk og forurener floderne. Når der
laves veje ind i regnskovsområdet, følger andre efter og begynder at fælde
løs af skoven. Beregninger viser, at hvis
olieudvindingen forsætter med fuld
fart, vil olien være sluppet op om 1020 år. Så vil det være for sent at redde
regnskoven og indianerne.
Indtægterne fra olien vil være brugt
op, og kun den ødelagte natur vil være
tilbage. For indianerne i Amazon-området vil den udvikling betydet en katastrofe.
Her kommer Aalborg Zoo ind i billedet, for haven har sammensat et projekt, som skal komme indianerne, dyrene, floderne og indianernes kultur til
gode. Aalborg ZOO betaler et fast
Lokalbladet

beløb om året til
hjælp til skole, lægehjælp og tøj, og
samtidig prøver man at skabe hjælp til
selvhjælp.

Vores tur
Vi tog med fly fra Billund til Amsterdam og derfra videre med fly til Quito
- en tur på halvanden dag med ventetid. Der var mange folkeslag i flyet. Da
der var påske, skulle mange hjem til
familie i Ecuador. Fra Quito rejste vi
videre til Coca med et mindre fly.
Der var masser af politi og sikkerhedsfolk overalt i Quito, det var ret skræmmende at se. Vi snakkede med en sikkerhedsvagt, og deres motto var:
”Skyd først og spørg bagefter!”
Vores guide, Darwin, tog imod os i
Coca. Fra Coca skulle vi videre til
Lorreto, en forladt mineby. På vej til
vores bestemmelsessted, et lille pensionat, lå der fattige hytter ved kanten af
grusvejen. Det er indianere, fordrevet
fra deres landsbyer, fra junglen og fra
deres stammer. Syge og
forsømte så de ud. De
så lasede og modløse til
fra vejkanten, når vi
kørte forbi.
Vi var på pensionatet til
næste morgen. Her var
så mange smukke blomster, og vi så nogle små
aber i træerne. Om aftenen deltog vi i et møde
omkring projektet
Payamino.
Her deltog mange indianere, nogle var fine i

tøjet andre lasede, og en var så fuld, at
han faldt om. Han længtes nok efter
sin fortid i junglen.
Næste dags morgen kl. 5 var vi på tur i
junglen for at se på papegøjer. Vi
mødte en venlig befolkning i landsbyen, hvor vore biler holdt, men igen var
der forsømte, dårlige og fattige huse,
der lignede et hønsehus, men der
boede familier med mange børn der.
De gav os en velkomst, vi aldrig vil
glemme, for de gav os mad og drikke.
At vi ikke kunne lide deres mad var
noget helt andet, men høfligheden
gjorde, at vi smagte på den. De dansede for os, og vi så små børn på 6 år
komme gående med deres små
søskende på ryggen. Unge piger var
gravide, men de var så smukke alle
sammen. Pludselig åbnede himlen sine
sluser, og vi skyndte os ind i bilerne
igen. Deres øjne var så bedrøvede og
triste, da vi kørte. De ville gerne med i
et projekt som Payamino-indianerne,
erfarede vi senere.

Nu skulle vi videre ad Amazonfloden til
Payamino. Vi blev kørt ad mærkelige
veje gennem junglen til de kanoer,
som skulle sejle os op til indianerne. Vi
skulle have lidt mad inden, men så
åbnede himlen sine sluser igen, og vi
fik lov til at søge læ ved et hus, der lå
tæt ved floden. Der var så at sige intet
i huset. Det var primitivt, og det eneste
møbel i huset var en bænk op ad væggen, og man sov på gulvet i det lasede
tøj, man havde.
Vi gav kvinden 10 dollar (danske kroner: 50 kr.) som tak for husly og fik at
vide, at det var en månedsløn for dem.
Turen gik videre i kanoer. Darwin var
rorgænger, og en ung indianer dirigerede os igennem floden. Når vi gik på
grund, skulle vi ud at skubbe kanonen,
ikke uden frygt for anakondaer, giftige
fisk og krokodiller.
Vi sejlede fra den store Amazon-flod til
den mindre Payamino-flod, som ikke
var så dyb og bred, men utrolig smuk
med palmer og masser af grønt. Der
sad nogle fugle oppe i toppen af nogle
træer. Det var gribbe. De ventede på,
at vi skulle kæntre, tror jeg, de fulgte
os overalt ved floden. Vi sejlede rask af
sted, idet kanoerne havde motor på,
som var en gave fra Aalborg Zoo og
sponsorer. Det var en stor hjælp for
dem, sagde guiden.
Så kom vi endelig efter flere timer i
kano til Payamino, hvor vi modtaget af
hele stammen. De modtog os med
sang og tre piger, som var malet på
kroppen i smukke farver. De dansede
foran os, og vi fik deres lokale drik,
chicka, som velkomst. Vi skulle alle
drikke af samme krus, en kokosnødskal.
Det smagte ikke godt, føj, men af hensyn til gæstfriheden og som gæst tog
vi lidt.
Indianerne hilste alle på os efter rang,
først shamanerne (høvdingerne), derefter mændene, kvinder, drengene og til
sidst pigerne. Alle hilste venligt, men
jeg kom til at gøre en kæmpe fejl. Jeg
gav en kvinde et håndtryk, men det
blev hun helt ulykkelig over, for det er
kun mændene, man må trykke i hånden, mens kvinder kun får et lille strejf
med en pegefinger. Jeg sagde undskyld
og var helt ked af det, for jeg havde
fået at vide på forhånd, at jeg ikke
måtte give kvinderne hånden. Vi blev
indskrevet til at være borgere i landsbyen, hvor de boede i primitive huse
og var venlige over for os.
Vi skulle modtages i deres fælleshus,
som var sponsoreret af Aalborg Zoo.
Der blev vi modtaget med sang og
dans igen, og shamanen holdt tale og
takkede for al den hjælp, de havde fået
til hjælp af bevarelse af regnskoven. Vi

havde en del tøj
med, som blev vel
modtaget, det må
man sige. Derefter
ville de gerne vise os,
hvad de lavede af
håndværk, vi så
smukke smykker,
kurve som var lavet
af palmeblade, træskeer, kokosskåler
o.a.
Svend og jeg blev inviteret til at se,
hvordan de lavede deres lokale drik,
chicka, en drik fremstillet af maniok og
rødder, der koges og skrælles, og derefter bliver moset. Herefter tygger kvinderne og de ældste piger på massen
og spytter det tilbage i det store æltefad. Spyttet sættes sammen med en
svamp, der sætter gang i en proces,
som får mosen til at gære, så den efter
en uge bliver alkoholisk. Flodvand tilsættes. Alle drikker masser af chicka
hver dag. (Bare ikke mig - føj)

også at dyrke kaffe, som de sælger til
markedet i Coca, men høsten slog fejl
sidste år pga. tørke. Mændene går på
jagt eller fiskeri. Børnene har langt at
gå til skole, tre timer til og fra igennem
junglen og floder med bare fødder,
udsat for slanger, krokodiller og mange
andre farer. Aalborg Zoo er sponsor for
skolen, der i dag har tre lærere ansat.
Indianernes hverdag er en kamp for
livet og en kamp for regnskoven, en
kamp for den daglige mad og en kamp
for at bevare deres kultur. Indianerne
har deres eget sprog, quichua, som
vores guide oversatte til engelsk.
Indianernes overtro siger, at har man
dyrenes sjæl med sig, er der kød på
bordet om aftenen: Vildsvin, abe, tapir
eller papegøje. Ja, oplevelsen var stor
for os og vi har mange gode minder
med hjem.

Kvinderne vaskede tøj ved floden, floden blev brugt til alle deres fornødenheder såsom bad, vand til madlavning,
til alt. Luftfugtigheden er meget høj
dernede, og tøjet har svært ved at
tørre især i regntiden, hvor vi var der.
Fugtigheden betød også, at alt vores
tøj i tasker og kufferter var våde, selvom de var holdt lukkede.
Jeg så ingen gamle i stammen og
spurgte via en guide, hvor er de gamle
var henne.
”De er længere oppe ad
floden. De
passer hinanden og hjælper hinanden,” lød svaret.

Og kampen går videre for bevarelsen
af regnskoven, og som en shaman
sagde til os: ”Det er vores pligt at forsvare vores floder, vores jungle og de
dyr, der bor i den, at forsvare vores ret
til at blive, så vi forsat kan høre alt liv
om os.”
Det er her, vores smerte ligger og
vores glæde.
Payamino Project - www.payaminoproject.org.uk
Hanne Grethe Mortensen
Svend Guldhammer

Indianerne
dyrker selv
deres mad
såsom bananer, kakao,
maniok, ananas og majs.
De prøver
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Skolens 50-års jubilæum

Den 12. april om eftermiddagen
blev skolens 50 års jubilæum fejret
med et åbent hus arrangement på
skolen.
Der var et utroligt flot fremmøde.
Lige før vi alle fortsatte ned i Hallen
til festen her skønnede vi, at der
var et sted i mellem 4 og 5 hundrede mennesker forsamletpå skolen.
Festen i Hallen, hvor der deltog ca.
700, blev en mindeværdig aften.
Der gik flere dage inden vi fik normale stemmer igen.
Som der blev snakket!!
Det var meget svært for skoleinspektør Ebbe Dissing at få holdt
den officielle velkomsttale, hvor
han bl.a. kunne fortælle, at skolen i
de 50 år kun har haft 4 førstelærere/skoleinspektører, nemlig lærer
Christensen, Valdemar Friismose,

Jens Skibsted og Ebbe selv.
Vi var glade for, at Hanne og
Valdemar Friismose deltog i festen
ligesom en del af de tidligere
ansatte på skolen.
Alle morede sig, luften summede af
gamle anekdoter fra 50 års skolegang på skolen.
Vi vil fra skolens side gerne takke
for det store fremmøde både til
åbent hus arrangementet om eftermiddagen og selve jubilæumsfesten den 12. april i Østsidehallen.
Vi er meget glade for og tilfredse
med forløbet og vi fik os en meget
stor oplevelse.
Det er mit håb, at man på alle
årgangene har fået gang i planlægningen af evt. nye træf, hvor man

De “gamle” årgange

så kan dele nogle af de mange
indtryk fra festen og eventuelt få
dem med, der desværre ikke nåede
at få billet til den officielle fest.
Som man kan se på billederne blev
der naturligvis også holdt et jubilæumsarrangment for vores nuværende elever. Dette fandt sted på
den rigtige jubilæumsdag den 15.
april.
Alle ansatte var ”udklædt” som for
ca. 50 år siden. Der blev holdt
gammeldags skole med meget
streng disciplin og så sluttet af
med pølser og sodavand.
I skolefritidsordningen blev jubilæet om eftermiddagen fejret med en
kæmpe kagemand.
Ove Dam
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7a årgang 1982

7. årgang 1990: Bolette Steenberg, Trine Sanderhoff,
Mette Koch og Rikke Frederiksen

Jubilæumsmorgensamling
Skolen
længe leve,
hurra,
hurra,
hurra
og så det
lange!
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Øster Brønderslev-kolonien
Hvorfor flytte fra Øster Brønderslev til Brønderslev,
og hvordan er det gået for nogle, der har prøvet det?
Mange folk fra Øster Brønderslev
og nærmeste opland er flyttet til
Brønderslev, når de syntes alderen
var til det.
I lejlighederne i de nye ejendomme
på hjørnet af Tygelsgade og Algade
lige ved Torvet i Brønderslev bor
der bl.a. 7 beboere med rødder i
Øster Brønderslev, og her har Øster
Brønderslev Sparekasses afdeling
også til huse, og bortset fra en
enkelt beboer er de alle kunder i
Sparekassen. Bebyggelsen kan derfor godt kaldes i Øster Brønderslevkolonien.
For at finde ud af hvorfor, samt
hvordan det kan gå, satte
Lokalbladet beboerne stævne i
Brønderslev Sparekasse, der passer
naturligt ind i placeringen sammen
med kolonien.

