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Først det lokale: 
På sidste møde i Udvikling og plan-
lægning, besluttede vi, at der skul-
le laves 5 byggegrunde på stykket
mellem "Elmehøj" og indkørslen til
"Danserhøj". Det var oprindeligt
udlagt til lejligheder/andelsboliger,
men da ingen har været interesse-
ret i det, bliver der nu lavet 5 byg-
gegrunde på ca. 1000 m2. Den
fremtidige byudvikling vil vi så tage
med i den næste kommuneplan,
der skal være færdig næste år. Den
vil så blive sendt i høring, hvor
man kan kommentere det foreslåe-
de og eventuelt få noget ændret.
Men vi regner med, at de 5 nye
grunde kan klare efterspørgslen,
indtil kommuneplanen er vedtaget.

Så det globale: 
Jeg ved ikke, om jeg er den eneste,
der er træt af at høre ordene "glo-
bal finanskrise". Det siger jeg ikke,
for at vi ikke skal tage det alvorligt,
det der sker, for det skal vi. Men
jeg synes godt nok, at der er god
gang i "dommedagstrompeterne".
I skrivende stund (21.11.) har jeg
lige hørt, at aktiekurserne ikke er
faldet så meget, som da IT-boblen
brast. Det er jo ikke så længe
siden, men den har vi alle lykkeligt
glemt. Første gang, jeg købte fast
ejendom i 1985, var obligations-
renten 10 %. Det, synes vi, var
lavt. Nu er den steget til 6 %. Det,
synes vi, er højt, men alle forven-

ter, den kommer
ned igen.
Selvfølgelig er
det træls, når
aktiekurserne fal-
der. De fleste af
os er jo aktieeje-
re igennem
vores pension.
Dem, jeg har
mest ondt af, er
de, der er blevet
overtalt til at
investere i deres
egen bank, og
så er banken
efterfølgende
lukket. Men lige
nu leder pessi-
misterne efter
tegn på, at det
hele går ad
h......til og opti-
misterne efter
tegn på, at det
nok skal gå.
Men det jeg
egentlig vil med
dette indlæg,
det er at advare
mod at lade
"aktiekursforskræmte økonomer"
tale det hele ihjel. Der er meget
psykologi i det her. For begynder vi
alle at tro på, at det hele går ad
h.... til, så er vi sikker på, at det gør
det. Men bruger man sin alminde-
lige sunde fornuft, inden man inve-
sterer i enten bolig eller virksom-

hed, så kommer vi også igennem
denne krise. Og var der så nogle
flere, der brugte deres sunde for-
nuft i opgangstider, så kom der
ikke så mange kriser.

Kim Toft

Byggegrunde og finanskrise
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Nyt fra Landsbyrådet
I ansøgning til Brønderslev Kommune om midler til Landsbyrådet var der søgt om 620.000 kroner og herud-
over et beløb til forsamlingshusene. Beløbet skulle gives til forsamlingshusene, såedes at disse midler ikke skulle
administreres af Landsbyrådet.
I svaret fra Brønderslev Kommune anføres det, at Landsbyrådet også i 2009 kan disponere over 400.000 kro-
ner, og at Økonomiudvalget tidligere har meddelt afslag om en opdeling af midlerne mellem Landsbyrådet og
forsamlingshusene. 
Nu er det jo ikke sådan, at Landsbyrådet har noget mod forsamlingshusene. Tværtimod finder vi, at deres
funktion er så vigtig og deres organisation så effektiv, at de, lige som Landsbyrådet, skulle have egne midler at
råde over. På næste møde i Landsbyrådet bliver spørgsmålet om, hvordan fordelingen af de 400.000 mellem
forsamlingshusene og Landsbyrådet skal være.
Landsbyrådet har skrevet ud til sine 25 områder om at søge midler fra 2009 puljen, og de første ansøgninger
er modtaget.

Eddy Marrup
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Da jeg en regnfuld fredag formiddag
skal ned på Elmehøj for interviewe
Jette Ramskov, den nye leder af
hjemmet, rammes jeg af den imøde-
kommende og hyggelige atmosfære,
der er her på hjemmet. Og jeg kal-
der det for hjemmet, for det føles
som et hjem, hvilket det jo også er
for de 19 beboere.

Jette Ramskov trådte til som leder d.
15. juni 2008. Jette startede i plejen
for mange år siden som hjemme-
hjælper, blev så uddannet til syge-
hjælper og senere opskolet til social-
og sundhedsassistent. Hun har arbej-
det i ældreplejen i 24 år og sidst på
Margrethelund i Dronninglund. Hun
har været tillidsrepræsentant i 17 år,
og de sidste 8 år har været på fuld
tid uden plejearbejde, så hun blev
meget forundret, da man ansatte
hende, for hun har slet ingen leder-
eller administrationserfaring. Og så
kan jeg jo ikke lade være med at
spørge om, hvorfor hun så søgte stil-
lingen. Til det svarer Jette: ”Efter
kommunesammenlægningen skulle
jeg dække et større område, og jeg
følte mig ikke rigtig tilpas i jobbet
mere, så måske trængte jeg til noget
andet. Jeg længtes tilbage til plejen i
en eller anden form, og da flere så
opfordrede mig til at søge et leder-
job, så gjorde jeg det. At det faldt på
Øster Brønderslev havde noget med
størrelsen af Elmehøj at gøre. På
trods af min manglende ledererfa-
ring så er det nu gået meget smerte-
frit. I starten havde vi godt nok
meget sygdom, men modgang gør
stærk, for magen til glade og positi-
ve personaler, som dem, der er her,
skal man lede længe efter. Desuden
er de meget faglige. Vi har gjort det
sådan, at der i dagvagterne altid er
en social og sundhedsassistent, og at
der arbejdes som et hus – altså man
hjælper hinanden færdig de to eta-
ger imellem, da arbejdsbyrden jo
ikke altid ligger de samme steder”. 
Der er også gang i mange aktiviteter
for beboerne. To gange om ugen
kommer der en aktivitetsmedarbej-
der inde fra Aktivitetscentret i
Brønderslev med alle former for
spændende ting. Der er en ordning
med støttepersoner, der kan følge
beboerne til fest, teater, cirkus og
meget andet. Bl.a. er der her i efter-
året to af beboerne, der får følgeskab
til efterårsfesten i Østsidehallen, hvor
der skal spises og danses.

Jette har et ønske om, at byens pen-
sionister vil bruge ”Festsalen” i unde-
retagen. De kunne spille kort, synge,
holde foredrag, og hvad de nu har
gang i. De skal bare slå på tråden til
Jette for at være sikre på, at salen
ikke er i brug til andet - og så skal de
rydde op efter sig! Der er både ovn,
komfur og køkken til at vaske op i,
og det koster dem ingenting. Huset
har godt af at blive brugt.
Jette har også et ønske om, at børne-
haven, fritidsordningen og dagplejer-
ne vil komme og bruge festsalen,
men også haven – måske spise deres
madpakker der. Ideen bag er, at alle
byens borgere vil få et lidt mere frit
forhold til hjemmet. 

Hjemmet er dybt afhængig af noget
frivillig hjælp – enten fra pårørende
eller nogen, der bare er interesseret i
at hjælpe. Der er nogle kontakter til
frivillige, der kommer og gør det, de
er gode til. Forstået på den måde, at
nogen er plottet på til at dække bord
til større arrangementer, nogen til at
synge, nogen til at drikke kaffe i
haven osv. Men der mangler stadig
hænder til de sjove indput i hverda-
gen, så har man lyst, er det bare at
melde sig til Jette.

Personalet har lige deltaget i et
ernæringsprojekt, som er mundet ud
i, at al det hvide porcelæn er smidt
ud (lagt på depot), og der er i stedet
for indført blomstret porcelæn med
guldkant doneret af en privat person,
hvilket er faldet i rigtig god jord hos
beboerne. Der dækkes nu bord med
pænt foldede servietter, og det øger
alt sammen appetitten hos beboer-
ne, så de ikke går hen og taber sig. I
uge 46 har hjemmet haft besøg af et
konsulentfirma med henblik på at
finde endnu flere muligheder for at
få tingene til at se mere hjemlige ud. 
I første omgang er der kun porcelæn
til den ene etage, så er der nogen,
der ligger inde med et depot af
blomstret porcelæn, som de ikke
bruger mere og gerne vil donere det
væk, så ring til Elmehøj, tlf. 9881
1023, og tal med Jette om det.
Desuden har Elmehøj søgt fonde om
hjælp til to nye fladskærms-tv. De
skal være store, så alle kan se noget,
men også med det in mente, at der
er mange svagsynede.

Alle på hjemmet er meget glade for,
at den gamle juletræsplads nu er
optaget af runestenen, for i år sætter
Borgerforeningen juletræet op foran
Elmehøj. 
Jettes ideologier bag hendes job
handler om at give beboerne en god
tid i de år, de skal være der – at det
ikke er en placering – og at de mod-
tager behørig respekt fra personalet.
Beboerne skal føle, at det er deres
hjem, og at de kommer i første
række. De skal have lov til at være
den, de altid har været, og der er
ingen, der vil lave om på dem.

I mit interview med Jette Ramskov er
det lidt svært at holde focus på per-
sonen, Jette, for hun er så fuld af iver
og engagement omkring sit nye
arbejde med personalet og beboerne
på Elmehøj, at hun hele tiden forla-
der sig selv som person. Men der er
altså en privat Jette, der er 49 år og
bor i Brønderslev. Hun er gift med
Kurt, der arbejder ved Nyfors. De har
hver to piger, der er voksne, og den
ene af dem er i skrivende stund
meget gravid – hun skulle have født
for en uge siden, så det glæder de
sig meget til. 
I sin fritid er hun byrådsmedlem i
Brønderslev Byråd og var tidligere
med i Dronninglund Byråd, og desu-
den er hun med i LO. Jette og Kurt
vil også gerne en tur ud at rejse, en
tur i biografen eller læse en god bog,
hvis de da ikke lige skal lave om på
deres gamle hus. Nå, ja, så er der jo
også lige familien og vennerne, der
skal plejes. Der er nok at se til, men
med den energi, Jette lægger for
dagen i mit møde med hende, så
tror jeg på, at hun når det hele.

Vibeke Hatt

Ny leder af Elmehøj
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Af Simon Reedtz

Lad os bare tage den fra start til
slut, den om den nye daglige leder
i Øster Brønderslev Idrætsforening.
Navnet er Simon Reedtz, og alde-
ren passerede i sommers de 36.
Født og opvokset på Frederiksberg
i København og har indtil køb af
hus i denne dejlige by aldrig boet
andre steder end der. Mødte sit livs
kærlighed som 18-årig, og sam-
men har de igennem årene samlet
sig en børneflok på 3: Lucas,
Jonatan og lille Ida Marie.
Sidstnævnte blev født på
Frederiksberg Hospital umiddelbart
før flytningen til Hvilshøjvej, så det
var en travl tid i starten af 2006.
Af uddannelse har jeg både en
handelseksamen og uddannelsen
som social- og sundhedshjælper.
Har på Frederiksberg lavet lidt af
hvert, men primært som nattevagt
på plejehjem. Tiden gik jo med
arbejde, børn, venner og familie,
men pladsen var trang i den lille
lejlighed. Specielt med tanken på,
at endnu en lille ny var på vej. 
Det lå lige til højrebenet, at hvis
hus skulle købes, ville det nok blive
i Nordjylland, hvor Mia (hustru)
har løbet og leget i samtlige klitter
i og omkring Kettrup Bjerge, hvor
familien havde op til flere sommer-
huse. Svigerforældrene havde, efter
en lang afstikker til København,
besluttet sig for at flytte tilbage til
svigerfars fødeby.  Efter gentagne
besøg i det nordjyske fandt vi mere
og mere ro og ide i, at det skulle
være her, ungerne voksede op. Der
er, som man siger, højt til loftet, og
luften var og er til stadighed friske-
re i hvert fald det meste af året.
(Har jo majsmarker på den anden
side af hækken).  
Fik arbejde på plejehjemmet
Kornumgård som aftenvagt og
havde en dejlig tid der sammen
med nogle skønne mennesker, der
virkelig gør en forskel. For at prøve
noget nyt, besluttede jeg at åbne
virksomhed som selvstændig vin-
duespudser. Dette er også et rigtig
dejligt og frit arbejde, men efter en
tid med meget høje stiger, beslut-
tede jeg at komme ned på jorden
igen. 

Stillingen som daglig leder kom på
tale, og det syntes jeg lød rigtigt
spændende. Jeg havde i min tid
som træner på Jonatans fodbold-
hold set nogle muligheder i et hus
som klubhuset. Jeg satte mig
samme dag, jeg havde hørt stillin-
gen omtalt, og lavede en brain-
storm omkring alle de muligheder,
jeg så, og de tiltag man kunne
lave: få et lille cafémiljø op at køre
med gode kaffer og lækre sand-
wich. Lave diverse små musikarran-
gementer, ja mulighederne var tal-
rige. Efter runder med samtaler og
ideer over bordet, kunne jeg så
glædes over at få stillingen med til-
trædelse den 1.10.2008. 
Mange ting er herefter blevet
vendt og drejet i vores dejlige klub-
hus og mange nye tiltag er på vej.
Føler det synlige resultat er vigtigt,
så selve klubhuset har fået en
ordentlig tur, og der bliver snart
storskærm til div. hyggelige afte-
ner, samt rygekabine. Ved godt at
vinden måske bliver i min retning
med nogle af tiltagene, men så
håber jeg da, at folk i byen siger
det til mig, så jeg i det mindste
kan tage det til efterretning. Af
andre ting skal også de gamle
omklædningsrum have en stor tur.
Vinduer bliver skiftet, vægge pud-
set, og det hele bliver sat i stand. 

Har stor respekt for de frivillige, der
bruger noget af deres fritid i huset
og har indtil videre ikke fået nej,
når jeg har spurgt, om jeg ikke lige
kunne få en hånd. Så stor tak til
Bjarne, som hjælper mig med nye
vinduer og en kæmpe tak til de fri-
villige, der er med, når kiosken skal
være åben i weekenden til div.
håndboldkampe m.m. 
Ideen er at få bygget et fælleshus
til alle i byen, unge som gamle og
store som små. Det skal blive et
hus, der summer af aktivitet på alle
mulige måder. Hvis byens pensioni-
ster har lyst at lave fællesspisedag,
eller de unge har lyst til at lave
DVD-aften, er det helt sikkert ting,
der også kunne lade sig gøre.
Mulighederne er mange, og mulig-
hederne store.
Vil udover det gerne benytte lejlig-
heden til at takke på egne og fami-
liens vegne for den dejlige modta-
gelse, vi har mærket fra alle sider.
Myten om, at det er svært at være
københavner i Jylland, er vist en
saga blot.

