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Drømmen om Moder jord
Tekst: Ingelise Poulsen, 2009
Musik: Poul Erik Jensen, 2009

I Danmark der må vi nu tænke stort
Vi er kun en flig rent globalt
Nu men'sker må gøre som bedst er gjort
Så det ikke bliver fatalt
Ozon - co2 og uv-stråler - ord
Som vi oftest bruger i flæng
Men der er kun denne ene Moder jord
Drøm sødt når du kommer i seng

Vor sol varmer op og vi fanger ind
På hustage ser vi det selv
Mens møllerne smukt snurrer i vor vind
Kan kræfter i vand give el
Vi ser os omkring og energien er
I jorden - i vand og i luft
Så brug den - tag vare - og så lige der
Blir' drømme med ét til fornuft

Naturen er smuk vi må passe på
At vi ikke sviner den til
Når affald blot kastes - vågn op - forstå
At det forurene så vil
Kompost gøder grønt og holder jorden ren
Mens dåser og skrald virker slemt
Vi lever af ilt - ja kald det oxygen
Et under - en drøm - måske glemt

En isbjørn på Arktis må have is
Og øerne helst ha' en kyst
Vi fristes og siger naturligvis
Til opvarmning mindskes vor lyst
De grønne idéer - de jo står på spring
Om raps på en bil eller to
En drøm og visioner gør slet ingenting
Før nog'n siger højt "Den var go'"

I Paradis bugter en slange sig
Den leder forkert hvis du spør'
Hvad gør jeg - hvordan skal jeg vælge vej
Men følg så dit hjerte og hør
Du kan gøre lige netop hvad du vil
Men mange de samler i flok
Så sæt ikke vores klima let på spil
Logik - ingen drøm - det er nok

Dene sang har tekst af Ingelise Poulsen, der er et
kendt ansigt i Øster Brønderslev Sparekasse, og
musikken er komponeret af den flittige og dygtige
musiker og komponist Poul Erik Jensen fra Øster
Brønderslev.
Den fælles sang er indsendt til en konkurrence, 
der endnu ikke er afgjort.
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Bålhøjsangen
Sunget på Bålhøjfestivalen 2009

Tekst: Birgit Dinesen

Mel.: Er du dus med Himlens fugle. 
Kendt med Poul Reichard fra Morten Korch film 
og senere med De Nattergale

Nu er vi hær - te fest mæ FOWLI,
og vi ska’ drik’ så møj som MOWLI
Kom bare til Bålhøj Skov-
Her får du lidt sjov:

Er du dus med Rock og Rullen
og skovens grønne træ’r?
Kan du høre alle hjerter,
der banker her og der?
Kan du skåle med din nabo
og den, du har så kær?
Så har du fundet ud af noget, som er meget værd!

En fadøl - en fridag - en dejlig flæskesteg
En bakke - på Bålhøj - den elsker nemlig jeg!

Er du dus med Rock og Rullen
og skovens grønne træ’r?
Så har du fundet ud af DET,
der gør livet allermest værd!

På fine vinger - flyver FOWLI
Og man sku’ vær en smule TOWLI,
hvis man ikke - fulgte den
Jeg spørger igen:

Er du dus med Rock og Rullen
og skovens grønne træ’r?
Kan du høre alle hjerter,
der banker her og der?
Kan du skåle med din nabo
og den, du har så kær?
Så har du fundet ud af noget, som er meget værd!

Et lokum - en Lang’lænder - en liflig strengeleg
Et bifald - på Bålhøj - det elsker nemlig jeg!

Er du dus med Rock og Rullen
og skovens grønne træ’r?
Så har du fundet ud af DET,
der gør livet allermest værd!
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ØBI  Information
Kontingent og optjening af point
Vi beklager, at ØBIs hjemmeside ikke har været ajourført længe, men vi kan oplyse, at vi er i gang med at lave
ændringer af siden og håber på, at den snart igen vil fungere, udbygget med flere muligheder for, at man løbende
kan lægge vigtige informationer ind på siden.

