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Tak for støtten
I sidste nummer af Lokalbladet gav vi i redaktionen udtryk for vores bekymring for, om bladet kunne overleve den
finansielle krise, og vi bad jer læsere og brugere af bladet om at tænke på vores økonomi, så vi kun skal koncentrere os om at få lavet et godt blad. Og I har hørt os – det er rigtig dejligt. I har bidraget til, at vi nu har sikret trykningen af de næste fire blade. Til den tid kommer der annoncekroner ind - og der kommer nye girokort ud, så
med mindre vores udgifter stiger væsentligt, er der også penge til at lave Lokalbladet frem til næste år, så nu er det
igen sjovt at lave blad takket være jer læsere.

Tak for pengegave til Lokalbladet
For en del år siden var der i Hallund en forening, der hed
”Husholdningsudvalget”, som henvendte sig til husmødre. Den sidste formand
var Else Jensen, som kan fortælle, at foreningen arrangerede foredrag og demonstrationer, blandt andet omkring jul med bagning, julemad og frembringelse af
dekorationer og andet julepynt.
Der var også ture ud af byen til rundvisning på fabrikker og i forretninger, hvor
fremvisning af tøj var populært.
Der har i årene derefter stået et beløb i Sparekassen, og det har flere gange
været drøftet, hvad pengene skulle bruges til. Det endte med, at det blev
Lokalbladet, der var den heldige vinder af 2.882,62 kroner, og det siger redaktionen mange tak for.
Begrundelsen var, at Lokalbladet tilgodeser alle husstande i Hallund-området og
derfor dækker bredt.!

RAP-festen
Den årlige RAP-fest i Øster Brønderslev blev igen i år en stor succes med helt
fuldt hus i Forsamlingshuset –med god stemning, musik, mad og vin! Der blev
ikke taget billeder fra aftenen, så derfor kan Lokalbladet ikke bringe nogen, MEN
vi vil gerne bringe en stor tak til Jan Jæger fra SPAR, Øster Brønderslev, som
hovedarrangør og til de mange deltagere, der skålede så flittigt, at overskuddet
blev det største nogen sinde. Det er en særlig glæde, for det var på forhånd
bestemt, at Lokalbladet skulle have overskuddet i år, og det blev på 8.600 kr.!
Endnu engang tak!

Vin fra Spar
I dette nummer har Lokalbladets redaktion prøvesmagt en spansk vin.
Prisen er normalt 59,95kr. pr. flaske, men kan fås på tilbud i fra SPAR Øster
Brønderslev til 89 kr. for 2 flasker.
Redaktionen smagte vinen både alene og til mad, og selv om det er en drikkeklar og velsmagende vin, passer den bedst til mad, hvor dens potentiale først
for alvor udfolder sig.
Det er ikke Ikke nogen stor og imponerende vin og heller ikke en tung, spansk
vin med meget egesmag, som i tidligere tider, men en vin som vil tiltale
mange flere, og som vil passe til meget forskelligt mad - f.eks. til sommerens
grillede retter, hvis naboen eller Lokalbladets redaktion kommer på besøg
(eller bliver indbudt). God vinsommer!

Coronas 2006 - Familia Torres
- med overvægt af den spanske drue Tempranillo, men tilsat lidt Cabernet
Sauvignon. Fra et traditionsrigt vinhus i Spanien og tilpasset nutidens smag.
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Ikke noget
Lokalblad?
Det viser sig, at flere ikke
får Lokalbladet puttet i
postkasserne, så hører du
om sådan et tilfælde, skal
man ringe til Nordjyske
Distribution på telf. 9892
8900.
Desuden kan det nye
Lokalblad hentes ved købmand Graven i Hallund
samt i Øster Brønderslev
Sparekasse og SPAR i Øster
Brønderslev.
Herudover kan det nyeste
nummer samt flere af de
tidligere ses på hjemmesiden:
www.oesterbroenderslev.dk

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Kirsten Agesen,
Dannevirkevej 14 (9881 1034)
(e-mail: kirstenagesen@gmail.com)

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

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

Lis Marrup, Sølvgade 71,
(9883 5049)
(e-mail: lismarrup@gmail.com)

Ove Dam, Husumvej 7
(9881 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

René Dahl Jeppesen,
Buurholtvej 53 (3113 0058)
(e-mail: rene@arkitekt-ussing.dk)

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47 (9881 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)

MEN - der er stadig brug for
og plads til flere medlemmer
med gode ideer.
Kontakt redaktionen!

Musik og Foredrag
I stedet for en leder, får I, læsere, dette eksklusive tilbud om et lille unikt
arrangement i Den Gamle Smedje med plads til ca. 40 gæster.
Den Gamle Smedje, Elmevej 60 i Øster Brønderslev, som tidligere var fyldt
med Lykkegaard Søskovs kunsthåndværk, bliver lørdag 6. juni fyldt med
foredrag og musik.

Kl. 19.30: Foredrag af musikterapeut Signe Lindstrøm.
Signe Marie Lindstrøm; cand. mag i musikterapi fra Aalborg Universitet i
2006. Derudover udøvende sanger/musiker og sangskriver. Signe er ansat
som musikterapeut ved KamillianerGaardens Hospice i Aalborg. Ud over
dette har Signe musikterapeutisk erfaring med omsorgssvigtede børn og
unge, familiebehandling, selvudvikling og personalepleje.
"Musisk ledsagelse helt til livets afslutning". Signe vil fortælle om sine erfaringer fra arbejdet med alvorligt syge og døende patienter på hospice og
deres pårørende.
Foredraget vil bl.a. indeholde:
- Introduktion til musikterapi.
- Hospicefilosofiens samspil med kerneværdier i musikterapi.
- Musikterapi til afspænding, smertelindring, psykoterapi og livskvalitet.
- Casehistorier bl.a. med formidling af patienters malerier og improviserede
musikstykker fra musikterapi.
Signe vil også stå for en sjov og hyggelig fælles-event, hvor alle får lov at
bruge de stemmer, vi nu engang har og få rørt kroppen og forhåbentlig
lattermusklerne lidt.
Kl. 21.00: Thomas Nielsen og Morten Berntsen.
Varm og stemningsfyldt duo med masser af liv.
Kl. 22.30: Mette Rask og Peter Westmark
Spiller lækkert, tilbagelænet blues-inspireret musik.
I baren vil vinimportør Henning Agesen bl.a. servere spændende franske
vine. Det rustikke rum I Den Gamle Smedje rummer plads til ca. 40 gæster.
Billetter á 110 kr. kan købes hos:
Mette Rask: 98811307/ Mette Lykkegaard Søskov: 61105519

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934
VIGTIGT
LOKALBLADET
udkommer næste gang
i august 2009

GOD SOMMER ØNSKES AF
LOKALBLADETS REDAKTION

Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er
1. august 2009

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå - oplag: 1500
Lokalbladet
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Lokale politikere
Kommunevalg
Som de fleste sikkert ved har vi et
kommunevalg i november måned.
Vores dynamiske chefredaktør har
så bedt os om at skrive lidt om,
hvad jeg vil arbejde for i næste
periode, hvis ellers jeg bliver genvalgt.
Jeg vil starte med syvendeklasserne. Jeg håber ikke, vi skal have den
diskussion igen. Jeg mener personligt, at hvis ellers tendensen med
at flere og flere tager på efterskole
i niende klasse, så kunne det være
relevant at lade eleverne blive på
de små skoler til og med ottende
klasse, og så lade niende klasserne
komme på tiendeklassecenterne.
Når vi er ved børnene, så har vi en
god og fleksibel musikskole, og det
skal vi blive ved med. Rigtig
mange af vores børn har haft
glæde af at gå der, og det er vigtigt, at vi fortsat sørger for, at den
har de midler, der skal til, for at
alle kan få undervisning.

varmer op til valget i november

Bogbussen har virkelig fået løft
under vores nye leder og bliver
brugt til mange ting. Den har jeg
sommetider kæmpet for, lidt ene,
men de sidste par år har den ikke
været nævnt som besparelse under
budgetforhandlingerne, hvilket jeg
betragter som anerkendelse af det
arbejde, der bliver gjort med den.
Den er vigtig, og i mange af vores
oplandsbyer er det eneste ”kulturelle”tilbud.
I oplandet er det vigtigt, at det
fortsat er nemt at etablere erhverv i
overflødige landbrugsbygninger og
andre lokaler, så der fortsat er liv
på landet. Med hensyn til faldefærdige bygninger er der kommet en
ny lov, der gør det lidt nemmere at
skride ind. Men kunne man lave et
landsdækkende register, som kommunen eventuelt kunne indberette
til, ville det være sværere for ejerne
at få dem finansieret via pantebreve. Det vil så gøre, at eventuelle
investorer kunne ”tjekke” et hus,
inden man købte pantebreve og
dermed vanskeliggøre pantebrevssvindel med disse
huse.
Med hensyn til
kollektiv trafik har
vi sommetider
fået en del skældud, nok også
berettiget. Mit
mål med busserne
er, at de skal
dække skolebuskørslen, uden der
bliver for meget
ventetid. Så skal
de sørge for, at
vores unge mennesker kan
komme til gymnasier og andre fagskoler efter eget
valg, i stedet for
at det er busplanen, der bestemmer, hvor man for
eksempel skal gå
på teknisk skole.

skulle strammes op på, er sagsbehandlingstiden især for miljøbehandlingen af virksomheder, men
også almindelige byggeansøgninger. Det, synes jeg, stadig halter
for meget.
Til sidst vil jeg arbejde for, at der
stadig er mulighed for at bygge
nye huse i alle vores byer. Selv om
der er nogle steder, hvor der kun
bliver bygget nyt hver andet år, er
det også vigtigt, at en lille by kan
udvikle sig.
Overordnet vil jeg selvfølgelig
arbejde for, at vi bliver ved med at
være en god bosætningskommune
og en kommune, der giver
erhvervslivet nogle gode betingelser.
Kim Toft

Valgkamp
Lokalbladet vil gerne bidrage
til den lokale del af den
kommende valgkamp
i anledning af kommunalvalget.
På disse sider varmer de nuværende, lokale byrådsmedlemmer op til kommunalvalget.
I næste nummer af Lokalbladet
vil vi gerne give alle lokale
kandidater lejlighed til at
komme til orde,
så send billede og indlæg
til redaktionen (se side 3)
senest 1. august.
Så vil Lokalbladet
i nummer 54,
der udkommer sidst i august,
bringes oversigt over
alle lokale kandidater
sammen med deres/jeres
indlæg og billeder.
Redaktionen

En ting, der gerne
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Kære medborgere
Kommunalvalget i november nærmer sig, og partierne er ved at
lægge sidste hånd på kandidatlisterne. Jeg stiller op igen og finder
i den forbindelse, at det er vigtigt,
at lokalområderne også i næste
periode får lokal repræsentation.
Med lokal repræsentation har vi
mulighed for at blive hørt i de
sager, der har betydning for netop
vores lokalområde – politikere
bosat i lokalområdet ved, hvilke
ønsker og problemer, man har lige
netop her. Hermed ikke sagt, at
beslutningerne skal træffes ud fra
snævre, lokale behov – som folkevalgt skal man naturligvis være i
stand til at træffe beslutninger, der
bærer hele fællesskabet i den rigtige retning. Men man repræsenterer på samme tid sit lokalområde.
Der er for øjeblikket møder om
den nye kommuneplan, og jeg har
på offentlige møder samt i byrådet
talt for, at vi får en ny udstykning
ved Danserhøj, da jeg mener, at vi
her får de mest attraktive byggegrunde i byen.
Når vi skal finde et egnet område
til blandet bolig og erhverv, er der
for mig at se to muligheder - nemlig området mellem Ahornvej og
Granvej eller området vest for
Ahornvej mod motorvejen.
Det sidste, jeg har foreslået, er et
projekt med byfornyelsesmidler.
Der vil formentlig i løbet af de
kommende år blive bedre mulighed for sådanne projekter grundet
den økonomiske krise. Det ville
være dejligt, hvis vi – som i Jerslev
- kunne give nogle af de gamle
huse i byen og hovedgaden et løft
og hermed gøre bybilledet mere
indbydende.
På skoleområdet er jeg meget glad
for, at vi nåede at renovere skolen,
inden den gamle kommune blev
lagt sammen med Dronninglund
Kommune. Og det var en stor
glæde for mig som formand for
Børne- og kulturudvalget at få renoveringsprojektet kørt på plads i et
godt og konstruktivt samarbejde
med lokalsamfundet. Tak for det.

På plejehjemsområdet har vi haft
store problemer med Jerslev plejehjem (Rosengården). Jeg mener, at
det var en forkert beslutning at
bygge oven på en gammel og fugtig kælder, og tilstanden blev tilmed forværret på grund af manglende afdækning i byggefasen.
Som socialudvalgsformand er det
nok den enkeltsag, jeg har brugt
mest tid på. Det bliver rart at få
denne sag afsluttet. I skrivende
stund er planen, at de ælder medborgere kan flytte ind i bygningerne i Jerslev sidst i maj. Som kommune har vi taget en række forbehold overfor totalrådgiveren og
nogle af håndværkerne.
Jeg mener, at vi i kommunen skal
bevare en decentral struktur såvel
på skole som på ældreområdet.
Nogle har den opfattelse, at alt
blive bedre og billigere, hvis enhederne bliver større. Men det er ikke
tilfældet.

Vi oplever et aktivt erhvervsliv, og
der er fortsat gang i nybyggeriet.
Samtidig arbejder lokale ildsjæle
for at sikre aktiviteter, nye tiltag og
udvikling i området.
Det er vigtigt, at vi også fremover
sikrer udvikling – ikke alene i Øster
Brønderslev – men generelt i landsbyer, mindre bysamfund og på landet. Vi skal investerer i de mindre
lokalsamfund, for det er nødvendige investeringer i vores fælles fremtid.
Jeg håber, at blive genvalgt til
næste valg, idet jeg har lyst til at
arbejde videre med at udvikle kommunen – og vores eget lokalområde. Hvis I vælger mig, vil jeg gøre
mit bedste for at leve op til rollen
som jeres tillidsmand i Byrådet.
Ole Jespersgaard

Jeg mener, at de mindre lokalsamfund skal værne om skoler, dagplejere, børnehaver og
plejehjem. Hvis ikke
lokalsamfundene
har disse institutioner, får vi en utrolig
dårlig byudvikling
med blandt andet
butikslukninger til
følge, og ofte bliver
både indkomstgrundlag og social
sammenhængskraft
forringet væsentligt, hvilket fører
øgede sociale
udgifter med sig.
For mig at se er
Øster Brønderslev
et sundt lokalsamfund med gode tilbud til både børn,
unge og ældre.
Dagplejere, børnehaver, skole og plejehjem udgør vigtige centre i lokalområdet.
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GadeBankospil
Den 22. april 2009 arrangerede Sparekassen i samarbejde med
Hyggeklubben det årlige bankospil i Forsamlingshuset. Arrangementet er
for pensionister og efterlønnere i Brønderslev Kommune, og cirka 90 personer deltog denne eftermiddag. Der blev serveret kaffe samt kage m.v. og
så blev der spillet banko.

Hvor ligger Paradis?
Så er det tid til en lille lokalhistorisk sommerkonkurrence.
Kom med jeres bud på, hvor lokaliteten Paradis ligger, og hvorfor det har
fået navnet. Det ligger i arkivets lokalområde, så der må være nogen, der
ved det.
Alle svar kan puttes i arkivets postkasse på Elmehøj senest 1. juli eller i Per
Drustrup Larsens postkasser enten på Buurholtvej 47 eller per@drustrup.dk

Kaffemøder på Hallund Kro
Hallund Kro arrangerer igen i år kaffemøde for alle og specielt motorcyklister, og det første kaffemøde har allerede fundet sted. Kaffemøderne er fra
maj til september, den tredje søndag i måneden, men kroen har desværre
set sig nødsaget til at aflyse mødet i juni på grund af bookning af hele
kroen.
De næste møder er på følgende datoer: Den 19. juli, den 16. august og
den 20. september, og Trine glæder sig til at stå klar med kaffe og sit efterhånden velkendte kagebord.