Lidt om den nye daglige leder i ØBI
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Vi nærmer os jul, med alt hvad det
indebærer i de små hjem af hygge
og juletravlhed. Her i ØB vil vi i år
fordoble antallet af juletræer fra 1
til 2. Vi har valgt at sætte et træ i
krydset ved bageren og et træ ved
Elmehøj.

Sidste år havde vi store problemer
med, at pærerne blev hugget lige
så stærkt, som der kom nye i. Det
er bare så træls. Så uanset hvem
der gør det – så lad dog være!!!

Alle de store byggegrunde på
Danserhøj er nu solgt, og der byg-
ges, så det er en lyst. De grunde
på Danserhøj, der oprindelig var
beregnet til tæt-lav bebyggelse,
dvs. de grunde, der ligger ved
Elmehøj, bliver nu lavet om til 5
almindelige grunde. De bliver lavet
om, dels fordi der ikke har været
interesse for at opføre rækkehuse,
og dels fordi der manglede almin-
delige byggegrunde. Så mon ikke
de også bliver solgt. I forbindelse
med kommuneplanen vil det blive
drøftet, hvor de næste grunde skal
udstykkes.

Det er rigtig godt, at kommunen
tager hul på at se på de sanerings-
modne bygninger, der ligger rundt

omkring og ser trælse ud. Vi ser
frem til et samarbejde om det. 

Samtidig håber vi også, at der på
en eller anden måde kan blive mid-
ler til byfornyelse, så ØB kan få en
tiltrængt forskønnelse, specielt op
ad Elmevej. Der er efterhånden
mange ejere op ad Elmevej, der
gør rigtig meget for, at deres huse
skal tage sig pæne ud i bybilledet.
Det er dejligt at se, så forhåbentlig
smitter det af.

Kulturugen i uge 40 markerede vi
her i ØB med 5 arrangementer. 
ØBI havde åbent hus i fitness med
få gæster. 
Borgerforeningen havde en sangaf-
ten i Forsamlingshuset med ca. 20
deltagere. Poul Erik og vores fanta-
stiske kirkekor hjalp til, og det blev
en hyggelig, musikalsk aften. 
I lokalhistorisk arkiv fortalte Per
Drustrup om Ø. Brønderslev fra
istiden og frem til nu. Der var 7,
der ikke gik glip af det velforbered-
te og spændende tilbageblik.
Danseaften var der også med By-
orkesteret. Danseaftnerne har eksi-
steret i flere år en gang om måne-
den, så denne aften blev det
udbudt til hele kommunen, men
det gav ikke flere dansere. Der kom

ca. 30 af de trofaste, mest udenbys
folk.
LAN-party i Forsamlingshuset blev
en stor succes. 40 unge mennesker
brugte en aften og en nat til at
spille computer med hinanden.
LAN–party gentages i forsamlings-
huset 28. november forhåbentlig
med ligeså stor tilslutning.
Facebook, jo, Borgerforeningen er
kommet på Facebook. Kig ind og
kom med ideer/initiativer til, hvad
der kunne være godt her i byen.
Hvis der er nogen unge eller ældre,
der gerne vil lave et arrangement,
så sig til. Vi vil gerne hjælpe. Husk
også at besøge borgerforeningens
hjemmeside jævnligt.

Ølsmagning er i skrivende stund
under planlægning til først i det
nye år, så mere om det senere.

Velkommen til byen til vores nye
præstefamilie. Vi håber, I vil falde
til, og vi ser frem til et godt samar-
bejde.

Glædelig Jul og godt nytår

På Borgerforeningens vegne
Birgit Søndergaard

Øster Brønderslev Borgerforening
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Samlingshus
Hvor langt er vi? 
I øjeblikket er 2 arbejdsgrupper i gang med at se på mulighederne for et nyt samlingshus i Øster Brønderslev.
Grupperne er sammensat af repræsentanter fra ØBI, menighedsrådene, Østsidehallen og Borgerforeningen samt
nogle andre eksperter.
1. gruppe arbejder med økonomi, drift, ejerforhold m.m. Den består af flg. medlemmer: Mette Andersen, Per
Pedersen, Lars Pedersen, Per Drustrup, Jørgen Cæsar, Ole Jensen, Ingalil Jørgensen, Jan Hansen og Niels Kold.
2 gruppe arbejder med aktiviteter, indretning og køkkenfunktion. Den består af flg. medlemmer: Mette Boye,
Simon Reedtz, Jan Jæger, Rene Dahl Jeppesen, Michael Østergaard, Pia Christensen, Lona Andersen og Birgit
Søndergaard.
3. gruppe er en enmandsgruppe bestående af Peter Andersen. Peter har kontakt til kommunen angående pro-
jektet og har fat i love og regler, tilkørselsforhold o.m.a.
Henrik Jensen koordinerer og samler.
Det er et meget spændende arbejde, der forhåbentlig munder ud i, at vi kan få etableret et hus, der bliver sam-
lende for folk i alle aldre og for en masse aktiviteter i byen - også i de næste generationer. Det er nødvendigt, at
vi prøver at fremtidssikre og samle kræfterne i vores lille by, så vi kan have et bredt udbud af fritids- og kulturak-
tiviteter. Det gør byen endnu mere attraktiv både for os, der bor her nu, men sandelig også for tilflyttere. Så bak
op hvor i kan.

Når gruppernes arbejde foreligger, vil der blive kaldt til borgermøde.

På gruppernes vegne Birgit Søndergaard - formand for Borgerforeningen



Iceberg Records
D.A.D Tour! 
The Blue Van are proud to announ-
ce that they will be supporting one
of the greatest and biggest danish
rock bands of all time, D.A.D
(Disneyland After Dark) on their
upcoming danish tour - bl.a. 14.
februar i Aalborg Kongres & Kultur
Center og 20. februar i Arena
Nord, Frederikshavn.

Beverly Hills 90210 
Den 18. november løb et nyt afsnit
af det nye amerikanske tv drama
serie '90210' over skærmen i USA.
I dette afsnit bruges sangen 'Man
Up' med The Blue Van. Serien er en
spinoff af den populære serie
'Beverly Hills 90210' og blandt de
medvirkende er også bl.a. Jennie
Garth og Shannen Doherty.

Ugens Uundgåelige
Den første single fra The Blue Vans
kommende album ”Man Up” var
Silly Boy, og nummeret var i en hel
uge ”Ugens Uundgåelige” på P3
og dermed det mest spillede num-
mer på stationen.

Fra TBV selv
Der sker en masse lige for tiden;
hver dag strømmer det ind med
nye mails ang. forskellige begiven-
heder og tilbud. Det er svært at
være konkret, og aldrig til at vide
hvad det munder ud i. Vi tror på
det, når vi ser det. En af de ting,
som vi dog tror ret stærkt på er, at
der kommer en forårsudgivelse af
"Man Up" i Japan til foråret og der-
med endnu en Japansk turné, hvil-
ket vi vil se frem til. 
Albummet udkom for en måneds
tid siden, og det har fået fine
anmeldelser, og Danmarks Radio
har været nogle flinke karle og spil-
let første-singlen "Silly Boy" flere
gange om dagen.
I oktober spillede vi til Popkomm i
Berlin og CMJ i New York, begge
to branchefestivaler. Det gik godt.
Det var godt at være tilbage i New
York efter to år. Vi var der en uge,
brugte de første par dage på at
lave en musikvideo til "Silly Boy"
sammen med Uffe Trust (resultatet
kan ses på myspace.com/theblue-
van) og resten af ugen på at spille,
genopfriske bekendtskabet med

vores gamle ven/fjende New York
og ikke mindst alle de venner, vi
har i byen.
I år har vi et par koncerter tilbage
(deriblandt Studenterhuset, Aal-
borg d. 29. nov.) og så holder vi
juleferie. Det gode TBV-år 2009
starter d. 23. jan. hvor vi spiller til
P3 Guld, der sendes direkte på
DR2, og så drager vi til Paris d. 27.
Derefter går det løs med D-A-D-
turné, egne jobs og festivaler;
Skanderborg og Nibe er allerede
booket. Vi er i skrivende stund -
om aftenen 20/11 - i Utrecht i
Holland, hvor vi skal spille sammen
med Hollandske Voicst. Det bliver
godt.

Mange hilsner
Per/TBV

The Blue Van
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Presseklip!
PRESSEMEDDELELSE fra Aalborg Kongres & Kultur Center

Nordjyske The Blue Van varmer op for D-A-D i Aalborghallen.
D-A-D turnerer til foråret landet rundt på deres første inden-
dørs turné i tre år, og de er garanteret et brandvarmt publi-
kum, når de indtager scenen. D-A-D har nemlig booket det
talentfulde nordjyske band, The Blue Van, som er kendt for
en engageret sceneoptræden med hæsblæsende rock-musik,
som opvarmningsband. De to bands kan opleves i Aalborg Kongres & Kultur Center lørdag den 14. februar. 

The Blue Vans fire medlemmer er alle født og opvokset i Brønderslevs opland. Allerede i 12-års alderen fandt de
sammen og begyndte at spille covernumre, men det varede ikke længe, inden de gik over til at spille egne numre.
Oprindeligt hed bandet Den Blå Vogn, men som det internationale marked trak nærmere, ændrede de navnet til
The Blue Van.
Bandet har de senere år, ligesom D-A-D i deres unge år, prøvet lykken i USA. De er nu vendt hjem til Danmark og
har netop udgivet deres tredje album ”Man Up”, som har fået en flot modtagelse. Singlen ”Silly Boy” blev P3s
Uundgåelige straks efter udgivelse, og anmelderne har været begejstrede for det tredje album, hvor både teksterne
og det musikalske udtryk er skarpe og veltunede. Politiken, Nordjyske, GAFFA og Berlingske Tidende gav alle pla-
den 4 af 6 stjerner og bl.a. med denne karakteristik: "Hidtil bedste fra den blå vogn" og noget i retningen af "Tag
denne skive med til fest!"
Kombinationen af D-A-D’s saftspændte sange fra det nye album, et omfattende udvalg af klassiske D-A-D numre
og The Blue Vans melodiøse guitardrevne rock med referencer tilbage til 50’erne og frem til nu – dog med 80’erne
siet fra, giver tilsammen en musikalsk rockfest, som du bestemt ikke vil gå glip af!
Billetsalget er startet. Billetter kan købes i Aalborg Kongres & Kultur Center tlf. 99 35 55 66, www.akkc.dk,
www.billetnet.dk og alle landets posthuse.



Så er der minsandten gået 10 år, siden
vi lavede det første julegaveværksted.
Mange børn og hjælpere har deltaget i
løbet af årene. Vi ved ikke helt hvor
mange, men antallet af deltagende
børn har alle årene været ret konstant
omkring 110 børn fra 3-7. klasse.
Inden vi går i gang lørdag morgen,
ved vi aldrig helt hvor mange børn og
voksne, vi egentlig er, men efterhån-
den falder det hele på plads, og så
arbejdes der.
I år har 56 hjælpere været der i løbet
af de to dage, og 25 havde meldt sig
som kagebagere (I år fik vi ikke brug
for alle pga. kagemanden). Bedre
opbakning kan man ikke ønske sig.
Der er gennem årene blevet produce-
ret omkring 6000 gaver i en atmosfære
af hygge og koncentration. Man
undrer sig over den ro der er.
Det er fantastisk, når en ide viser sig at
være så bæredygtig. Det kan også kun
lade sig gøre, når der er mange voks-
ne, der vil påtage sig opgaverne både
før under og efter selve 
julegaveværksteds- weekenden. Især
værkstedslederne tager et stort nap, og
mange tak for det. 

De sidste par år er de ”gamle” børn
kommet tilbage nu som hjælpere, og
det er rigtig skønt.
Det er virkelig gang i den hele weeken-
den, og alle føler sig godt brugte bag-
efter, og derfor er det også særlig
opløftende, når folk går hjem med
replikken: ” Det var hyggeligt. Vi ses
igen til næste år”
10-års fødselsdagen blev fejret med
mega-kagemand, som Jan Jæger fra
SPAR tilbød at komme med i bygge-
sæt. Der blev dækket op i aulaen, og
der var kaffe, sodavand og kagemand
til alle både børn, forældre og andre,
der kiggede forbi.
Så var der ”Kemishow” lavet af et par
dygtige kemistuderende fra Aalborg
Universitet. De legede med de kemiske
forbindelser, og det kom der både
noget lærdom og en masse sjov ud af.
Der var 7 hjælpere, som også havde
10-års jubilæum. De fik hver en choko-
ladenisse i jubilæumsgave. 
De 7 er: Lene Kjær og Grethe, der
arbejder i SFO, Ole Jespersgård med
malerierne, Agnethe Svendsen med
indpakning, Laura Drustrup som hjæl-
per og årsag til ideen, Bente Børjesson

SFO-leder og
arrangør samt
Birgit
Søndergaard
arrangør.

Tak også i år til
ØBI, der hvert
år prøver at
lægge hånd-
boldkampe, så
børnene kan nå
det hele.
Tak til Spar Jan
for en god service hvert år og for slæb
af sodavand.
Tak til Lykkeler fordi du påtager dig at
brænde lertingene inden jul og til
Nordjyske for fine artikler.
Og i år også tak til Sparekassen, der
hjalp os med udgifterne til jubilæet. 

Med mange julehilsner 
Bente Børjesson

Birgit Søndergaard

PS: Endelig i år kom TV–Nord og filme-
de forskellige værksteder, men de
glemte da vist at bringe det !!