Beboerne, der er flyttet ind for
mellem 1 måned og ca. 2 år siden,
er:
Inger og Åge Træholt:
Drev indtil for ca. 20 år siden landbrug på Vestergård i Øster
Linderup. Flyttede først i hus i
nordbyen, inden de flyttede i lejlighed i kolonien.
Karla og Jens Andersen:
Flyttede i 1991 fra huset på
Kastanievej i Øster Brønderslev til
andelsbolig i nordbyen, senere til
et andet sted i Brønderslev, for nu
at bo i lejlighed i kolonien.
Sinna og Knud Thomsen:
Drev indtil for 8 år siden landbrug
på Poppelvej. Flyttede først i hus i
nordbyen, inden de flyttede i lejlighed i kolonien.

Siddende fra venstre: Inger Træholt, Karla Andersen, Jens Andersen og Niels Peter Pedersen
Stående fra venstre: Åge Træholt, Knud Thomsen og Sinna Thomsen
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Niels Peter Pedersen:
Drev landbrug på Poldervej, indtil
han i år flyttede i lejlighed i kolonien.
Mens de boede i Øster Brønderslev
og omegn, kendte de hinanden og
kom sammen med hinanden på
forskellige måder og i forskellige
sammenhænge. Det er fortsat i
den periode, hvor de er flyttet
rundt, og nu, hvor de helt tilfældigt er endt med at bo tæt på hinanden, fortsætter de med at se
hinanden og deltager måske endda
i nogle af de samme ting som
f.eks. Hyggeklubbens møder i ØBIs
klubhus.

Derfor flyttede de
Der kommer et tidspunkt, hvor det
bliver for besværligt at passe store
huse og haver, og så er det med at
flytte, mens vi selv kan vælge, som
der blev sagt.
En anden grund til at flytte kan
være landbrugets udvikling, hvor
den økonomiske situation kræver
stadig større enheder, og hvis man
ikke har lyst og energi til at følge
den udvikling, er der ikke andet at
gøre end at sælge gården til nogle,
der vil udvide. Sådan har det været
for Inger og Aage samt Sinna og
Knud, og den udvikling bekymrer
alle, der var med i snakken. Det
kan ende med mange tomme stuehuse og avlsbygninger, når de få
storbønder koncentrerer jorden på
færre hænder.

Sådan gik det
Alle siger, de er godt tilfredse med
at have taget beslutningen om at
flytte, og at de nyder det. Alle har
travlt med at være sociale og aktive
med mange gæster og megen
gåen i byen samt deltagelse i forskellige aktiviteter, så tiden er
aldrig lang – og så er der jo også
fjernsynet, der skal passes. Vi har
det, vi kan overkomme, som Åge
sagde det.
Lejlighederne er rigtigt gode med
ca. 100-120 m2 og gode altaner
samt elevator i huset. De ligger
centralt i forhold til alt muligt: indkøb, transport og aktiviteter, og

selv hvis vi havde villet blive boende i Øster Brønderslev, så er der jo
ikke sådan nogle gode lejligheder
der. Så skulle det enten være i
andelsboliger i noget gammelt
noget, som f.eks. pensionistboligerne på Sankelmarksvej. De er små,
og det er upraktisk med fælles indgang.

Når de kommer til byen, kigger de
alle også ofte forbi deres gamle
steder, og det er da med blandende følelser. De steder, hvor der er
sket en udvikling med huset, og
hvor det bliver holdt ved lige og
bygget om, er det godt at se, men
hvis noget forfalder og ikke bliver
passet, er det træls.

Meget er blevet nemmere efter
flytningen til Øster Brønderslevkolonien, og der er også blevet
tænkt langsigtet, for når man ikke
længere kan køre, så er det praktisk
at bo tæt på centrum og det hele
her.

Alle så tilbage på tiden i Øster
Brønderslev som en god tid, men
alligevel har ingen af dem savnet
skiftet til noget andet, der passer til
den periode i livet. Det eneste, alle
savnede ved at bo i lejlighederne,
var muligheden for om sommeren
at gå ud og plukke en buket blomster, at grave nogle nye kartofler
op eller plukke frugter og bær,
men så må de køre en tur til Øster
Brønderslev eller andre steder for
at besøge folk med haver, og så
levende og livlige pensionister vil
helt sikkert være velkommen!

Flere sagde også, at hvis de var
blevet boende i Øster Brønderslev,
ville de ikke have kendt ret mange
længere. Sådan var det jo ikke tidligere, hvor de kendte alle folkene i
alle husene. Dels er byen blevet
større, og dels er det svært at følge
med i hvem, der bor hvor, når der
f.eks. ikke længere er børn i familien.

Per Drustrup Larsen

Karla og Jens’ drenge bor stadig i
Øster Brønderslev, og der bliver de
jo nok, som Karla siger. Hende og
Jens kommer tit til Øster
Brønderslev, hvor de bl.a. handler
hos sønnen i SPAR. De andre kommer også jævnligt til byen, og så er
de da også inde i butikken, hvor de
møder folk. De roste også butikken
meget og sagde, at byen kunne
være glad for, at der var så god en
butik, og det har de helt ret i.

En historie fra dagligdagen
Sinna, Knud og Niels Peter var endda naboer med kun lidt jord og Poldervej mellem sig, men nu er de blevet
tættere naboer, for lejlighederne ligger lige op ad hinanden. Derfor ser de mere til hinanden end tidligere, og
det er hyggeligt. Kun én gang har Niels Peter grinet af at få besøg af Knud, og det var, da han kom med en
pande og ville låne Niels Peters komfur til at brase nogle kartofler. Knud kunne ikke få det nye komfur til at
virke, men det viste sig, at Sinna bare have børnesikret det, og Knud var så sulten, at der ikke var tid til at læse
brugsanvisningen, men var nødt til at gå i byen for at få lavet sin frokost. Det var ikke gået da de boede på
Polderne, for dengang var der for langt imellem dem.
Lokalbladet
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Nyt fra Hallund-Hollensted Borgerforening
Foråret er kommet til Hallund Hollensted. Nu har ”vinteren” sluppet sit tag, og vi går et hektisk
forår og sommer i møde.
Ved generalforsamlingen kom der
flere gode ideer, som bestyrelsen
vil se nærmere på. Blandt andet en
ide om, at vi hver især skulle give
en rododendron til anlægget og
nye blomster til Doktorpladsen i de
nuværende blomsterkrukker. Den
ide kan jeg kun opfordre alle til at
støtte.
Borgerforeningen har fået lavet et
projekt og et tilbud over anlægget.
Projektet er fantastisk flot og
meget spændende, men det kræver økonomi, derfor har vi nu søgt
om støtte i forskellige fonde og
ikke mindst i Lokal Aktions-gruppe
Brønderslev. Dette er en længere
proces, som vil løbe over to år. Om
vi får skrabet penge sammen, må
tiden jo vise, arbejdet må derfor
vente, til økonomien kommer på
plads, hvilket er mit store håb. Er
der nogen, som ønsker en privat
donering, vil dette også være
muligt. Pengene vil selvfølgelig
blive returneret, hvis vi ikke får det
til at hænge sammen.
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Søndag, den 13. april havde vi
store affaldsdag, hvor ca. 20 voksne og en halv snes børn og unge
mennesker mødtes ved klubhuset
på Søndersig til morgenkaffe og
rundstykker. Morgenkaffen var
sponsoreret at Hallund Ny Auto
v/Johnny Nielsen.
Inden da var affaldssække og trafikveste hentet ved biblioteket i
Brønderslev, hvor folk fra Danmarks
Naturfredningsforening stod for
udleveringen.
Vejret var frisk, og med godt
humør vi begav os alle ud på de
forskellige indfaldsveje for at rydde
op efter ubetænksomme bilister.
Selvfølgelig er der også andet
affald, der desværre blæser rundt i
naturen fra de omkringliggende
ejendomme, men heldigvis blev
det indsamlede resultatet ikke nær
så stort som sidste år, så det må
siges, at folk er blevet lidt mere
betænksomme. Dagen sluttede
med øl og vand, som Teknisk
Lokalbladet

Forvaltning havde sponsoreret.
Doktorpladsen har fået en ordentlig omgang rengøring med højtryksrenser, hakke og rive. Når vejret arter sig, skal gelænder og hus
males.
Flagstangen er nu rejst på
Doktorpladsen. Vimpelen vajer fint,
og flag er indkøbt. Det vil blive
hejst på de officielle flagdage.
Borgerforeningen har modtaget tilskud fra Landsbyrådet til anskaffelse af nye flagstænger til vores flagallé, og dette indkøb er straks sat
i værk.
Søndag, den 1. juni er der arrangeret tur til Livø. Vi tager færgen kl.
10.00, spiser frokost og får kaffe
m/kringle på kroen samt en guidet
tur på en time. Alt dette er med i
prisen på kr. 175,00.
Borgerforening har den store
glæde, at pensionistforeningen
tager med på denne tur.
Sankt Hans aften vil atter være en
begivenhed, der vil blive afholdt.
Båltalen i år vil blive holdt af vores
lokale byrådsmedlem Kim Toft.
Arrangementet vil foregå på
samme måde som hidtil, og jeg
formoder, at gammelt haveaffald
m. m vil kunne bidrage til Sankt
Hansbålet.
De lyse morgener har nu fået mine
kære naboer (dyrehegnet) til at
sige godmorgen, på helt og efter
deres egen metode. Normalt siger
man, at er det hanen, der står op
med solen, men i Hallund er det
påfuglen. Om morgenen føler man
sig midt ude i den indiske jungle,
om ikke andet så i drømmene.
Desværre er det ikke altid, vi når at
få programmerne med i Lokalbladet inden deadline eller så betids,
at man modtager bladet lige efter
et arrangement er afholdt. Dette
vil vi tilstræbe at gøre bedre, men
indtil da vil jeg anbefale, at man
holder øje med vores hjemmeside,
som løbende bliver ført ”up to
date” med alle de vigtige informationer, man kan ønske sig.
www.hallundhollensted.dk.