Gang i onsdagsmotionisterne
i Hallund
Gymnastikkvinderne har haft afslutning på sæsonen og har straks fundet
traveskoene frem og er gået i gang med en anden aktivitet, nemlig de
populære traveture i Hallund og omegn.
De mødes onsdag, kl. 18,30 på ”Doktorpladsen”, og så går de ca. 1 time
på forskellige ruter. Alle er velkommen, mænd, kvinder, unge og gamle,
folk med børn – alle kan deltage.
Den første onsdag i måneden går turen til et smukt sted i omegnen denne aften køres der i bil til bestemmelsesstedet – og så starter turen. Der
afsluttes med medbragt mad og kaffe eller øl og vand – alt efter lyst og
behov.
Find nu traveskoene frem – velkommen til alle.

Loppemarked i
ØB
Efter nogle overvejelser har ØBI
besluttet også at holder loppemarked i år, men det kommer til at
foregå på et andet tidspunkt end
sædvanligt.
Selv om indsamling foregik 15.-16.
maj, så holdes selv loppemarkedet
først 22. august kl. 10-15, og igen
sker det i Søndergaards lade,
Engvej 19. Der serveres gratis kaffe
fra kl. 12, og der kan købes pølser,
øl og vand på pladsen. Alt overskud fra loppemarkedet går ubeskåret til ungdomsarbejdet i ØBI.
ØBI overvejer at foretage enten
endnu en indsamling lige før loppemarkedet eller at åbne for direkte indlevering nogle dage før loppemarkedet. En af delene bliver
sikkert til noget, så smid ikke ting
væk ved sommeroprydningen, hvis
de kan gøre gavn på loppemarkedet den 22. august.

Hyggeklubbens program
Hyggeklubben har lagt sit program for efterårets møder, og Ingrid Andersen fra arrangørgruppen glæder sig over,
at det igen er lykkedes at sammensætte et godt program og hun ser også frem til et fortsat stort fremmøde, når
sommerferien er ovre. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne, og møderne holdes i ØBIs klubhus – bortset
fra udflugterne narturligvis.
13. august kl. 14: Bankospil i ØBIs klubhus. Alle tager en pakke med til ca. 20 kr. Desuden er der tilmelding til
udflugten 27. august.
27. august kl. 9: Hyggeklubben tager på udflugt hele dagen.
10. september kl. 14: ”Fra blå blink til rollator” - Heinz S. Hvid fra Hjørring fortæller.
24. september kl. 14: ”Levevilkår i klitten – for år tilbage”. Poul Jensen fra Saltum fortæller.
8. oktober kl. 14: Asta Nielsen og Peter Bandholm underholder.
22. oktober kl. 14: ”Hjerte, Hjerne og Humør” Astrid Hartvig fra Ålbæk fortæller.
5. november kl. 14: Hyggeeftermiddag med sang, snak og kortspil osv.
19. november kl. 14: ”Grand Canyon” – naturvejleder Christian Nørgaard fra Hellum viser billeder og fortæller om
en tur til Grand Canyon.
6 3. december kl. 12: Hyggeklubben holder julefrokost.
Lokalbladet

spejlet
Hvilshøj Boldklub
I sidste nummer af Lokalbladet bragtes dette billede af fodboldspillere i
Hvilshøj Boldklub, men navnene var ikke kommet med. De er her:
Bagest fra venstre: Kresten “Kræn” Aage Andersen, Jørgen Eriksen, Frede
Thomsen, ? og Hans Eriksen.
I midten fra venstre: (fornavn ukendt) Thomsen, Juhl Jørgensen, Ejnar
Christensen.
Forrest fra venstre: ?, Sigurd Kristensen, Jens Jacob Thomsen.

Vestergaard?
Gården med adressen Poldervej 3
beliggende på hjørnet af Poldervej
og Buurholtvej har netop skiftet
ejer, og de nye ejere, Betina Bang
og Anders Hjermitslev Andersen,
vil meget gerne vide, om gården
ikke har et navn, som så mange
andre gårde har det.
Lokalhistorisk Arkiv har spurgt
naboen, Kaj Svendsen, der fortæller, at gården for mange år siden
blev kaldt Yssing-stedet efter de
tidligere ejere, men at Peter Jensen
kaldte gården Vestergaard, da han
overtog den i 1950-erne. Dette
navn optræder dog ikke på gamle
kort, hvor gården ikke er navngivet, så det er usikkert, om det er
gårdens faktiske navn, eller det
bare er noget, Peter Jensen kaldte
den.
Alle oplysninger om gården
og navnet er meget velkomne til
arkivet v/ Per Drustrup Larsen
9881 1453

Istedvej 9
Her bor Anne Cathrine Holmgaard, 26, og Jacob Kjærgaard Nielsen, 35.
De er flyttet ind i sept. 2008 og er faldet godt til både i hus og i nabolag.
Anne er sygeplejerske og ansat i hjemmeplejen i Aalborg. Anne er gravid
og skal føde 26/7, men er lige blevet sygemeldt pga. plukveer, så nu skal
hun gå hjemme en tid og få lidt ro på sig. Hun mener, at hun får rigtig
god tid til at gøre klar til fødslen og få læst nogle gode bøger.
Jacob er chauffør hos Erling Christensen, Hørmested, og arbejder som
regel 10-12 timer i døgnet, så det bliver ikke til så meget i fritiden, men
der skal da skiftes vinduer og ordnes lidt andet i hus og have inden fødslen. Når han engang igen får lidt tid til overs, skal den nok gå med at
bakse lidt med biler.
De havde bare slet ingen planer om at flytte til Ø.B., men pludselig var
huset der, og da Anne før har boet her, er det lige som at komme hjem.
Jacob er fra Brønderslev, og eneste kontakt til Ø.B. er et par oldeforældre,
der en gang i sin tid boede på Broagervej.

Danserhøj 39
Her bor Helle (32) og Carsten Pilgaard (35) sammen med deres tre børn, Frederik på 3 år og tvillingerne Katrine
og Kristian på 15 mdr. De har selv bygget huset og boet her siden jan. 2009. Inden boede de på Tujavej, så Øster
Brønderslev er ikke ny for dem.
Helle, der kommer fra Skanderborg, er læge og arbejder på medicinsk afd. på Hjørring Sygehus og kører desuden
lægevagt. Helle har planer om at blive praktiserende læge. Ud over børn og hus bruger hun noget af sin sparsomme fritid i bestyrelsen for ”Yngre Læger”.
Carsten, der kommer fra Øster Hjermitslev, er konstruktør og projektleder på ”Nordland” (automatiseringsfirma) i
Nørresundby. Hans fritid går også med børn, hus og have (eller etablering af have) og lige for tiden ikke med ret
meget andet, men han vil ellers gerne ud at fiske, og til vinter vil han til at spille badminton.
Storebror, Frederik, ”arbejder” i Myretuen, hvor de lige for tiden laver strøm! Hans fritid går med at holde weekend. Nogle gange, når han er syg, kommer han med far på arbejde, men ellers leger han med Cecilie inde ved
siden af og med Thomas-toget, og sørger for, at de to små søskende ikke kommer ind på hans værelse.
De to små tvillinger, Katrine og Kristian, ser bare ud som om livet er lige til at tage fat på.
Grunden til, at familien er i Ø.B., er, at Helle og Carsten begge er opvokset i små samfund, og det vil de også
gerne, at deres børn skal.
Udover disse fem er der endnu en voksen i huset, nemlig au pair-pigen, Rosalin, fra Filippinerne. Hvis alt går vel,
skal hun være her i 1 1/2 år. Uden hende, mener Helle ikke, at de kan få tingene til at hænge sammen.
Lokalbladet
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FOWLI’ -

Bålhøjfestival 15. august

”Fowli Ranch”,
STOMP-værksted og maling
Festival for
hele familien!
Udover musikken byder
Bålhøjfestivalen også på et væld
af andre oplevelser mellem kl.
15 og 18.
Find din indre cowboy nede i
”Fowli Ranch” på den store
plads (den gamle boldbane).
På westernpladsen kan du ride
på ponyer. Der er ridehjelme i
forskellige størrelser og hestepiger, der hjælper dig.
Kom på en tur i hestevogn
rundt om på grusvejene i området omkring Bålhøj. Invitér dine
forældre, bedsteforældre eller
din kæreste….
Slå dig løs i STOMP-værkstedet.
Stomp betyder ”tramp”, og er
en blanding af musik på skrald
og rytmer. Linette Riber fra
SPILPÅSKROT sætter løjerne i
gang og har alle de ting med,
du skal bruge. Alle kan være
med, og har du lyst til at eksperimentere og bruge din fantasi,
så mød op og leg med!
Resultatet af workshoppen vises
ved en kort opvisning på festivalpladsen.
I slugten ved festivalpladsen kan
du ligesom sidste år blive malet
flot i ansigtet af elever fra Øster
Brønderslev Centralskole og selv
lave et kunstmaleri sammen
med Ole Jespersgaard.
Kort og godt: Der er noget for
alle aldre på Bålhøj-festivalen.
Birgit Dinesen
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Billede fra Bålhøjfestivalen 2008

Musikken
Musikprogrammet på Bålhøjfestivalen 2009 er at sammenligne
med en smuk og kulørt buket
blomster. Der er mange farver, og
der er også noget, man kan stikke
sig på.
Vi har valgt at præsentere mange
genrer og mener, at der er noget
for de fleste, men også muligheden for at blive udfordret på sin
musiksmag.
Som sidste år er der på skift musik i
teltet og på den udendørs scene.

Efter åbning af festivalen kl. 15 på
den udendørs scene, vil Prins Felix
og Kongehuset underholde med
alsidig popmusik. Der er ingen tvivl
om, at dette band vil sparke festen
i gang med numre af Kim Larsen,
Creedence Clearwater Revival,
Shubidua, Beatles m.fl., og en royal
stemning vil brede sig i den smukke bøgeskov.
I teltet startes med ”De
Spillemænd”, som i mange år har
fyldt Sysseltinget i Hjørring med
deres smittende spillemandsmusik.
Der vil være en åbenlys risiko for,
at du får lyst til at svinge rundt
med ”madammen”, og det vil
være helt ok.

Køb din festivalbillet på forhånd –
og spar penge
I løbet af kort tid vil der være mulighed for at købe billetter til
Bålhøjfestival ’09. Billetterne sælges kun i SPAR i Øster Brønderslev og i
Børneshoppen i Bredgade i Brønderslev og koster 60 kr. pr. stk.
Det kan godt betale sig at købe en billet på forhånd, for dermed spares
nemlig 30 kr., idet en billet, der købes ved indgangen på festivaldagen
15. august, koster 90 kr. Børn under 12 år kommer gratis ind, hvis de er
ifølge med en voksen.
Ligesom sidste år vil det være tilladt at gå til og fra festivalpladsen dagen
igennem, idet alle festivalgæster får et armbånd på, som blot skal vises
for kontrollørerne, når man går ind.
Forsalget slutter 9. august.
Mette Boye

Claus fra X-faktor Live er andet
navn på store scene. Vi lærte ham
at kende gennem X-faktor som
manden med den store og inderlige stemme. Han kommer og besøger os med sit band, som be- står
af dygtige konservatoriefolk. ”Vi vil
sætte gang i den”, siger Claus og
nævner melodier af Gnags, U2 og
Gawin Degraw som eksempler på,
hvad vi vil få at høre.
Næste band i teltet er The Long
Run, som er en trio, der er smittet
af det amerikanske band Eagles.
Med flerstemmig sang og akustisk
musik vil vi blive præsenteret for
smukke kompositioner, som på
deres lavmælte måde giver plads til
både at lytte og få en god snak
ved bordene.
Hen under aften indtager Swot
Guld store scene. Gruppen består
af fire ”drenge” fra den østlige del
af Brønderslev Kommune. Deres
repertoire spænder vidt inden for
irsk, skotsk og country, som de på
deres østvendsysselske facon
præsenterer med højt humør. Om
sig selv siger de: ”Vi spiller dansevenligt musik, men vi gør det på
vores egen måde”.
Tredje navn på lille scene er Jens
Ole, som i en menneskealder (undskyld Jens Ole) har spillet irsk folkemusik. Han er kendt fra Schwåmpis
Venner, Kræn West og er p.t. aktiv i
The Old Brigade. Vi glæder os til at
præsentere en musiker med ”real
irish feeling”, og så undgår vi nok
heller ikke en god historie. Til
denne ret vil det være passende at
drikke kold fadøl.

som også spillede
med stor succes på
festivalen sidste år.
Med croonersang
og piano bliver vi
præsenteret for
sange af bl.a. Frank
Sinatra, og det vil
klæde aftenen på
Bålhøj.
Derefter er det
Voxcraft, der går
på scenen. Fire fyre
i deres bedste alder
er lydtapet for den
lokale sangerinde
Mette Rask. Bandet
har spillet sammen i
mange år og har
håndplukket kopinumre, man ikke
kan komme uden
om, plus lidt fra
egen skuffe.
Næste band på den udendørs
scene er Bagdad Beat, som med
brøl fra trækbasun og rå guitarlyd
kombinerer elementer fra vestens
genrer med østens løsslupne melodier. Bandet har vind i sejlene, efter
at de vandt konkurrencen ”Byens
Bedste Band” 2008 og skal bl.a.
som finaledeltagere i Skråens Band
Battle være med til at åbne musikhuset Nordkraft i Aalborg. Seks
talentfulde musikere, hvoraf fem af
dem kommer fra området omkring
Jyske Ås og suppleres af en italiener.

Festivalens store finale er fire gutter, som kommer fra lokalområdet,
men som har rejst verden rundt
med deres energiske musik- og
sceneshow. Der er selvfølgelig tale
om The Blue Van, som med deres
sidste udgivelse virkelig har fået
succes. Hver dag høres deres hits
Man Up og Silly Boy i radioen. Vi
er stolte over at kunne præsentere
The Blue Van som sidste band på
scenen på den smukke festivalplads
i Bålhøjskoven. Det kan kun blive
en fed oplevelse.
Peter Westmark

Og så til noget helt andet. Scar
City er fra Aalborg, og de spiller
egne kompositioner. Melodisk tung
rock, som tydeligt er påvirket af
grunge og med inspirationer som
Nirvana og Black Sabbath. To af
bandets medlemmer er opvokset i
Ø. Brønderslev – brødrene Tommas
og Mikkel Jørgensen.
Når mørket har sænket sig over
festivalpladsen, vil der fra teltet
lyde toner fra Liam og Ronny,
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Øster Brønderslev Borgerforening
Skraldeindsamling
Igen i år blev der samlet skrald ind på den landsdækkende
skraldedag. Vi var heldigvis en god stor flok folk, der brugte
et par timer i frisk luft til at gøre en god og tiltrængt gerning.
Der havde også været folk i gang på Bålhøj og Danserhøj,
så tak for den fine opbakning.
Karsten Frederiksen kom også i år med sin hjemmelavede
kryddersnaps. Så var der lidt at starte på.
Det kom til at se rigtig pænt ud den første times tid, men
så lå der igen nye friske dåser og blinkede lystigt i solen.
Ikke sjovt - nærmest sørgeligt.