Med stadig stigende løbende omkostninger og nødvendige fremtidige udgifter til vedligeholdelse og sam-
tidig nedskæringer i kommunes tilskud til driftsudgifter og aktivitetsudgifter har vi været nødt til at lave en kontin-
gentstigning over hele linjen i Ø. Brønderslev Idrætsforening.

Derfor har vi lavet et helt nyt system, hvor du kan tjene penge f.eks. til betaling af dit kontingent. Dette
projekt kommer i første omgang til at køre som forsøg, og kræver en indkøringstid. Du vil nu få mulighed for at
tjene penge til nedsættelse af din eller dine børns kontingenter eller for at tjene penge til tilskud til rejser/ture eller
billet til Julebal i hallen.

Vi håber, at denne mulighed for at tjene penge i ØBI vil medføre, at vi får flere hjælpere til de mange
løbende opgaver, der er i foreningen, og samtidig skal det være en belønning for at vise, at vi sætter pris på den
frivillige hjælp, der gives i klubben, og som vi ikke kan undvære.

Vi indfører et system, hvor du tjener point op i løbet af hvert halvår. Optjente point kan bruges i det efter-
følgende halvår. Point kan ikke udbetales i kontanter, men skal bruges til nedslag i en udgift, du har i ØBI. For at
tjene point skal du henvende dig til Simon – vores daglige leder. Der vil så blive lavet en kontrakt på de opgaver,
du på forhånd har valgt at hjælpe ØBI med. Kontrakterne vil blive ført ind i et system, så vi hele tiden kan se, hvil-
ke personer vi har at trække på til fremtidige opgaver. Et eksempel på optjening af point er, at 1 point svarer til 10
kr. To timers cafeteria pasning giver 20 kr. så pasning 10 x 2 timer om året betyder, at der er tjent 200 kr. til ned-
sættelse af kontingent eller andet.

I første omgang vil vi være til stede hver tirsdag aften mellem kl. 19 og 20 i ØBI, hvor du har mulighed for
at møde op og tilmelde dig pointsystemet.

De aktuelle satser for kontingent og point for forskellige opgaver giver, kan fås i klubhuset. Er der spørgs-
mål vedr. ovennævnte projekt, er du velkommen til at kontakte mig på mobil 4088 1916 – eller tlf. 9881 1459.

Inga-Lill Jørgensen

Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne har siden etableringen i 1984 indsamlet og formidlet
lokalhistorie fra hele lokalområdet. Der er ikke hvert år sket lige meget i arkivet, men Arkivet har altid holdt åbent
mindst en gang om måneden, stået til rådighed for henvendelser, har indsamlet materiale, har deltaget aktivt i
samarbejde med Kommunens øvrige arkiver bl.a. i udgivelsen af 10 udgaver af bogen ”Fra land og by”og har også
her i Lokalbladet formidlet mange sider af den lokale historie. 

Vi har gennem årene modtaget og indsamlet rigtigt mange billeder og papirer af enhver slags, så Arkivets
samlinger i dag er rimeligt omfangsrige og kan fortælle en god bid af områdets lokale historie. Også i 2009 har
Arkivet modtaget adskillige afleveringer bl.a. en større og meget spændende billedsamling fra Hallund-området.

Lokalhistorisk Arkiv er formelt organiseret som en fælles del af de 2 borgerforeninger i området - Hallund-
Hollensted og Øster Brønderslev – men med selvstændig arbejdsgruppe eller bestyrelse, som ifølge vedtægterne
skal rumme medlemmer udpeget på begge Borgerforeningers generalforsamlinger. I praksis har det ofte fungeret
sådan, at Arkivets bestyrelse har været selvsupplerende, når et medlem er gået ud af bestyrelsen, men det er altid
sket så begge tidligere sogne i den gamle kommune har været repræsenteret. 

Lige nu er situationen den, at de to bestyrelsesmedlemmer fra Hallund Sogn har ønsket at stoppe, og det
er selvfølgelig både helt i orden, at man vælger det, og samtidig er det ærgerligt, for nu mangler bestyrelsen med-
lemmer fra den del af Arkivets område. 