I løbet af efteråret vil kaptajnløjtnant Tommy Petersen fra Flådestation Frederikshavn fortælle om sine
oplevelser i Nordøstgrønland med
slædepatruljen SIRIUS. Alle er velkomne til dette meget levende og
spændende foredrag med flotte
billeder af den vidunderlige natur.
Dette vil blive annonceret senere.
Lars Bredo
Hallund Hollensted
Borgerforening

Buslommen i
Hallund
Hallunds nye buslomme har nu
været i brug i nogle måneder og
det fungerer nogenlunde – der
er nemlig stadig nogle chauffører, der ikke kører ind i buslommen, men holder ud for busskuret, som ikke er blevet flyttet. I
Nordjyske har jeg læst, at busskuret skulle flyttes vestpå ifølge
politiet, men det er ikke sket
endnu. Jeg tog kontakt til trafikselskabet og fortalte dem om
problemet, og de ville lade det
gå videre, men den bedste
måde ville måske være, at de,
der bruger busserne, siger det til
chaufføren, når de ikke kører ind
og holder i buslommen.

Bredbånd
påbegyndt i
Hallund
Bredbånd Nord er nu i fuld
gang med at grave deres materialer ned, og det går hurtigt –
de tager fliser op, graver en
rende, lægger ting på plads,
dækker til og fliserne på plads,
og det sker forskellige steder i
byen. Det ligner Planløse
Tidende, men de har styr på
det, og det går hurtigt.

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Miniprædiken til Palmesøndag
Holdt ved mini-konfirmandernes afslutning i Ø. Brønderslev Kirke den 16. 03. 2008.
Palmesøndag har sit navn fra den scene, vi hørte i det, jeg læste fra evangeliet lige før. Nemlig Jesu indtog i
Jerusalem. Et i vore øjne besynderligt indtog på et æsel, altså et arbejdsdyr, med tilhørende føl. Men alligevel læser
folkene ved byporten, hvor han rider ind i byen. De læser koden, kender den gamle profeti om, at det just er på
den måde Messias, Guds salvede, Israels konge, skal komme til sin hovedstad. Når han engang kommer.
Og nu er han der så. Siddende på sit æsel. Og jublen vil ingen ende tage. Folk breder deres kapper ud under
dyrets klove, og de river bladene af de palmer, der står langs vejen og bruger dem som flag og bannere, der vejer
langs indtogsruten, og det gamle råb gjalder gennem luften: ”Se, Jerusalem, din konge kommer til dig, ridende på
et æsel og et trækdyrs føl”. Hosianna, hosianna. Eller hurra, hurra, som vi ville råbe.
Der er ingen ende på begejstringen og feststemningen, og så ender det alligevel helt anderledes. Bare fem dage
efter, da Jesus står anklaget af landets mægtige, for at håne Gud og anstifte oprør i landet, da forlader alle de
begejstrede ham. Hvor de søndag råbte ”hosianna, du Davids søn”, da råber de nu ”giv os Barabas fri”, og ”korsfæst ham, korsfæst ham”. Begejstringen slår over i en skammelig blodtørst og iver efter at behage dem, der har
magten.
For sådan er det med folkemasser. Den ene dag råber de hurra, den næste ”korsfæst ham”. Man løber efter de
mest højtråbende, eller dem, der vifter med pengesedlerne, og tro og loyalitet eller bare almindelig anstændighed
bliver en by i Rusland. En vare der altid er til salg. Sådan som vi ser det på Langfredag, denne frygtelige dag, præget af dødens sejr, usselhedens sejr.
Og så døde Jesus på sit kors, alene og forladt, selv af Peter og de andre disciple, der ellers havde lovet at stå ved
hans side, koste hvad det ville. De dræbte ham, dræbte Guds søn, dræbte troen, i menneskers følgagtighed og
svaghed og angst for eget skind. Og havde Gud vendt os ryggen den dag i sin vrede, så ville ingen vel have kunnet fortænke ham deri.
Men det gjorde Gud ikke. På den tredje dag, søndag morgen, påskemorgen, oprejste han den døde Jesus af graven, oprejste sin søn, sit ord, sin kærlighed, besejrede døden, skabte nyt af det fortabte, for i den opstandne Jesus
at give os det alt sammen. Give os Jesu liv, Jesu ord, Jesu kærlighed, selv til de uværdige, til os.
Alt det Jesus på sit jordelivs sidste aften byggede ind i lidt brød og lidt vin, så vi fra da af kan få det, kan få del i
hans sejr over ondskab og usselhed og død, hver gang vi samles om hans bord og ord, og griber hans gaver, ja
indtager dem, optager dem i os, bliver eet med dem, og med Ham og med Gud, vor fader som er i himlenes himmel, får del i påskemorgens sejr over døden, i den himmelske kærlighed, som intet kan besejre.
Sådan endte den vej, der begyndte Palmesøndag ved Jerusalems byport. Vejen, i Jesu følge, som vi ved dåben blev
sat ind i, den vej som ender eet og kun eet sted – når vi blot følger den livet igennem. Ender i påskemorgen, i det
evige liv, i Guds favn.
Amen.
/SGR.

Minikonfirmander sæson 2007-2008
I december startede en flok glade, dygtige børn til minikonfirmand. Det var december, så vi snakkede om jul og
hørte om Jesu fødsel. Børnene fortalte mig en hel masse, for de arbejdede også med julen i skolen. Vi arbejdede
flittigt, men fik også tid til at hygge os med hjemmebagt kage og forskellige lege. Hver gang var det spændende,
hvilken kage vi nu skulle have…
Efter jul prøvede vi at følge i Jesus´ fodspor og se, hvornår man næste gang hørte om ham i Bibelen. Vi snakkede
om, at evangelium betyder ”det gode budskab”. De minikonfirmander, der havde lyst, fik lov til selv at fortælle et
godt budskab fra prædikestolen. Det var en anderledes oplevelse for mange. Nogle piger prøvede at være flere,
der skulle sige noget samtidig, hvilket lod til at være sjovt, men budskabet var svært at høre!!!
Fortsættes på side 21 19
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Konfirmations-forberedelsen
2008/09
Der vil blive givet meddelelse
om, hvornår konfirmationsforberedelsen starter i august ved
annoncering i begyndelsen af
august. Forberedelsen forventes
varetaget af vikarer indtil videre.

Smånyt
Ferieafvikling

Menighedsrådsvalg 2008

Konfirmationer 2011

Sognepræsten afholder i år ferie
fra fredag den 15. august til og
med torsdag den 18. september.
Det skyldes at al restferie,
optjent i 2007, skal afvikles
inden hans afgang 1. november.
Embedets kontor og telefon passes i den periode af sognepræst
Ole Skov Thomsen, Klokkerholm
(evt. med hjælp af kolleger). Han
træffes på tlf. nr.: 9828 4056.

2008 er valgår, hvor de gamle
menighedsråd skal erstattes af
nye. Den officielle valgdato er
11. nov. Forinden holdes opstillings- og orienteringsmøder i alle
sogne, hvor der vil blive givet en
redegørelse for det kirkelige
arbejde, fremtidsplanerne og en
eller flere lister søges udarbejdet.
Se datoer for afholdelsen her i
sognene på side 22.

Flere har ringet og spurgt til
konfirmationsdatoer i 2011, hvor
Påsken falder sammen med den
sædvanlige konfirmationsdag.
De to menighedsråd har derfor
besluttet, at konfirmationerne i
2011 flyttes, således at Hallund
starter søndag den 1.maj og Ø.
Brønderslev følger søndagen
efter, den 8.maj.

Litteraturkredsen
Starter sæsonen onsdag den 24.
september hos Niels Uffe Dahl,
Buurholtvej 20. Der læses til 1.
gang: Alaa al-Aswany,
”Yakobians hus”, Kbh. 2007.

Telt-gudstjeneste i Hallund
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I forbindelse med byfesten i
Hallund den anden weekend i
august holdes der i år teltgudstjeneste på festpladsen den 10.
august kl. 10.15. Her vil der lyde
andre instrumenter til salmerne
end det vanlige, men som ellers
er det sognepræsten, der prædiker. Det bliver en lidt anderledes
gudstjeneste med forhåbentlig
god tilslutning. Hvem ved,
måske kunne det gå hen og
blive en tradition med tiden.
Kirkenyt

Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:
Stig G. Rasmussen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: SGRA@km.dk
Organist, begge sogne:
Inger M. Hansen, Svendsgade 2, 2. sal th., 9000 Aalborg,
tlf. 3511 2361.
Kirkesanger, begge sogne:
Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1169.
Graver, Ø. Brønderslev:
Charlotte Kristiansen, Byvasen 11, Thise, tlf. 3057 1276.
Graver, Hallund:
Nikolaj Bjørn Hansen, Tjørnevej 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9883 5375
Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev:
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Kirkeværge, Ø. Brønderslev:
Benny Simonsen, Sundeved 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1036.
Formand for menighedsrådet, Hallund:
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Kirkeværge, Hallund:
Lis Jørgensen, Kjølskevej 11, Hallund, tlf. 9883 5330.

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Fortsat fra side 19
Hver gang var vi ovre i Ø. Brønderslev Kirke, hvor børnene på
skift tændte de store stearinlys.
Vi sang et par salmer, (”Vær velkommen” var et stort hit…), og
hørte hver gang en lille fortælling, hvor Jesus var med. Til sidst
bad vi Fader Vor. Vi har også
snakket om, hvad de mærkelige
ord betyder.
Et af sæsonens højdepunkter var,
da vi var på tur til Hallund Kirke.
Vi blev kørt til Hallund i en stor
bus, hvor der var en rar stemning på selve køreturen. Alle
børn stillede nogle gode spørgsmål om kirken, da der var tydelige forskelle imellem Hallund og
Ø. Brønderslev Kirke. Stig svarede beredvilligt på alle spørgsmål
og gav os en masse spændende
oplysninger om Hallund Kirke.
Som afslutning var Stig og de
fleste af børnene oppe i tårnet
for at se ud over byen.
Spændende var det også den
dag, orglet var i centrum, hvor
det var tilladt at forsøge sig som
organist. Her blev også øvet på
de salmer, der skulle synges.