Julegaveværksted
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Gade-

Fra cykelværksted til “Nissebo”
Da Else og Jørgen Jensen flyttede fra Kjeldslund til Sparekassens idligere
hus i Hallund, så Else straks en mulighed i cykelværkstedet.
Else er til daglig ansat i hjemmeplejen, men hendes fritid bruges i
“Nissebo”. Hun har i mange år lavet nisser i alle størrelser og faconer, men
på Kjeldslund havde hun kun et lille værelse, så der kom de ikke rigtig til
deres ret. Her har hun et helt værksted. I værkstedet er der lavet en hel lille
nisseby med både kirke, bager og købmand, og der er lys mellem husene
samt livlig aktivitet på pladsen mellem dem. Alle nisserne og deres tøj er
håndlavet. De små huse er lavet af flamingo og pap, som så er blevet
malet. Jørgen er også ivrig med de fine ting. Han kan få lov til at lave det
grove som at sætte lys op, male og ellers gå til hånde.
Der er ingen faste åbningstider, men man er altid velkommen til at ringe
på. De vil meget gerne vise det frem, og det meste er også til salg.

Billeder fra 
Nissebo i Hallund

Ved du, hvor der ellers bor 

NISSER
som gerne vil i Lokalbladet - 

-  så fortæl det til os!
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spejlet
Bålhøj Festivalen
2009

Reserver allerede nu lørdag 15. august 2009
til festivalen, hvor du i naturskønne omgivelser
med god musik mellem træerne kan hygge dig med
familie og venner.
Vi tager udgangspunkt i den første Bålhøj Festival, der
havde over 600 gæster. Vi håber på en fordobling af
deltagerantallet. Dette kan vi nå, hvis vore lokale ØB-
borgere bruger denne festdag til at invitere venner og familie til en
hyggelig dag på Bålhøj. 

Vi har allerede fundet en del musik og andre indslag, der kan sikre dig
nogle gode timer på Bålhøj, lørdag 15. august 2009. Har du gode for-
slag, så kontakt os.
I de næste numre af Lokalbladet og på Borgerforeningens hjemmeside
vil der løbende komme nye oplysninger om Bålhøj Festivalen 2009.
Styregruppen for Bålhøj Festivalen 2009 har holdt sit første møde. Den
består af Mette Rask, Peter Westmark, Martin Østergaard, Søren
Tipsmark, Birgit Dinesen samt Mette Boye og Henrik Jensen fra
Borgerforeningen.
Har du gode ideer til Bålhøj Festivalen 2009, kan du kontakte en fra sty-
regruppen.

Springforbi
Poul Erik Jensen fra Øster
Brønderslev fik for en god uges tid
siden brev fra Spildansk komiteen
om, at Dansk Sang igen i år
påtænker at udgive 2 sangbøger
inkl. CD med indspilning af sange-
ne.

I kategorien Årets danske børne-
sange 2008 er hans og Jens
Rosendals sang ‘Springforbi’ 
udvalgt til at komme med - da den
var ‘blandt de bedste i sin katago-
ri’.

Det siger både Jens Rosendal og
Poul Erik da ja tak til – og det er
de rigtig glade for og stolte af. 

Åletur i pensio-
nistforening
Øster Brønderslev-Hallund
Pensionistforenings årlige tur ud i
det blå blev et vellykket arrange-
ment, som desværre faldt sammen
med sommerfesten i Hallund, og
derfor var bussen ikke fyldt op.
Turen gik til Fjerritslev, hvor de
besøgte Fjerritslev Bryggeri- og
Egnsmuseum, som er et stort mu-
seum i 3 etager, og hele samlingen
blev interesseret studeret. 
Her fik deltagerne kaffe med tilbe-
hør, og derefter gik turen sædva-
nen tro til Sebbersund Kro, hvor
der blev serveret stegte ål i store
mængder, og alle fik, hvad de
kunne spise. Derefter gik turen i
det gode vejr retur til Hallund og
omegn efter en god dag med
mange indtryk.



To lokale KFUM-spejder, Nanna
Martens og Lisbeth Simonsen, til-
meldte sig i januar projektlederud-
dannelsen Scout Academy hos
KFUM-spejderne. Her har de lært
en masse om kompetenceudvik-
ling, samarbejde, fundraising og
ikke mindst om, hvordan man
planlægger og udfører et projekt.
Nanna gennemførte et projekt for
bogligt og socialt svage unge:
Scenen er vores. Lisbeth udførte et
projekt for unge med en anden
etnisk baggrund: Break Free.  

Hvad er Scout Academy?
En spejder laver mange mærkelige,
skøre, sjove og lærerige ting, men
noget af det, spejderne gør, er
også at hjælpe andre, det er ikke
altid lige let, men noget man kan
blive bedre til. Da Scout Academy
startede op i januar, hørte Nanna
og Lisbeth et citat af Søren
Kirkegaard, der lyder således:
”At man, når det i sandhed skal
lykkes en at føre et menneske hen
til et bestemt sted, først og frem-
mest må passe på at finde ham
der, hvor han er og begynde der.”

Dette citat beskriver Scout
Academy rigtig godt, fordi spejder-
ne skal ud og lave aktiviteter med
unge mennesker, der måske ikke
har så mange muligheder. Men for
at få de unge med på aktiviteterne,
har spejderne mødt dem, hvor de
er, og taget dem med derfra.  

Break Free med musik, dans og
debat 
Break Free er et projekt for unge
nydanskere, et tilbud der har udvi-
det deres horisont for, hvad man
kan lave i fritiden og givet dem en
stærk oplevelse sammen. De har
styrket deres selvværd og knyttet
nye venskaber igennem aktiviteter
og har haft en uge, hvor deres per-
sonlige udvikling er blevet styrket
på alle områder af livet. 

”Det har været enormt spændende
og lærerigt at lave et projekt for
unge nydanskere, og til tider er vi i
gruppen da også stødt på større
udfordringer og overraskelser, end 

vi havde regnet med” fortæller
Lisbeth, der sammen med 3 andre
spejdere har stået bag projektet.

Skovdrengenes show
Break Free deltagerne er lige vendt
hjem fra spejderfestivalen nær
Kolding, hvor der på selve festiva-
len deltog ca. 250 mennesker. Fem
af dem var med Break Free, fire var
drenge fra Skovparken i Kolding og
den sidste Susanna fra Brønderslev.
På festivalen oplevede de bl.a.
Thomas Buttenschön og Tue West
på scenen, den selv samme scene
som drengene selv gav et fantastisk
nummer på den sidste aften med
rap og hiphopdans. Haris og
Mohammed skrev og rappede for-
skellige sangtekster i løbet af ugen,
mens Jeansi ikke bare var kanon-
dygtig til hiphopdans, men også
kunne lære det fra sig til danse-
partneren, Ida. 
Aktiviteterne på spejderfestivalen
gav både sved på panden og tan-
ker i hovedet, der blev bl.a. oplevet
homoshow, fodboldturnering,
hvordan en muslimsk fredagsbøn
foregår, afprøvet kræfter med krea-
tivitet, teknik og værktøj og ople-
vet at være flygtning for en nat.
Igennem hele ugen var der frihed
til at gå i biografen, lytte til musik
eller mødes under debat. 

Scenen er vores, teater på en
uge
Uge 32 var en uge, hvor de unge
mennesker på Brønderslev Produk-
tionsskole fik vendt hverdagen op
og ned. I stedet for at arbejde på
de normale værksteder blev de for-
delt i 3 workshops, medie, rekvisit-

ter og drama. Her skulle de i fæl-
lesskab skabe deres eget teaterstyk-
ke og selv komme med kreative
inputs. Sammen med 2 andre
KFUM-spejdere tog Nanna Martens
de unge med ud og lave forskellige
aktiviteter som judo, breakdance
og forskellige teaterøvelser.
Grænseoverskridende oplevelser
som at blive kastet over skulderen
på en af de andre elever eller at
stille sig op over for de andre ele-
ver og gøre sig til grin igennem
nogle teaterøvelser var nogle af de
ting, de unge lavede i løbet af
ugen.

Robin Hood 
Premieren var fredag aften på
Brønderslev Bibliotek, og elevernes
forældre og venner var inviteret til
at se det flotte stykke, som de
havde fået sat op på bare 4 dage:
En sjov udgave af Robin Hood,
med mobiltelefoner, videoklip og
TV-shop reklamer.
I løbet af ugen fik de unge mere
selvtillid og et bedre sammenhold
på skolen. Nogle af eleverne, der
ellers aldrig havde drømt om at
skulle stå på en scene, er nu klar til
at skulle gøre det igen engang. 

Cand. Scout'ere over hele landet
Ud af Scout Academys 5 undervis-
ningsmoduler er der nu bare en
weekend tilbage for Lisbeth og
Nanna. Her skal de mødes med de
andre kursister og høre, hvordan
det er gået med deres projekter,
der har forgået rundt omkring i
landet. Her vil de også modtage
deres kompetencebevis, så de rig-
tig kan kalde sig ”cand. scout”. 

Cand. Scout på bare et halvt år
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Emneuge 
i 3.–5. klasse.

Skolens mellemtrin har haft
emneuge.

Som det fremgår af billederne, var
det en emneuge, hvor man træne-
de i at tegne på mange forskellige
måder.

Alle børnene samledes i Hallen,
hvor man blev hjulpet gennem
tegningens svære kunst af billed-

huggeren Jan Anker Petersen fra
”Galleri Alstrup”, som ligger i
landsbyen Alstrup, 5 km. fra
Hvalpsund i Himmerland.

Jan Anker Petersen, der er tilknyttet
Regionens tilbud til bl.a. skoler om
”En hel kunstner til kvart pris” var
god til at sætte børnene i gang og
var godt tilfreds med resultatet.
Tegningerne, som i ugen efter var
udstillet i vores aula, blev grundigt
studeret af skolens øvrige elever. 

Ove Dam

Øster Brønderslev Centralskole
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Pernille  med selvportræt ?

Frederik smiler underfundigt. Mona
Lisa kan godt være misundelig.

Frederik og Mathias drøfter vigtige detaljer.

Stine og Pernille i dyb koncentration?

Jan Anker Petersen forklarer.

For Simone
og Janni er
modellen
det vigtig-
ste, Klara
og Emma
holder øje
med foto-
grafen.

Lenette, Natasia og
Line har også tid til at
hilse på fotografen.

Lise øver sig i at tegne kasser.            



Elmely har ikke kun fået en ny
leder, men også en ny beboer. Det
er Ebba Johanne Jensen på 88 år.
Hun er flyttet hertil først i novem-
ber fra sin villa i Bredgade i
Brønderslev. Som 20-årig giftede
hun sig med møbelsnedker, Harry
Jensen, der åbnede en møbelforret-
ning i Bredgade. Udover at passe
børn og hjem hjalp Ebba også til i
forretningen, så der var nok at se
til. 
Indtil for 3 år siden, hvor Ebbas
mand døde, havde de boet sam-
men i huset i Bredgade, men det
var nu blevet for besværligt for
hende at bo der alene i det store
hus. Ebba har to børn. Den ældste
er en pige, der nu er 60 år og bor
ved Serritslev, og sønnen, der er 52
år, bor ude i mosen, så det er dej-
ligt for hende at have dem lige i
nærheden.
Ebba, hvis ungpigenavn er
Hougaard, kommer oprindeligt fra
Hallund. Hendes far var cement-
støberen i Hallund, Jens Hougaard.
Et Hallund hvor der ikke var nær så
mange huse som nu. Hvor der var
en brugsforening, to købmænd, en
bager, en manufakturhandel, et
apotek og en læge. Desuden var
der en slagter og en slagterbil, der
kørte rundt og solgte kød fra bilen.

Det var også et Hallund, hvor der
stadig ikke var asfalteret vej til
Øster Brønderslev. Der var en mar-
kvej, der ikke altid var lige nem at
cykle ad. Ebba kan huske, hvordan
hun måtte cykle til Øster
Brønderslev, da hun gik til præst,
som boede der. 
Til cementstøberiet hørte der også
lidt landbrug. Der var nogle få
køer, lidt svin og nogle høns. Der
hørte også noget jord til, hvor der
bl.a. blev dyrket jordbær. Børnene
stod meget tidligt op i jordbærsæ-
sonen, og så skulle der plukkes
jordbær, så bærrene kunne komme
med rutebilen ind til Brønderslev
kl. 9. Børnene fik 5 øre pr. række,
de plukkede, og rækkerne var
lange, syntes Ebba dengang.
Ebba var en af de midterste ud af 8
søskende. Nu er hun den eneste
tilbage. Den første af hendes
søskende, der døde, var den yng-
ste. En pige, der som 13-årig fik
tuberkulose. Bedstemoren passede
hende, for at resten af familien ikke
skulle smittes. Isolationen lykkedes
også, der var ikke andre i huset,
der blev syge, men desværre døde
lillesøsteren 14 år gammel af tuber-
kulosen. Den sidste tid lå hun på
sygehus. Faren tog sig det meget
nært. Han kom til at døje med for-

højet blodtryk og dårligt
hjerte, og han døde to år
efter af en hjerneblødning
60 år gammel. 
Nu stod moren tilbage med
cementstøberiet og 3-4
hjemmeboende børn. Hun
forsøgte at føre cementstø-
beriet videre, men det blev
for stor en mundfuld, så
hun solgte det og flyttede
ind til Brønderslev.
Julen for mange år siden
var på nogle områder
meget anderledes, og på
andre områder er der ikke
lavet så meget om på den.
Op til jul blev der bagt og
lavet julemad. Der blev bl.a.
bagt et halvt pudevår fyldt
med pebernødder. Der blev
bagt brune kager, jødeka-
ger, vaniljekranse, men
også nogle lagkager, vist
nok sirupslagkager og hvide
lagkagebunde. Moren

måtte gemme nogle af kagerne for
at have noget tilbage til julen. 
Faren var den af de voksne, der gik
mest op i julen. Det var ham, der
pyntede juletræet d. 24. om for-
middagen. Børnene fik ikke træet
at se, før efter at aftensmaden var
spist. Der var tre stuer, så den med
træet var der lukket ind til – måske
var der små nysgerrige øjne, der
skulle se ind af nøglehullerne, men
det var ikke noget, der blev snak-
ket om – det var mere et ærbødigt,
lille kig. Aftensmaden juleaften
bestod af and og flæskesteg, og
som dessert risengrød med man-
delgave, som var chokolade. 
Efter aftensmaden blev der åbnet
ind til træet. Et juletræ, der var så
højt, at det nåede loftet. Stjernen
var nogle år lidt skævt sat på, fordi
den ikke kunne være der for loftet
Al pynten var hjemmelavet, glim-
mer, roser og musetrapper af papir
var lavet af børnene. Det helt store
øjeblik var kommet. Al lyset blev
slukket, og kun de levende lys i
træet var tændt. Nøj, hvor det var
flot! Meget højtideligt.