Ølsmagning
Ølsmagning i ØB. Det må vist betragtes som en succes. Der var fuldt hus i Forsamlingshuset dog med en vis overvægt af hankøn. ”Håndbryggeren fra Gjøl” fortalte om og viste, hvordan ølbrygning foregår. Samtidig fik vi smagsprøver af mange forskellige slags øl. Så måske er der ØB-borgere, der har fået øl på tanden til at starte brygning af
en ØB – ØL. Hvem ved?
Gitte Hansen havde lavet dejlig skipperlapskovs, som blev fortæret med velbehag. Den i forvejen gode stemning
blev bedre og bedre. På et tidspunkt var der en, der rakte hånden op, og ølbryggeren spurgte forventningsfuldt,
om det var et spørgsmål. Den unge mand med hånden oppe sagde med høj klar røst, at han da bare skulle vinke
til den gyllevogn, der kom forbi udenfor. Så var det lige før Forsamlingshusets gamle tag lettede. Jo, vi er vel på
landet.
En sådan aften tåler gentagelse i en eller anden form. Det vil der blive arbejdet på.

Ministerbesøg
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Fødevareminister Eva Kjer Hansen, der jo er ansvarlig for anvendelsen af LAG - midlerne, havde meldt sin ankomst til Brønderslev
Kommune. Hun ville gerne se nogle af de projekter, der var givet
LAG - midler til.
Det blev besluttet, at hun kunne nå at se 2 projekter i Aså samt deltage i et fællesmøde i Møllehuset i Aså. Borgerforeningen var inviteret med, da vi har fået 130.000 kr. af LAG-midlerne til bålhøjprojektet. Lokalt var det undertegnede og Lars Pedersen, der deltog fra
Borgerforeningen, og så selvfølgelig Per Drustrup, da han jo er med
i LAG – Brønderslevs bestyrelse.
Vi ville gerne have vist Eva Kjer Hansen, Bålhøj, men vi fik lejlighed
til at fortælle hende om projektet, og hun fik skriftlig materiale om
Bålhøjprojektet med sig hjem..
I det hele taget mødte vi en veloplagt, engageret og velinformeret minister (og en sød mandlig ministersekretær).
Vi har besluttet at sende ministeren (med følge) en invitation til Bålhøjfestivalen. Hun skal ikke mangle buddet.
Lokalbladet

Birgit Søndergaard beretter
Sankthans 2009 i Øster Brønderslev
Bål på Bålhøj. Det hører sig til Sankthansaften.
I år vil vi udnytte, at vi har fået den flotte scene på Bålhøj. Vi er ikke klar med det endelige program endnu, men vi
arbejder på at udvide aftenen med hygge og indslag fra scenen, inden vi går ned på den store plads til bålet. Hold
øje med opslag, dagspressen og selvfølgelig www.oesterbroenderslev.dk
Rigtig god midsommeraften til hele familien.

Bålhøj
Scenen på Bålhøj og pladsen omkring kan bruges af alle interesserede. Hvis skolen, børnehaverne, dagplejerne eller
andre gerne vil bruge scenen til arrangementer - så gør det. Lejlighedsvis kan sceneoverbygningen sættes op.
Henvend jer til Borgerforeningen v/Peter Andersen, hvis der et eller andet vedrørende Bålhøj.
Borgerforeningen har søgt landsbyrådet om midler til udbygning af strømmen på Bålhøj samt penge til et antal
bord/bænkesæt. Vi fik et dejligt tilsagn om 28.000 kr. til formålene, så det er ved at blive sat i værk.
Udnyt at vi i Ø.B. har denne gode udfoldelsesmulighed i sådan et dejligt område.
Bålhøj er jo Borgerforeningens område og er derfor ØB- borgernes sted, så BRUG det og PAS PÅ det.

”Fastelavn er mit navn”
Mange små slag giver til sidst 2 kattekonger og
dronninger. Ca.60 flot udklædte børn havde
fået det fine tøj på søndag formiddag til fastelavnsfest i Forsamlingshuset.
Efter tøndeslagning, kaffe til far og mor,
sodavand og slik, spillede Ib og Karsten de gode
gamle sanglege. Efter et par timer var kræfterne
godt brugt, og for mange prinsesser og spidermænd trak det vist op til en middagslur.

Læs også side 13 med
Borgerforeningens ideer
til den kommende Kommuneplan
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Landdistrikter & Kraghede Borgerforening
Nyt fra
Landsbyrådet
Året startede med, at jeg blev valgt
til ny formand for Landsbyrådet
efter Eddy Marrup, der ikke ønskede at fortsætte.
Den første opgave var, at fordele
landsbyrådsmidlerne til de foreninger der havde søgt. Proceduren er
at bestyrelsen kommer med et forslag, der godkendes på et møde,
hvor alle landbyrådets medlemmer
er inviteret.
I år var der som noget nyt en
ansøgning fra Hvilshøjs nye beboerforening. Det krævede en vedtægtsændring, der skulle godkendes i byrådet, men det er nu på
plads. Så nu er Hvilshøj medlem af
Landsbyrådet.
Lokalt har vi støttet Ø. B. borgerforening med 8000 kr til elstik og
20000 kr til bord-bænkesæt til
Bålhøj. Hvilshøj har fået 10000 kr
til belægning omkring deres bålplads. I Hallund har borgerforeningen fået 4000 kr til PC,
Jagtforeningen har fået 3000 kr til
fodertønder, og endelig fik spejderne 7000 kr til telte. Der er altid
mange ansøgninger, så vi måtte
desværre skuffe nogle.
Vi har i Landsbyrådet sammen med
Brønderslev Kommune holdt et orienteringsmøde om den nye kommuneplan. Mødet fandt sted i
Ørum Forsamlingshus og var
meget velbesøgt. Bodil Bjørn og
Martin Heide fra forvaltningen fortalte om kommuneplanen, og
hvordan man kunne komme med
forslag der til. På mødet foreslog
jeg, at man lavede nogle eftermiddage, hvor man kunne træffe de to
planlæggere. De er i skrivende
stund ved at blive afviklet og har
givet en meget god og direkte
kommunikation. Det er nemmere
at sidde og drøfte tingene ansigt til
ansigt end at maile eller skrive
sammen. I landsbyrådet vil vi i
samarbejde med LAG-Brønderslev
komme med et forslag til ny landdistriktpolitik.
Formand for Landsbyrådet
Kim Toft
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LAG-Brønderslev
Den Lokale Aktionsgruppe for
Brønderslev Kommune - LAGBrønderslev - har nu virket aktivt i
godt 1 år og fortsætter frem til og
med år 2012 med at støtte aktiviteter og projekter, der udvikler
landdistrikterne.
Et kig på de projekter, der har
opnået støtte indtil nu, viser en
markant overvægt af projekter fra
den tidligere Dronninglund
Kommune, og det skyldes helt sikkert, at man der har været vant til
at arbejde med EU-støttede projekter, fordi Kommunen i modsætning
til den tidligere Brønderslev
Kommune, også var med i lignende puljer.
Det har LAG-Brønderslevs bestyrelse som mål at rette op på og
håber, at rigtigt mange flere projekter dukker op fra hele kommunen resten af perioden.
Helt lokalt har kun Øster
Brønderslev Borgerforening tidligere fået støtte i form af 130.000 kr.
til at etablere rammerne for samlingsstedet Bålhøj Plantage, hvor
bl.a. Bålhøjfestivalen Fowli’ foregår.
Næste ansøgningsfrist er
1. september, og det er sidste
runde i 2009.
Se mere på hjemmesiden
www.lag-b.dk, hvor der kan hentes
hjælp og gode råd samt hentes det
nødvendige ansøgningsskema. Der
er stadig ca. 1.5 mio. kroner at
dele ud af i år.
Per Drustrup Larsen

Kraghede
Borgerforening
Der har været holdt generalforsamling i Kraghede Borgerforening,
hvor Arnold Jakobsen blev erstattet
af Charlotte Jensen, så bestyrelsen
ser sådan ud:
Anders Svendsen (formand),
Charlotte Jensen (næstformand),
Hanne Nørregaard (kasserer),
Preben Thomsen (medlem af
Landsbyrådet) samt Jesper Bering.
Sankthansaften 23. juni, hvor Jan
Hansen fra Øster Brønderslev og
Aalborg DH er båltaler, serveres der
pattegris.
24. juni har Kraghede Borgerforening arrangeret et virksomhedsbesøg til Flyvestationen i Vadum.
Der er møde tid kl. 1900 ved porten, og derefter bliver der en kort
briefing, hvor vi køber kaffe til 25
kr. pr. næse. Så er der rundvisning,
hvor vi bliver kørt rundt i bus med
plads til 50 personer, så det er først
til mølle. Vi skal se redningshelikopter og videre til hangar med
Herkules & Challenger.
Anders Svendsen

Kommuneplanen og Ø. Brønderslev
Borgerforeningen er hele tiden i dialog med de lokale politikere om emner, der vedrører Ø. Brønderslev. Der er stor
interesse for vores område, og den interesse skal vi holde ved lige, så der også kommer mest mulig handling bag
interessen.
Borgerforeningens bestyrelse deltog i april i et møde vedrørende kommende kommuneplan for landområderne i
Kommunen. Det er vigtigt, at lokalområderne allerede nu kommer med input til det kommende kommuneplanforslag. Det er lettere at få det med nu, inden det endelige forslag ligger klar til høring senere på året.
I Kommunen er det f.eks. besluttet, at der skal være flere byggegrunde i Ø. Brønderslev, men det er ikke besluttet,
hvor de skal ligge, hvor mange og hvilke typer grunde.Vi har i Borgerforeningen drøftet mange emner til kommende kommuneplan, og det endelige forslag bringes her i bladet og afleveres til planlæggerne i Kommunen både
mundtligt og skriftligt. Som noget nyt kan vi nemlig komme til at tale direkte med planlæggerne, og det vil vi
benytte os af.
Birgit Søndergaard
Brønderslev Kommune er i fuld gang
med at udarbejde en kommuneplan.
Denne skal angive Byrådets visioner,
mål og handlinger for den kommende 12-års periode. Embedsmænd har
allerede udarbejdet det første oplæg,
der er blevet præsenteret på møder
rundt omkring i kommunen.
Borgerforeningen har deltaget i
møderne og har ønsket allerede på
nuværende tidspunkt at fremkomme
med vore ideer omkring fremtiden
for Øster Brønderslev og omegn.
Kommuneplansforslaget skal revideres hen over sommeren, så det endelige forslag kan forelægges for
Byrådet i august måned. Herefter
skal den udsendes i en offentlig
høring i 8 uger, og den skal igen tilrettes, hvorefter den kan godkendes
endeligt omkring årsskiftet. Planen er
herefter gældende for den kommende 12-års periode.
Det er naturligvis muligt at fremkomme med bemærkninger under den 8
ugers høringsperiode, men
Borgerforeningen har klart et ønske
om allerede nu at fremkomme med
vore ønsker for at få indflydelse så
tidligt som muligt og på den måde
sikre, at vores by kan bibeholdes og
udvikles. Vi vil absolut ikke acceptere
stagnation og evt. afvikling, da vi
frygter, at stagnation vil skabe problemer for de servicetilbud, som vi
har med f.eks. købmand, skole og
børnehaver.
Vore indmeldinger til kommunen har
alle sammen til formål at styrke Øster
Brønderslev som by og at gøre den
til ”det gode sted at bo”.

Vi ønsker
et erhvervsområde udlagt til blandet bolig og erhverv. Området skal
placeres syd for Ø. Brønderslevvej
mellem motorvejen og det nuværende industriområde.

et parcelhusområde udlagt omkring
Søndergaard med indkørsel såvel fra
Engvej som fra Hvilshøjvej.
et område til storparceller mellem
Poldervej, Kastanievej og Lindevej,
hvor vi foreslår, at bebyggelsen placeres langs en nyanlagt vej ca. 80100 m nord for Kastanievej. På
denne måde får husene en flot
udsigt ud over Polderne, og der bliver fortsat en flot åben placering for
de eksisterende bygninger på byens
nuværende nord side. Dette forslag
imødegår kommunens oprindelige
forslag om et egentligt parcelhusområde direkte op ad byen.
etableret fortov som minimum,
men også gerne cykelstier på
Elmevej langs Buurholt Have.
en ny vej etableret øst om
Grøftekanten og ind til klubhuset,
hvor vi forventer, at det nye samlingshus placeres. Dette muliggør, at
Sankelmarksvej igen kan ændres til
en egentlig cykel- og gangsti.
en renovering af Hallundvej og
herunder etablering af en cykelsti.
etablering af et stisystem i en cirkel
omkring byen, så vi dels kan få bundet byen bedre sammen, dels kan få
skabt bedre adgangsmuligheder til
Burholt Have, til en ny beplantning
ved vandværket, til Bålhøj og til
Daalene. Samtidig ønsker vi, at
adgangsmulighederne, især til
Daalene, forbedres.
at der sker en byfornyelse især
omkring Elmevej. Der er behov for
en koordineret planlægning af plads
til cyklende, plads til parkering, forskønnelse af facader, fliser og belysning samt et forslag til etablering af
et bytorv mellem kirke og købmand.
Alt skal udformes, så det tilgodeser
landbrugets behov for transport af
store maskiner. Såfremt dette ikke er
muligt, peger vi på muligheden af at
etablere en omfartsvej uden om
byen.

at det gøres muligt at opføre boliger,
hvor Raals servicestation ligger på
Elmevej 22, den dag, der kommer en
investor, som tror på ideen.
at der sker noget med lejeboligerne
på Sankelmarksvej.
Endelig har vi foreslået, at Øster
Brønderslev og omegn gøres til et
pilotprojekt for kommunens ønske
om at fremstå som en energi- og
miljørigtig kommune.
Dette kan ske via gennemførelse af
projekter omkring energiforsyning,
energibesparelser i boliger, miljørigtig energiproduktion i oplandet og
opførelse af nye boliger som lavenergibygeri. Målet er at skabe et samfund, hvor Land og By i fællesskab
udnytter energikilderne så effektivt
som muligt.
Alle disse ønsker har som fælles målsætning at få skabt en by, hvor de
nuværende huller i bebyggelserne
udfyldes, og byen kommer til at
hænge sammen samt en by, hvor
vej- og stisystemer bliver velfungerende, og hvor nedslidte områder
renoveres.
Hermed mener vi, at der er skabt et
fundament for en god udvikling af
byen, en udvikling, som
Borgerforeningen og byens øvrige
foreninger nok skal vide at følge op
på, så byen fortsat kan være et dejligt sted at bo, og hvor det er oplagt
for mange tilflyttere at slå sig ned.
Vi regner med at holde et borgermøde i efteråret, når forslaget kommer
ud i høring.
Peter Andersen
på vegne af bestyrelsen for
Øster Brønderslev Borgerforening

13
Lokalbladet

Langthjems ure
Lokalhistorisk Arkiv er blevet kontaktet af Henrik Mejlby, der forsker i ure
fremstillet af urmager Bertel
Sørensen Langthjem (1758-1832),
som er fra Jerslev og har lavet over
200 ure. Henrik Mejlby er interesseret i gamle ure, og desuden gør han
det af slægtshistoriske grunde, for
han er i familie med Bertel
Langthjem. Derfor er han i gang
med at lokalisere så mange af urene
som muligt. Henrik Mejlby har skrevet om Bertel Langthjem og hans ure
på www.jerslev.net under menupunktet Egnsminder. Her står bl.a.:
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Der var også mange andre urmagere, der lavede 200 ure eller mere,
men Bertel Langthjems produktion
var alligevel særdeles imponerende,
idet hans ure hørte til blandt de
mest komplicerede af slagsen.
Bertel Langthjem var langt forud for
sin tid på den måde, at han
”brand'ede” sig selv ved at sætte sit
navn på de ure, som han lavede, så
man for evigt kunne genkende et
Bertel Langthjem-ur. Desværre havde
hans far, Søren Jensen, ikke samme
talent for branding, og hans ure er
derfor mindre eller slet ikke genkendelige, hvad angår, hvem der er
mesteren for uret.
Bertel Langthjem var en multi-kunstner, og som en af de få urmagere på
sin tid, lavede han også selv det
meste af snedkerarbejdet med at lave
kasser til urene foruden at male eller
direkte udsmykke kasserne.
Der var også en anden årsag til, at
Bertel Langthjem var ”anderledes”
end de fleste andre urmagere på sin
tid. På sine kunsture satte Bertel
Langthjem nemlig et sæt skiver foroven, der viste månens faser. Det var
absolut ganske specielt på daværende tidspunkt. På kunsturene var der
også fremvisning af den aktuelle
dato, hvilket kan ses på det hvide
kunstur (uret lavet til Søren
Bertelsen) lige over 6-tallet i skiven.
De fleste urmagere på Bertel
Langthjems tid havde urmageriet
som en mindre bibeskæftigelse, der
kun gav lidt ekstra penge hjem ved
siden af et husmandssted eller landbrug, men det må formodes, at
Bertel Langthjem med sin store og
”brand'ede” produktion har været i
stand til at blive rimeligt formuende
vha. af talentet for at producere fantastiske ure.
Lokalbladet