Palmesøndag var den store dag, hvor der var afslutning. Her sang minikonfirmanderne smukt, ”Han har den hele vide verden” og sagde Fader
Vor højt og tydeligt. Trine og Mie klarede også flot indgangs- og udgangsbøn.
Det har været en fornøjelse for mig at have været sammen med nogle
meget interesserede og super søde minikonfirmander 12 tirsdage her i
vinter.
Lene Hansen

Gudstjenester

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE
15.06.
22.06.
29.06.
06.07.
13.07.
20.07.
27.07.
03.08.
10.08.
17.08.
24.08.
31.08.
07.09.
14.09.
21.09.

09.00
10.15
09.00
10.15
ingen
10.15
ingen
10.15
09.00
09.00
10.15
ingen
19.30
09.00
10.15

(Ole Skov Thomsen)
(Ole Skov Thomsen)
(Kirsten Pallesen)
(Ole Skov Thomsen)

HALLUND KIRKE
10.15
ingen
10.15
ingen
09.00
09.00
10.30
ingen
10.15
ingen
ingen
09.00
ingen
ingen
09.00

(Ole Skov Thomsen)
(Bemærk)
(Teltgudstjeneste)

(Ole Skov Thomsen)

Hvor intet andet er angivet, har sognepræsten gudstjenesten.
HUSK: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012.
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Præsteskifte på vej
Menighedsrådenes meddelelse
Vores sognepræst, Stig G. Rasmussen, har efter ansøgning fået bevilliget afsked af biskoppen fra udgangen af
oktober måned 2008. Aalborg Stift har endvidere givet dispensation fra tjenesteboligpligten med virkning fra 1.
juni.
Biskoppen er den formelle ansøger efter en ny præst. Stillingen vil blive opslået i uge 36. Biskoppen har meddelt
os en forventet ansættelse pr. 1. december 2008.
Sognepræsten holder afskedsgudstjeneste i begge kirker søndag, den 26. oktober. Efterfølgende vil menighedsrådene byde på frokost på Hallund Kro. Nærmere om dette i næste Lokalblad.
Præstens træffetid: Hver tirsdag og torsdag på kontoret i præstegården 10-16.30, samt en time efter gudstjenester og kirkelige handlinger og i øvrigt efter aftale. Telefontid bliver alle hverdage til kl.18, undtagen mandag
samt søndag efter 13. Da kan der indtales besked på telefonsvareren. Telefonnummeret er præstegårdens sædvanlige: 9881 1025.
Udtalelse fra sognepræsten
Siden det blev kendt, at Birthe og jeg flytter, og jeg siden afgår som sognepræst sidst på året, har flere udtrykt
deres beklagelse, mens andre har sagt, at de godt forstår min beslutning. Tit med den tilføjelse, at de nu nok
synes, der skulle være ”mange gode år i dig endnu”.
Nu findes der jo i den situation forskellige, ret fortærskede talemåder, som jeg skal spare Jer for. Jeg vil kun pege
på to ting. For det første de krav om at have stadig flere bolde i luften, som i disse år sætter sig igennem på alle
typer af arbejdspladser, offentlige såvel som private, og som ikke bliver lettere at honorere med årene. Dertil
kommer for det andet - som en forstærkende faktor - at forholdene for det seriøse, kirkelige arbejde synes stadig
tungere i et samfund, hvor det folkelige og det kristelige efterhånden lever stadig mere adskilt, en udvikling der
kun vil styrkes af, at religion nu skal uddrives helt af det offentlige rum og do. samtale, ifølge flere toppolitikere.
Den situation kan man så drage forskellige konklusioner af, og den diskussion vil sikkert kun intensiveres de kommende år. I hvert fald har jeg altså fundet, at alt taget i betragtning, så er tiden nu inde til at lade andre og
yngre kræfter komme til og vise, hvad de kan stille op og komme igennem med. Vi håber så, at der - når stillingen engang bliver slået op - vil komme tilpas mange ansøgere, så menighedsrådene får noget at vælge imellem,
selvom udbuddet nu for alvor begynder at stramme til.
Naturligvis knytter der sig også en god portion vemod til en beslutning som denne. Det er trods alt en fase i mit
og familiens liv på over et kvart århundrede, der afsluttes til november, en periode der rummer mange minder
og billeder af venlige ansigter af såvel levende som af mange, der nu er døde. Både her fra sognene og fra årene
i Salling. Men vemodet opvejes dog af forvisningen om, at denne afgørelse er den bedste for alle parter, og giver
os alle mulighed for at se fremad mod nye opgaver og boller på suppen, både for Jer der bliver, og for os, der
drager bort.
Men der er dog stadig arbejde, der skal gøres, og det er jeg selvfølgelig indstillet på at gøre færdigt. Og ser så
frem til afrundingen af min præstetid, som I vil kunne læse mere om i næste nummer af ”Kirkenyt”.

Arrangementer
Søndag den 10.08. Teltgudstjeneste på festpladsen i forbindelse med byfesten kl.10.15.
Torsdag den 14.08. Ordinært menighedsrådsmøde Ø. Brønderslev sogn, konfirmandstuen kl.19.00.
Tirsdag den 26.08. Ordinært menighedsrådsmøde for Hallund sogn, Zinkvej 5, kl. 19.00
Torsdag den 04.09. Opstillings- og orienteringsmøde for Hallund sogn på Hallund kro kl. 19.00.
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Torsdag den 11.09. Opstillings- og orienteringsmøde for Ø. Brønderslev sogn, konfirmandstuen kl. 19.00
Kirkenyt

Nyt fra Hallund-Hollensted
Hallund-Hollensted Borgerforening er blevet husejer
Den 1. marts lukkede Hollensted Frysehus. Det har kørt på andelsbasis siden 1951, hvor en del Hollensted-borgere gik
sammen og fik det oprettet. Grunden, som huset ligger på, blev skænket af gårdejer Marinus Jørgensen, og huset blev
bygget i hans baghave. Kompressor og kølervæske i huset er blevet fjernet af et kølefirma, og huset er skænket til
Hallund-Hollensted Borgerforening– nu mangler fryseboksene at komme væk.
Huset er 3 x 8 meter og er velegnet til at opbevare foreningens flagstænger og de 2 store grill. (ifølge Nudansk ordbog
kan det hedde griller i flertal, også når det drejer sig om en madlavningsgrill, men det lyder forkert!) Dette har Hallund
Kro været så venlige at give plads til i kroens pakhus. Kurt Thomsen har indtil videre nøglen til huset.

Gang i onsdagsmotionisterne i Hallund
Gymnastikdamerne har haft afslutning på sæsonen og har straks fundet traveskoene frem og er gået i gang med en
anden aktivitet, nemlig de populære traveture i Hallund og omegn.
De mødes onsdag klokken 18.30 på ”Doktorpladsen”, og så går de ca. 1 time på forskellige ruter. Alle er velkomne,
mænd, kvinder, unge og gamle, folk med børn – alle kan deltage.
Den første onsdag i måneden går turen til et smukt sted i omegnen – denne aften køres i bil til bestemmelsesstedet – og
så starter turen. Der afsluttes med medbragt mad og kaffe eller øl og vand – alt efter lyst og behov.
Den første tur ud af byen har allerede fundet sted – vi kørte til ”Oasen” i Ørum, hvor 10 friske deltagere gik en lille times
tur i det pragtfulde vejr. Der er afmærkede stier, dem blandede vi lidt og fik en god tur ud af det. 2. halvleg blev rigtig
hyggelig, hvor snakken gik over den medbragte mad, kaffe og lidt ekstra væske.
Onsdagsmotionisterne håber på godt fremmøde – er du ny her i byen, er det en god måde at lære ny mennesker at
kende. Hvis du har spørgsmål, kan oplysninger fås hos Lis Jørgensen, telefon 9883 5330.
Find nu traveskoene frem – velkommen til alle.

Motorcykel – kaffemøde på Hallund Kro
Når du læser dette, har det første kaffemøde allerede fundet sted, da sæsonen er fra maj til september. Kroen har åbent
den 3. søndag i måneden fra klokken 14 til 17 for motorcyklister, og kroen er kendt viden om for deres gode og store
kaffebord. Der er tradition for et stort fremmøde, hvor der ofte er flere end 100 motorcyklister samlet – mange har aftalt
at køre sammen og få en længere tur ud af det. Så bliver der sparket dæk, nye motorcykler skal beundres, og der bliver
udvekslet erfaringer. Kroen understreger, at alle (også uden motorcykel) er velkomne.
Kaffemøderne er på følgende datoer: 15. juni, 20. juli, 17. august og 21. september.

Nyt fra B 70 i Hallund
Fodboldsæsonen er i fuld gang, og B70 har fået 35 aktive fodboldspillere, som er fordelt på serie 5 og serie 6. Martin
Duncker er træner for begge hold, og Jesper Hostrup er holdleder for serie 6. Der trænes fortsat tirsdag og torsdag, og
der spilles kampe lørdag eller søndag.
Sæsonen startede 13. april, hvor serie 6 spillede den første hjemmebanekamp iført nye spillerdragter, som JRK-service har
sponsoreret sammen med udebanedragter. Intersport har sponsoreret kampbolde til begge hold, og Hallund Sparekasse
spytter også flittigt i bøssen. Klubben har forsøgt at starte fodbold for børn, men det lykkedes desværre ikke at få nok.
Som noget nyt er der ved at blive opbygget en internetside til klubben, som bliver et link til borgerforeningens hjemmeside. Det er Allan Munkholm, der er tilflytter og interesserer sig meget for IT, der har tilbudt sin assistance.
Sommerfesten bliver afholdt i uge 32 fra den 7. til 9. august, og som sædvanligt efterlyses frivillige hjælpere for at få
sommerfesten til at køre. Formand Brian Christensen hører gerne og snarest fra eventuelle hjælpere. Opgaverne består i
hjælp til opsætning og nedtagning af teltet og ellers hjælp til de forskellige aktiviteter, barvagter og meget mere.
Programmet, som endnu ikke er færdigt, men som bliver husstandsomdelt, kommer til at indeholde fællesspisning, lotteri, underholdning, fodboldturnering over 2 dage, børnediskotek, havetraktortræk og trailermarked. Desuden kommer
hjemmeværnet og viser nogle ting. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen fra den 7. til 9. august til støtte for B 70’s
sommerfest og foreningens videre arbejde både for byen og hele området.