Øster Brønderslev-medlemmerne - Karlo Smidt, Holger Dahl Hansen oig Per Drustrup Larsen efterlyser
medelmmer fra Hallund-Hollensted området til at deltage i arbejdet. Hvad er kvalifikationerne så? Interesse for
historie og især den lokale er selvfølgelig vigtig, mens det er ikke nødvendigvist afgørende, at man ved meget om
området. Det er i mange tilfælde en fordel med et godt lokalkendskab, men det kan komme med tiden, hvis inter-
essen er der.

I 2009 og frem står arkivet over for en stor opgave, idet alt tegner til, at vi får mulighed for at registrere
alle vore mange materialer - billeder, avisklip samt protokoller og andre arkivalier i en EDB-base, så også rimelige
evner ved en PC vil være en stor fordel. 

Hold dig ikke tilbage! Kontakt en fra bestyrelsen eller kig op i Arkivet den første mandag hver måned kl. 19- ca. 21.

Karlo Smidt (9881 1141), Holger Dahl Hansen (9880 2151) og Per Drustrup Larsen (9881 1453)
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Henning
Kristensen
Hermed en orientering til alle i og
omkring Øster Brønderslev,
Hallund og Kraghede.
Jeg er ny kandidat til byrådsvalget i
november og opstillet for Venstre.
Min profil: Jeg er 58 år, er gift med
Johanne, og vi har 2 sønner på 25
og 30 år. Vi bor Hallundvej 96. Har
været selvstændig siden 1973 - de
sidste 27 år som landmand på
Skånvadgård.
Har været aktiv i flere foreninger
og er lige stoppet som formand for
Østsidehallen efter ca. 20 år i
bestyrelsen, er formand for
Plantning og Landskabspleje i
Brønderslev Kommune og er med-
lem af hegnssynet.

Jeg interesserer mig meget for øko-
nomi. Vi skal udvikle vores
erhvervsliv, så vi kan få en sund
økonomi til gavn for alle i
Kommunen, ikke mindst lokalsam-
fundet. 
Fritidsinteresse: sport.
Hvorfor jeg opstiller: Det er fordi,
det har min store interesse, og jeg
er blevet opfordret og har fået tid
til at gøre en indsats i byrådet.
Hvorfor stemme på mig: Jeg har

begge ben på jorden og en fornuf-
tig indstilling til tingene og har
været vant til at tage konsekvens af
de beslutninger, som jeg har taget
i de mange år som selvstændig.

Hvad vil jeg gøre for kommunen:
Sikre en god økonomi, så vi kan
udbygge vores servi-
ceniveau i Kommu-
nen, sørge for at
idrætslivet har gode
vilkår, da det er af
stor betydning for
vores unge menne-
sker, være garant for
at lokalsamfundet
kan få del i væksten,
da det har stor
betydning for at få
tingene til at fungere.
Her tænker jeg på, at
vi i Øster Brønderslev
mangler byggegrun-
de og erhvervsgrun-
de, da vi kan se, at
der er grobund for
småindustrien. Det er
med til at sikre vores
skole, pasningsord-
ninger, idrætsliv og
butikslivet, og jeg
håber, at det nye til-
tag om et samlings-
hus bliver fuldført.

Der er tradition for, at vi i området
er repræsenteret ved 3 mand i
byrådet. Det kan vi også forsætte
med, hvis vi stemmer rigtigt den
17. november. Jeg vil gøre en stor
indsats for at komme med.
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Kommunalvalg 17. november  

Lokalbladet inviterede i nummer 53
alle lokale byrådskandidater til at præ-

sentere sig i dette nummer. 
Det tilbud har 3 kandidater taget

imod. Støt dem og husk at stemme!



Ole Jespersgaard
Vi nærmer os næste valg. Det fin-
der sted den 17. november, og jeg
kan kun opfordre alle til at stem-
me.
Partierne er ved at have kandida-
terne på plads. Jeg er opstillet som
nummer 4 på Socialdemokraternes
liste, men i dag er stort set alle
lister i Danmark sideordnede, så
det er derfor de personlige stem-
mer, der afgør, hvem der bliver
valgt. Derfor er det vigtigt, at man
stemmer personligt på en kandidat
– og meget gerne på en lokal kan-
didat.