Urene er også beskrevet i en artikel i
Vendsyssel Årbog fra 1962, og flere
af urene er her registreret som stående på Øster Brønderslev-egnen, og
Henrik Mejlby er i gang med at finde
ud af, hvor de befinder sig i dag:
Ur nr. 32: Befandt sig i 1962 på
Vestergaard i Hvilshøjvej. Uret er stadigvæk i familiens eje, men det
befinder sig ikke længere på gården.
Ur nr. 105: Befandt sig i 1962 på
Nørgaard i Øster Brønderslev.
Familien har solgt gården, men også
dette ur er stadigvæk i familiens eje,
men uden for Øster Brønderslev.
Ur nr. 128: Uret stod oprindeligt på
Mosbak i Øster Brønderslev, men i
1962 var det usikkert, hvor det
befandt sig, og det er heller ikke
lokaliseret i denne omgang.
Ur nr. 20 er i 1962 beskrevet sådan:
Meget smukt 8 Dages Standur hos
fhv. Murermester N. J. Nielsen, nu Ø.
Brønderslev Alderdomshjem, hvor
Uret staar i Forhallen. Paa Klokhusets
Dør staar 1793, og dette Aarstal kan
meget vel passe med Urets Nummer
i Rækken.
Siden Henrik Mejlby skrev om uret
på www.Jerslev.net.dk, har han i en
avisartikel fra 1932 fundet dette:
"No. 20 blev 1793 købt af en forholdsvis velsitueret Smed Peder
Bertelsen i Hallund. Han døde imidlertid to Aar efter, ved hvilken lejlighed det saa godt som nye Ur vurderedes til 10 Rigsdaler, der antagelig
har været den omtrentlige Købepris.
En datter bragte det til Smed Jens
Poulsen fra Fjedbæk i Hellenvad.
Hans Hus og Smedie laa midt i
Hallund By i Brugsens Have. I
Smedens Stuer saa Uret Prøjserne
1864. Hans selv laa den Gang for
Døden. Da Tyskerne saa den dødssyge Mand, udbrød de: Der alte Mann
is sehr krank! Smed-Jens lukkede
ogsaa sin Øjne, inden de fremmede
Tropper var naaede over Grænsen
igen. Efter et kort Ophold i den
Ejendom, der senere blev
Doktorbolig, flyttede nr. 20 til
Dalgaard og herfra 1919 til Villa
Højager. Det tilhører Murermester N.
Nielsen og viser stadig Time, Minut
og Dato."

Ur nr. 20

Men hvor er uret i dag? Tove
Andersen, der har arbejdet på
Alderdomshjemmet- senere Elmehøj
– i snart 40 år, har aldrig set uret, så
det må være forsvundet fra
Alderdomshjemmet i perioden mellem 1962 og 1970.
Alle oplysninger om uret kan gives til
Lokalhistorisk Arkiv
Per Drustrup Larsen

Lokalhistorisk Arkiv
for Øster Brønderslev og
Hallund Sogne
har lokaler på Elmehøj
i Øster Brønderslev.
Der er åbent den første
mandag i hver måned
(undtagen juli) kl. 19 -ca. 21.
Bestyrelsen består af:
Minna Sørensen, Søndersig 105
(9883 5822)
Gorm Mølbak Nielsen,
Sølvgade 3 (9883 5258),
Karlo Smidt, Broagervej 11
(9881 1144),
Holger Dahl Hansen, Pilevej 29
(9880 2151)
Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47 (9881 1453 /
2826 1453) per@drustrup.dk

Udvekslingselever i Øster Brønderslev

Christine. Solene, Santino og Jonas
Latteren ruller med ganske korte
intervaller inde fra stuen hjemme
hos Christine på Dybbølvej. Her
har hun og hendes franske gæst,
Solene, 14 år, inviteret Jonas fra
Dannevirkevej og hans engelske
gæst, Santino, 13 år, til hyggeaften
med boller og kakao.
Det er tydeligt at mærke, at de
unge nu har kendt hinanden i hele
2 dage, for snakken, der foregår på
engelsk, flyder muntert og ubesværet. Santino har til aftenen købt 12
flødeboller, som han er blevet helt
og aldeles begejstret for under
opholdet. Også pålægschokolade
guffer han i sig med stort velbehag
– uden brød til, vel at mærke.
Jonas og Christine, der er elever på
Hedegårdsskolen i hhv. 8. og 9.
klasse, har begge meldt sig som
værter for en af de 13 elever fra
England, Frankrig og Spanien, som
besøger skolen i 3 dage i perioden
d. 10-13 marts. Der er ligeledes
flere lærere med på turen til
Danmark. Besøget er et led i et
Comenius projekt, der har til hensigt at fremme samarbejdet mellem skoler og lande. Projektets titel
er ”Interaktiv teenage- kultur”.
Elever fra 31 lande deltager i det
EU- støttede projekt, der slutter til
juni efter at have kørt i 2 år.
Santino, der med sin underfundige
kommentarer flere gange får de
andre til at knække sammen af
grin, har følgende forklaring på, at

han blev udvalgt til projektet: Jeg
er italiensk født, og da min lærer
også er italiener og derfor elsker
mig, var det årsagen til, at jeg kom
med til Danmark!
Solene, der indimellem hægtes af
sprogmæssigt af de 3 andre, fortæller, at hun er udtaget til projektet for at dygtiggøre sig i engelsk.
Hun filmer det, hun oplever i
Danmark og skal holde foredrag på
engelsk, når hun kommer hjem til
sin klasse igen. Hun kommer fra
Domont, som ligger ca. 20 minutters kørsel fra Paris. Her bor hun
med sin mor, bror og deres 2
hunde. Hun dyrker bjergbestigning
i sin fritid.
Santino kommer fra Croydon, som
ligger syd for London. Han bor her
med sine forældre og 2 brødre. I
fritiden er han en ivrig motocross
kører. Han spiller ligeledes både
fodbold og rugby.
Under besøget har
gæsterne fulgt deres
værter i skolen en dag.
Solene og Santino er
enige om, at skolesystemet i Danmark er
anderledes end det, de
er vant til. Solene oplever, at rektoren på hendes skole er meget
mere streng, mens
Santino har bemærket,
at der er meget renere
på den danske skole i

forhold til den, han kommer fra i
England. Også omgangstonen er
friere i Danmark, ligesom det er
usædvanligt for dem at være på
fornavn med lærerne.
Foruden at have været i skole, har
der været arrangeret en heldagstur
for både gæster, lærere og værtselever til Skagen, hvor Skagen
Museum, Grenen og Råbjerg Mile
blev besøgt. Der har dog også
været plads til sociale aktiviteter,
og de unge har haft en aften med
forskellige boldspil på skolen og en
aften, hvor de mødtes i bowlinghallen. Inden afrejsen var der i kufferten hos Santino også pakket en
dansk ostehøvl – for sådan en
havde han aldrig set før, men han
syntes, den var en smart opfindelse!
Det har været lærerige dage for
Jonas og Christine, for det viste sig
jo, at selv om unge fra andre lande
taler et fremmed sprog og kommer
fra en anden kultur, så kan man
alligevel have mange ting til fælles.
Allerede da Christine havde fået
navnet på den gæst, hun skulle
have besøg af, havde hun ”fundet”
Solene på Facebook, så de havde
faktisk allerede skrevet sammen,
inden de mødtes, og det havde
givet dem et vist kendskab til hinanden på forhånd, hvilket måske
var medvirkende til, at den første
generthed hurtigt fortog sig.
Efterfølgende har de unge holdt
kontakten via Facebook, og
Solenes far har ringet til Danmark
for at invitere Christine en tur til
Paris, hvis hun har lyst. Og det er
jo ikke så dårligt et tilbud!
Mette Boye
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Gade”Støkke”
Den 2. maj var der arbejdsdag på ”Støkke” i Hvilshøj i fint solskinsvejr.
Klokken 14 havde bestyrelsen for Borgerforeningen sat borgere og fæ
stævne. 20 voksne og 9 børn deltog i løbet af eftermiddagen med at gøre
”Støkke” sommerklart, så skovle, spader, plæneklippere og buskryddere
kom også i brug.
Dagen sluttede med pålægskagemand til alle – delvist sponsoreret af CL
partyservice. Samtidig kunne vi alle nyde dagens resultat og varme os ved
bålet.
Lars Larsen

Nybyggeri i Hallund
Som I kan se af billederne, er der gang i 2 nybyggerier af noget forskellig
størrelse i Hallund, og da det ikke er hverdagskost her i området, vil
Lokalbladet gerne bringe lidt omtale af byggerierne.
Brian og Laila, som købte ”Dalgaard” for et par år siden, har knoklet i al
deres fritid - i starten med at få ryddet op, for der var virkelig meget at
køre væk, og senere med at få renoveret og bygget nyt. En udbygning fik
nyt tag, så her er indrettet et dejligt, tørt værksted, og i den anden ende
har hundene fået plads.
Et nyt stuehus, som billedet viser, er godt i gang. Det er et lækkert træhus
fra Swedish Woodhouse, som er hurtigt bygget, og som Brian selv laver en
stor del af. Senere skal det gamle stuehus jævnes med jorden.
Derudover er det store areal, som hører til gården, blevet trimmet, og der
er plantet mange piletræer og grantræer ud mod vejen, så de kan få læ.
Det er et stort projekt, de er gået i gang med, og de har store planer for
de fremtidige renoveringer, men de er meget glade for stedet med den
meget smukke udsigt, hvor der er et rigt fugleliv, og de har tit besøg af
rådyr. Det går lidt ud over beplantningen, men ”det gør ikke noget”, siger
den naturglade gårdejer.
Det andet byggeri er af en lidt mere ydmyg størrelse, men det kan få stor
betydning for ejerne, for det kan skaffe dem krydderurter, druer, tomater,
agurker – ja der er mange muligheder. Laurits er en stor havemand og har
et godt område at dyrke på, og Lis kommer med ideer og inspiration. Når
Laurits skal slappe af, laver han havearbejde og nyder det, og drivhuset er
nu hans nye projekt, der som alt andet, han laver, bliver perfekt.

Kastanievej 6
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Her bor nu Michael Christensen (21) og hans kæreste Carina Møller Nielsen ( 20), sammen med deres hundehvalp, Max, som er en chow chow hvalp på 18 uger. Michael og Carina kommer begge fra Hallund, og har gået i
skole i Øster Brønderslev og Jerslev. Michael er nyuddannet murer, og er udlært hos Svend Åge Christiansen. Lige
nu er han ledig, og går på kursus i Hjørring, hvor han lærer at bygge masseovne. Carina arbejder i Føtex. Parret
flyttede fra en lejlighed i Skolegade i Brønderslev. Michaels fritid går med at lave lidt biler og hygge med venner.
Parret overtog huset den 15. marts, og har ikke renoveret noget, da det var indflytningsklar. De glæder sig over at
komme lidt tættere på familie og venner, ved at flytte til Øster Brønderslev.
Lokalbladet

spejlet
Kaninbjerget

Modeljernbane

Da kvarteret Bålhøj blev til i slutningen af forrige årtusind (mere konkret
i slutningen af 1970’ og i
1980’erne), var der så velsignet
mange børn. På et tidspunkt i ovennævnte periode blev der holdt
mandtal over dem, og man kom
frem til omkring 60 hjemmeboende
børn i skolealderen. Misundelige
sjæle i resten af Øster Brønderslev
kaldte derfor kvarteret for
Kaninbjerget. Der er stadig mange
børn på Bålhøj, men ikke helt så
mange som dengang.
Nu er Bålhøjs øgenavn endelig kommet til sin ret.
I en af kvarterets mange haver kunne man en mild forårsdag her i det herrens år 2009 se en kæmpekanin. Og jeg skal da lige love for den var stor –
5 meter høj.
Historien bag den er, at et af datidens børn, Lise Hatt, for en kort tid var
flyttet tilbage under forældrenes beskyttende vinger sammen med kæresten, Martin Meyer, der er ansat i reklamebureauet AMJ Kommunikation i
Aalborg. Samme Martin er skaberen bag kaninen i NT’s brugerkampagne
for at hverve flere kunder ved at give rabatter, og her er den store kanin
maskot. Kaninen ”vandrer” fra by til by, men flere gange har den haft
svært ved at være i fred især i weekenden, hvor de unge er ude og more
sig. (I dag får man ikke en bjørn på! men en kanin på!) Hver gang er den
kommet til syne igen – for hvad skal man lige bruge en 5 meter høj kanin
til, hvis man ikke kan vise den frem? Grunden til, at den så var en tur på
Bålhøj, var ikke, at en af de unge fra Bålhøj havde neglet den, men at
Martin havde den hjemme efter en af dens ”udflugter” for at se efter, om
den var piftet. Den var i god behold og er snart at se på taget af Kennedy
Arkaden i Aalborg. Senere skal den med til karneval og derefter til
Nibefestival.

I Engvej 29 bor pensionistparret
Oda og Thyge Østergaard Nielsen,
og det har de gjort i mange år. De
har hele deres liv været tilknyttet
Øster Brønderslev. I 1969 solgte de
ejendommen i Hvilshøj, og Thyge
tog arbejde hos Halvorsen i
Brønderslev. Efter 15 år der, sluttede han sit arbejdsliv hos PN Beslag
i 9 år. Siden Thyge blev pensionist,
har han haft en bestemt hobby,
nemlig at bygge på sin modeljernbane. Det startede med en mindre
plade og en lille bane. Der blev
brugt meget tid på at skaffe de
små stumper, man skal have for at
bygge modellerne, og der blev
brugt meget tid på at kigge i forskellige hobbybutikker. Et sted købt
han grøn savsmuld der skulle gøre det ud for at være græs, men da han kom hjem med det duede det ikke alligevel, det var simpelthen for grønt, eller rettere giftgrøn. Den første model, blev bygget færdig, og børn og børnebørn, havde også stor fornøjelse af at kigge med, da de også syntes, det var oplagt, som gaveide til modelbyggeren. Udvidelsen til den nuværende størrelse kom, da familien gav ham et IC3 togsæt, dette var han glad for, men
problemet var at venderadiusen på et IC3, ikke duede på den lille plade han havde bygget.
Så han gik i gang med den nuværende størrelse på 1,5 x 2,4 meter, så IC3 toget kunne få nogle store sving, og
ikke blive afsporet. På den nye model, er der mange bygninger. En model af Sæby vandmølle, med storke på
taget, 2 stationer med en masse folk der står og venter på toget, der kommer forbi. Der er også en model af
Skælskør Posthus, en godsbanegård, et lille landbrug med hestehold, en hyggelig lille kro, med masser af liv og
glade mennesker omkring. Den sidste bygning der er lavet er en politistation, for som Oda siger, kræves der ro og
orden, da de var begyndt at sloges nede på kroen. Selve byggeriet har nu stået på i 10 år, og det bliver nok ved,
da der hele tiden skal laves om på opstillinger og bygninger. Det har ikke altid været let. Sommetider har han ikke
tid til at spise, siger Oda, men det holder en beskæftiget i vinterperioden. Lokalbladets udsendte havde sine drenge med, og
de var meget imponeret over detaljerne, ikke så meget det,
toget kørte rundt på skinnerne, men alle de små ting man
kunne få øje på, hjorten, skoven, en vejarbejder ved et telt, ja
de fandt sågar et par, der stod og kyssede bag stationen. Man
må sige, at der kan bruges timer, inden man har set alle finesserne, og der er virkelig gjort noget ud af modellen. Det næste
projekt, bliver at fremskaffe nogle svaner, til at svømme på
søen, så hvis der er nogle der ligger inde med det, er i velkommen til at kigge forbi. Størrelsesforhold 1:87
Lokalbladet
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Konfirmation i Hallund Kirke søndag 26/4 2009
Kristian Bang Sørensen, Christian Moselund Michaelsen, Anton Christensen, Magnus Kondrup Andersen, Frederik
Vejrgang Christensen, Martin Aaby Finnerup, Christian Quirk Løth, Nicolaj Møller Kristensen, Kasper Hald
Pedersen.
Lukas Rask, Nanna Willemoes Holst, Maria Lola Bredo, Maria Aaby Finnerup, Kristine Karstrøm Frederiksen.