Sankt Hansfest i Hallund
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Hallund-Hollensted Borgerforening og Boldklubben B70 er gået sammen om at arrangere Sankt Hansfest efter nogle års
pause på grund af faldende tilslutning, men adskillige borgere har efterlyst arrangementet, så nu prøver de igen, da en af
deres fornemste opgaver er at lytte til borgerne og deres ønsker.
Vi mødes mandag den 23. juni kl. 18.30 i klubhuset på Søndersig, hvor grillene står klare til jeres medbragte kød.
Foreningerne sørger for salat, kartoffelsalat og brød, der koster 20 kr. pr. person. Øl, vand og vin købes på stedet til sædvanlige, venlige priser.
Efter spisningen tændes bålet med fakler, som børnene samlet går med, der synges midsommervise, og båltaler er vores
lokale politiker, Kim Toft. Derefter er der kaffe, sodavand til børnene og kage for 20 kr. pr. person i Klubhuset.
Foreningerne håber på godt vejr og på at se mange af områdets borgere, så det igen kan blive en tradition at fejre Sankt
Hans i Hallund – på bålgensyn.
Lokalbladet

GadeVelkommen til
Sølvgade 61
Helle Pedersen, 46 år, har købt Sølvgade 61. Sidst har hun boet i
Aalborg Øst, men er oprindeligt fra Vestbjerg. Hun har også boet i
Brønderslev, fra hun var 9 år og til sit 18. år. Hun gik på Søndergades
Skole og tog senere handelseksamen i Hjørring. Uddannelsen blev ikke
brugt, da det var svært at få en læreplads i 70’erne. I de næste 15 år
havde Helle forskellige ufaglærte jobs, der resulterede i en dårlig ryg.
Hun uddannede sig derefter til teknisk assistent på Pedershåb i
Brønderslev, hvor hun var et halvt år, men læste så videre til maskintekniker. Hun var ansat på Pumac i 5 år – et sted, hvor man er med hele
vejen igennem med start, aftaler, tegninger og til det færdige produkt.
Et spændende job med udfordringer og ansvar – et typisk mandejob,
men der er så småt ved at komme flere kvinder til.
Ikke desto mindre forlod hun jobbet i 2005 for at blive rengøringsassistent i de næste 2 år, hvorefter hun igen vendte tilbage til faget på Aalborg Industries, som producerer marinekedler i det meste af verdenen, blandt andet Hongkong, Korea, USA og Vietnam.
Et arbejde med stort arbejdspres og ansvar, som mange ikke magter, men gode kolleger, der også er gamle studiekammerater, betyder meget for samarbejdet, og Helle kan godt lide arbejdet, hvor udviklingen løber så stærkt, at
der i løbet af få måneder mangler arbejdskraft.
Helle har to døtre, Sandra på 19 og Tanja på 23. Sandra bor i Sulsted og Tanja i Hallund på hjørnet af Zinkvej og
Nørrebro. Tanja har barselsorlov, så de ses tit, og Helle følger med i barnebarnets udvikling. Helle har også boet i
Hallund fra 1980 – 81 i Sølvgade 117.
Hendes store interesse er linedance, hvor hun træner 1 gang 1 time om ugen, og hver søndag er der dansearrangementer rundt omkring – de forskellige klubber og foreninger inviterer hinanden, så hver søndag eftermiddag i
dansesæsonen danses der i 4 timer.
Helles forening hedder ”Footboogie”, www.foot-boogie.dk, og befinder sig på Nr. Uttrup gl. skole. Når de har
arrangementer, foregår det i Multikulturhuset i Lindholm, for at alle kan være der.
Den øvrige fritid bruges sammen med familien.

Bronzevej 19
Huset er købt af en ung familie, som flyttede ind den 10. april.
Familien består af Gunn-Hege Stangvik på 32 år og hendes mand Henrik Juulsen på 35 år, som har børnene Sarah
4 år, Niels 2 år og Christian, der bliver 1 år til sommer. Familien kommer fra Oslo, hvor Henrik har boet i 8 år. Her
traf han Gunn-Hege, som oprindeligt kommer fra Trondhjem, men boede i Oslo, hvor hun var sporvognsfører.
Henrik er tømrer, men har endnu ikke fundet noget arbejde – han har taget det med ro, da tiden er gået med at
flytte og få børnene og dem selv akklimatiseret. Gunn-Hege har 2 måneder tilbage af sin barselsorlov og skal til at
undersøge, hvad hun eventuelt kan arbejde med – hun er selvfølgelig spændt på flytningen. De kommer fra en lejlighed i Oslo på 110 kvadratmeter til en gård på landet med et stuehus på 220 kvadratmeter, en grund på 6.000
kvadratmeter og bygninger, hvor der har været værksted og et stort fuglehus.
Fuglehuset har de omdannet til en kæmpestor sandkasse, så nu kan børnene være i sandkassen i al slags vejr.
Sarah begyndte i børnehaven ”Myretuen” i Øster Brønderslev efter pinse, og der er søgt dagplejeplads til Niels og
Christian.
Henrik kommer fra Holstebro-området, men har boet i Aalborg i 8 år, og en af vennerne derfra bor i Hjallerup, så
det var oplagt at se efter hus i Brønderslev-området. Stedet tiltalte dem også på grund af den nemme måde at
komme til arbejdssteder eventuelt i Aalborg og Hjørring. De havde 3 ejendomme, de ville se på, men da de først
havde set Bronzevej, bestemte de sig for det.
Stuehuset er fra 1988 og dobbelt så stort som deres lejlighed, så der er rigelig plads til alle, og børnene nyder at
boltre sig i den store have – de har ikke tidligere kunnet lege udendørs uden en voksen i nærheden - her har de
græssende får og lam som naboer.
I enden af det store, tidligere værksted er der to rum, som tidligere var kontor og spiserum. De bliver lavet om til
gæsteværelser, når Gunn-Heges familie fra Norge og Henriks familie fra Holstebro kommer på besøg.
De har kørt meget rundt i området for at lære omegnen at kende og finde ud af indkøbsmuligheder, og det er en
stor forandring fra den summende Oslo til roen i Hallund.
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spejlet
Røre i andedammen

LykkeLer
LykkeLer holder lukket 19. maj til
og med 5. august 2008 pga. orlov.
I denne periode kan LykkeLers
keramik og malerier findes hos:
Kunst-Huset i Bredgade 34 - 36,
Brønderslev. Se åbningstider på
www.kunst-huset.net
Stil studio, Reberbansgade i
Aalborg.
Yderligere udstiller Lykkeler malerier samt unika fade og vaser på
Galleri B i Blåvand indtil 4. juli.
Om få dage kan LykkeLer præsentere en kollektion af porcelænssmykker på onlinesalg:
www.designmaid.dk
LykkeLers hjemmeside har fået nyt
design kik ind på www.lykkeler.dk
Venlige hilsner fra
Mette Lykkegaard Søskov
LykkeLer

Da Jan Jæger, SPAR Øster Brønderslev
for 3. år tog initiativ til en Rap-fest i
Forsamlingshuset, var der på et tidspunkt røre i andedammen. Festen forløb med sine 100 deltagere fra alle
ender af både området og aldersspektret på bedste og hyggeligste vis med
god mad, andrikkevarer, musik, dans
og masser af snak For første gang
betalte deltagerne for at deltage, og
de 50 kr. var givet ualmindeligt godt
Vi beklager den dårlige billedkvalitet,
ud. Foruden Jan Jæger, der havde
men der var meget røg i køkkenet.
sponseret de mange ænder, var følgende sponsorer på banen:
Mogens Dårbak v/ Morten Sørensen: duge, glas, servietter m.v.
CL-partyservice: tilbehør til ænderne - Steve Pedersen: desserten
Sonni Schmidt: kringle til kaffen bagefter Erik Larsen EL-Service: 1000 kr. til
musikken.
Med omsætningen i baren, de 50 kr. for billetten og de mange gode sponsorer bliver der sikkert en god slat penge i overskud, og de går i år til
Borgerforeningen, mens ØBIs venner vil få overskuddet fra en tilsvarende
fest næste år. Det bliver der ikke noget røre over.
Det gjorde der til gengæld i køkkenet, hvor mandemadholdet huserede
under mottoet ”Suppe, steg og is – lavet af mænd naturligvis”, som der
stod på deres trøjer. Den hårde kerne på holdet har holdt sammen i
mange år og har allerede slidt én lærer op. Den nye lærer, Gitte Hansen,
har haft sit hyr med at holde styr på de mange andrikker. Der har været
meget snadren i en rap tone, og jævnligt ænder det med, at man giver
hinanden én over næbbet.
Den seneste historie, der har fået andrikkerne til at bruse med fjerene, er
rygtet om, at én af eleverne har fået visse fordele hos holdets nye lærer.
Nogle gik endda så vidt som til at sige, at eleven faktisk ”lå ved læreren”.
Det fik snadderniveauet til at stige markant, og sagens anden hovedperson, Hans Peter Hansen, afviser ikke, at der er noget om sagen, men han
afviser at dele med de andre andrikker. Det var nok en historie, der kunne
få historien om de 7 fjer til at ligne et børneeventyr. Nu har Lokalbladet så
bragt historien til torvs, og hjemme på Buurholtvej er der ro i den hansenske andegård.
Maden var i øvrigt så stor en succes, at madholdet allerede nu har bestillinger i deres ordrebog 7 år frem. Frithjof bestilte dem nemlig til at lave mad
til Tove og hans guldbryllup i 2015, og der er også forhandlinger om mad
til et udenbys sølvbryllup.

Jagthornblæsning?
Hvis der er nok tilmeldinger, starter Hallund Jagtforening undervisning mandag den 1. september på
Øster Brønderslev Skole.
Peter Kofoed, som har stor erfaring, vil undervise 10 gange af 1,5
time. Foreningen har to horn, der
kan lånes. Tilmelding hurtigst
muligt til Bent tlf. 29422584 eller
mail: fedet@dlgnet.dk

P-bøde i Hallund
Mon ikke det var den første parkeringsbøde nogensinde, der for kort tid
siden blev udstedt i Hallund, da en lokal borger fik et girokort sat under sin
bils vinduesvisker? Uden at nævne navne er historien denne: En mand fra
den østlige ende af byen ville besøge sin datter og hendes familie i den
vestlige ende. For ikke at optage pladsen i indkørslen ved datterens og svigersønnens hus, bakkede han ud af indkørslen for at holde ude på
Sølvgade. Fordi vejen ikke er for bred, ville bilisten være flink og parkere
godt inde til siden. Faktisk holdt han med det ene hjulpar oppe på fortovet. Havde han holdt i græsset i den anden side af vejen, var der ikke sket
noget. MEN en P-vagt fra Dronninglund passerede gennem byen, og her
fandt han den ulovligt parkerede bil! Ak, O ve!
Lokalbladet
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Loppemarked og Byfest 2008
Forsommerens 2 store arrangementer
fra Festudvalget i ØBI er vel overstået.
Loppemarked og Byfest 2008.
Loppemarkedet blev igen i år afviklet i
Chr. Søndergaards lade. Vi siger mange
tak til Ester og Christian for husly samt
en kæmpe indsats som sælger af nips
og lamper.
Der var i år ikke så mange effekter som
tidligere. I den anledning vil vi gerne
opfordre alle borgere til at gemme
genstande, som kunne have en værdi.
Så hold øje med vores omdelingsseddel angående indsamling. Den kommer til samtlige husstande cirka 1
måned før indsamlingen.
Men alt i alt havde vi en rigtig god og
sjov dag med mange kunder, samtidig
med at vi omsatte for ca. 18.000 kr.,
som bekræfter os i, at loppemarkedet
stadig har sin berettigelse.
Byfesten blev i år afviklet meget tidligt
på året, da den traditionen tro altid følger Kr. Himmelfartsdagen. Torsdag var
der fodboldstævne for landsdelens
poder, og hvor ca. 50 hold piger og
drenge var mødt op med forældre, så
der var mange på pladsen.
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Torsdag havde L’Øbi arrangeret
motionsløb. Der var ca. 50 løbere og
nogle vandrere til start, og alle gennemførte flot. Ligeledes havde
ØBIfitness arrangeret en kvart ironman,
hvor 3 seje fyrer stillede op, og også
her gennemførte alle flot.
Om aftenen var der disko fest i teltet
for de unge, men desværre udeblev
det bookede diskotek, men vi fandt en
nødløsning, og de unge hyggede sig.