Lige nu er det kommunale selvstyre
under pres. Kommunerne bliver
styret meget hårdt økonomisk af
regeringen, der med den anden
hånd sender regninger og krav
videre til kommunen. Hermed er
det som kommunalpolitiker van-
skeligt at løse de opgaver, som vi
finder væsentlige og vigtige at
løfte i netop Brønderslev
Kommune. Og finanskrisen gør
ikke opgaven lettere.
Jeg har været formand for
Socialudvalget i snart 3 år. Det har
været spændende og samtidig en
kæmpe opgave. Vi er godt i gang
med at renovere plejehjem. Jerslevs
plejehjem Rosengården blev omsi-
der færdigt, og herefter er det pla-
nen, at Risagerlund Plejehjem ren-
overes. Siden følger plejehjemmet i
Aså.
Der er fortsat behov for skoleren-
overinger. Jeg havde den fornøjelse
- som formand for Børne- og
Kulturudvalget - at være med, da
Øster Brønderslev Centralskole blev
renoveret til glæde for hele lokal-
samfundet. Der blev ved renove-
ringen af vores lokale skole gode
vilkår for læring, leg og trivsel.
Ligeledes fik vi bygget den ny bør-
nehave Grøftekanten i min tid i
Børne- og Kulturudvalget. Disse
bygninger skal sammen med et
kommende Samlingshus inklusiv
hallen være omdrejningspunkt i
vores lokalsamfund. For mig at se
udgør idrætsforening og borgerfor-
ening en vigtig krumtap, når vores
lokalsamfund skal udvikle sig. Vi
skal samtidig værdsætte og værne

om dagpleje, børnehaver og skole,
lige som det er afgørende, at der
er en god stamme af butikker og
små erhvervsdrivende i lokalsam-
fundet.
Der er bestemt mange af kommu-
nens skoler, der trænger til en gen-
nemgribende renovering, så både
børn og voksne får tidssvarende
lokaler at færdes i. Vi har lige
besluttet at gå i gang med
Skolegades Skole, men også
mange andre skoler i kommunen
trænger til en kærlig hånd.

I Øster Brønderslev er der kun én
byggegrund tilbage på Danserhøj,
og derfor er det vigtigt, at vi får
nye grunde i spil. Jeg ser dem
gerne placeret op til Danserhøj og
som udsigtsgrunde ved Lindevej.
Det er også vigtigt, at vi får nye
erhvervsgrunde, hvor man samti-
digt kan have bolig, som det er til-
fældet på Ahornvej. Det nye
erhvervsområde bør placeres tæt
på de nuværende områder, enten
på området der ligger mod vest
eller mod syd bag det nuværende
område.

Der har i den forløbne tid været en
del debat om mad
både til vores skole-
børn og ældre med-
borgere.
Det var rigtig trælst,
da en god madord-
ning på skolerne blev
droppet, men heldig-
vis er den genetable-
ret på en del skoler.
Ældremaden ser jeg
gerne lavet på de
enkelte plejehjem.
Det vil skabe liv i
"huset" og ikke
mindst mad, der
smager godt og sma-
ger af noget. Pleje-
hjemmene er de æl-
dres hjem, og køns-
løst, industriagtigt
mad er langt fra
hjemligt. Det må
kunne lade sig gøre
at få madduften til-
bage til plejehjem-
mene.

Når kommunen bygger institutio-
ner til handicappede - også svært
handicappede - bygger vi med fæl-
les køkken, og det lykkedes heldig-
vis at bevare denne ordning, der
også netop har været under stærkt
pres. Det er beboerne glade for,
og det vil de ældre på plejehjem-
mene også være. Det er også det
udsagn, jeg møder fra de ældre
selv. Om det kan lade sig gøre kan
jeg besvare med Oluf Palmes ord
”Politik er at ville”, og det kan ikke
siges mere klart.