Konfirmation i Ø. Brønderslev Kirke søndag 3/5 2009

18

Henrik Lyngdahl Jensen, Anders Borup Eilersen, Morten Lyngdahl Jensen, Johannes Larsen, Simon Wolffbrandt
Nielsen, Sigurd Møller Nielsen, Christoffer Sand Christensen,
Ida Jespersgaard, Ane-Kathrine Thing, Benjamin Renee Sørensen, Tobias Ringberg Pedersen, Frederik Thrane
Elgaard, Andreas Løth Svendsen.
Christina Pedersen, Louise Daarbak Nielsen, Inger Stride Jensen, Betina Frøstrup Gjerløv, Ditte Brøndbjerg Jensen
Kirkenyt

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Kirkekorets forårskoncerter i maj - en anmeldelse
Kirkekoret har gjort det igen! Der blev disket op med guf for øregangene til årets 2 forårskoncerter. Sådan en
præstation kalder faktisk på en omtale, så det vil jeg vove, selvom jeg er en amatør udi det musikalske.
Der er kun plads til at beskrive en af koncerterne, og af praktiske og presse-etiske årsager bliver det koncerten i
Øster Brønderslev Kirke (det er nemlig der, billedet er taget), som fandt sted onsdag d. 6. maj.
Der var et godt fremmøde, men der var stadig ledige pladser (så næste gang koret giver koncert, skal man endelig ikke snyde sig selv for at få en rigtig god musikalsk oplevelse).
Koret lagde ud med en smuk kanon af Mozart efterfulgt af en korsats af Peter Toft. Herefter bød organist og korleder Inger Malgaard velkommen og forklarede lidt om koncertprogrammet. Dernæst fik vi alle lov til at synge
med på ”En lærke letted”.
Næste koncertafdeling blev indledt med smuk orgelakkompagneret solosang. Det var kirkesanger Poul
Kristiansen, der sang salmen ”Se, hvilket menneske”. Herefter sang koret ”Kom, maj, du søde milde” på Mozarts
muntre melodi efterfulgt af ”Majsangen” med melodi af Fr. Kuhlau.
Så fik koncertgængerne atter mulighed for at røre stemmebåndene sammen med koret til fællessalmen ”Nu
blomstertiden kommer”. Korets sopraner leverede hertil en uovertruffen overstemme.
Tredje koncertafdeling bød først på to stemningsmættede menuetter - en af Joseph Haydn og en af J.S. Bach.
Begge for orgel og fløjte. Koret fulgte efter med ”Sommersalme” på W. Ahlens smukke og inderlige melodi og
dernæst ”Danmark nu blunder den lyse nat” på Oluf Rings friske og festlige melodi. Med spiritualen ”Swing low,
sweet chariot” afrundede koret på glimrende vis denne afdeling.
Også til den sidste fællessalme ”Op al den ting” leverede sopranerne en særdeles overbevisende overstemme.
Som afslutning på koncerten sang koret ”Vær du mig nær” og til allersidst ”Fred hviler over land og by”.
Jeg tror næppe, at nogen af de øvrige koncertgængere vil være uenig i, at det var en smuk og velafbalanceret
koncert. Programmet var meget varieret – lige fra det muntre og festlige til det alvorlige og inderlige - og harmonisk sammensat, så koncerten fremstod som et afrundet hele. Og så var der både plads til korsatser, solo-præstationer og fællessang.
Medvirkende:
Kirkekoret under ledelse af Inger Malgaard.
Solister:
Viggo Frank, sopranblokfløjte
Karen Jensen, orgel
Poul Kristiansen, sang
Peter Clemmensen, trompet
Mange tak for en virkelig god musikoplevelse!
Rune Nørager Christensen
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Kirkenyt
Gudstjeneste i
det fri søndag
2. august kl. 11
I forbindelse med sommerfesten
i Hallund holdes der igen i år
gudstjeneste på festpladsen. Det
bliver i sagens natur en gudstjeneste, der adskiller sig lidt fra
det, vi er vant til, men som vanligt vil vi synge salmer, og sognepræsten vil holde en prædiken. Vi håber på god tilslutning
og godt vejr.

Vigtige datoer juni-september
2. august kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste i Hallund
3. september kl. 19.00: Øster Brønderslev menighedsråd holder møde
8. september kl. 19.00: Kirkekorets første øveaften i efterårs-sæsonen.
Foregår i konfirmandstuen.
9. september kl. 19.00: Konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke.
N.B.: Menighedsrådsmøderne er offentlige. Interesserede kan henvende
sig til en af menighedsrådsformændene eller til sognepræsten for nærmere oplysninger. (Se kirkelige adresser).

Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside
Øster Brønderslev Kirke har en hjemmeside, hvor man kan finde gudstjenesteliste, oversigt over aktiviteter og mange andre nyttige oplysninger.
Hjemmesidens adresse er: www.oeb-kirke.dk

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

d.
d.
d.
d.

11. juni kl. 10.15
9. juli kl. 10.15
6. august kl. 10.15
10. sep. kl. 10.15

Kirkekorets
næste sæson
Kirkekoret begynder næste
sæson tirsdag d. 8. september.
Tid og sted som sædvanligt:
klokken 19.00 i konfirmandstuen. Nye medlemmer er velkomne og kan kontakte organist og
korleder Inger Malgaard (tlf.nr.
6060 2361).

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, ugentlig fridag: Mandag
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk
Organist, begge sogne:
Inger M. Hansen, Svendsgade 2, 2. sal th., 9000 Aalborg,
tlf. 6060 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:
Minna Sørensen, Ørumvej 105, Hallund, tlf. 9883 5822.
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

Gudstjenester

Juni
1/6: Anden pinsedag
7/6: Trinitatis søndag
14/6: 1.s.e.trin.
21/6: 2.s.e.trin.
28/6: 3.s.e.trin.

11.00
9.30
11.00
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)

Ingen
11.00
9.30
11.00
Ingen

Juli
5/7: 4.s.e.trin.
12/7: 5.s.e.trin.
19/7: 6.s.e.trin.
26/7: 7.s.e.trin.

14.00 (Thomas Ancher Uth)
9.30
11.00
9.30

Ingen
11.00
9.30
Ingen

August
2/8: 8.s.e.trin.
9/8: 9.søn.e.trin.
16/8: 10.s.e.trin.
23/8: 11.s.e.trin.
30/8: 12.s.e.trin.

Ingen
11.00
Ingen
11.00 (Ole Skov Thomsen)
Ingen

11.00 Gudstjeneste i det fri.
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)

11.00
19.00
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
9.30
11.00

9.30
Ingen

September
6/9: 13.s.e.trin.
9/9: Onsdag

13/9: 14.s.e.trin.
20/9: 15.søn.e.trin.

11.00
Ingen

Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012
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Minikonfirmander
efteråret 2009
Til september bliver det igen tid
til mini-konfirmandforberedelse.
Mini-konfirmandforberedelse er
et tilbud til alle børn – uanset
om de er døbte eller ej – i 4.
klasse her i Hallund og Ø.
Brønderslev sogne.
Forberedelsen foregår uden for
skoletid. Den almindelige konfirmationsforberedelse i 7. klasse
fortsætter som hidtil, og det er
stadig den, der slutter med konfirmation.
Vi begynder onsdag d. 16/9.
Alle børn i 4. klasse på Øster
Brønderslev Centralskole vil
modtage et brev med invitation
og information til forældrene.
Hvis man bor i Hallund eller Ø.
Brønderslev sogn men alligevel
ikke modtager en invitation, er
man meget velkommen til at
kontakte mig.

Minikonfirmander forår 2009
Onsdag d. 25/2 begyndte minikonfirmand-forløbet for årgang ’08-’09. I
første omgang mødte 17 spørgelystne og spændte børn fra 4. klasse op,
og senere kom endnu 5 til.
De næste onsdage begyndte vi med at holde en lille andagt i kirken, hvor
vi tændte stearinlys, bad fadervor og sang et par salmer. Bagefter udforskede vi kirken og dens inventar, og mange af børnene blev overraskede
over, hvor gammel kirken egentlig er. Så hørte vi som regel en historie
eller to fra biblen, inden vi gik over i konfirmandstuen for at tegne, lege
og klippe og klistre. Og her hørte vi en historie mere og havde mange
gode snakke om det, vi havde beskæftiget os med. Vi var så heldige, at
der var nogle søde menighedsrådsmedlemmer fra Hallund og Øster
Brønderslev, der sørgede for, at vi hver gang fik både kage og saftevand.
Vi mødtes 6 onsdage, og i løbet af denne tid nåede vi temmelig vidt
omkring. Udover de historier, vi hørte, fik vi også styr på, hvad der sker i
gudstjenesten, til barnedåb, hvad jul, påske og pinse egentlig er for
noget, og så fik vi også besøg af vores organist, Inger.
Hun lærte nemlig minikonfirmanderne at synge den sang, de optrådte
med til afslutningsgudstjenesten Palmesøndag.
Og alle, der var med til gudstjenesten Palmesøndag vil garanteret være
enige i, at minikonfirmanderne gjorde det rigtigt flot.
Jeg har været rigtig glad for at lære børnene at kende, og jeg håber også,
at børnene har fået noget med sig hjem.
Så – kære minikonfirmander – tak for nu og på gensyn!
Rune Nørager Christensen

Rune Nørager Christensen

Konfirmand-indskrivningsgudstjeneste og orienteringsmøde om forberedelse og konfirmation 2010
Onsdag d. 9/9 klokken 19.00 er der konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke. Efter gudstjenesten går vi over i Forsamlingshuset, hvor der – mens vi nyder en forfriskning - vil blive informeret om forberedelsen.
Eleverne i 7. klasse på Øster Brønderslev Centralskole vil inden mødet modtage et brev med invitation og tilmeldingsblanket til konfirmationsforberedelsen.
Forberedelsen kommer til at ligge om torsdagen i de to første timer, altså fra 07.45 – 09.15. Første almindelige
forberedelsesgang bliver torsdag d. 17/9.
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Selve konfirmationerne afholdes i 2010 søndag d. 25/4 i Øster Brønderslev Kirke og søndag d. 2/5 i Hallund
Kirke.
Kirkenyt

Nyt fra Sparekassen
Garantmøde
Sparekassen havde den 16. april
2009 det årlige garantmøde i
Østsidehallen. Der var igen i år stor
tilslutning til arrangementet. 368
garanter mødte op til en hyggelig
aften.

Efter indlæg fra bestyrelsesformand
Karsten Sørensen og direktør Karen
Harboe, var der buffet, som i år blev
leveret af Restaurant Hedelund.
Herefter var der et spændende foredrag af Bent Isager Nielsen, der kontant og åbent fortalte om sine erfaringer og oplevelser som højt placeret politimand og herved gav tilhørerne et interessant indblik i både
politiets arbejde og udviklingen i kriminaliteten. Arrangementet blev
afsluttet med kaffe og kagebuffet.
Formandens beretning
I sin beretning til garanterne gav
formand Karsten Sørensen et godt
indblik i Øster Brønderslev Sparekasses situation i den internationale
økonomiske krise. Lokalbladet bringer til orientering et uddrag af
beretningen:
På baggrund af, at den økonomiske
stabilitet i Danmark blev truet, vedtog
Folketinget i oktober 2008 en finansiel
bankpakke, der indeholder en ubetinget statsgaranti, hvor simple kreditorer garanteres fuld sikkerhed for deres
tilgodehavender. Øster Brønderslev
Sparekasse er selvfølgelig også med i
bankpakken, og når vi har valgt at gå
med, må vi tage det
sure med det søde, for
det koster på bundlinjen
at deltage. Det har i
2008 kostet os 383.000
kr., hvilket selvfølgelig
bliver meget større i
2009.

udfordringer, som sparekasserne har
med hensyn til garantikapitalen. Den
er jo en egenkapital på linje med
aktiekapitalen i et A/S og kan være
flygtig. Da senest også Sparekassen
Mors og Løkken Sparekasse måtte
give op, måtte garanterne konstatere
et væsentligt tab på deres indbetalte
garantikapital. Dette er naturligvis
meget ulykkeligt for alle parter. Med
der har været en række kendetegn
ved alle de lukkede pengeinstitutters
drift – kendetegn, der slet ikke gælder
for Øster Brønderslev Sparekasse.

Vi følger udviklingen i den finansielle
sektor nøje. Når vi føler, at der igen er
faldet mere ro på tingene, og vi vender tilbage til normale tilstande, så er
det bestemt vores plan at indløse
garantikapital som hidtil. Allerede fra
januar 2009 åbnede vi da også for at
indløse op til 25 % af den indskudte
garantikapital. Hvis der i den mellemliggende periode er brug for pengene,
kan der naturligvis lånes penge til
samme rente, som du får og uden
omkostninger. Så det koster dig ikke
noget.

Vores vækst i udlånet har bevidst
været moderat og kontrolleret. Vores
indlån matcher udlånet. Vi har ikke
udlån i tvivlsomme ejendomsengagementer. Vores solvens var på 20,6 %
ved årets slutning mod lovkravet på
8 %.

Samtidig bliver din garantikapital fortsat forrentet i modsætning til aktier i
banker, der ikke må udlodde udbytte
de næste 2 år. Endelig har værdien af
garantikapitalen altid været kurs 100,
mens kursværdien af bankaktier er
blevet kraftigt reduceret - nogle steder
med op til 50-70 %.

Øster Brønderslev Sparekasse er således meget mindre risikobaseret end de
lukkede pengeinstitutter, så garantikapitalen hos os er fortsat lige så sikker,
som den altid har været.
Hvorfor har vi så delvist lukket for indløsning af garantikapital indtil videre?
Kapitalgrundlaget for alle garantsparekasser i Danmark er primært sparekassernes optjente egenkapital og
sekundært garantikapitalen indskudt
fra garanterne. Det er denne samlede
kapital, som vi baserer vores aktivitetsniveau efter. Hvis garanterne
hæver hele garantikapitalen, er Øster
Brønderslev Sparekasse stadig solvente, men det vil indskrænke vores
mulighed for at drive Sparekassen
som hidtil, hvor vi agerer i vore lokalsamfund og er med til at styrke disse.
Vi har desuden valgt at følge en henstilling fra brancheforeningen Lokale
Pengeinstitutter om at udvise ansvarlighed og solidaritet på denne måde.