Fredag var der besøg af Det flyvende
Kuffertcirkus. Mange børn og forældre
morede sig i teltet. Om aftenen var der
rock med strip, hvor de mere voksne
var mødt op.
Lørdag startede med frokostbord, lavet
af byens friske pensionister, derefter
gadekonkurrence, samt sponsorcykel
løb. Om aftenen var 80 festglade borgere mødt op til mad. Underholdning
med efterfølgende dans det blev en
forrygende aften, og der var gæster fra
20 til 75 års alderen så festen er for alle
så næste år bliver vi endnu flere.

Tak til alle
hjælpere og
sponsorer.

Søndag havde vi besøg af Falcks stigevogn med mulighed for alle interesserede i at få en tur til tops over byen.

Uden jer
ville vi aldrig
kunne
arrangere
sådanne
arrangementer.

Cykelsponsorløbet indkørte
33.000 kr., men den samlede
økonomi er der ikke overblik
over endnu, men vi forventer ca.
70.000 kr. i overskud.
Husk, at alt overskud fra
Festudvalgets arrangementer går
ubeskåret til idrætsarbejde og
faciliteter i ØBI.
Med venlig Hilsen
Festudvalget ØBI

Teltet var
fyldt til
SPAR banko
for hele
familien, og
folk svedte
af bare
spænding.
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Hvor blev malkepigerne af?
Da jeg sad og læste Klovborgs
hjemmeside www.klovborg.dk, gik
det op for mig, at man derude har
etableret malkerobotter. Så tænkte
jeg: ”Hvad er nu det for noget? Hvad er der i vejen med de gode
gamle malkepiger? - Hvorfor kan
de nu ikke bruges mere?
Min nabo, der var ung i 30’erne,
har håndmalket nogle af de 90
køer på Sejlstrupgård, (der ligger
mellem Hundelev og Rakkeby).
Allerede dengang var man her gået
fra malkepigerne, ikke fordi der var
noget i vejen med dem, men det
blev sværere og sværere at få malkepiger nok til de mange køer, så
mændene måtte tage fat.
Og der sker med tiden det, der
altid sker, når mændene overtager
kvindernes arbejde, at de begynder
at tænke på at komme nemmere
om ved tingene!! Og inden længe
er de første malkemaskiner indført,
samtidig med at strømmen bliver
almindelig på gårdene.
Malkemaskinerne er langsomt,
men sikkert blevet mere og mere
mekaniserede i takt med, at vi som
samfund fokuserer mere på
arbejdsmiljø og nedslidning.
I landbruget har man
indtil videre haft høj
grad af mekaniserede
malkefunktioner, men
inden for de sidste år
er det blevet meget
svært at få hænder
nok til malkningen. I
en periode her de
seneste år har man i
landbruget ”importeret” arbejdskraft. På
Klovborg har de haft
unge landbrugsstuderende fra Ukraine, men
da det heller ikke er
helt problemfrit, har
man så investeret i den
fuldautomatiske malkerobot.
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Det vil være komplet uoverskueligt
at have 450 malkekøer, der skal
malkes to gange dagligt og ikke
vide, om der er folk nok til det.
7 malkerobotter skal der til for at
malke de 450 køer. Det hidtil største anlæg samlet på en gård i
Danmark. Robotterne kom hjem i
uge 8, og man var godt spændte
på, hvor svært det ville blive at
træne de mange køer til de nye
maskiner. Det gik nu rimelig smertefrit. Folkene på Klovborg havde
fået samlet en masse velvillige
mennesker - familie, naboer, venner og andet godtfolk - fra hvem
de fik en ganske uvurderlig hjælp.
For de første døgn skulle der bruges mange hænder. Hver enkelt ko
(altså 450 høveder) skulle lokkes
ind i robotten, da computeren
skulle afmåle og justere malkekopperne ind til den pågældende ko.
Det er meningen, at koen selv
døgnet rundt skal kunne gå ind i
robotten, når den trænger til at
blive malket. Da de hver gang bliver lokket ind med en godbid,
kunne man godt forestille sig, at
de mest lækresultne køer vil stå der
hele tiden, men har koen lige
været derinde, så har computeren

registreret den som nymalket, og
så lukkes den bare ud igen af en
sidedør.
Der var stor forskel på, hvordan
køerne tog al ”hurlumhejet”.
Nogle føjede sig med det samme,
nogle skulle kløes bag ørerne og
lokkes med kvindelist, og nogle
blev helt balstyriske over nye lyde
og rutiner, men de blev bare lige
så stille lukket ud igen af sidedøren. Robotten lukker nemlig
”døren” op, når der sparkes eller
skubbes til den. Nogle køer gav
mere mælk, end de plejer, andre
mindre. Og her flere uger senere
går det hele ret problemfrit.
Malkerobotterne bliver vejen frem,
siger Lars Pedersen. Fremover bliver det endnu sværere at skaffe
folk til malkningen, og malkningen
kan jo ikke udskydes til senere.
Skulle nogen nu have fået lyst til at
se malkerobotterne, og hvordan
det virker, så er det bare at besøge
Klovborg. Alle er velkomne, men er
man en større flok og også gerne
vil have forklaringer med på vejen
så ring på forhånd og lav en aftale.
Vibeke Hatt

Teaterforestilling
med morale
Den årlige teaterforestilling i Børnehaven Myretuen,
som løb af stablen torsdag 6. marts, blev som forventet
en succes. Forestillingen var et eventyr, der hed “Den
lille prinsesse med de store fødder”, og det handlede
om prinsessen, der altid blev drillet af alle sine søskende pga. sine fødder. Vi hørte om al hendes ulykkelighed, om kongens og dronningens bekymring, og vi
hørte, hvad de andre børn kunne finde på at sige til
hende.
Teatergruppen bestod af 22 engagerede og glade børn
samt 3 voksne, der over en periode på 8 uger har
arbejdet ihærdigt med projektet, hvor temaet var forskellighed. I projektperioden har gruppen dels selv
lavet historien med alle replikkerne og digtet nye tekster til gamle kendte børnesange – dels er der blevet
snakket om forskellighed, mobning og det at være
gode kammerater. Og naturligvis er der også blevet
øvet og øvet om og om igen, så et par børn til sidst
mente, at det var på sin plads at lave en ny historie, for
nu var dén her ved at være for kedelig.
Det sværeste var imidlertid at finde frem til en fælles
slutning på historien, for hvordan skulle prinsessens
problem lige blive løst? Det var der dog rigtig mange
gode bud på fra børnene.
Så heldigvis endte det hele godt, som det jo gør i et
rigtigt eventyr – og det endda med en morale, der blev
skrålet ud over scenekanten af 22 klare lyse børnestemmer: “Selvom man kan se en forskel her, så er vi lige
gode hver især”.
Dorte
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Forårsaktiviteter i dagplejen
Musik gør alle mennesker glade, ikke mindst
de små. De elsker
musik og dans. Vi
havde besøg af musikpædagog Birgitte to
gange i april.

Børnene elsker at læse i
bøger. Derfor booker vi
bogbussen en gang om
måneden, til børnenes
store glæde.

Årets tur til Aalborg Zoo den 30/4.
Vi var alle spændte og glædede os til
turen. Der var forældre, bedsteforældre og større søskende med på
turen. Børnene havde selv medbragt
madpakke, hvilket er meget spændende for dem. Dejlig tur med tørvejr, som sluttede med forældrekaffe
og kage i "girafhytten"

Dagplejensdag (anden onsdag i maj) blev holdt i
Bakkehytten. Vi ville bruge
naturen på godt og ondt.
Der var mange spændende
ting at se på i skovbunden.
Små huler man kunne
gemme sig i. Bakker man
kunne løbe op og ned af,
og desværre også mange
myretuer. Ja selv græstørv
kunne bruges til lidt af
hvert! Dagen sluttede med
forældrekaffe, da børnene
blev hentet. Tusind tak til
de forældre der havde bagt
til os. Rigtig dejlig dag!

En tur på "Klovborg" er
altid en succes. At
komme tæt på køerne
kan være voldsom for
enkelte. Da det er en
lang gåtur, har vi formiddagsmad og middagsmad med. Der bliver brugt en masse
krudt og givet mange
nye indtryk, så når vognen ruller hjem, er det
svært at holde sig
vågen!!
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Bjeskkursus i Hallund
3. april kl. 13 mødtes
10-12 tørstige og nysgerrige mennesker ved
Klubhuset i Hallund. Vi
skulle starte på et bjeskkursus arrangeret af
Øster
Brønderslev/Hallund
Venstrevælgerforening.
Kurset er af tre dages
varighed og er lagt
forår, sommer og efterår.
Vi startede dette herlige
kursus med at smage
en dram lavet på kræger, som lærer, Henning
Thomsen fra Hellum,
havde lavet sidste år.
Kræger er egentlig en
vildblomme og kaldes
også rosinblomme, hvilket fortæller noget om
dens størrelse, men
som blomme er den
ikke rigtig noget værd
(alt efter smag). Som dram er den
lidt flad og syrlig i smagen, men
den vinder ved lagring.
Derefter smagte vi en porsedram,
der også var lavet af lærer Henning
sidste år på hanraklerne, der plukkes i april måned. Der er sæson nu
for at lave udtræk fra bladene på
træerne, eg, bøg, pil og diverse
frugttræer. Man bruger de nyudsprungne blade og lader dem
trække ca. en uges tid.
Porsesnapsen går man aldrig forkert af.
Vi gik ad Søndersig og ud i engen.
Vi var lidt for tidlig på den, for der
var en del, som lærer Henning ville
have vist os, men som ikke var
kommet frem endnu. Men nu kender vi vejen, så kan vi jo altid tage
turen alene. Men det er sådan med

bjeskbryggere, at finder de ikke
det, de går efter, så finder de bare
noget andet, og det gjorde vi så.
Vi fandt malurt, mælkebøtter, pilekviste, en rævegrav og tre rådyr.
Kun malurten, mælkebøtter og
pilekviste kom på flaske. Så nu må
vi se, om de bliver gode. Det var
simpelthen en dejlig tur ud i engen
– solen skinnede fra en skyfri himmel, og der var ca. 200.
Vi sluttede af nede ved Klubhuset,
hvor vi drak vores medbragte kaffe
og derefter smagte en juledram og
en perikondram. Juledrammen var
lavet af Bente Toft, og det var et
større udstyrsstykke at få den lavet,
da der er ikke mindre end 11 forskellige ting, der skal blandes.