Jeg vil slutte med en opfordring til
alle om at stemme ved kommunal-
valget i november. Min opfordring
skal derfor lyde: Stem lokalt, stem
personligt. I kommunalpolitik er
man valgt for et parti, og man skal
varetage hele kommunens interes-
ser. Men lige så vigtigt er det, at
de mindre lokalsamfund er repræ-
senteret i byrådet, så deres interes-
ser og problemer ikke glemmes
eller overses.

Jeg håber, at I igen vil vise mig til-
lid ved valget, og jeg vil gøre mit
bedste for at virke som jeres tillids-
repræsentant i byrådet.
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Kim Toft
I dette nummer af Lokalbladet vil jeg bruge spaltepladsen til at præsentere
mig selv som privatperson og politiker, så de, der ikke kender mig, får en
ide om, hvem jeg er.

Jeg er 50 år og oprindeligt uddannet landmand. Jeg har været selvstændig
landmand, indtil vi solgte gården i 2002, hvor nye miljøregler gjorde, at vi
ikke kunne udvide ejendommen. Herefter byggede vi vores træhuse på
Søndersig i 2003. Jeg begyndte derefter at samarbejde med Swedish
Woodhouse, som vi købte husene af, og nu lever jeg af at bygge og sælge
træhuse.

Før jeg kom i byrådet, var jeg med i skolebestyrelsen på Øster Brønderslev
Skole og formand for Hallund-Hollensted Borgerforening. Det stoppede jeg
med, da jeg kom i byrådet, da der går meget tid med det politiske arbej-
de. Jeg har siddet i byrådet i 2 perioder. I den ”gamle” Brønderslev kom-
mune sad jeg to år i Teknik- og Miljøudvalget og 2 år som formand for
Socialudvalget. I den nye kommune sidder jeg i Beskæftigelsesudvalget og
Udvikling- og planlægningsudvalget. Ved siden af er jeg formand for lands-
byrådet. 

Min sparsomme fritid går mest med at læse, især historiske romaner, og så
laver jeg en gang imellem en enkelt bjesk. Jeg er gift med Bente, som
oprindeligt er uddannet tandlæge, men som nu har ”Filtestedet”. Der er
salg af uld og andet til filtning, salg af færdigfiltede ting og kurser i filt-
ning. Vi har 3 piger, Tanya på 24, der har en bachelor i film og medievi-
denskab fra Københavns Universitet, og som tager sin kandidatgrad på
’The New School University’ i New York, Karen på 20 år, der læser arkitek-
tur og design på Ålborg Universitet og Kirstine på 18, der lige er blevet
student og vil ud at se verden. 

Min interesse er oplandet og de lokale samfund, og det bærer mit politiske
arbejde også præg af. Jeg vil gerne være med til at videreudvikle vores
opland de næste fire
år, og her er nogle af
mine vigtigste mær-
kesager:

Gode, kommunale til-
bud i vores mindre
byer, såsom børne-
pasning, borgerservi-
ce i bogbussen og
andet.

En rummelig folke-
skole, der tilgodeser
elevernes forskellige
behov.

Mulighed for bolig-
byggeri i vores min-
dre byer og gode
muligheder for at
drive erhverv fra ned-
lagte landbrug og
andre bygninger i det
åbne land.

Gode busforbindelser
til uddannelsesinstitu-
tioner i Nordjylland.

LOKAL
stemmeseddel
17. november

A. Socialdemokratiet

Ole Jespersgaard

V. Venstre

Kim Toft

Henning Kristensen

Også valg til
Ældrerådet
Eddy Marrup fra Hallund er for-
mand for Ældremobiliseringen i
Nordjylland. Han opfordrer alle
ældre til at benytte deres stem-
meret til det forestående ældre-
rådsvalg. 

Der vil blive sendt stemmesedler
ud i midten af oktober og de
skal være Valgbestyrelsen i
hænde senest den 2. november. 

Hvis du har interesse i arbejdet
for de ældre og specielt de
svage ældre, så stil op som 
kandidat, men uanset, om du
stiller op eller ej, så husk at
bruge din stemme.