Nøgletal fra regnskabet:
Årets resultat efter skat var et underskud i 2008 på ca. 1,7 mio. mod et
overskud i 2007 på knapt 1 mio. kr.
Årsagen til det negative resultat
skyldes især en negativ kursregulering på godt 3 mio. kr. af Sparekassens værdipapirbeholdning.
Både indlån og udlån steg i 2008,
og der er fortsat en fin balance mellem udlån og indlån med ca. 202
mio. i indlån og ca. 204 mio. kr. i
udlån.
Ved udgangen af 2008 er Sparekassens samlede egenkapital på ca.
52,5 mio. kr., og dette beløb består
af Sparekassens reserver på ca. 26
mio. kr. og ca. 26,5 mio. kr. i indbetalt garantikapital

Per Drustrup Larsen

En af de ting, der ikke
blev reguleret via statsgarantiordningen, er de
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Samlingshuset i Øster Brønderslev

I denne artikel fortælles om de konkrete planer og deres baggrund, men på borgermødet fortælles der meget
mere detaljeret, der bliver fremlagt tegninger over forslaget til indretning, og der bliver orienteret om både
anlægs- og driftsøkonomien.
Parterne bag projektet har indtil nu været Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev Sogne, Østside-Hallen,
ØBI samt Øster Brønderslev Borgerforening, som sammen har udviklet planerne til det nuværende stade.
Det udelukker slet ikke andre deltagere, for de 4 initiativtagere vil meget gerne have flere interessenter ind i
projektet, uanset om de har penge med eller ej. Udgangspunktet er, at alle kan være med til at bakke projektet
op og komme med ideer og ønsker.
Det er meget vigtigt, at lokalsamfundet samlet set vil føle ejerskab til Samlingshuset.

Borgermøde
Der indbydes til
borgermøde i Øster
Brønderslev
Forsamlingshus
17. juni kl. 19.
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Her præsenteres
Samlingshus-projektets
praktiske og
økonomiske
detaljer.
Lokalbladet

Baggrund
og historie
Godt lokalt samarbejde er baggrunden for, at planerne om et nyt
Samlingshus er realistiske.
For efterhånden flere år siden
opstod ideen om at samarbejde
om endnu bedre rammer for fællesskabet samt for både eksisterende og kommende aktiviteter i
Øster Brønderslev.
Tankerne har udviklet sig, efterhånden som snakken er gået, og
møder har været holdt, så selv om

det hele af og til har set ud til at
være gået næsten i stå, har processen alligevel været i gang, og langsomheden har været vigtig for
resultatet.
På den måde har ideerne kunnet
udvikle sig og modnes på en positiv måde, så alle parter nu er enige
om at arbejde i samme retning og
med et fælles formål.
Desuden håber alle på, at endnu
flere vil koble sig på projektet, og
at rigtigt mange vil komme med
deres ideer og ønsker.

Da Forsamlingshuset blev bygget
først i 1900-tallet, var det et fantastisk sted for byens liv, og det har
huset været lige siden, men nu er
rammerne blevet for små, for slidte
og uden praktiske muligheder for
at lave de nødvendige udvidelser.
Konfirmandlokalet, der er bygget
til Præstegården vist engang i
1970’erne, er både for lille til at
rumme nutidens klassestørrelse
med konfirmander og forældre og
er også for lille til at rumme mange
andre aktiviteter. Desuden trænger
det meget til en renovering.
ØBIs klubhus har i flere år været
under planlægning mht. en nødvendig udvidelse. Klubhuset, der
sammen med Østsidehallen og de
omgivende baner og arealer har
været rammen for klubbens liv, kan
ikke længere rumme klubbens aktive liv.

Østsidehallen har helt fra starten
været borgernes eget projekt, og
massiv lokal opbakning har sikret
både byggeriet af den første hal
samt den senere udvidelse og
ombygning, men der er stadig
uopfyldte behov, og nye kommer
til hele tiden.

Dels var de forskellige parter ikke
helt parate til et tæt samarbejde på
det tidspunkt, og dels er der kommet flere parter med. Situationen
nu er derfor den, at der er opstået
ønsker om og behov for nye og
flere faciliteter, som ikke kan opfyldes i dag.

Da de første planer for et hus blev
diskuteret i nyere tid - 2002/2003
– var behovene der, men tiden var
ikke klar til det nuværende og store
projekt. For det første var en skolerenovering under planlægning, og
samtidig var der andre byggeplaner i gang i Østside-hallen, og de
hang også sammen med skolerenoveringen. Dette byggeri blev gennemført, så der nu er en flot renoveret skole med sammenhæng til
Østside-Hallen og med gymnastikfaciliteter i et nybygget opvarmningsrum. Samtidig fik ØstsideHallen og ØBI nogle gode og udvidede faciliteter til spinning, fitness
og kontorer samt flere omklædningsrum og toiletter.

De nuværende brugere af de 4
parters eksisterende faciliteter vil
sammen med både øvrige lokale
oplagte brugere af et nyt
Samlingshus og kommende deltagere i nye aktiviteter derfor kunne
have stor fornøjelse af et fleksibelt
og multifunktionelt Samlingshus.

Planerne lige nu
Der blev for et stykke tid siden
nedsat 2 bredt sammensatte grupper: en til at tage sig af rammer og
aktiviteter i Samlingshuset og en til
at undersøge anlægs- og driftøkonomien.
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De fysiske rammer
Der har været lavet mange skitser
undervejs, ligesom der har været
mange diskussioner om såvel fælles
som egne lokaler med mange forskellige funktioner. De forskellige
rums placering i forhold til hinanden og til det eksisterende byggeri
har også været grundigt drøftet på
flere møder.
Nogle mere endelige tegninger
præsenteres på Borgermødet, men
efter beslutning på et fælles møde
mellem de 2 arbejdsgrupper ser de
fysiske rammer sådan ud – ud fra
en filosofi om, at Samlingshuset
skal være funktionelt og ikke for
småt, for der skal kunne indtænkes
nye aktiviteter hen ad vejen.
Det nye Samlingshus foreslås placeret vest for hallen med ca. 580
m2 bygget i 1 – 2 plan. Det bygges op af gavlen på Østside-hallen,
så den nye bygning harmonerer
godt med det nuværende byggeri,
og så de store flader bliver brudt.
Centralt i stueplan placeres
Samlingssalen med god plads til
150 gæster samt scene (evt. fælles
med hallen). Her ovenpå placeres
opholdsrum inkl. konfirmandstue,
cafeteria og hyggerum - alt med
udsigt mod sydvest nedover Øster
Brønderslev og med mulighed for
at kigge ind i Østside-hallen fra
cafeteriaområdet.
Mod syd laves nyt indgangsparti
med åben café ind mod eksisterende byggeri. Herfra skal der være
adgang til 1. sal samt det eksisterende byggeri gennem passage i
den nordlige del af opvarmningssalen. Her placeres også et køkken,
der kan servicere både cafeen og
samlingssalen.
Der skal desuden placeres en trappe og en personlift/elevator på det
mest hensigtsmæssige sted.
Det nuværende klubhus bygges
om til gymnastiksal, og dermed
bliver der sammenhæng med
omklædningsrummene i klubhuset.
Endelig kan der laves en overdækket gang langs bygningen, således
at man kan gå fra skolen til den
nye del.
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En 3-D tegning af byggeriet og placeringen ved vestenden af Østside-Hallen.
Det er ikke det endelige udseende, der først præsenteres på Borgermødet,
men det er noget i den retning, der arbejdes med.

Der arbejdes også med alle udendørsarealerne mht. adgangsveje,
parkering og aktiviteter m.m.
Det var sådan, planerne så ud, da
denne artikel blev skrevet, men der
tegnes stadigvæk, så detaljer og
rumplaceringer kan ændres. Den
endelige plan fremlægges på
mødet 17. juni i Forsamlingshuset.

Økonomien
Selv om tingene hænger sammen,
er der 2 sider af denne sag:
anlægsøkonomi og driftsøkonomi.
Anlæg:
Der findes cirkapriser på et byggeri
af denne type, men de samlede
anlægsudgifter afhænger også af,
hvor meget vi selv skal lave. En
realistisk vurdering af de samlede
byggeudgifter uden eget arbejde
vil være på cirka 6 mio. kroner.
En fornuftig finansiering heraf –
dvs. uden ret mange lån og helst
helt uden – vil give en nemmere
driftsøkonomi.
Foruden de penge, som de 4 initiativtagere selv bidrager med, er det
planen lokalt og nationalt at søge
om resten af udgifterne gennem
støtte i fonde og andre steder.
En ordning med borgerlån, som
både Østside-hallen og ØBI har
haft stor succes med, er under
overvejelse, men i første omgang
arbejder økonomigruppen med
planer om etablering af en fond ”Den selvejende Institution
Østsiden”. På den måde vil alle
gaver fra private og erhvervsdrivende være fradragsberettigede for
giverne. Endelig er det en oplagt
mulighed at lave en del af arbejdet
selv. Økonomigruppen fremlægger
et budget på borgermødet.

Målet er et budget, hvor alle
anlægsudgifter er finansieret uden
lån, der skal afdrages gennem driften af Samlingshuset. Det er et højt
mål at sætte, men det vurderes til
at være realistisk.
Drift:
Uanset finansieringen af anlægsudgifterne vil der være udgifter til
daglig drift og til vedligeholdelse af
et nyt Samlingshus. Foruden indtægter fra enkeltstående og faste
udlejninger til aktiviteter, møder og
fester, vil der være kommunale
driftstilskud – både de aktuelle,
faste tilskud, men også evt. ekstra
tilskud - til dele af lokalerne og
aktiviteterne. Dertil kommer de
muligheder for nye, indtægtsgivende initiativer, som de nye rammer
vil give. Der arbejdes også med
ideer om dannelse af foreningen
”Østsidens Venner” som samlende
led mellem flere eksisterende foreninger og med tiden evt. som
muligt fælles forening. Denne forening kunne også stå for aktiviteter
i Samlingshuset og dermed bidrage til driften.

Fremtiden
Efter Borgermødet 17. juni skal
arbejdet i gang, og der skal i lokalområdet findes nogle tovholdere til
de enkelte dele af projektet – f.eks.
til byggeriet, hjælpere generelt
samt folk, der tager sig af finanserne til projektet. Disse tovholdere
kan både være nogle af projektets
interessenter eller interesserede
borgere.
Kom og hør mere på
Borgermødet 17. juni kl. 19
i Ø. Brønderslev Forsamlingshus

Byfest 2009
Programmet med reklamer er
uddelt i Øster Brønderslev By, og
Lokalbladet, der har gjort programmet klar til trykning, bringer her oversigten over aktiviteterne i løbet af dagene.
Imod alle traditioner er byfesten
ikke i Kr. Himmelfartsferien i år.
Den er rykket til Pinseferien i
håbet om, at vejrguderne er
mere med os, end de plejer at
være.
Forhåbentlig vil programmet
igen i år kunne lokke unge som
ældre en tur op på ØBI´s anlæg,
hvor der i løbet af pinsedagene
vil være opstillet stort festtelt,
boder og hoppeborg, samt diverse underholdning for både børn
og voksne.
Her vil være: Kendte, lokale orkestre i teltet både fredag og lørdag med musik for alle aldersklasser. Striptease. Festaften med
minirevy. Bankospil med efterfølgende mulighed for at slippe for
at lave aftensmad og i stedet
tage hele familien med til fællesspisning i teltet. Der bliver også
mulighed for at svinge træbenet
til noget Line Dance.
Igen i år vil der være stor fodboldturnering for vore unge
purke, ØBI´løb, og ikke at forglemme vort årlige cykelsponsorløb.
Vi håber, I tager familie og venner under armen og møder op til
nogle hyggelige og sjove dage,
hvor I samtidig støtter ØBI.
Husk at overskuddet fra den årlige byfest er en uundværlig støtte til opretholdelse af nogle
sunde fritidsrammer til gavn for
byens børn og unge.
Vi siger på forhånd tak til alle
sponsorer og frivillige hjælpere!
Uden jer ville det ikke være
muligt at drive en så alsidig
Idrætsforening som ØBI.
Vi glæder os til at se jer!!!!!!!
Arrangementsudvalget ØBI.
(Ret til ændringer i programmet
forbeholdes.)

29. maj - 1. juni i Øster Brønderslev
Fredag 29. maj

Søndag 31. maj

Kl. 19.00: Festpladsen åbner.
Boderne er åbne + hoppeborg
på pladsen. Musikanlægget spiller i teltet
Kl. 20.30: Prins Felix og
Kongehuset. Lokalt orkester går
på scenen
Kl. ca. 21.00: Stripshow v/Alice.
Derefter går Prins Felix og
Kongehuset på scenen igen.
Imens serverer Alice i baren.
Kl. ca. 23.00: Stripshow v/Alice.
Derefter går Prins Felix og
Kongehuset på scenen igen.
Musikanlægget spiller i pauserne. Indgangspris: kr. 30,00. Efter
kl. 21.00 vil der ikke være
adgang for unge under 16 år.
Der serveres ikke spiritus for
unge under 18 år.
Slut kl. 02.00.

Kl. 12.00: Festpladsen åbner.
Udstilling af veterantraktorer
hele eftermiddagen.
Kl. 12.00–15.00:
Børnearrangement med forskellige, sjove børneaktiviteter og
underholdning. Arr: Tina Bro &
Co.
Kl. 15.00 – 17.00: Stort familiebanko afholdes i festteltet med
mange flotte gevinster. Arr. SPAR
– Ø. Brønderslev. Opråber: Ole
Jespersgaard.
Kl. 17.30-19.00: Fællesspisning i
teltet. Menu: A´la Surprise. Pris
voksne 40 kr. – børn 25 kr.
Kl. 19.00 - ?: Brønderslev Line
Dancer underholder. Herefter vil
der være hyggemusik fra eget
musikanlæg.

Lørdag 30. maj
Kl. 12.30: Festpladsen åbner.
Udstilling af veterantraktorer
hele eftermiddagen.
Kl. 13.00–16.00:
Børnearrangement: Forskellige,
sjove børneaktiviteter og underholdning. Arr: Tina Bro & Co.
Kl. 19.00–?: Fest i Teltet. Menu:
Helstegt pattegris med diverse
tilbehør. Pris 60 kr. Køb billetter i
god tid. De kan købes ved SPAR i
Øster Brønderslev og på pladsen.
Kl. 20.30 – 21.00: Minirevy ved
Ole Jespersgaard.
Kl. 21.00 - 02.00: Lokalt orkester:
Traffic.
I pauser vil der være musik fra
musikanlægget. Der serveres ikke
spiritus for unge under 18 år.

Mandag 1. juni
Kl. 10.00 - ?: Fodboldstævne for
drenge og piger i poder, mikro
og miniput.
Arr.: fodboldudvalget ØBI.
Kl. 10.00 – 11.00: Løb’i arrangerer Ø. Brønderslev løb og gang
på 6 og 12,5 km. Startgebyr 40
kr. - børn u/13 år gratis. Arr.:
Taus Jensen LøbÍ (98 81 14 91)
Kl. 11.00 – 12.00:
Cykelsponsorløb: Byens Elite-cyklister konkurrerer om flest indkørte sponsor-kroner. Gevinster
til 1.-, 2.- og 3.- pladsen.
Vinderne offentliggøres efterfølgende i festteltet, når løbet er
gjort op.
Kl. 14.00: Gratis Kaffe + Kage i
festteltet.
Kl. 15.00: Udtrækning af tombolagevinster. Hoved- og nittegevinster udtrækkes.
Kl. 16.30: Medaljeoverrækkelse fodboldstævne
Herefter slut på ØBIs Byfest.