Vibeke Hatt

Ebba på Elmehøj
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Hei på dere.
Har nettopp lest deres Lokalblad
for Øster Brønderslev m/omegn
gjennom internett.

Den var bra og mange gode min-
ner kommer frem frå alle våre turer
til å besøge vår bestefar Harald
Larsen i Hasselvei (lige ved bøge-
skoven siste hus før en kommer ut
på hovedveien).

Vi reiste hver sommar til Øster
Brønderslev, frå eg kan huske i slut-
ten av 50 årene. Det var en lang
reise den gang. Vi bor ca 50 km
sør for Stavanger (sørvest Noreg) i
en liten landsby der heter
Vigrestad ca 2500 innbyggere ca 3
km frå Nordsjøen , og lige flatt
som Danmark, men noe mere sten
på bakken.
Reisen gikk med tog frå Vigrestad
til Kristiansand og båt over
Skagerak. Tog igjen frå Hirtshals til
Hjørring med bytte til Brønderslev
og til sist taxsi til Ø. Brønderslev, vi
var der hele sommerferien inntil vi
måtte hjem til nytt skoleår.

Der er litt å tenke på at 3 av min
mor`s søsken ble bosatt i Noreg.
Herloff Larsen øst for Oslo, Bent og
Ingeborg Magrete (min mor) er
bosatt her i Vigrestad.

Det skulle vert fint å kunne besøkt
en av deres festivaler i Bålhøj en
gang, må nok tilstå at eg har vert
der på konsert der å fått noen øl.

Det blir ikkje tid til mere denne
gang, må en tur på mitt arbeid
Stavanger Museum der eg er tek-
nisk leder.

Ellers vil vi alle her på Vigrestad
ønske dere alle en riktig god jul og
eit godt Nyttår

Eilef Herikstad
Gjersheiveien 3
4362 Vigrestad
Noreg

Hilsen fra Noreg
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Jeg og min kone Gunvor.

Bilde er fra 1957 Hasselvej
2 Ø. Brønderslev i haven
til Bestefar Harald Larsen.
Fra venstre Harald Edgard,
Kjell Ingvar, mor Ingeborg
og jeg Eilef med katten.

Min bestefar Harald
Larsen og min søster Edil
Kristine ved min beste-
mor`s grav på kirkegår-
den i Ø. Brønderslev. 

Bilde er fra  Løkken 1969
der jeg sammen med noen
venner fra Ø. Brønderslev
var i Løkken. Fra venstre:
Gert Thomsen, jeg Eilef
Herikstad, person ukjent
og Johan Nørgaard
Jensen, dette var en fin
tid.....
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Gade-

Tvillinge-billede-forbytning

I Lokalbladets nr. 50 præsenterede
jeg de 3 hold tvillinger med tekst og
billeder, men sætternissen havde
været på spil, så billedet af tvillinger-
ne på Nymarken var ikke kommet
med. Det beklager jeg meget, men
her er så de ”rigtige” tvillinger, 

De bor på Nymarken 15 sammen med deres forældre Louise og Jesper Greve Tjell og hedder Julie og Cecilie. De
vejede og målte nøjagtig det samme, da de blev født, men her hører ligheden op. De er meget forskellige både i
væremåde og udseende, så ingen forveksling her. 
Jeg har planer om at følge de 3 hold tvillinger med billeder og små anekdoter 1 gang om året her i bladet.

Lis Marrup

Julehygge i Hvilshøj 
Beboerne i og i nærheden af Hvilshøj samledes en søndag i november til
fælles julehygge på ‘Støkke’, det er et areal, som kommunen ejer,
men som beboerne har fået lov at bruge til fælles aktiviteter 
- også sankthansfest og grisefest - og der er altid mange deltagere! 
Alle beboere var
af huse til den
dag med både
bålvarme og
hjertevarme
samt fremstilling
af dekorationer
og advente-
skranse og for-
tæring af æble-
skiver og gløgg.

Julelys!
Poppelvej 13 Agnete og  Kaj
Schumacher har igen i år
pyntet deres hus med
mange lyskæder! Billedet er
fra sidste år, og selv om Kaj i
år har brækket benet og
ikke selv kan hænge lysene
op, har fruen og børnene
været atkive under Kajs le-
delse, så huset er også i år
flot pyntet med endnu flere
lys!
Det kan også ses fra
Lindevej, men kø’r forbi og
se det tæt på.



17
Lokalbladet

spejlet

Hærværk 
på gyngerne 
på Bålhøj
På vej gennem legepladsen på
Bålhøj kommer jeg forbi et totalt
ødelagt gyngestativ.
Måden, det er ødelagt på, får mig
først til at tænke på hærværk, men
det er lige som om det bare er klap-
pet sammen, så jeg kom til at tænke
på, om personen, der har været på
gyngen, har været for gumpetung!!!

Byens nye bageri -
det går som 
varmt brød

Spar i Øster Brønderslev ved Jan Jæger har siden uge 44 leveret morgenbrød, kager og
rugbrød til byens beboere. Butikken er blevet udvidet med 30 m2, som indeholder en ny
vinafdeling i den ene halvdel samt bageri og kasselinie i den anden. Siden opstart har der
været en meget stor interesse for det nye bageri. En af de store fordele er at man kan
tage helt friskbagt og varmt brød med hjem. Rundstykker og kager er det store hit om
morgenen, og senere på dagen er rugbrød det store salgs hit. Der er meget travlt fra
morgenstunden, og de 2 ovne kører på højtryk. Jan udtaler, at salget går over al forvent-
ning, og han har nu udvidet åbningstiden, så butikken nu er åbnet fra 7 – 19 hver dag.
Det har fra Jan side længe været et ønske at udvide butikken, og det var naturligt at star-
te med bake-off, når der nu skulle bygges lidt til. Selve bake-off princippet går ud på, at
man i forretningen tager klargjorte rundstykker, kager og rugbrød i frossen tilstand, og
bager dem færdig i den butik hvor de skal sælges. Det har også fra Spar-kædens side
været ønsket, at alle butikker vil indføre bager-afdeling, så man samlet kan lave markeds-
føring. Ud over den nye bagerafdeling er der i butikken også kommet en stor vinafdeling
med nyt og udvidet sortiment samt delvist nyt inventar. Der er etableret 2 helt nye kasse-

linier, primært så kunder der ikke skal have brød og kager skal stå og vente, hvis de bare skal have 2 liter mælk, men der
har også før ombygningen været behov for en kasse mere. Der er også kommet nyt inventar til magasiner og blade, der
nu præsenterer sig på en ny og flottere måde. Den gamle store fryser, der har betjent butikken i 36 år, gik i stykker her i
efteråret, og dette har selvfølgelig bevirket en udgift til ny fryser, i stedet for en stor ny fryser, er der nu kommet flere
små. Det letter omkostningerne, for hvis der går noget i stykker, så skal man bare skifte en lille fryser og ikke en stor. De
nye frysere er med låg og er mere energivenlige end den gamle. Dette giver selvfølgelig en besparelse på energiområdet,
der kan mærkes. Efter den gamle fryser blev skrottet, og de nye er installeret, sparer butikken ca. 1500 kr. pr. måned, selv
om der kører 2 store ovne i det nye bageri. Dette er selvfølgelig en positiv gevinst, der nu får Jan til at tænke over, om
depotfryseren ude bagved også skal skiftes. Der er for øjeblikket 3 fuldtidsansatte plus Jan Jæger selv, foruden 12 ung-
domsarbejdere - 6 over 18 år og 6 under 18 år, som tjener penge til studier og fritidsinteresser. 

René Dahl Jeppesen

Bilgaard-rokaden 1. oktober 2008

Gråstenvej 7 (mor og far)
Lillian og Ole Bilgaard er nu flyttet ind til byen igen. Parret boede før på Øster
Brønderslevvej overfor motorvejs pendlerpladsen. Efter 7 år ved motorvejen
blev de enige om at flytte ind til byen igen. Grundlaget for flytningen er også,
at deres ældste søn, Søren, har overtaget Øster Brønderslevvej til sin virksom-
hed. Lillian er dagplejer på 18. år i gruppe L og har allerede indrettet dagpleje-
rummet på Gråstenvej. Ole kører stadig for Carlsberg og har i januar haft 25-
års jubilæum. Huset overtog de efter Henrik og Joan Daarbak, og de har ende-
vendt hele hytten med nye gulve, klinker, lofter og køkken. Der er også kom-
met nye vinduer og indvendige døre. Ja, kort fortalt der renoveret over det
hele.

Tujavej 8 og Øster Brønderslevvej 31
(lillebror, storebror og svigerdatter)
Maiken Jensen (30) og Søren Bilgaard (32), har overtaget huset efter Sørens
forældre, Lillian og Ole Bilgaard. Maiken er uddannet salgsassistent, og har
senest arbejdet for Aalborg Industries. Søren er uddannet mekaniker hos
Iversen i Brønderslev, men har i de seneste år arbejdet med fadølsforsyning.
Fadølsforsyning har eksisteret i 7 år i Hjørring, og for 2 år siden købte Søren
halvpart i firmaet, og i oktober overtog han hele firmaet.
Sammen med Maiken har de flyttet virksomheden til ejendommen på Øster
Brønderslevvej, hvorfra de vil levere fadøl fra Skagen til Viborg. Maiken skal
hjemmefra stå for administration og salg, mens Søren leverer øl til kunderne,
som den seneste forhjulsfest i Østsidehallen. Ejendommen har også fået en
omgang. I laden er der kommet nyt gulv, og der er indrettet et mindre depo-
trum. Der er kommet nyt tag på alle tilbygninger, og i stuehuset er der kom-
met et nyt køkken, samt lidt malerarbejde. Parret er indflyttet med deres 2
dværg schnauserhunde 1. oktober. 
Parret boede før på Tujavej 8, som nu er overtaget af Sørens lillebror Morten
Bilgaard. Morten er uddannet gulvlægger og har haft travlt under familiens
boligrokade med at hjælpe både med flytning og gulvbelægning på familiens
forskellige adresser. Morten bor endnu alene.
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Programmet er:
Torsdag 22. januar kl. 19: 
Nordamerikanske vine v/ Steve
Pedersen fra Øster Brønderslev
og repræsentant for firmaet
Vinodan www.vinodan.dk og
søsterfirmaet First Class Wine
www.firstclasswine.dk. Firmaerne
har vine fra hele verden, men
denne aften vil Steve underhol-
de med de gode nordamerikan-
ske.

Onsdag 4. februar kl. 19: 
Portugisiske vine og portvin v/ Ib
Kjerulf fra Vinstyrke 12 og
SuperBest i Højene, Hjørring.
Han har cyklet gennem Portugal
og Spanien. På den baggrund
har han fået en del specielle por-
tugisiske vine til butikken og vil
fortælle løgnehistorier fra
Portugal. 

Mandag 23. februar kl. 19:
Italienske vine v/ ENR-vin Vrå Vin
Import - Erik N. Rasmussen. Han
er en vidende og underholdende
fortæller, og skriver selv på
hjemmesiden www.enr-vin.dk: I
1997 begyndte vi selv at impor-
tere vin fra Italien. Vores koncept
er gode vine til fornuftige priser.
Vine vi selv har valgt, fordi vi kan
lide dem - og fra producenter, vi
selv har besøgt og stoler på!  

Tirsdag 10. marts kl. 19: 
En lyserød aften med mange
nuancer! En rundtur i roséens
verden ved Henning Agesen.
Rosé er ikke kun noget man drik-
ker om sommeren. Han vil for-
tælle om og skænke forskellige
karakteristiske roséer: vine, der
kommer fra producenter, der
ikke er så kendte, og vine, der
egner sig som ledsager til mad.

Lørdag 28. marts kl. 14-?:
Bustur til Glenholm vingård -
www.glenholm.dk  - ved
Rønbjerg med rundvisning på
dette spændende sted og med
vinsmagning af nogle af de bed-
ste danskproducerede vine. Når
vi kommer til Øster Brønderslev
igen, slutter vi af med spisning
(og vine) i forsamlingshuset, og
måske vil der også blive serveret
endnu en dansk produceret
oglokal vin.

Smag på vin!

Vin !
Så er gruppen bag 10 års vinsmagninger igen klar med en serie helt nye og spæn-
dende aftener i Øster Brønderslev Forsamlingshus. Der er gode muligheder for både
nye og tidligere deltagere til at lære nyt og få nogle gode oplevelser. Vi synes selv, 
at vi har fået sammensat et program med både tradition og fornyelse og med spæn-
dende folk til at fortælle om (og skænke) gode vine!

Vi glæder os til alle aftenerne – samt den afsluttende dag, hvor vi laver en 
faglig eftermiddagstur, der afsluttes med en spisning i Forsamlingshuset. 
Det bliver garanteret en god afslutning på nogle gode aftener. 

Vi kan være et begrænset antal, så det gælder om at være hurtig med 
tilmeldingerne, der skal ske til Kirsten og Henning Agesen, Dannevirkevej 14 
(9881 1034 eller  mail til kirstenagesen@gmail.com) 

Prisen for deltagelse er igen i år 250 kr. pr. deltager i startgebyr. Det indbetales
ved tilmeldingen og dækker brød, borddækning og husleje m.v.. Desuden betales
100 kr. + pr. person for hver aften, man deltager til dækning af udgifterne til vin 
og foredragsholder. Er der overskud efter afslutningen, plejer vi at give det som
bidrag til Forsamlingshuset.

Betalingen af de 250 kr. i startgebyr kan nemmest foretages online til penge-
institut reg. nr.: 9028 og konto: 1605876982.  Husk at skrive navne og adresser 
på deltagerne ved overførslen. Pengene kan også afregnes direkte til Kirsten og
Henning. Arrangørerne er pga. genvalg efter sidste omgang igen de samme:

Birgit Søndergaard & Per Drustrup Larsen - Ester & Christian Søndergaard
Grethe og Jens Poulsen - Inge Hove & Henning Jørgensen

Kirsten & Henning Agesen - Lis & Ove Dam

Redaktionen har denne gang med fornø-
jelse lagt smagsløg til 2 slags vine fra
SPAR i Øster Brønderslev:

Vinen fra Nappa Valley i Californien har
en dyb rød farve. Smagen er rund og
blød med en frugtagtig tone. 
Den vil egne sig fint til megen god mad
som f.eks. and og flæskesteg. 
Jan fra Spar har da også udnævnt den til
årets julevin.