Om ikke andet så får man en
masse frisk luft.
Skulle nogen få lyst til at tage
turen ned gennem engen, så husk
gummistøvler, det er meget vådt.
Næste tur er lørdag den 14. juni
klokken 13, hvor mødestedet er
Filtestedet, Søndersig 27. Prisen pr.
tur er 20 kroner, og du skal medbringe opbevaring til planter, snapseglas til smagsprøver, praktisk fodtøj og evt. kaffe. Sidste tur bliver
aftalt denne dag.
Alle er velkomne – nye kan sagtens
hoppe med.
Vibeke
Hatt

Perikondrammen var lavet af lærer
Henning på friske blomsterknopper
fra en prikbladet perikon, og det
plukkes i skov og krat, marker og
enge. Begge gode og velsmagende.
Der er rigtig mange måder at lave
bjesk på. Der er meget lekture om
det, så det er bare at komme i
gang, hvis nogen har lyst.
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GadeVelkommen til
Dalgårdsvej 23
”Dalgård” er en gammel gård fra 1864, ligger på Dalgårdsvej 23, og
den er overtaget 1. april af Laila og Brian Hansen og deres 2 piger, tidligere Kjølskevej. De har flere gange kigget efter et nedlagt landbrug for
at få mere plads, da de kan lide at færdes i naturen i fred og ro. De har
hunde, der også kræver plads, så stedet er perfekt, og der er ingen forandringer i forhold til skolegang og arbejde.
Huset er på 277 m2 i to etager, udhus på 300 m2 og med jord på 2 ha,
så der er meget at tage fat i – Brian mener, der er arbejde til flere år.
Yderligere er der væltet en lade på 300 m2, der tog udsigten ned over
markerne. En del store træer er fældet, der er anlagt ny vej og ellers ryddet op og planeret, og som noget af det første har hundene fået løbegård og indvendigt hundehus.
Beboelsen skal totalt renoveres, men de er flyttet ind i den, som den er,
da deres hus blev solgt meget hurtigt, og det er først og fremmest det udvendige, der har førsteprioritet. Brian har
med hjælp af sin far plantet en del birk, bøg og pil som naturpleje, da han er ivrig jæger, ligesom han lægger
foder ud til de vilde dyr. Stedet har en fantastisk udsigt og et spændende dyreliv – området omfatter også en sø.
Familien er allerede meget glade for stedet – Brian står gerne tidligere op end nødvendigt for at gå en tur og nyde
stilheden, udsigten og fugle- og dyrelivet.

Kjølskevej 6
Her er der kommet nye beboere pr. 1. maj, hvor Rikke Bloch Salkvist, 30 år, og Ole Engelsted Sørem, 42 år, og
deres hund er flyttet ind. Ole kommer fra Nørresundby og Rikke fra Durup ved Skive. Ole er el-kraftmekaniker og
konstabel på Flyvestation Aalborg og har været i forsvaret i 17 år. Han er oprindeligt uddannet pladesmed ved
Aagaards Maskinfabrik i Hjallerup, og hans morfar, Alfred Engelsted, har boet i Klokkerholm, så han er kendt i
området. Rikke er udlært sekretær i et regnskabsfirma og sidst skolesekretær på Skive Ungdomsskole – hun arbejder
nu som sekretær på fysioterapien i Hammer Bakker for fysisk- og mentalt handicappede beboere.
De mødte hinanden for et år siden ved et motorcykeltræf, da motorcykler er begges interesse, og de har hver sin,
Ole en Suzuki GSF 1250 Bandit og Rikke en Suzuki GS 450 L. Rikke har kun kørt et år, men Ole har kørt motorcykel, siden han var 19 år, og de kører så meget, som de har tid til. Ole har lige fået stjålet sin – ikke i Hallund, så
han ser sig om efter en anden.
Ole har et sommerhus, som han har arvet efter sin far, og som ligger ved mosen i Hals, og der er de så tit, det kan
lade sig gøre. Huset ligger på en stor grund, så det er et meget fredeligt og roligt sted. Huset på Kjølskevej blev
også valgt på grund af den ro, der er i en lille by, for Rikke er opvokset på landet, og Ole trives også bedst på landet.
Ole spiller trompet i Flyvestationens Brass Band, hvor der øves en gang ugentligt, og de spiller ved forskellige lejligheder. Rikke er ivrig badmintonspiller på motionsplan og har spillet i mange år i Thise ved Skive, men hun mangler
en makker til damedouble. Parret er allerede faldet godt til og er glade for at bo i Hallund.

L´Øbi i København
Lørdeag den 17. maj drog vi 4 morgenfriske medlemmer af løbeklubben til
hovedstaden for at afprøve vinterens løbetræning. Alle deltog og gennemførte København Marathon sammen med 8.500 andre. Taus Jensen slog
sin personlige rekord og kom ind i tiden 3 timer og 16 minutter. Kjeld Chr.
(3:47) Kim Andersen (3:53) René
Dahl Jeppesen (4:39). Alle var godt
trætte, men glade for at have gennemført. Klokken 17 drog de fra
København, og kl. 23 ankom de til
Aalborg. Turen vil helt sikkert blive
gentaget næste år, og der er selvfølgelig mulighed for at deltage,
men start træningen 6 mdr. før.
Løbeklubben delte bussen med
løbere fra hele oplandet.
Lokalbladet i “verdenspressen”
= Jæger marts 2008
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spejlet
Poul Erik fik sin sang ”Glæden over
landet” med i en ny sangbog

Øster Brønderslev
Vandværk

I Lokalbladet nr. 46 bragte vi en af de
to sange, som Poul Erik Jensen fra
Øster Brønderslev - www.poulerikmusik.dk - deltog med i komponistkonkurrencen ”Kodas musikkonkurrence
2007” om nye fædrelandssange. Han
har nu opnået den store ære, at den
ene af dem vandt og kom med i
sangbogen ”Årets danske sange” som
en ud af 19 nye sange.
Sangbogen kan købes både med og
uden CD.

Øster Brønderslev Vandværk indbyder
til åbent hus ved
Vandværket i anledning af dets
75 års jubilæum:
Lørdag 9. august fra kl. 13.00 – 16.00
Vandværket er vært ved et lettere
traktement, og alle forbrugere
er meget velkomne til jubilæet på
adressen: Poldervej 22, Ø.
Brønderslev.
Den første boring ved Ø. Brønderslev
Vandværk lå ved gårdmejeriet
”Doktorgården” på Rønnevej for nu så
mange år siden og fungerede som
omegnens vandværk indtil 1984, da
det blev besluttet at bygge det nuværende vandværk på Poldervej.
Så i 1984 opførtes et helt nyt og
moderne vandværk på Poldervej 22 af
murermester Ib Nielsen, Kraghede, og
tømrermester Andreasen, Elmevej.
Selve ”indmaden” til vandværket stod firmaet ”Silhorco”
for. Brøndborerfirmaet ”Sørensen” fra Frederikshavn udførte
selve de store borearbejde med 2 boringer på hver 48 m.
Ø. Brønderslev Vandværk er løbende blevet holdt vedlige
med fornyelser og investeringer, så det også i dag
fremstår som et fuldt moderne og effektivt vandværk.
Den første formand i bestyrelsen var Chr. Søndergaard
fra gården ”Søndergaard” (bedstefar til nuværende
ejer af gården).
Bestyrelsen sådan ud i dag:
Formand: Alfred Møller, Bøgevej
Kasserer: Kjeld Andersen, Poldervej
Sekretær: Poul Erik Jensen, Gråstenvej
Øvrige: Hans P. Hansen, Buurholtvej
Olfert Larsen, Buurholtvej

Bestyrelsen 1983-85 efter etableringen af det nye vandværk:
Frithjof Jensen, Knud Thomsen, Mogens Pedersen, Hans Chr.
Sørensen og Per Drustrup Larsen.
På trappen sidder Julie Drustrup Larsen.

Nyt fra Landsbyrådet
Landsbyrådet har på sidste møde fordelt de 280.000 kroner, kommunen havde bevilget i dette budgetår. Der var
indkommet ansøgninger om 510.298 kroner, så en del
blev skuffet. Af interesse i dette område kan nævnes, at
Kraghede fik 15.000 kroner til befæstigelse af arealet ved
Klubhuset, B-70 fik 10.000 til indkøb af lærred og projektor til PC cafeen, og Hallund-Hollensted Borgerforening
fik 10.000 kroner til køb af flag og flagstænger. Øster
Brønderslev modtog 10.000 kroner fra
Forsamlingshuspuljen, der havde en bevilling på 120.000
kroner til kommunens 12 forsamlingshuse.
Lokalbladet
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Foreningsvejviser
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Birthe og Niels Kold (9883 5359)
Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)
Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9881 1900)
Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9945 4770)
Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)
Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)
KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Stig G. Rasmussen
(9881 1025)
Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

SERVICE
OG FORSYNING
Apotek - udlevering af medicin:
Købmand Frank Graven, Hallund
(9883 5005)
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)

Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området (se side 3 i bladet)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Øster Brønderslev Byorkester,
Elo J. Nielsen (9880 2323)

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen
(9883 5366)
Hallund Vandværk,
Knud Erik Nielsen (9883 5180)
Kraghede Vandværk - øst,
Lars Melsen, Rolighedsvej 7
(9826 1876)
Postbutikken Hallund (9883 5005)
Åbent: mandag-fredag kl. 9 - 15

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen

SPORT OG FRITID
Hallund B-70,

Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Brian Christensen,
(9883 1312)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

Hallund Jagtforening,
v/ Bent Andersen, (9883 5389,
2942 2584)

Folkebevægelsen mod EU,
Hanne Grethe Mortensen,
Nørrebro 4, Hallund, 9700
Brønderslev (9883 5265)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386)
v/ Kaj Astrup (9826 1708)
Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jan Hansen (9881 1150)
Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen
(9881 1282)
Østsidehallen,
Henning Kristensen (9881 1488)
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Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (9881 1453)

Øster Brønderslev-Hallund
Pensionistforening, Lisbeth Nielsen
(9883 5180)
Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)
Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Birgit Søndergaard (9881 1453)
Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning:
Peter Andersen (9881 1331) eller
Poul Erik jensen (9881 1458)
Nordjyske Stiftstidendes
lokalmeddelere:
Hallund-Hollensted:
Lis Marrup (9883 5049)
Øster Brønderslev-Kraghede:
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Sportsskriver:
Ole Bøgh Johansen (9881 1421)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)
Hallund-Hollensted Borgerforening,
Lars Bredo (9843 3135)
Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Axel Andersen (9881 1864)
Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
Lone Due Bak (9826 0698)

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand

Nederburg Shiraz 2006
fra Syd Afrika
Denne gang skulle Lokalbladets redaktion prøvesmage en rødvin fra
Sydafrika
.
Vinen stammer fra et område, der hedder Paarl i Western Cape i Syd
Afrika.
Vi mener, den vil egne sig godt til en hyggelig grillaften, enten med lam
eller en god bøf på grillen.
Vinen har en lidt frugt/bæragtig smag, er en lille smule krydret og har
svage spor af eg. Den er absolut i den gode ende af skalaen, og derfor
koster den også 66,95 kr. pr. flaske.
Den er absolut pengene værd og kan varmt anbefales.
Den kan selvfølgelig købes hos Spar i Øster Brønderslev hele sommeren.