Efterårs/forjulsbal 2009
27

Årets store fest i Østside-Hallen er 21. november.Musik: Kim & Hallo.
Lokalbladet

Hallund-Hollensted Borgerforening
Det første arrangement efter generalforsamlingen var fællesspisning
med en gang daglig mad fra kroen
en fredag aften. Trine havde valgt
at lave karbonader med grønærter
og kartofler. Der var rigeligt til alle,
2 store karbonader til hver. De 33
fremmødte havde en rigtig god
aften, og det blev sent, før de sidste gik hjem. Vi havde været så
optimistiske at tro, at vi kunne hyre
”Den trehjulede cykel”, men de er
desværre svære at få fat i på grund
af unødig rejseaktivitet, men Finn
kunne hjælpe til med sin guitar, så
alle kunne synge den samme sang
- på samme tid.
Vi arbejder hårdt på at få byens
springvand til at fungere ordentligt. Vi har bestilt en ny pumpe og
pærer. Karret skal tætnes, og til det
brug lægger vi en gummihinde op
ad karret, og så håber vi, det er
tæt. Der har før været lavet nogle
lappeløsninger, men med den elastiske gummimembran håber vi, at
alle problemer er løst en gang for
alle. Pumpen, der er bestilt, er en
kraftig pumpe, som forhåbentlig
kan holde i mange år, for den
kører jo mange timer i løbet af
året. Forseglingen skulle også
gerne gøre lysene i bunden fri for
indtrængende vand, og det bliver
sparepærer, vi køber.

Før påske satte vi et bord og
bænke op ved udsigtstårnet i skoven. Carl, Lars og Claus stod for
denne opgave, Lars havde skaffet

planker til bord og bænke hos
”Skoven er din”. Kommunen
havde sponseret en egestamme,
som blev savet op til ben, og det
var et større arbejde. Dernæst blev
de gravet godt og grundigt i jorden, og det skal nok holde i
mange år, så I er meget velkomne
til at gå turen op fra parkeringspladsen og nyde kaffen, men husk
at tage affaldet med ned til affaldsstanderen ved parkeringspladsen.
Søndag, den 19. april deltog vi i
den landsomfattende oprydningsdag, som Danmarks Naturfredningsforening arrangerer. Vi var
godt 30 personer, der mødte op
ved klubhuset kl. 9.30 for at
begynde med kaffe og rundstykker,
som Johnny, Hallund Ny Auto,
havde været så flink at sponsere.
Samtidig sponserede Hans Henrik
Thomsen en kasse øl til de ihærdige indsamlere. Det var en rigtig
flot dag med en skyfri himmel, så
det kunne næsten ikke blive bedre.
Der blev indsamlet mange sække
med affald, som blev samlet ved
Klubhuset, og som senere bliver
afhentet af renovationsvæsenet.
Naturfredningsforeningen havde
givet os sorte sække og øl og vand.
De grønne veste til indsamlerne
havde vi fra sidste år. Der var
mange spejdere, der hjalp, selvom
de havde været på
øvelse siden dagen
før.
Dejligt at se, at så
mange interesserer
sig for opgaven.
Den 23. maj har vi
arrangeret fællesspisning i
Hollensted, hvilket
foregår i
Forsamlingshuset.
Dette vil vi fortælle om i næste
nummer af bladet.
Claus Iversen

Sankthans
i Hallund
Til sankthans den 23. juni
tænder vi grillene, så de
er klar kl. 18.30 ved klubhuset, hvor borgerne kan
stege deres medbragte
kød. Borgerforeningen
leverer salat og flûtes til
25 kroner pr. person.
Øl, vand og vin købes på
stedet til sædvanlige, venlige priser.
Efter spisningen tændes
bålet, og der synges midsommervise.
Borgmesterkandidat Lene
Hansen holder båltale.
I år håber vi, at der bliver
vejr til at tænde bålet
uden risiko.
Aftenen afsluttes med
kaffe og kage eller sodavand og kage til 25 kroner pr. person.
Borgerforeningen håber
at se mange af byens
borgere.

Andet godt
I efteråret har vi tænkt os
at arrangere en fællesspisning igen, også denne
aften en gang almindelig
dansk mad, men prisen
bliver lidt højere end
sidst, det hang ganske
simpelt ikke sammen.
Hvis der er nogle, der har
gode idéer til, hvad vi
kunne arrangere, så hører
vi gerne om det. Bare
kontakt et bestyrelsesmedlem, og vi ser på
sagen.

Udflugt til Blomsterfestival den 6. juni
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Den 6. juni arrangerer vi en udflugt til Blomsterfestivalen i Frederikshavn for at se de mange flotte blomster og få
idéer til haven. Vi samles ved klubhuset kl. 9.30, hvorefter vi fylder bilerne op og kører til Frederikshavn. Her går vi
rundt i Bangsbo Botaniske Have indtil kl. 13.00, hvor vi går op gennem Pikkerbakkerne for at nyde vores medbragte frokost ved grillpladsen. Borgerforeningen giver en øl/vand. Derefter kan vi se Niels Juels kanoner eller museet. I
kan se mere på: www.bangsbo-com og www.blomsterfestival.frederikshavn.dk.
Lokalbladet

Nyt fra B70
Sommerfest 2009
Sommerfesten, som afvikles fra den
6. til 8. august, er under forberedelse af det nye festudvalg, og
planlægningen er allerede godt i
gang.
Programmet er stort set lagt, og
der startes med at rejse telt lørdag,
den 1. august, hvor der er kaffe og
rundstykker kl. 9.
Alle, der har tid og lyst, er velkommen til at give en hånd, så der kan
blive gjort klar til gudstjeneste i teltet, søndag, den 2. august, kl. 11.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved kaffe og kage.
Tordag 6. august starter selve
sommerfesten med fællesspisning,
som mande-madholdet sørger for.
Menuen bliver frikadeller med tilbehør og jordbærgrød.
”Den trehjulede cykel” spiller op
og synger deres muntre sange, og
i aftenens løb bliver der motionscykel-ræs, hvor 3 hold á 3 personer
konkurrerer.
Der bliver salg af lodder til amerikansk lotteri, hvortil klubben har
fået sponseret mange fine gevinster, og der udtrækkes vindernumre torsdag, fredag og lørdag, og
numrene bliver offentliggjort på en
plakat i teltet.
Fredag bliver der startet petanqueturnering, som afsluttes lørdag
eftermiddag med finalekampe, og
4 fodboldhold á 7 mand kæmper
om finalepladsen.
Der bliver udstilling af ”Alt på
hjul”, som kan være alle slags køretøjer – det er kun fantasien, der
sætter grænser. Der er en dommer,
som præmierer 2 udstillere.
Aftenen slutter med en kvindelig
stripper, som har to optrædener.
Lørdag startes der allerede kl. 13
med gade-fodbold-turnering, hvor
deltagerne bliver fra Ørumvej,
Kjølskevej og Sølvgade, der deles
op i syd og vest, og måske bliver
det nødvendigt at hente forstærkning fra andre veje. Meld dig til
konkurrencerne, så det kan blive
en god sommerfest og husk – det
er kun for sjov.

Et billede fra sommerfesten 2008

De nye tilflyttere har her en god
chance for at lære nye at kende.
Petanque-turneringen spiller finale,
og ellers er der ”spontan sjov”,
som kan blive hvad som helst, og
denne dag er der gratis kaffe og
kage, som byens damer fremstiller.
Aftenen indledes kl. 18 med spisning med 2 retter mad. Derefter er
der udtrækning af et specielt lotteri, og det næste store punkt på
aftenen er en lille lokal revy med
lokale aktører. Derefter er der dans
til kl. 01.
Søndag tages teltet ned og pakkes
sammen. I tilfælde af regnvejr finder vi en anden dag – vi er den
sidste klub, der bruger det.
På pladsen er der alle dage 2 hoppepuder, en til de små og en til de
større børn, og der bliver hver dag
solgt lodder og udtrukket gaver,
som sponsorerne har givet.
Derudover kan der købes slush-ice,
øl og vin, slik og pølser i teltet.
Programmet er ikke helt færdigarbejdet, og der kan blive nogle få
justeringer. Programmet vil blive
husstandsomdelt i Hallund og
Hollensted, og alle sponsorer, der
har annonceret, vil også få et program.
Der er brug for mange frivillige
hænder, så du skal ikke holde dig
tilbage, og alle kan lave noget.
Til rejsning og nedtagning af teltet
er det specielt folk med gode
”muller”, vi efterlyser.

B70 håber på godt vejr og stor
opbakning fra befolkningen, og
har du familie - eller vennebesøg,
så tag dem med.

Andet nyt
Vinterens arrangementer, som
bestod af Pc-undervisning, Pccafe, badminton i Øster
Brønderslev og motionsgymnastik, er overstået, og der har
været fin tilslutning til det hele.
B70 vil gerne sige tak til alle, der
har hjulpet til med, at disse tilbud til byens borgere er blevet
gennemført. Uden deres hjælp
havde det været svært at gennemføre. Det kunne desværre
ikke lykkes at få stablet et fodboldhold på benene, så det blev
afmeldt til forårssæsonen, men
klubben har ikke givet op og
prøver at få et hold klar til efterårssæsonen.
Udtrækning af et gavekort
blandt de passive medlemmer
blev vundet af:
Hanne og Michael Berthelsen,
Nørrebro 22
Tak til alle, der har løst passivt
medlemskab – det er dejligt, at
der er så stor opbakning til B70.
Bestyrelsen arbejder på planer
for efteråret, som vil blive publiceret her og ved plakater i
Hallund-Hollensted området.
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GadeFastelavn på Elmehøj
Her er der nogle billeder fra Elmehøj, da vi slog katten af tønden. Det var
en dejlig eftermiddag, hvor personalet havde bagt fastelavnsboller med
smarties som pynt. Børnene fra Myretuen fik dem sammen med saftevand
og en masse slik, der var i tønden. Vore beboere syntes, det var en rigtig
hyggelig eftermiddag med børnenes besøg, ikke mindst da de sang et par
rigtige fastelavnssange. Vores kat, Samson, fik alle børnenes opmærksomhed, da han lagde sig midt imellem al slikken og ville kæles for.
Vi har inviteret Myretuen til at besøge Elmehøj engang imellem. Måske
kunne de spise deres madpakker eller komme over og hygge sig med
beboerne, når de har aktivitet tirsdage og onsdage. Måske kunne de også
tænke sig at komme over til gudstjenesten en gang om måneden.
Det vil glæde vore beboere rigtig meget.
Jette Ramskov

Gymnastik i ØBI
I løbet af vinteren har en flok glade børn og deres forældre boltret sig sammen oppe i hallen hver lørdag fra kl.
9.30 til 10.30. Vi har leget, danset og lavet gymnastik, så alle har fået sved på panden.
Aldersgruppen for børn har været fra 1 år til 8 år, men de ældste børn var 6 år. Vi starter op igen til september
2009, og denne gang vil det også være lørdag formiddag, så kom endelig op og lav noget sjovt sammen med
dine børn, eller de kan komme med deres bedsteforældre. Vi ses!!!
Annitta Baun, Engvej 15
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spejlet

White christmas
Godt nok er sommeren kommet, men det er alligevel hyggeligt at mindes de meget små mængder sne, der trods
alt kom i vinter. På trods af de små mængder var der alligevel noget sne, som skulle fjernes, og her fandt en lokal
borger på en alternativ måde – en måde der tiltrak nysgerrige naboer. ”So ein Ding muss ich auch….”- så bare
vent til næste vinter!

Fejde hen over hækken
2 nabofamilier har på det sidste fået et noget anstrengt forhold til hinanden. Årsagen er, at datteren på 12 år i nr.
45 for nylig kom hjem fra nr. 43 med en meget flot pokal.
Baggrunden for fejden ligger 2 år bagud i tiden. På daværende tidspunkt besluttede overhovedet i nr. 43, at der
skulle indbydes til fødselsdagsfest. Der blev udsendt indbydelser til hele familien, og nabodatteren blev som den
eneste udenfor familien også inviteret. Invitationen indeholdt et program, hvor kagemand og efterfølgende aftensmad var de traditionelle indslag. Herudover blev der inviteret til turnering i UNO, kortspillet der dyrkes intenst i alle
fritidsordninger.
UNO-turneringen blev grebet meget meget professionelt an med faste regler. Første års turnering blev afholdt, og
datteren i nr. 45 kom hjem og fortalte, at hun var blevet nr. 2. Det synes man naturligvis i nr. 45 var ret flot, men
stor blev overraskelsen, da hun et par uger senere kom med en flot pokal, hvorpå der stod UNO-mesterskab i nr.
43. Da var hun nødt til at gå til bekendelse og indrømme, at hun godt nok havde vundet, men at hun blot ville
gemme nyheden, indtil hun kunne fremvise pokalen.
Året efter, og det var så sidste år, fik hun igen en invitation, så hun pudsede pokalen og bar den over hækken, for
nu skulle forrige års sejr forsvares. Datteren blev straks udsat for en hetz fra dele af familien i nr. 43, og især må
overhovedets svigermor fremhæves, som en af dem der gik forrest i beskrivelsen af, hvordan det skulle sikres, at
datteren fra nr. 45 ikke igen skulle løbe med sejren, og dermed igen få indgraveret sit navn i ”Familiepokalen”.
Nabodatteren stod for presset, og hjembragte også i anden omgang sejren, og igen måtte nr. 43 gå den tunge
gang og få indgraveret pokalen.
I de udførlige regler var der anført, at 3 sejre betød, at pokalen var vundet til ejendom, og der er derfor igennem
det sidste år ført mange diskussioner om, hvordan det nu skulle sikres, at det uhyggelige ikke skulle ske. Det forlyder eksempelvis, at dele af familien i nr. 43 i det forløbne år har været i træningslejr for ad den vej at forbedre
sejrschancerne.
Årets invitation blev afleveret uden det normale smil på læben, men afleveret blev
den, og på dagen blev pokalen igen pudset, pyntet og bragt over hækken. Kort fortalt røg sejren igen til nr. 45, denne gang til evig ejendom. Vinderen blev ønsket tillykke, fik overrakt pokalen, og nu skal der så indkøbes en ny pokal, for den ”hyggelige” fødselsdagsfest skal naturligvis gentages til næste år.
Men her stivner smilet så lidt, for det har allerede nu lydt hen over hækken, at der er
gang i forskellige komplotter for at undgå en gentagelse af de seneste 3 års resultat.
Der er hørt tanker om at flytte festen til en dag, hvor datteren fra nr. 45 ikke kan deltage, og der er tanker fremme om, at pokalen fremover skal uddeles til den, der bliver nr. 2, fordi som det siges: ”Den, der vinder, har sejren, og det er jo belønning
nok i sig selv”.
Den gode nabo.
PS. Denne artikel bygger på udsagn fra den ene part i fejden.
Den anden i nr 43 er i uretfærdighedens ånd ikke blevet hørt og afbilledes (næsten) anonymiseret.
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Han trodser krisen
Efter 10 år på arkitekttegnestue tager
Chris Yderskov nu springet og starter
”Arkitekttegnestuen Yderskov” på
Danserhøj 38 i Øster Brønderslev.
Chris har længe ønsket at blive selvstændig, og da han har erfaringen
og rammerne for at starte egen tegnestue, har han valgt at gøre det nu
– krise eller ej!

ger, han ikke selv kunne få. Jeg vil
gerne gøre det muligt for flere at få
et arkitekttegnet byggeri frem for
f.eks. et masseproduceret typehus –
for det behøver ikke at være dyrere,.” fastslår Chris, der også fortæller,
at han vil beregne sit honorar, så
begge parter kan være tilfredse.

Chris har stor erfaring med projektering og rådgivning inden for faktisk
al byggeri: ”Jeg har projekteret forretningsejendomme, villaer, sommerhuse og meget andet - både inden
for nybyg og renovering. Derfor kan
jeg også tilbyde, hvad private og
mindre erhvervsdrivende måtte efterspørge. Både byggetilladelsen til
den, der vil ”gøre-det-selv”, og et
samlet projekt som er indflytningsklart.”

Chris er indstillet på at tage opgaver,
hvor de måtte byde sig, f.eks. har
han fået henvendelser fra både
Aarhus og København, men han forventer at få de fleste kunder fra
landsdelen.