Den Sydafrikanske vin er en dejlig vin
med en krydret eftersmag og en antyd-
ning af vanille.
Vi mener, at vinen vil være god til lam,
roastbeef og anden kraftig mad. Måske
kan den vinde ved at ligge 1 til 2 år, men
den er absolut drikkelig allerede nu.
Et godt forslag til nytårsmiddagen og alle
andre gode måltider.

Redaktionen er delt i meningerne om,
hvilken vin, der er bedst, men alle er
enige om, at det er to rigtigt gode vine,
som mange vil kunne lide. 

Med  de to vine er man altså godt 
hjulpet til begge de forestående 
højtider - og resten af året.

Skål & God jul samt godt nytår!
Redaktionen 

Robertson Winery 
- Shiraz
Årgang 2007 fra Sydafrika
Pris: 48,95 kr. - 3 stk. for 110 kr.

Grand Circle
- Cabernet sauvignon
Årgang 2005 fra Californien, USA. 
Pris: 69,95 kr. - 2 flasker for 100 kr. 
Årets julevin - siger Jan!

Vinanmeldelse
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for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Efter at have været barselsvikar for sognepræsten i Farstrup-Lundby-Store Ajstrup pastorat (ved Nibe), har jeg været
så heldig at blive valgt som ny sognepræst i Øster Brønderslev og Hallund sogne, og jeg er oven i købet så heldig,
at jeg får lov til at begynde mit virke som sognepræst her i december måned, for det er næppe helt forkert at
kalde december måned for ”kirkelig højsæson”. Det er en festlig tid med juleafslutninger for dagplejer, børnehave
og skole - samt ikke mindst alle gudstjenesterne i julen. 
Jeg er 30 år og voksede op i Laurbjerg (som ligger tæt på Langå), hvor min familie har boet, siden min far blev
præst der i 1982. Jeg blev student i 1997 fra Hadsten Gymnasium og tog derefter et sabbatår, hvor jeg bl.a. rejste
til det afrikanske land Malawi som volontør for Folkekirkens Nødhjælp.
I 1998 flyttede jeg til Århus og begyndte på teologistudiet, som jeg har været meget glad for og engageret i. I
2006 blev jeg kandidat og fulgte derefter undervisningen på Pastoralseminariet i Århus, og det sidste års tid har jeg
så haft et vikariat syd for fjorden.
Det var rart at få lov til at begynde præstegerningen i et vikariat, men nu glæder jeg mig til at blive fast sogne-
præst. Derfor er jeg meget glad for den tillid, som menighedsrådene i Øster Brønderslev og Hallund har vist ved at
vælge mig. Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til den tillid. 
Der findes ikke nogen veldefineret og af alle accepteret opfattelse af, hvori præstens arbejde består, og hvordan en
præst skal være. Det har der formentlig aldrig gjort, men ikke mindst i dag er opfattelserne mange og vidt forskelli-
ge. Præsten har selvfølgelig visse kirkelige og administrative opgaver, som er ret veldefinerede, og som selvfølgelig
udfylder en god del af jobbet, men hvad der ligger herudover, er det stort set overladt til præst og menighed selv
at finde ud af.  
Jeg tror, at en af de vigtigste udfordringer, som folkekirken i dag står overfor, er at undgå kirkelig isolation. Kirken
og kristendommen har sin rod i og sit indhold fra Det nye Testamentes fortællinger om Jesus Kristus, hvis liv, død
og opstandelse giver mennesker livsmod og håb. Men hvis kirkens forkyndelse skal have aktualitet, må den altid stå
i et vekselvirkningsforhold til den folkelige og kulturelle situation. Det synes i dag at være af største vigtighed, at
fastholde en sådan vekselvirkning for at undgå kirkelig isolation, og som alle kristne er også præsten forpligtet på
denne vekselvirkning.
Det er derfor mit håb, at det vil lykkes mig at blive en naturlig del af det lokalsamfund, som udgøres af Øster
Brønderslev og Hallund sogne. Jeg håber også, at jeg med tiden kan finde en plads i det folkeligt-kulturelle arbejde
på stedet.
Omvendt er det uundgåeligt, at jeg i tidens løb vil komme til at skuffe nogle forventninger. Og så er det mit håb,
at der vil vises overbærenhed, og især håber jeg, at de, hvis forventninger jeg skuffer, vil finde det værd at tage en
snak med mig om det.
Det er med glæde og forventning, at jeg sammen med min hustru Sine Kilstrup, som også er teolog og vores søn
Søren på snart et år, flytter ind i Øster Brønderslev præstegård. 

Rune Nørager Christensen

- hilsen fra den nye 
sognepræst i Øster
Brønderslev og Hallund
Pastorat

Nordenfjords
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Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 

Rune Nørager Christensen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: RNC@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.

Vigtige datoer i december og januar

7. dec. kl. 10.15 Indsættelse af ny sognepræst i Ø. Brønderslev sogn 
7. dec. I forlængelse af gudstjenesten indbydes alle i sognet til ”en bid
brød” i Forsamlingshuset.
9. dec. kl. 19.00 Julekoncert i Ø. Brønderslev Kirke
12. dec. kl. 10.00 Julegudstjeneste og julearrangement for dagpleje – og
børnehavebørn 
14. dec. kl. 10.15 Indsættelse af ny sognepræst i Hallund sogn 
14. dec. I forlængelse af gudstjenesten indbydes alle i sognet til ”en bid
brød” på kroen.
16. dec. kl. 19.00 Julekoncert i Hallund Kirke            
9. jan. kl. 19.30 Offentligt menighedsrådsmøde i Øster Brønderslev.

NB. 7/12 er der ingen gudstjeneste i Hallund, og 14/12 er der ingen
gudstjeneste i Ø. Brønderslev

Menighedsrådet
i Øster
Brønderslev

På menighedsrådsmødet torsdag
19. november konstituerede
rådet sig således:
Formand: Pia Christensen,
Dannevirkevej 3
Næstformand: Anna Birgitte
Thing, Hvilshøjvej 246
Kasserer: Johanne Kristensen,
Hallundvej 96
Kirkeværge: Benny Simonsen,
Sundeved 9
Menigt medlem: Susanne
Pedersen, Stubdrupvej 111
Menigt medlem: Jørgen
Thomsen, Danserhøj 34.
De seks rådsmedlemmer har i
øvrigt fordelt sig på forskellige
udvalg.

Menighedsrådet
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Ø. BRØNDERSLEV KIRKE HALLUND KIRKEG
u
d
s
t
je

n
e
s
t
e
r

December
7/12: 2. s. i advent

14/12: 3. s. i advent

21/12: 4. s. i advent
24/12: Juleaften
25/12: Juledag
26/12: 2. juledag
28/12: Julesøndag

Januar
1/1: Nytårsdag
4/1: Hellig 3 konger
11/1: 1. s. e. h. 3 konger
18/1: 2. s. e. h. 3 konger
25/1: 3. s. e. h. 3 konger
28/1 (onsd): Kyndelmisse
29/1 (torsd): Kyndelmisse

Februar
1/2: Sidstse s. e. h. 3 kong.
8/2: Septuagesima
15/2: Seksagesima
22/2: Fastelavn

10.15 (indsættelse af den nye
sognepræst)
Ingen

10.15
16.30
9.00
9.00 (Ole Skov Thomsen)
10.15

14.00
10.15(Ole Skov Thomsen)
10.15
9.00
10.15
Ingen
19.00

9.00
9.00 (Ole Skov Thomsen)
Ingen
10.15

Ingen

10.15 (indsættelse af den nye
sognepræst)
9.00
15.30
10.15
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
9.00
10.15
Ingen
19.00
Ingen

10.15
Ingen
10.15
9.00

Indsættelse af ny sognepræst
Rune Nørager Christensen er pr. 1. december 2008 ansat i Øster Brønderslev-Hallund pastorat. Rune Nørager
Christensen indsættes som sognepræst i vore kirker ved højmessen søndag, den 7. december i Øster Brønderslev
og søndag den, 14. december i Hallund - begge søndage klokken 10.15. 
Efter gudstjenesten indbydes alle i sognet og kirkens ansatte til et traktement i forsamlingshuset/kroen, hvor vi vil
byde velkommen til Rune og hans familie.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene
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Konfirmander i Øster Brønderslev kirke den 27. april kl.10.15:
Bageste række: Johannes B. Mortensen, Mads Lindgaard Hansen, Andreas Frost Møller, Jesper Liseborg, 
Mads Sloth Jensen, Simon Jakobsen, Mathias Søndergaard Jensen.
Midterste række: Anne-Mette Mertz, Anders Pedersen, Jonas Aagaard Andersen, Cecilie Aaholm Esbensen, 
Rasmus Due Bak,  Amanda Jakobsen, Kristian Holm Jensen.
Forretse række: Michelle Q. Friis–Pedersen, Emilie Svendsen, Sofie Christiansen, Kamilla Bro Nielsen.

Konfirmander i Hallund kirke den 4. maj kl.10.15:
Bageste række: Helle D. Sahl Nielsen, Camilla Hjørringgaard, Anika Christensen, Jonas Guldmann Møller, 
Morten Kjær, Rasmus Kjettrup Thomsen, Peter Hahn Boelt, Morten Hald Andersen. 
Forreste række: Kathrine Bang Jeppesen, Stella Marie Pedersen, Sarah Høier Christensen, Betina Vingaard Løth.
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Hattefest i Hallund
Onsdagsmotionisterne i Hallund arrangerer lørdag 7. februar kl.12.30 hat-
tefest i Hallund Klubhus. Nærmere program følger i starten af januar
måned, men vi kan allerede nu røbe, at der vil ske sjove ting og sager
denne dag. Så hvis du synes, dette lyder interessant, vil vi opfordre dig til
at sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Hilsen 
Onsdagsmotionisterne.

Hjælp til installering 
af Bredbånd
Bredbånd Nord er efterhånden ved at være færdig med at få lagt bred-
bånd ind i Hallund, og der var nogle, der stødte på problemer. Derfor til-
bød Pc-undervisningen ved Horst Schlüter at holde en informationsaften,
som Lars Hahn stod for.
Det foregik i klubhuset, hvor Bredbånd Nord var vært for traktementet og
også var til stede med 2 repræsentanter. Lars delte vejledninger rundt og
viste på et stort lærred, hvordan man skulle installere bredbånd.
Deltagerne kunne følge med i deres papirer, og bagefter var der mulighed
for at få yderligere informationer ved Lars og de 2 repræsentanter, ligesom
alle kunne ringe, hvis de kom i vanskeligheder. Der var et fremmøde på 25
personer.

Stort ryk-ind af 
motorcyklister
Søndag, den 21. september var sidste gang for i år, at der var kaffemøde
for motorcyklister på Hallund Kro. Der var et pragtfuld vejr, og 150 motor-
cyklister kom for at nyde Trines kaffe og et stort kagebord, samt få en snak
med ligesindede om sæsonen og de mange gode træf, man havde været
til i årets løb. Nu er det snart slut for denne sæson for motorcyklister, men
allerede til næste år i maj er der igen kaffemøde på Hallund Kro.  

Herrefrokost i B 70
Så gentager vi successen og holder herrefrokost i Klubhuset på Søndersig,
lørdag, den 31. januar. Vi starter kl. 13.00 og slutter, når den sidste forla-
der klubhuset.

Maden kommer fra Hallund Kro. og prisen for at deltage bliver 75 kroner
pr. person. Drikkevarer kan købes til fornuftige priser.

Mød op og vær med til at skabe en hyggelig eftermiddag og aften.
Tilmelding skal ske til Lars Hahn-Rasmussen (telefon 9883 5019 eller mail
lhr@dyndgaard.dk) eller til Kim Toft (telefon 9883 5071) senest 24. januar
2009.

På B70s vegne 
Lars Hahn Rasmussen

Hallund-
Hollensted
Borgerforening -
general-
forsamling
Hallund-Hollensted
Borgerforening afholder general-
forsamling 23. januar 2009 kl. 18 
i klubhuset på Søndersig.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Forelæggelse af det reviderede
regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen:
Lars Bredo modtager genvalg,
Eddy Marrup modtager ikke gen-
valg, Lene Toldbod modtager
ikke genvalg, Merete Vadsager,
suppleant, modtager ikke gen-
valg.
Jens Bonde, suppleant, modtager
ikke genvalg.
Gunnar Madsen og Ove
Kristjansen, revisorer, modtager
genvalg.
Kim Toft, revisorsuppleant, mod-
tager genvalg
Eventuelt.

Herefter vil der blive serveret et
dejligt pølsebord, leveret fra
Hallund Kro, med de sædvanlige,
rimelige priser.

Forslag til generalforsamlingen
skal være Lars Bredo, Sølvgade
84, Hallund, i hænde senest tirs-
dag, den 20. januar 2008 på
9843 3135 / 2785 7584 eller
mail til  l.bredo@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Toporkestret Go In, som havde
deres karriere i tiden 1975 til 1979,
får comeback på Hallund Kro den
28. februar 2009 - 30 år efter, at
de holdt op.
Orkestret bestod af Ib Christensen,
Ø. Brønderslev på orgel, Fønss
Nørgaard, Sæby, på guitar, Finn
Villadsen, Hallund, på basguitar og
Kræn Skaksen, Klokkerholm, på
trommer - og alle sang også.
Nu spiller Ib sammen med Karsten
Thoft fra Hjørring i en duo, der
hedder “Karsten og Ib” – det er
mest til fester i Vendsyssel, hvor de
underholder, mens gæsterne spiser,
spiller og synger for til sangene og
spiller bagefter til dans.
Fønss spiller i en gruppe på 3-4
musikere og orkestret hedder
“Curly Flowers”. Orkestret spiller
over hele landet til halballer, dan-
sesteder og til firmafester.
Finn spiller nogle gange om året i
”Den trehjulede cykel” sammen
med Jes Svennum og Bent Houge
– gruppen er Hallunds Byorkester,
der ofte er et indslag i sommerfe-
sten, som B70 står for, og de er et
fast indslag i den årlige populære
ølsmagning, som er blevet en tra-
dition i Hallund-Hollensted borger-
forenings faste arrangementer.
Kræn har spillet i en duo sammen
med Palle Mortensen fra
Brønderslev og i
orkestret
”Carolines”, som
talte 4 musikere, og
som har spillet til
bal på Hallund Kro i
halvfjerdserne i
Kresten og Ernas tid
som kroværter.
”Go In” spillede
torsdag aftener til
enkebal på Hallund
Kro – det blev sene-
re lavet om til fre-
dag aften, der
kunne trække flere
til. Orkestret spille-
de også til baller på
Klokkerholm Hotel –
det foregik på 1. sal
og i stueetagen
underholdt en
discjokey.