Pris
Ved Spar i Øster Brønderslev koster
vinen 66,95 kr. pr. flaske.

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE
Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit & Camilla Jacobsen
Tlf. 9826 0259

www.lillenejst.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk
Kim Toft, Søndersig 27 tlf. 9883 5071 / 2332 2364

Der er også plads til din annonce

e-mail: dinlokaletoemrer@mail.dk
Lokalbladet

35

Mad ud af huset
CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

Jerslev-Øster Brønderslev
Dyrlæger
telf. 9883 1010
9881 1288
Konsultation
efter aftale

9646 7009
mobil: 2043 1797
e-mail: ibe@c.dk

Murermester & aut. kloakmester

BRØNDERSLEV
EL-TEKNIK
Håndværkervej
telf. 9881 1212
Alt i elinstallationer
Hvidevaresalg/service

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11

Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Hallund Auto- og
Karosseri

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING

Mercedes

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund
(9883 5202)

v/ Jan Jæger
Sundeved, Øster Brønderslev
(Tlf.: 98811003)
Supermarked med tips
og lottoforhandling

KØBMAND
FRANK GRAVEN
Sølvgade 76-78, Hallund
(9883 5005)
Købmand med tips, lotto, postbutik.
www.koebmandnord.dk

MUSIK TIL FESTEN
Kraghedevej 116, Kraghede
(9826 1803 - mobil 3096 0482)
Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

Ahornvej 16
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VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

klaver/keyboard og sang
98811458
- over 30 års erfaring exam. musiklærer
www.pouleriksmusik.dk

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

ØSTER
BRØNDERSLEV
BAGERI
Engvej 1, Ø.B. (9881 1089)
Alt i brød og kager
- også så det smager!
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby
Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034
e-mail: sante@sante-info.dk
www.sante-info.dk
Kvalitetsvine samt Aloe Vera kosttilskud og hudplejeprodukter. Vi afholder
temaaftener om vin og/eller Aloe Vera

PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.
(9881 1522)
Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter
www.pc-elektronik.dk

Vester Kraghede
Bed & Breakfast
www.vesterkraghede.com
Vestermarksvej 57
9382 Tylstrup
Tlf.: 98 28 11 78

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216,
9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103)

Kranio-sakral terapeut
Ruth Hyldgaard Skøttrup
Algade 106 1. sal, Brønderslev
(Mobil: 4020 4876)

Træhuse leveres:
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

www. prosperity.dk

BALANCEHUSET

Landsbyskriveren

v/ Birthe Christiansen
Birkevej 8, 9700 Brønderslev
FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER
Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

98 81 12 24
Kontor- og regnskabsservice

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47, ØB (9881 1453)
e-mail: per@drustrup.com
Alle former for skriftlig
kommunikation - ansøgninger,
breve, brochurer.

DUO’en
Karsten & Ib

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev
(2362 0224)

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466
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Anlægsgartner

Kurt Thomsen
StenBeplantning
Vedligeholdelse
Træfældning

•
•
•
•
•

Havetegninger
flisebelægninger
Græs
Beskæring
Hegn og plankeværk

Arbejde udføres af
faglærte anlægsgartnere

9883 5577

tlf.
www.agkt.dk

Medlem af
Danske Anlægsgartnere

Hollenstedvej 159, 9700 Brønderslev

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
Jens Holm
Cedervej 6
9700 Brønderslev

Tlf.:
96460088
Fax:
96460077
E-mail: jh@jh-auto.com

www.jh-auto.com

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED
v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

bolig

PETER STECHER
Statsaut. ejendomsmægler

Birkevej 4
- så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

Grønnegade 24 - Brønderslev

Totale EDB-løsninger
Online Backup
Slip for de evige bekymringer om at holde styr
på båndstation, CD-brænder og lignende!

EDB - et spørgsmål om tillid!
C5 økonomisystem
www.mitcom.dk
www.mitcombackup.dk

Web- og mailhotel
S Y M M E T R I A

INFOLINK

Ingeborg Kjeldsen

v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund

Kranio-sakralterapeut og
fysioterapeut
Algade 25,1, 9700 Brønderslev
ik@symmetria.dk
www.symmetria.dk
Tlf. 97 971140/23703610
SYMMETRI, RO

OG

BALANCE

Tlf. 7020 0903 - www.infolinkkurser.dk
Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.
Tlf. 9881 1903 / 5170 8687
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Aktiviteter

Hver tirsdag kl. 19-21.30:
Pc-Café i Klubhuset i Hallund.
Arr.: B70
Hver onsdag kl. 18.30:
Spadseretur.
Arr. Onsdagsmotionisterne i
Hallund.
14. juni kl. 13:
Bjeskkursus på Filtestedet,
Søndersig i Hallund. Pris: 20 kr.
Tilmelding: Kim Toft: 9883 5071
Arr.: Venstrevælgerforeningen.
23. juni:
Sankthansfester i Hallund
(Søndersig) og Ø. Brønderslev
(Bålhøj) (Se side 6 og side 25)
25. juni kl. 17 - 18:
Åbent spejderhus i Hallund.
ca. 1. august:
Forsalg af billetter til ØBI’s efterårs-/forjulsbal 22. november
begynder hos SPAR i ØB.
4. august kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev.
7. - 9. august:
Sommerfest i Hallund. (Se s. 23)
8. august kl. 18-20.30:
Flugtskydning på Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening
9. august kl. 13 - 16:
Ø. Brønderslev Vandværks 75-års
jubilæums reception ved vandværket.
10. august kl. 10.15:
Teltgudstjeneste i Hallund.
14. august kl. 14:
Bankospil i ØBIs klubhus over
medbragte pakker til ca. 20 kr.
Samtidig er der tilmelding til
udflugten 28. august. Alle pensionister og efterlønnere er velkommen. Arr.: Hyggeklubben
15. august kl. 18-20.30:
Flugtskydning på Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening
16. august kl. 15:
Bålhøjfestival. Se plakaten på
forsiden og artiklen på side 8-9.
18. august:
Pokalskydning på flugtskydningsbanen på Skarnvad for foreningens medlemmer. Kl. 10:

serieskydning af bagduer på
gammel maskine, venstre på ny
maskine. Kl. 12.30 -14.30:
Pokalskydning. Kl. 15: Monte
Carlo-skydning samt derefter
præmieoverrækkelser.
Arr.: Hallund Jagtforening
22. august kl. 18:
Oprydning på flugtskydningsbanen på Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening
28. august kl. 9:
Udflugt til Mariager. Tilmelding
er nødvendig. Alle pensionister
og efterlønnere er velkommen.
Arr.: Hyggeklubben
1. september kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev.
1. september:
Kursus i jagthornsblæsning på
Ø. Brønderslev skole.
Arr.: Hallund Jagtforening.
7. september kl. 13-16:
“Guldbryllups”-reception i
Lokalbladets lokale.
11. september kl. 14:
Kurt Gregersen fra Halvrimmen
underholder i ØBIs klubhus med
ting og sager samt med ”Hit
med Sangen”. Alle pensionister
og efterlønnere er velkommen.
Arr.: Hyggeklubben
12. september kl. 19:
Andejagt. Mødested ved
Lossepladsen på Ørumvej.
Tilmelding nødvendig til Bent
tlf. 9883 5389 eller 29422584.
Arr.: Hallund Jagtforening
24. september kl. 19:
Litteraturklubben starter hos
Niels Uffe Dahl, Buurholtvej 20.
25. september kl. 14:
Besøg på Sønderhaven
Gårdmejeri ved Serritslev med
efterfølgende eftermiddagskaffe
på Hedelund i Brønderslev. Pris
50 kr. Tilmelding er nødvendig.
Alle pensionister og efterlønnere
er velkommen. Hyggeklubben
4. oktober kl. 8.30:
Fællesjagt bl.a. i
Kommuneskoven. Mødested:
Skarnvad. Arr.: Hallund
Jagtforening

6. oktober kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev.
9. oktober kl. 14:
Hanne Svensmark fra Jerslev fortæller i ØBIs klubhus med overskriften ”Fra præst til terapeut”.
Alle pensionister og efterlønnere
er velkommen.
Arr.: Hyggeklubben
23. oktober kl. 14:
Tove Bisgaard m.fl. fra Hjørring
underholder i ØBIs klubhus med
sang og musik. Alle pensionister
og efterlønnere er velkommen.
Arr.: Hyggeklubben
1. november kl. 9:
Fællesjagt bl.a. i
Kommuneskoven.
Mødested: Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening
3. november kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev.
6. november kl. 14:
Kaj Stoumann fortæller i ØBIs
klubhus om overgangen fra
arbejde til ingenting. Alle pensionister og efterlønnere er velkommen. Arr.: Hyggeklubben
8. november:
Hallund Jagtforening afholder
havjagt. Tidspunkt for afgang
aftales. Pris ca. 650 kr. pr. deltager. Der er lagt op til en god
jagtdag på havet. Leif Blauenfeldt stå for turen så evt. spørgsmål om turen til ham.
Tilmelding til Bent eller Leif.
Bent tlf. 29422584 eller mail
fedet@dlgtele.dk - Leif tlf.
40315141 eller 98835141
11. november:
Menighedsrådsvalg.
20. november kl. 14:
Erly Nadal fortæller i ØBIs klubhus om rumænske børnehjem.
Alle pensionister og efterlønnere
er velkommen. Hyggeklubben
22. november
ØBI’s efterårs- og forjulsbal

LOKALBLADET udkommer næste gang september 2008.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 50 af LOKALBLADET er 1. august 2008.