”Mange har et ældre parcelhus og
ønsker sig en om- eller tilbygning, så
huset bliver mere tidssvarende.
Netop dér ser jeg gode muligheder
for at yde rådgivning”. Chris har
også fået henvendelser om opførelse
af nye villaer. I den forbindelse skal
der udover arkitektur og funktionalitet også fokuseres på energiforbruget, som med gennem-tænkte løsninger kan holdes lavt.

”Arkitekttegnestuen Yderskov” får tilholdssted i Chris’ eget hus – som
han selvfølgelig selv har tegnet - en
funkisvilla bygget i lærketræ! ”Jeg
ville have et anderledes hus og har
altid kunnet lide træ som byggemateriale - ”kasserne” giver huset sin
enkelhed”, siger Chris. Huset er
spændende indrettet med åbne rum
og stor loftshøjde. Materialerne er
tidløse og af god kvalitet. – Et godt

billede på,
hvad arkitekttegnestuen kan
tilbyde!
Chris har deltaget i iværksætterkursus, udarbejdet hjemmeside og indrettet sin nye arbejdsplads, der rummer de redskaber, der er behov for i
en moderne arkitektvirksomhed.
Indsatsen har allerede lønnet sig:
”Jeg er overrasket over, at det har
været så let at få opgaver!” siger han
med et smil.
Chris tror på fremtiden med
”Arkitekttegnestuen Yderskov” i Ø.
Brønderslev og glæder sig til at tilbyde sine ideer, rådgivning og tegningsarbejde til folk, der vil bygge.
Vil du læse mere om, hvad tegnestuen kan tilbyde eller bare se, hvilke
projekter den allerede har beskæftiget sig med, kan du klikke ind på
www.yderskov.dk

René Dahl Jeppesen, Chris Yderskov
og tekst fra hjemmesiden

At kombinere det traditionelle med
det nyskabende i arkitekturen synes
Chris er en udfordring, men som han
siger: ” Det er jo kundens byggeri,
og ham der skal bruge det bagefter,
derfor er det vigtig for mig, at han
føler sig som en del af projektet men jeg vil vise ham ideer og løsnin-

Udvikling i Hallund
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Hallund Staldservice, som tidligere hed Hallund Auto- og Maskinservice, har i løbet af 5 år udviklet sig ret betydeligt. I
2007 skiftede de navn samtidig med, at de holdt op med at reparere og sælge biler.
I starten var de 3 ansatte, Anders Chr. og Anne Marie Larsen og en mekaniker. Nu er der 11 ansatte, 5 landbrugsmaskinmekanikere, 2 smede, 1 kontordame, dem selv og naboen, Iver, som kan betegnes som altmuligmand, der inkluderer alt
fra at gå til hånde på værkstedet, hente børn i ”Fritteren”, bringe reservedele ud til montørerne og hente reservedele hos
deres leverandør, Skiold Mullerup, på Fyn.
De er eneforhandler af foder- og udmugningsanlæg i Region Nord, som strækker sig fra Skagen til Hobro og
Himmerland. De har 7 biler, alle med telefon, så kunderne kan ringe direkte til montøren, og de har næsten deres egne
kunder. Montørerne rykker ud hele døgnet, når der er problemer, så dyrene ikke kommer til at mangle foder. Gør de det,
kan det mærkes med det samme på mælken. Anlæggene, som de også servicerer, er computerstyrede og derfor er det
nødvendigt med 24 timers vagter. Opkaldene varierer meget, men når noget nyt skal startes op, kan det være ret tit,
men ellers er det ca. 2 gange om ugen.
Til marts i år overtog de Hallund Auto- og Industrilakering, som har til huse i deres bygninger. Per Rasmussen har haft firmaet i 10 år og kører forretningen, som nu hedder Hallund Autolakering. Han er ansat og tager sig af kundekontakt og
maler som sædvanlig. Det administrative klarer Anne Marie og Louise på kontoret. På det private plan er familien blevet
forøget med tvillinger, så der nu er 4 børn at passe, Ditte på 12, Jacob på 7 år og tvillingerne, Emilie og Mads.
Lokalbladet

Økolines velvære
En dag modtog jeg i min postkasse
en lille reklame, hvorpå der stod
Økolines Velvære, og tænkte: Hvad
er nu det - og så her i Øster
Brønderslev? Det må undersøges!
Det er Line Løth Bodilsen, der i sit
hjem på Elmevej 91 har åbnet en
”Hvis du vil være god ved dig selvbutik”. Man føler i hvert fald, at
man er god ved sig selv, når man
kommer ned i Lines butik, der ligger i kælderen i hendes og familiens hjem. Kælderlokaler er det sidste, man tænker på, når man kommer derind. Der er lyst, venligt og
dufter svagt af aromastoffer. Her
får man lyst til at blive lidt længere
– bare for at være god ved sig selv!
Line fortæller, at hun efter at have
fået et piskesmæld i 2005 måtte
opgive at være dagplejer i 2006.
Det gav hendes gamle drøm om at
leve af at give massage fornyet
kraft.
Hun er i 1999 uddannet som
idrætsmassør, og hun tager så i
2008 flere kurser bl.a. specielt tilegnet gravide og massage med
hot stone. Massage specifikt tilegnet gravide ses ikke så tit. Massage
kombineret med hot stone kan
hjælpe rigtig mange kvinder med
bækkenløsning, men er ellers godt
for alle. Alle har godt af en gang
massage ind i mellem, men gravide, der har brug for det, er der
ikke ret mange, der har en massagebænk specielt egnet til. For gravide skal have plads til de ”nye former”. Sådan en bænk har Line.
En almindelig massagebænk har

Line også. Så ikkegravide med og
uden store maver
også kan få massage - og massagen
er altid kombineret
med hot stone! Det
er meget vigtigt at
pointere, at al massage foregår i rolige omgivelser med
eller uden afslappende musik og
uden forstyrrelser.
Formålet er at løsne
alle spændinger og
få skuldrene helt
ned på plads.
Udover massage sælger Line også
økologisk te af forskellig slags –
sort te som urtete. Hun sælger
økologiske hår- og hudprodukter til
børn og kvinder, men hun har
også et mindre udvalg til mænd.
På hylderne er der desuden et større udvalg af sutter og sutteflasker
uden bisfenol A (der er et hormonforstyrrende produkt, som ofte er i
sutter og sutteflasker, og som
babyer ikke har godt af). Der sælges også små babyfutter i skind,
som er indfarvet med farvestoffer,
som børn ikke tager skade af at
ligge og sutte lidt i. Men kom ned
i forretningen, og se hvad hun har.
Det kunne inspirere.
Det økologiske er ikke noget, Line
er fanatisk med, men de senere år
er hun selv blevet overfølsom over
for forskellige kunstigt tilsatte ting,
som ikke er tilsat de økologiske
varer. Hun synes,
at vi lige så godt
kan beskytte os
selv og vore omgivelser, hvis det er
muligt.

Flere oplysninger kan søges på hjemmesiden
www.oekolinesvelvaere.skysite.dk

Er det nu også
så godt som Line
siger?
Ja, det er det!
Jeg var den heldige at være bladets udsendte medarbejder, da
Lines hot stone massage skulle
afprøves. Jeg havde bestilt tid til
kl. 10 om formiddagen. Jeg blev
mødt af en veloplagt Line, der var
parat til at give mig en omgang
massage. Hun startede med at
give mig fodbad til stille musik af
”Ayna” med efterfølgende fodmassage, og først derefter kom
jeg på briksen. Og så gik Line i
gang med olier, bløde bevægelser
og varme sten. Hold fast det var
godt. Sådan må det føles at være i
himlen!
Og jeg, der troede, at jeg vidste
alt om massage - jeg har prøvet
det mange gange før, men disse
varme lavasten gør hele forskellen.
Det er bare så godt – ingen hårde
fingerspidser, der gnaver sig ned i
de ømme punkter, men varme
”bløde” sten, der løsner alle
ømme punkter. Helt uden hokus
pokus breder velværen sig langsomt rundt i hele kroppen, og da
jeg rejser mig efter næsten 2
timers massage fra tånegle til hårspidser, er jeg gevaldig tilpas og
afslappet, og føler mig yngre og
flere kilo lettere. Jeg har kun en
ting at sige om det: prøv det!
Vibeke Hatt
Lokalbladet
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Foreningsvejviser
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Birthe og Niels Kold (9883 5359)
Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)
Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9881 1900)
Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9945 4770)
Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)
Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)
KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Rune Nørager Christensen
(9881 1025)
Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

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

Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Nordjyske Stiftstidendes
lokalmeddelere:
Hallund-Hollensted:
Lis Marrup (9883 5049)
Øster Brønderslev-Kraghede:
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Sportsskriver:
Kjeld Christensen (9881 1040)

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

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

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

Hallund Jagtforening,
v/ Henrik Rosenkilde, (9883 5620)
Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386)
v/ Kaj Astrup (9826 1708)

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)
Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Birgit Søndergaard (9881 1453)
Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning:
Peter Andersen (9881 1331)
se: www.oesterbroenderslev.dk
Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Horst Schlüter (9646 4201)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)
Folkebevægelsen mod EU,
Hanne Grethe Mortensen,
Nørrebro 4, Hallund, 9700
Brønderslev (9883 5265)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)
Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen
(9881 1282)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
v/ Claus Iversen,
(9882 2422 / 4019 7421)

Østsidehallen,
Anders Bentsen (9881 1493)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)
Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Anders Vinter Svendsen (9826
1514)

Lokalbladet

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

Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)
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Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (9881 1453)

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand

W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby
Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

Henning Agesen
Dannevirkevej 14

JC-Træbyg

Tlf. 9881 1034
e-mail: info@sante-info.dk

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

www.sante-info.dk
Kvalitetsvine fra Côtes de Ventoux
(egen import) samt vine fra Italien
og Sydafrika fra andre importører.
Vinsmagninger for firmaer og private.

Træhuse leveres:
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

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

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

DUO’en
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.
(9881 1522)
Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter
www.pc-elektronik.dk

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

98 81 12 24
Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev
(2362 0224)

36
Lokalbladet

Der er også en plads til

DIN annonce
Kontakt redaktionen

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300

Hallund
Kraftvarmeværk
Blyvej 5, Hallund - Tlf.: 9883 5366
Formand Kaj Andersen
Tlf. 9883 5026 - mobil 29672622

INFOLINK
v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund
Tlf. 7020 0903 - www.infolinkkurser.dk
Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Ejendomsmæglerfirmaet

John Andersen
Røgelhedevej 15
9700 Brønderslev
Telefon: 96464166
E-mail:
john@johnA.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

GOLDENHORZE.DK
Røverstuen 71
9700 Brønderslev
www.goldenhorze.dk
Faste åbningstider:
Mandag , torsdag og fredag fra 12:30 til 17:30
+ efter aftale

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk
e-mail: dinlokaletoemrer@mail.dk

Kim Toft, Søndersig 27 tlf. 9883 5071 / 2332 2364
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Mad ud af huset
CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

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

TylstrupMureren aps
Aut. kloakmester
v/ Ib Nielsen
Enighedsvej 39
Kraghede
9382 Tylstrup
Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797

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

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11

Taksvej 6, Ø. Brønderslev

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

www.lillenejst.dk

Hallund Auto- og
Karosseri

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING

Mercedes

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund
(9883 5202)

VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

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

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

Bente Toft
Søndersig 27, Hallund
Telf.: 9883 5307
Åbningstid: tirsdag, torsdag og fredag kl. 13-17.30 samt efter aftale.
Salg af kunsthåndværk i filt samt
materialer til filtning.

www.filtestedet.dk

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

Ahornvej 16
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Erfaren og uddannet
musiker/musiklærer
til din næste fest...
Altid manuel musik
til festsange!!

www.pouleriksmusik.dk
tlf.: 98811458

Jens Holm
Cedervej 6
9700 Brønderslev

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

www.jh-auto.com
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Aktiviteter

28. maj kl. 19:
Menighedsrådsmøde i Hallund
menighedsråd.

3. september kl. 19: Øster
Brønderslev Menighedsråd holder
møde

29. maj - 1. juni:
Byfest 2009 i Øster Brønderslev

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

1. juni kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev
6. juni: Hallund-Hollensted
Borgerforening har arrangeret
udflugt til Blomsterfestivalen i
Frederikshavn
6. juni kl. 19.30: Foredrag og
musik i Den Gamle Smedje,
Elmevej 60 i Øster Brønderslev
17. juni kl. 19: Borgermødet i Ø.
Brønderslev Forsamlingshus og
det nye Samlingshus
23. juni: Sankthansfester i
Hallund, Kraghede og Øster
Brønderslev. Se inde i bladet
19. juli: Kaffe - motorcykelmøde i
Hallund Kro
2. august kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Hallund
3. august kl. 19-21: Lokalhistorisk
Arkiv for Øster Brønderslev og
Hallund Sogne er åbent på
"Elmehøj" i Øster Brønderslev
6. -8. august:
Sommerfest i Hallund
13. august kl. 14: Bankospil i ØBIs
klubhus. Alle tager en pakke med
til ca. 20 kr. Desuden er der tilmelding til udflugten 27. august.
Alle efterlønnere og pensionister
er velkomne. Arr.: Hyggeklubben.
15. august kl. 15-01:
Bålhøjfestivalen Fowli’ 2009.
16. august: Kaffe - motorcykelmøde i Hallund Kro
22. august kl. 10-15: ØBIs loppemarked i Søndergaards lade,
Engvej 19
27. august kl. 9: Hyggeklubben
tager på udflugt hele dagen. Alle
efterlønnere og pensionister er
velkomne. Arr.: Hyggeklubben.
1. september: Ansøgningsfrist til
Lag-Brønderslev. Se www.lag-b.dk

8. september kl. 19.00:
Kirkekorets første øveaften i efterårs-sæsonen. Foregår i konfirmandstuen.
9. september kl. 19.00:
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke.
10. september kl. 14: ”Fra blå
blink til rollator” - Heinz S. Hvid
fra Hjørring fortæller i ØBIs klubhus. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.
20. september: Kaffe - motorcykelmøde i Hallund Kro
24. september kl. 14: ”Levevilkår
i klitten – for år tilbage”. Poul
Jensen fra Saltum fortæller i ØBIs
klubhus. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.
24. september 2009 kl. 19:
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Musikken leveres
af Øster Brønderslev Byorkester.
Arr.: Øster Brønderslev
Borgerforening
5. oktober kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

2. november kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev
5. november kl. 14:
Hyggeeftermiddag med sang,
snak og kortspil osv. i ØBIs klubhus. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.
19. november kl. 14: ”Grand
Canyon” – naturvejleder Christian
Nørgaard fra Hellum viser billeder
og fortæller om en tur til Grand
Canyon i ØBIs klubhus. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne. Arr.: Hyggeklubben.
21. november: Efterårs/forjulsbal
2009. Årets store fest i ØstsideHallen. Musik: Kim & Hallo.
26. november 2009 kl. 18.30:
(Husk spisning) Danseaften i Øster
Brønderslev Forsamlingshus.
Musikken leveres af Øster
Brønderslev Byorkester. Arr.: Øster
Brønderslev Borgerforening
3. december kl. 12:
Hyggeklubben holder julefrokost i
ØBIs klubhus. Alle efterlønnere og
pensionister er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.
7. december kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

8. oktober kl. 14: Asta Nielsen og
Peter Bandholm underholder i
ØBIs klubhus. Alle efterlønnere og
pensionister er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.
22. oktober kl. 14: ”Hjerte,
Hjerne og Humør” Astrid Hartvig
fra Ålbæk fortæller i ØBIs klubhus
og de 3 H’er. Alle efterlønnere og
pensionister er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.
29. oktober 2009 kl. 19:
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Musikken leveres
af Øster Brønderslev Byorkester.
Arr.: Øster Brønderslev
Borgerforening

LOKALBLADET udkommer næste gang august 2009.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 54 af LOKALBLADET er 1. august 2009.