Ideen til at mødes igen fik Finn og
Ib til en fest og det var de andre
med på, så nu er de i gang med at
indøve nogle numre til comebac-
ket, som bliver en enlig svale.

Arrangementet den 28. februar bli-
ver en musikaften med spisning,
som Hallund kro står for sammen
med orkestret. Aftenen starter med
spisning, og ca. klokken 20 går de
4 friske fyre på scenen.

Der er sikkert mange i området,
der har danset til deres musik og
måske også har fundet en partner
ved samme lejlighed, så nu er der
en mulighed for at genopfriske
gamle dage og få en god snak
med nuværende og tidligere ven-
ner – find danseskoene frem til en
festlig aften sammen med ”Go In”. 
Sæt allerede nu et stort X i kalen-
deren – yderligere information om
aftenen vil blive publiceret senere. 

Lis Marrup

Nostalgi på Hallund Kro med Go In
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Skovbørnehaven ”Skovtroldene”
fra Brønderslev havde ved henven-
delse til Hallund Jagtforening
ønsket at lave en anderledes dag
for børnene, og det var jagtfor-
eningen med på. Bent Andersen,
Henrik Rosenkilde, Flemming
Christensen, Carl Christian
Christensen og Hardy Jensen havde
tilbudt deres hjælp, og klokken 10
blev 14 børn og 4 pædagoger,
hvoraf en brugte sin fridag, hentet
i Brønderslev og kørt i deres bus til
”Reservatet” ved Ørumvej i
Hallund, hvor de blev vist rundt af
Carl Christian, Hardy og Flemming.
Alle børn og voksne fik orange
kasketter og orange bånd på jak-
ken ligesom de rigtige jægere har
på, når de er på jagt. De så på
planter og fugle, blandt andet fasa-
ner i luften. Der var mange spørgs-
mål, og jægerne fortalte, hvorfor
det er nødvendigt at skyde dyr og
fugle.
Efter at have travet rundt i en
times tid, kørte de til ”Skarnvad” til

Poul Møllers jagthytte, hvor Bent
og Henrik havde gjort klar. Uden
for hytten var der arrangeret en
vildtparade med et rådyr, en hare,
to fasaner og en enkelt krage, som
alle var blevet skudt om søndagen.
Børnene havde fået fortalt, hvorfor
jægerne skyder dyrene, og de var
vældigt
interessere-
de i at se på
vildtet og
røre ved
dyrene. 
I hytten var
der dækket
op til alle,
og Bent
havde tilbe-
redt rådyr-
kød på gril-
len, der blev
serveret
sammen
med kartof-
felsalat og
flutes og skyllet ned med juice. 

På et bord
var der
udstillet
jagtgevæ-
rer og rif-
ler,
patron-
bælte,
knive og
et jagt-
horn, og
jagtfor-
eningen
havde af
hovedfor-
bundet

fået en bog til hver af deltagerne,
ligesom deres blade og brochurer
var lagt frem. Alle børn og pæda-
goger fik bøger og blade, som de
bagefter kunne se på og snakke
om den gode dag i skoven.

Efter maden gik de igen en tur for
at se området ved ‘Skarnvad’ på
nær en lille ny dreng, der simpelt-
hen var bukket under for søvnen.

Ved tilbagekomsten til ”Skarnvad”
blev der serveret æblekage, og en
god, lærerig dag med et pragtfuldt
vejr var slut. En af pædagogerne
brugte sin fridag til den anderledes
dag.
Skovbørnehaven blev startet for et
par år siden på grund af pladsman-
gel i de ordinære børnehaver, og
den holder til i Pajhede skov, hvor-
til børnene bliver kørt ud hver dag
i deres bus.  

Skovbørnehaven på udflugt
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Gade-

Velkommen til!
Hallundvej 256
Huset blev 1. september overtaget af Regina Rasmussen og Steen
Rasmussen. Steen er 20 år og kommer fra Hostrup ved Sulsted, hvor han
har boet i 18 år sammen med forældrene. Han har gået i skole i Sulsted og
er nu i lære som elektriker i Langholt hos El-Service og er udlært til som-
mer 2009 efter 3? års læretid.
Regina kommer fra Frederiks og har boet der, indtil hun mødte Steen. Hun
uddanner sig i finansøkonomi på Erhversakademiet i Aalborg og er færdig-
uddannet i 2012. Uddannelsen omfatter 3 områder, hun kan vælge, nem-
lig bank, ejendomsmægler eller ejendomsadministrator. Skoletiden omfat-
ter 2 år, så vælges praktiksted og Regina har valgt bankområdet, hvor hun
skal være i praktik i 3 måneder og efterfølgende elev i 2 år.
Parret har boet sammen i Try, men ville gerne have deres eget hus og så
på hus i Hallund (Steen har onkel Peter i Hallund), og på hjemvejen så de
ved et tilfælde, at nr. 256 var til salg. De holdt ind og så på det, og det var
lige noget for dem. Huset havde for nylig fået nye vinduer og døre, og der
var lige installeret et pillefyr, og alt var i orden, så det var nemt at flytte ind
i. De har kun malet nedenunder og udskiftet nogle tæpper. Overetagen
har de flere planer for, men det tages der fat på hen ad vejen.
Regina har et fritidsjob i Bilka, hvor hun laver mad i delikatesseafdelingen
og har 40-50 timer om måneden. Der bliver også tid til at træne i et fit-
ness-center, der ligger lige ved siden af uddannelsesstedet.
De har 2 biler af hensyn til deres arbejde, og dem reparerer de selv - de
har et stort værksted, der er opvarmet. Derfor søger vennerne også dertil
med deres biler, så der er stor aktivitet på stedet – de kan begge meget
godt lide at ”makke” med biler. De er glade for stedet og naboerne.

Danserhøj 35
Her er familien Sloth lige flyttet ind. De har tidligere boet på Hebbelstrup-
vej 209 i Hvilshøj. Den adresse flyttede de fra juni 2007 og ind i lejlighe-
den oven på den gamle sparekasse på Elmevej 61 i Øster Brønderslev. Her
boede de så og vænnede sig til at være byboere, mens de byggede huset
på Danserhøj.
Huset har de selv bygget, da Kim som murer havde en drøm om at bygge
sit eget hus. Hele familien har i mere eller mindre grad været med til at
slide med husbyggeriet. Huset er et lavenergihus, der er opvarmet med
jordvarme, og derfor er det ikke nødvendigt at aftage varme fra Fjern-var-
meværket.
Familien består af storebror, Emil, på 10 år, der går i 4. b. i Øster
Brønderslev Centralskole. Emil går til håndbold i sin fritid, og han spiller tit
kampe i weekenden. Ellers bruger han meget tid sammen med vennerne,
som det nu er blevet dejlig nemt at mødes med. 
Så er der lille/storesøster, Astrid, på 8 år, som går i 2. a. - også i Ø.B. Hun
går også til håndbold, men på ”lilleput”-holdet. Hun synes, det er dejligt
at være kommet tættere på veninderne. 
Så er der lillebror Anders på 6 år, som går i børnehave i Myretuen på
”Solsikken”. I børnehaven, mener han, at han får det meste af tiden til at
gå med at bygge huler og tunneller og lege krig med vennerne. Han går
også til håndbold på ”lilleput”-holdet sammen med Astrid. 
Så er der mor, Mette, på 35 år. Hun er sygeplejerske og ansat på fuld tid
på hjertemedicinsk afd. på Sygehus Syd.
Til sidst er der far, Kim, der er 39 år. Han er murer og ansat hos
”Vendiahuse”. Han og Mette håber på snart at kunne få tid til at svinge
golfkøllerne igen, men først skal familien ”flytte helt ind”, da der stadig
mangler nogle ting, der skal laves.
Desuden skal børnenes kat  på 18 uger, Freja, nævnes. Den kat bruger vist
hele sit liv på at blive kælet med, og det er det den er bedst til i den alder.

Hallund
Jagtforening
Hallund Jagtforening havde sin
årlige pokalskydning lørdag 16.
august, hvor kun foreningens
medlemmer kunne deltage. 
Der var lagt op til en god dag med
rigtig godt vejr med sol og varme
samt masser af gode præmier til
vinderne af de forskellige dyster. 
Der blev skudt serieskydning fra
klokken 10 og til middag, hvor der
var lavet helstegt råbuk, som Frode
Kristiansen havde haft under sin
kyndige behandling. Bukken var
sponsoreret af Kurt Jørgensen - en
buk som Bent havde skudt til ham
ude ved Åensvej i Hollensted.

Efter maden blev der dystet igen i
24 duers jagtskydning og monte
carlo. 

Vinderne blev således:
Venstre side duer: 
Leif Blauenfeldt og Frits Thomsen 

Venstre bagduer: 
Leif Blauenfeldt og Frits Thomsen

Jagtskydning:
A–rækken: Leif Blauenfeldt, Henrik
Christensen og Frits Thomsen
B-rækken: Frode Kristiansen, Per
Jørgensen og Aksel Andersen
Veteranrækken: Børge Pedersen,
Hardy Jensen og Jacob Christensen

Monte Carlo: 
Per ”Nitten” Jensen

Dagen sluttede med lidt socialt
samvær med masser af smil og
glæde, indtil aftenen brød frem. 
Bent Andersen. 
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spejlet
Kosygin fik en pølse, Krag fik en vodka
Var det Kosygin eller Krustjov, der i sin tid besøgte Øster Brønderslev-
egnen? 
Det spørgsmål har Lokalhistorisk Arkiv fået et par gange før, og har i den
forbindelse fået kopi af en avisartikel om besøget samt fået fortalt historier
fra folk, der selv har oplevet besøget.
I sidste nummer af Lokalbladet indledte Kirsten Agesen en artikel  med
ordene "Ikke siden den russiske præsident Kosygin i halvfjerdserne kørte
gennem Ø. Brønderslev med høj fart og et stort opbud af politimotorcykler
til at beskytte præsidenten mod anslag fra lokalbefolkningen..." 
Den indledning har også medført nogle kommentarer om, at det da var
Krustjov, der kom på besøg, MEN som overskriften siger, var det Kosygin.
Overskriften stammer fra en artikel i Aalborg Stiftstidende 5. december
1971, og den fortæller en historie om et afslappet besøg i Krags sommer-
hus i Skiveren, hvor Krag fik kortegen af biler til at stoppe ved Brugsen i
Tuen for, at han kunne købe en spegepølse til Kosygin.
Lokalt var statsminister Krag sammen med Kosygin og et stort følge på
besøg på Linderupgaard. Et par citater følger her:
“Den 12-årige Ingerlis Nielsen, datter af Linderupgaards fodermester Erling
Nielsen, fik et varmende smil af Aleksej Kosygin, da hun med sit fotografi-
apparat om halsen blev hjulpet frem i forreste række....”
“Efter ankomsten til den 111 hektar store Linderupgaard blev Kosygin,
hans datter Gvisjani, og de øvrige fem damer i følget modtaget af forpag-
ter Jørgen B. Pedersen og hans hustru Margit Bech Pedersen i ægteparrets
hjem.....”
“For ikke at spilde tiden  ved selve velkomsten havde Bech Pedersen i
laden arrangeret et bord med sherry, øl og vand samt kransekage og fru
Bech Pedersens første julebag, men Kosygin afslog høfligt at nyde noget
her....
“Hvad man ikke kunne forberede på forhånd var en demonstration af
møddingsanlægget i kostalden, men den fik Kosygin også med. Mens
ministerpræsidenten stod lige op ad fløjkoen følte den trang til at lette sig
og gjorde det med høje plask....”

Per Drustrup Larsen

At samle flasker – en lidenskab
Tage Henriksen, Hulknøsevej har siden først i halvfjerdserne samlet på
tomme flasker af alle slags og har en meget stor samling, som skrumper
mere og mere ind, da han bruger dem som bytteobjekt for ølflasker (med
øl i), som han har samlet på siden en gang i firserne, og han har opbygget
en samling på mere end 10.000 ølflasker. 
Tage har gennem årene haft besøg af mange grupper og enkeltpersoner,
der har været interesseret i hans samling. Han har haft besøg af Jerslev
skole, Jerslev Borgerforening, Serritslev skole, Hedegårdskolen og Hallunds
onsdagsmotionister.
Tage og hans kone drev landbrug på stedet fra 1965 til 1985, og hans
samling bliver opbevaret i en tidligere lade, som han har indrettet med
hylder over det hele.
Han er medlem af ”Samlerforeningen”, som samler på alt mellem himmel
og jord, og derudover er han medlem af ”Danske Ølsamlere”. Medlemmer
af foreningen har holdt byttemøder i halvfemserne, men da ikke alle med-
lemmer tilbød at holde disse byttemøder, blev det skrottet igen. Tage byt-
ter flasker med en fra Aalborg og en fra Ribe. 
”Danske Ølsamlere” udgiver 4 blade om året, hvor forskellige arrangemen-
ter bliver publiceret, blandt andet har der været afholdt European Beer
Festival på Carlsberg i København, som tiltrak 21.000 interesserede – et
kæmpearrangement langt over forventning.
Der er mange små foreninger, men da der er medlemstilbagegang, er der
forslag om at lægge de små foreninger sammen til en stor forening.
Tage kan slet ikke undvære at samle – hvad bliver mon det næste?

Cykelstier bliver
en realitet
Brønderslev Kommunes Teknik- og
miljøudvalg har på det seneste
haft de manglende cykelstier i
kommunen til debat og har efter-
følgende, efter det for mig oplyste,
strikket en prioriteret liste sammen
til de byer, der endnu ikke har
cykelstier. 
Jeg går ud fra, at prioriteringen til-
godeser de områder, hvor det
potentielle antal skoleelever er
højest.
I takt med at der bliver bevilget
penge til det, vil vi i de kommende
år forhåbentlig se cykelstier dukke
op og se børn og unge cykle til
skole og uddannelsessteder og se
folk, der gerne vil motionere og
nyde vores smukke natur fra en
cykelsadel.
I en tid, hvor der bliver fokuseret
meget på sundhed og motion, har
det offentlige en stor forpligtelse til
at gå foran og leve op til deres
egne krav. 

Lis Marrup

HUSKAT...
...at læse på side 3 i dette

nummer af Lokalbladet 
- om vores økonomi og 
behov for flere bidrag.
Gem nogle af julegave-

pengene til 2009, for der er
indbetalingskort i næste 
nummer af Lokalbladet -

eller send allerede nu penge
til Lokalbladet 

(se også side 3)



Inge Poulsen, Cypresvej 6 i Øster
Brønderslev, lagde den 1. april i år
et langt arbejdsliv hos skattevæsnet
bag sig. Efter 23 år hos det kom-
munale skattevæsen i Brønderslev
og efterfølgende 8 år i
Dronninglund, valgte hun at bruge
de sidste 11 arbejdsår i
Sønderjylland, hvor hun havde sin
daglige gang i Nr. Snede og senere
i Bov. Da skattevæsnet overgik fra
kommunalt til statsligt regi, slutte-
de hun sit arbejdsliv i Tønder, hvor
hun efter 1,5 år valgte at udnytte
sin tjenestemandspension fra den
1. april i år. 

Selv om Inges hjem i al den tid
havde været her i Nordjylland,
hvor hun bor sammen med sin
mand Jens Poulsen, havde hun lyst
til at få de faglige udfordringer,
som et job som leder af selskabsbe-
skatningen i det tidligere
Sønderjyllands amt kunne give
hende, også selv om det medførte
en tilværelse, der blev delt mellem
4 arbejdsdage i Sønderjylland med
fuld arbejdstid og overnatning i
lejet værelse og 3 dage i Øster
Brønderslev.

De 3 dage i Øster Brønderslev skal
nok tages med et gran salt, for
dagene heroppe i Nordjylland blev
måske nok brugt på støvsugning,
men når de huslige pligter var
overstået, tog ægteparret Poulsen
ud på vejene for at udleve den
store fælles interesse, som de har
haft gennem de sidste 14 år –
interessen for at finde gode, gedig-
ne ting fra især fyrrene, halvtred-
serne og tresserne. Mange fridage
er i tidens løb blevet brugt til at
besøge markeder og eventuelle
dødsboer for at finde porcelæn,
glas og møbler, som Jens restaure-
rede.

I de forløbne 14 år har de to sam-
let en masse smukke ting, som nu
er kommet frem i lyset i deres nye
butik GLASHUSET, der holder
åbent

Torsdag: 13-17
Fredag: 13-17
Lørdag: 13-17

I to etager er der med sikker smag
indrettet en dejlig antikvitetsforret-
ning, hvor udvalget for møblernes
vedkommende bl.a. er gode teak-
møbler, som er arkitekttegnede,

men også afsyrede
møbler kan de sælge.
Parret er klar over, at
køberne vil have kvali-
tet, og at de gamle
møbelarkitekter borger
for denne kvalitet.
Kunderne i dag går
nemlig især efter arki-
tekttegnede møbler.
De er begge to gode til
at gennemskue kvalite-
ten i selv slidte og halvt
ødelagte borde og
stole, men det ser de
kun som en udfordring
for Jens med hans
håndværkerbaggrund.
Hvis der er møbler, der
ikke er blevet færdigre-
staureret, er der allige-
vel mange unge, der
godt kan finde på at
købe møblerne, for de
er ikke bange for at få
møbler med patina!

Butikken har godt lysindfald gen-
nem mange vinduer, hvor Inge har
anbragt glasting arrangeret efter
farve. På borde rundt omkring i
lokalet er udstillingen opstillet
tematisk, bl.a. er der en hel serie
porcelæn i gule farver i et vindue,
mens et andet rummer smukke
glasting i turkise nuancer. På hylder
og borde i underetagen er der des-
uden porcelæn og gamle duge,
mens den øverste etage først og
fremmest rummer møbler, men
også glas og spise- og kaffestel. 

Kunderne, der falder for Inges
udvalg, er i alle aldre. De ældste er
kræsne med hensyn til udvalget,
for de har i forvejen et hjem, der er
veludstyret, mens Inge har lagt
mærke til, at den yngre kunde-
gruppe især falder for ting, de kan
huske fra deres forældres eller bed-
steforældres tid. Desuden er gamle
spisestel særligt attraktive for
denne aldersgruppe. Overalt er der
en pinlig orden, som man ikke kan
andet end beundre.

Der er andet i livet 
end skattevæsen og støvsugning
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Iben Park Hybel, indehaveren af fir-
maet Badeanstalten, der blev por-
trætteret i Lokalbladet i 2003, har
heldigvis godt gang i virksomhe-
den. 

Det betyder, at der er åbnet en for-
retning i forbindelse med virksom-
heden, en forretning, der er et flot
”udstillingsvindue” for de sæber,
der produceres på adressen.

Der er åbent hver dag fra kl. 11 i
butikken, der holder til i indu-
striområdet Øster Brønderslev Vest
ude ved hovedvejen, hvor
Naturgas Nord tidligere havde sine
lokaler.

Nogle af sæberne bliver også for-
handlet af Mette Lykkeler på
Elmevej i Ø. Brønderslev.

Nedenstående beskrivelse af
Badeanstalten er hentet fra firma-
ets hjemmeside www.badeanstal-
ten.dk

Badeanstalten designer og producerer
en række udsøgte livsstilsprodukter til
bad og velvære. 
Badeanstaltens sæbe, som fås i flere
end 30 varianter, er håndlavet på tra-
ditionel facon af rene råvarer, som fx.
olivenolie, honning, urteudtræk og
æteriske olier, som bidrager med for-
skellige plejende egenskaber. 

Derudover producerer Badeanstalten
en lang række naturlige plejeproduk-
ter, såsom parabenefri cremer, blødgø-
rende badesalte og saltbarrer, salts-
crubs, massageolier, skønne salver. 

Sortimentet indeholder også badetilbe-
hør, såsom børster, sisal, luksuriøse
tekstiler, m.m. 

Alle Badeanstaltens plejeprodukter er

fremstillet uden kunstige ingredienser. 

Badeanstalten
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Ægteparret vil med deres butik
gerne signalere til mennesker, der
ikke går på loppemarked, at de her
kan gøre en god handel, og at de
har ramt rigtigt, tyder handlen ind-
til videre på, for rygtet om udbud-
det i GLASHUSET spredes godt
omkring i Nordjylland. Fra begyn-
delsen har der været så god gang i
forretningen, at de to antikinteres-
serede mennesker kan se, at hvis
salget fortsætter lige så godt som
hidtil, skal de snart ud for at finde
flere ting af samme gode kvalitet til
opfyldning på hylderne. Det bety-
der nye ture til markeder, hvor der
skal ske en fokuseret jagt på de rig-
tige ting, men også med åbne san-
ser for kommende trends. At have
næse for, hvad folk vil have, giver
ganske sikkert kunder i butikken.

Når Inge og Jens har købt ind, får
de selvfølgelig også noget med
hjem, som ikke helt kan leve op til
det kvalitetskrav, de har for forret-
ningen. 

Disse ting har de anbragt i
en anden bygning, de kal-
der TINGSTEDET. Hvis der
er lys i den bygning, er der
åbent, og her kan nemt
gøres en god handel.

Hvis der er nogle af bladets
læsere, der savner ideer til
julegaver, er GLASHUSET
stedet, der kan give inspira-
tion. Det skal nemlig også
nævnes, at ægteparrets
datter, der er uddannet
designer, sælger nogle af
sine smukke, vævede ting i
forretningen. Her er der
mulighed for at købe viske-
stykker og vaskeklude, der
er industrielt fremstillet
efter datterens tegninger,
men også håndvævede
prototyper på plaider er til
salg.

Kirsten Agesen



Lokalbladet for Øster Brønderslev
og Hallund området havde 
inviteret bladets læsere til kaffe og
kringlekage søndag 7. september i
anledning af blad nr. 50.

Imellem 50 og 60 læsere fulgte
opfordringen og kunne samtidig se
vores nye lokaler, som vi deler med
Lokalhistorisk Arkiv i lokaler under
”Elmehøj”. Sonni fra Øster
Brønderslev havde bagt og sponse-
ret kage, Daarbak gav servicet og
SparNord Bank sponsorerede
maden til sammenkomsten for
redaktionen med påhæng. 

Mange benyttede sig af lejligheden
til også at studere arkivets mange
gamle og finurlige ting, og luftfo-
tografier fra forskellige årstal blev
nøje studeret, og mange kunne
finde deres eget hus på billederne.
Meget landbrugsjord er nu bebyg-
get med nye huse og veje, og en
del huse fra ”gamle dage” eksiste-
rer ikke mere.

Det er vist ikke nogen hemmelig-
hed, at Lokalbladets økonomi ikke
er god, og Øster Brønderslev
Borgerforening kom med en fin
pengegave, ligesom private læsere
var large, så ca. 5000 kroner var-
mede dejligt sammen med rødvin
og chokolade.
Redaktionen havde en dejlig dag
med mange fine tilkendegivelser
om vores arbejde.
Mange tak for guldbrylluppet - og
på gensyn næste gang vi finder
noget at fejre!

Hyggeligt guldbryllup på Lokalbladet

30
Lokalbladet

Da Sonni Smidt har lovet redaktionen
al landsens ulykker, hvis vi bringer et
billede af hende, må I nøjes med et
billede af hendes berømte og gode
kringelkage - denne gang!

Redaktionen
Fra venstre: Per, Lis, Ove, Grethe,
Vibeke, René og Kirsten



Kulturugen
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Kunst i Øster
Brønderslev
Også Mette Lykkegaard Søskov - alias
Mette Lykkeler - havde åben værksted i
kulturugen og havde også pænt med
gæster i sit hyggelige værksted i den
gamle smedje i Øster Brønderslev. 
Bl.a. var der ophængt flre eksempler på
den spændende billedkunst, som Mette
nu supplerer sine lokkende kermaikvær-
ker med. 

Se iøvrigt hjemmesiden www.lykkeler.dk 

Kunst i Hallund
Den første weekend i Kulturugen havde to kunstnere fra Hallund
udstillet deres værker på Dronninglund Gymnasium.
Det drejer sig om Bente Toft med sine flotte ting i filt, og denne
gang var det tøj, tørklæder og hatte, hun udstillede. 
Ida Schlüter, som har boet i Hallund et par år, udstillede et udsnit af
sine fine billeder.
Der var i alt 47 udstillere i Dronninglund, som udstillede meget for-
skelligt kunst, de fleste med malerier, men smykker, keramik, glas- og
stenkunst og vævning var også repræsenteret.
Den efterfølgende weekend havde Bente og Ida åbent værksted og
galleri.

Lørdag besøgte omkring 30 personer Idas
hyggelige galleri, som er indrettet i et lokale,
som tidligere har været en del af et land-
brug. Både øjne og mave blev tilgodeset

med de abstrakte malerier og lidt godt til ganen. Søndag havde omkring 20 fundet vej dertil, og det glædede Ida,
at folk fra byen kiggede forbi, men også folk udefra, der havde set artiklen om stedet, kiggede forbi hendes galleri.
Bente Toft, Filteværkstedet, havde kun åben søndag, da hun havde kursus om lørdagen. Bente har efterhånden
haft værkstedet i nogle år og har meget travlt med kurser og har lige udgivet bog nummer to. Hun filter nogle
skønne ting, blandt andet lækre tørklæder, hatte, jakker og kjoler, men også nisser, tasker, vanter m.m., ligesom
andre kunstneres arbejder har plads i hendes flotte værksted. Værkstedet var pænt besøgt.

Velkommen til 
julesalg og hygge 

Lørdag  20. december  kl. 11– 16
Søndag 21. december  kl. 11– 16



Efterår/vinter er over os
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Ølsmagning i Hallund
igen en succes
Hallund - Hollensted Borgerforening afholdt sin
årlige ølsmagning på Hallund Kro den 3. oktober.
Der var udsolgt, og 75 forventningsfulde gæster
var mødt frem for at smage på de forskellige typer
øl, som i år var fra Skælskør, Thy og Skive.
Øllet blev serveret til Kroens dejlige silde- og pølse-
bord. 
Der var fællessang af de kendte ølsange, og det
varede ikke længe, før stemningen var slået an.

Der er altid en særlig forventning til denne aften,
der er starten på efteråret, og det er tydeligt, at
deltagerne har glædet sig til at møde venner,
bekendte og nye tilflyttere.
Sponsorer til næste års ølsmagning kom også på
plads, og den bliver igen den første fredag i okto-
ber.

Sommeren er slut, markerne er høstet, og næsten overalt er næste års
høst atter sået.

Nu har alle, der har bestilt lyslederforbindelse hos Bredbånd Nord, fået
deres tilslutning installeret. Det tog lidt længere tid end lovet, men nu
virker det forhåbentligt hos alle. Dette medfører, at jeg som ”webma-
ster” på vores hjemmeside www.hallundhollensted.dk, vil gøre mig
umage for at få så mange nyheder og planlagte arrangementer ud til
alles glæde og fornøjelse. For at dette kan lykkes, behøver jeg relevante
oplysninger. Send nyheder og tilmeld jer nyhedsbrevet på mail:
l.bredo@gmail.com 

Borgerforeningens bestyrelse og hjælpere er trukket i arbejdstøjet for at
omdanne frysehuset i Hollensted til et velindrettet materielhus for for-
eningens udstyr. Indtil da har foreningen haft materiellet liggende hos
behjælpelige borgere, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for.
Lørdag den 18. oktober startede så denne forvandling. Først blev ”fryse-
ren” fjernet og revet ned. Nye vinduer bliver sat i, fugerne skal skiftes, og
nyt gulv skal støbes. Forhåbentlig vil ombygningen af huset være færdig
til foråret.

Springvandet har desværre en lækage, som skal findes og udbedres. Vi
vil nu modificere det, hvorefter det forhåbentlig atter vil kunne ses aktivt
til næste år.

Bestyrelsen takker alle dem, der har hjulpet og støttet os i de arrange-
menter, som er blevet holdt i årets løb. Især en stor tak til dem, der har
sponsoreret bankopræmier og juletræ til vores julearrangement den 30.
november.

Lars Bredo 
Hallund-Hollensted Borgerforening



Hallund-Hollensted Borgerforening
havde 12. november arrangeret
foredrag og lysbilledshow i
Hollensted Forsamlingshus med
kaptajnløjtnant Tommy Petersen fra
Flådestastion Frederikshavn om
hans tid i Nordøstgrønland med
slædepatruljen ”Sirius”.
60 personer havde tilmeldt sig og
fik en på opleveren med et meget
spændende foredrag med ledsa-
gende billeder af en veloplagt og
inspirerende fortæller.
Opholdet på Grønland var på 26
måneder, og den tur, der blev for-
talt om, strakte sig over 110 dage
med mange strabadser.
Udvælgelsen af deltagerne skete på
den måde, at 8 personer var kvalifi-
cerede, men der skulle kun bruges
6 til ekspeditionen. Hver især skulle
stemme på den person, de helst
ville være sammen med, ligesom
der blev stemt om de forskellige
færdigheder, de kunne blive udsat
for. Stemmerne blev talt op, og de
6, der havde fået flest stemmer, var
valgt. 

Deltagerne på patruljen talte 2
mænd og 14 hunde. Mændene
skulle selvfølgelig være i en kanon
form, og de måtte ikke være gift
eller have børn. Derudover havde
de lært alt om, hvad de kunne
komme ud for - fra at reparere
deres grej til at operere en hund –
en fantastisk uddannelse, der også
krævede en god fantasi.
Tommy havde taget nogle fanta-
stisk flotte billeder af naturen
med de mange afvekslinger og
de pragtfulde hunde, som talte
14 flotte stk., hvor de største
vejede 58 kg og var lige så høje
som en pæn stor mand, når de
stod på bagbenene. 2 af tæver-
ne fik hvalpe på turen, 9 hvalpe
fik de hver, men kun 4 hvalpe fra
hvert kuld fik lov at leve. Der
blev lavet en speciel kasse til
dem, og så blev de taget op, når
de skulle dies. Nogle gange var
det nødvendigt at tage en lille
hvalp ind på brystet for at holde
den varm, og de fik selvfølgelig
et meget personligt forhold til
alle hundene, og Tommy lagde
meget vægt på, at hundene var
det store omdrejningspunkt, der

gjorde turen
mulig. De slap
ikke for at ope-
rere en hund,
der havde
været i slags-
mål, og som
havde fået en
ordentlig flæn-
ge ved kæben,
men det blev
flot syet sam-
men. Der blev
også vist bille-
der af uheld og
meget vanskeli-
ge forhold, hvor det var nødven-
digt at tømme slæden og bære
indholdet videre til et farbart sted,
hvor slæden igen blev læsset. 
Ved snestorm var det nødvendigt
at gøre holdt, indtil vejret igen
blev godt, og de skiftedes så til
hver 2. time at kravle ud og løfte
hundene op af sneen, så de ikke
blev fuldstændigt begravet. De
havde aldrig problemer med hun-
dene og fik et meget specielt for-
hold til dem alle.
Der blev vist billeder af deres
madrationer, der var det samme
hver dag, og selvom der var for-
skellige versioner af det varme
mad, syntes de, at det smagte ens!
Der blev vist et billede af Tommy
næsten i bar figur, og det var tyde-
ligt, at der var smidt mange kilo
som følge af de mange strabadser,
og han fortalte også, at da de kom

hjem, kunne de ikke få nok mad.
Ekspeditionerne kom hjem til
basen til jul, og der var lavet et
kæmpe julefrokostbord, som 4
kokke havde frembragt. De spiste
og spiste, og der var ikke rigtig
nogen, der snakkede, så kiloene
kom hurtigt på igen.    
Foredraget var delt op, og i pausen
blev der serveret kaffe og smørre-
brød, så deltagerne kunne snakke
om oplevelsen og fordøje det, ind-
til den sidste del blev vist. 
Det var en rigtig spændende ople-
velse at følge turen i billeder med
Tommys gode og sjove kommenta-
rer, og til musikledsagelse sluttede
billedshowet med flotte billeder af
hundene og situationer under
turen.
Formanden takkede Tommy for en
rigtig god aften og deltagerne for
fremmødet.

Lis Marrup

Sirius-patruljen i Hollensted Forsamlingshus
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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)

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70, 
Brian Christensen,  
(9883 1312)

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

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)

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

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

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

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400)  

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen 

Ejerlauget Daalen, 
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

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

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)

Lokalbladet for Øster Brønderslev-
Hallund området (se side 3 i bla-
det)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne, 
Per Drustrup Larsen (9881 1453)

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

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)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE

e-mail: dinlokaletoemrer@mail.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

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

Kom og smag

Vine fra 
Côtes du Ventoux

Tirsdag 9. december kl. 14-21

Vinene fremstilles af kooperativet VMV i byen Bedoin, 
der ligger på sydsiden af Ventoux-bjerget. 

Kooperativet er kendt som en af de bedste producenter i området. 
Egen import. Vinene egner sig fint til julemaden.

Santé v/Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Ø. Brønderslev

98 81 10 34

Der er også plads til 

DDIINN aannnnoonnccee
Kun 400 kr. pr år 
i denne størrelse.

Kontakt redaktionen



Hallund Auto- og
Karosseri
Mercedes
• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund 
(9883 5202)
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Jerslev-Øster Brønderslev
Dyrlæger

telf. 9883 1010
9881 1288

Konsultation 
efter aftale

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS 
FORRETNING
Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038
VVS-arbejde, alm. smede-
arbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

BRØNDERSLEV 
EL-TEKNIK
Håndværkervej 
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer 
Hvidevaresalg/service

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

Murermester & aut. kloakmester

9646 7009

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11
Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Kraghedevej 116, Kraghede 
(9826 1803 - mobil 3096 0482)

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

KØBMAND 
FRANK GRAVEN

Sølvgade 76-78, Hallund  
(9883 5005) 

Købmand med tips, lotto, postbutik.

www.koebmandnord.dk

v/ Jan Jæger
Sundeved, Øster Brønderslev 
(Tlf.: 98811003)

Supermarked med tips 
og lottoforhandling

MUSIK TIL FESTEN
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 fre-
dag kl. 13-17.30 samt efter aftale.
Salg af kunsthåndværk i filt samt
materialer til filtning.
www.filtestedet.dk

ØSTERØSTER
BRØNDERSLEVBRØNDERSLEV
BAGERIBAGERI
Engvej 1, Ø.B. (9881 1089)

Alt i brød og kager 
- også så det smager! 

CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

Mad ud af huset

Ahornvej 16

Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit & Camilla Jacobsen
Tlf. 9826 0259

www.lillenejst.dk
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Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034 
e-mail: sante@sante-info.dk
www.sante-info.dk
Kvalitetsvine samt Aloe Vera kosttil-
skud og hudplejeprodukter. Vi afholder
temaaftener om vin og/eller Aloe Vera
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.  
(9881 1522)

Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter 

www.pc-elektronik.dk

Landsbyskriveren
Per Drustrup Larsen, 

Buurholtvej 47, ØB (9881 1453)
e-mail: per@drustrup.com

Alle former for skriftlig 
kommunikation - ansøgninger, 

breve, brochurer.

Kontor- og regnskabsservice

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev

(2362 0224) 

Kranio-sakral terapeut
Ruth Hyldgaard Skøttrup

Algade 106 1. sal, Brønderslev 
(Mobil: 4020 4876) 

www. prosperity.dk

W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenør- 

og landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249    Mobil 40964249 Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216, 

9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103) 

Træhuse leveres: 
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

98 81 12 24

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen

Birkevej 8, 9700 Brønderslev

FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER

Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

DUO’en 
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

Vester Kraghede
Bed & Breakfast

www.vesterkraghede.com
Vestermarksvej 57

9382 Tylstrup
Tlf.: 98 28 11 78
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Kurt Thomsen
Anlægsgartner

H o l l e n s t e d v e j 1 5 9 , 9 7 0 0 B r ø n d e r s l e v

Medlem af
Danske Anlægsgartnere

Arbejde udføres af

faglærte anlægsgartnere

Træfældning • Hegn og plankeværk

• Havetegninger
Sten- • flisebelægninger

Beplantning • Græs
Vedligeholdelse • Beskæring

www.agkt.dk
tlf. 9883 5577
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Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

PETER STECHER

Statsaut. ejendomsmægler

Birkevej 4

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!     

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

Jens Holm Tlf.:      96460088
Cedervej 6 Fax:     96460077
9700 Brønderslev E-mail: jh@jh-auto.com   

w w w. j h - a u t o . c o m

Grønnegade 24 - Brønderslev 

Totale EDB-løsninger 

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

C5 økonomisystem 

Web- og mailhotel

EDB - et spørgsmål om tillid! 

www.mitcom.dk
www.mitcombackup.dk

Ingeborg Kjeldsen
Kranio-sakralterapeut og
fysioterapeut

Algade 25,1, 9700 Brønderslev
ik@symmetria.dk
www.symmetria.dk
Tlf. 97 971140/23703610

S Y M M E T R I A

S Y M M E T R I , R O O G B A L A N C E
Tlf. 9881 1901 / 5170 8687

INFOLINK
v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund
Tlf. 7020 0903  -  www.infolinkkurser.dk

Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.
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2008
3. december kl. 12: 
Julefrokost på Hallund Kro.
Arr.: Pensionistforeningen.

4. december kl. 12: 
Julefrokost i ØBIs klubhus. Alle
pensionister og efterlønnere er
velkommen. Arr.: Hyggeklubben 

6. december kl. 9: 
Fællesjagt bl.a. i
Kommuneskoven. Mødested:
Skarnvad. Arr.: Hallund
Jagtforening.

7. december kl. 10.15: 
Indsættelse af ny sognepræst i
Øster Brønderslev. Efter gudstje-
nesten er der en bid brød i
Forsamlingshuset.

9. december kl. 19: 
Julekoncert i Øster Brønderslev
Kirke.

12. december kl. 10: 
Julegudstjeneste og julearrange-
ment for dagpleje- og børneha-
vebørn

14. december kl. 10.15: 
Indsættelse af ny sognepræst i
Hallund. Efter gudstjenesten er
der en bid brød på Kroen.

14. december kl. 13: 
Julesjåv i Hallen.
Arr. ØBI’s venner.

16. december kl. 19: 
Julekoncert i Hallund Kirke.

2009
5. januar kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

8. januar kl. 14:
Bankospil i ØBIs klubhus. Alle
tager en pakke til ca. 20 kr.
med. Alle pensionister og efter-
lønnere er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben 

9. januar kl. 19.30: 
Offentligt menighedsrådsmøde i
Øster Brønderslev.

12. januar kl. 9: 
Fællesjagt i Kommuneskoven.
Mødested: Skarnvad. Efter jag-
ten er der gule ærter. Tilmelding
senest en uge før til CC tlf. 9883
5002 eller Bent 9883 5389 eller
29422584. 
Arr.: Hallund Jagtforening

19. januar kl. 7.30:
Kragejagt. Mødested:
Lossepladsen på Ørumvej. 
Arr.: Hallund Jagtforening

22. januar kl. 14:
Birthe Nielsen fra Brønderslev
fortæller i ØBIs klubhus om en
tur til Sierra Leone. Alle pensio-
nister og efterlønnere er velkom-
ne. Arr.: Hyggeklubben 

23. januar kl. 18:
Hallund - Hollensted
Borgerforenings generalforsam-
ling, Klubhuset på Søndersig.

26. januar kl. 7.30:
Kragejagt. Mødested:
Lossepladsen på Ørumvej. Arr.:
Hallund Jagtforening

31. januar kl. 13:
Herrefrokost i Klubhuset på
Søndersig. Se side 23.

2. februar kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

4. februar kl. 19.30: 
Hallund Jagtforening afholder
generalforsamling på Hallund
Kro

5. februar kl. 14:
Johnny Sort Jensen og Dorthe
Larsen fra Aså taler i ØBIs klub-
hus om livskvalitet. Alle pensio-
nister og efterlønnere er velkom-
ne. Arr.: Hyggeklubben 

7. februar kl. 12.30:
Hattefest i Hallund Klubhus. Arr.
Onsdagsmotionisterne.

LOKALBLADET udkommer næste gang marts 2009.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 52 af LOKALBLADET er 1. februar 2009.

19. februar kl. 14:
Preben Jensen fra Brønderslev
fortæller i ØBIs klubhus om
DASH-8 flyets havari 9. septem-
ber 2007 i Aalborg Lufthavn.
Alle pensionister og efterlønnere
er velkomne. Arr.: Hyggeklubben 

28. februar:
Spisning og musik på Hallund
Kro. GO IN spiller op til dans. Se
side 24.

2. marts kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

5. marts kl. 14:
Preben Jensen fra Brønderslev
fortæller i ØBIs klubhus om
DASH-8 flyets havari 9. septem-
ber 2007 i Aalborg Lufthavn.
Alle pensionister og efterlønnere
er velkomne. Arr.: Hyggeklubben 

19. marts kl. 12:
(Bemærk tidspunktet!)
Fødselsdagsfest i ØBIs klubhus i
anledning af, at Hyggeklubben
har eksisteret i 15 år. Tilmelding
nødvendig. Alle pensionister og
efterlønnere er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben 

2. april kl. 14:
Bjarne Thorndal fra Østervrå for-
tæller i ØBIs klubhus om "folk og
fæ" i Jyske Ås. Alle pensionister
og efterlønnere er velkomne.
Arr.: Hyggeklubben 

6. april kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

16. april kl. 13 (?):
Besøg på Godthåb
Hammerværk. Tilmelding nød-
vendig af hensyn til bustrans-
port.. Alle pensionister og efter-
lønnere er velkomne. 
Arr.: Hyggeklubben 