Fowli ‘09 - Bålhøjfestival   
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Disse billedsider er lavet færdige dagen efter Bålhøjfestivalen, så der er endnu ikke overblik over alle indtryk fra
dagene op til Festivalen og over forløbet af selve dagen/aftenen. MEN på trods af et halvdårligt vejr med byger i
løbet af det meste af dagen kan det allerede nu konstateres, at Bålhøjfestivalen 2009 blev en endnu større succes
end sidste år! Med mere end 400 billeter solgt i forsalg, et rigtigt flot billetsalg ved indgangen, cirka 100 frivillige
hjælpere samt mange børn under 12 år er det fleres vurdering, at deltagernatallet i år var over de 1000. 
På Borgerforeningens hjemmeside - www.oesterbroenderslev.dk - vil der komme en mere udførlig beretning om
forløbet og resultatet, når der har været tid til at evaluere og til at lave regnskab. Samme sted vil det være muligt
at se endnu flere billeder fra Bålhøjfestivalen. Her er et lille udvalg af billeder, der sammen med billederne på for-
siden gerne skulle give et indtryk den gode stemning skabt af hyggelige mennesker, god musik og flotte rammer.
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Traditionen tro satte vi flag op ved
konfirmanderne i Hallund og
Hollensted, i år var der 13 konfir-
mander den 26. april, og der var
flot pyntet med flag gennem byen.
Den 3. maj var der atter konfirma-
tion i byen, og der var atter flag i
byen.

Vi har haft møde med Karsten
Frederiksen og Finn Bjerning fra
Teknisk Forvaltning i Brønderslev
kommune om ønsker fra Hallund.
Vi blev lovet en trafikmåling i
Hallund for at finde ud af, hvilken
type trafik og hvilken hastighed der
bliver kørt med. Man må sige, at
de var hurtige denne gang, dagen
efter var der måling ved savværket
og nede i byen. Vi har dog ikke
hørt, hvad resultatet blev af disse
målinger. Målingerne skulle bruges
til at finde ud af behovet for trafik-
chikaner i byen. 
Udvalget lovede at flytte busskuret
op til busholdepladsen, men de
kunne ikke love os cykelsti fra
Hallund til Ø. Brønderslev.

Det har desværre været nødven-
digt at aflyse 2 arrangementer på
grund af for få tilmeldinger, som
den ene gang skyldtes en rund
fødselsdag i byen, men vi prøver
igen i løbet af året.

Sankthans i
Hallund
Traditionen tro afholdt Hallund-
Hollensted Borgerforening sammen
med B70 sankthansfest på stadion i
Hallund.

Der var mødt omkring 45 deltage-
re til spisning i klubhuset, hvor gril-
lerne var tændt i god tid. Borgerne
kunne så selv stege deres med-
bragte kød. Borgerforeningen
havde lavet salat og kartoffelsalat,
frembragt af Britta og Ida, begge
dele kunne købes til rimelig pris.
Kartoflerne var sponseret af
Gjerndrup Kartofler i Ø.
Brønderslev.

Til bålet var der omkring 60 delta-
gere, og årets båltaler var Lene
Hansen. Hun fortalte om integra-
tion, mobbepolitik, børns vilkår og
egne værdier. Lene har en vision
om at indføre en mobbepolitik på
samtlige skoler i Brønderslev. I for-
hold til værdier skal de værdsættes,
både i Danmark og udlandet.
Emil tændte bålet, og det brændte
forsigtigt ned under ledsagelse af
de traditionelle bålsange. Så gik
turen tilbage til klubhuset, hvor
kaffen ventede, og Majbritt havde
været heldig med et par kager – en
rigtig hyggelig aften med godt
vejr.

Besøg på
Sønderhaven
Gårdmejeri 
Hallund-Hollensted Borgerforening
har den 3. september 2009 arran-
geret et besøg på Sønderhaven
Gårdmejeri ved Serritslev, hvor de
laver mejeriprodukter af deres egen
mælkeproduktion. De håndhæver
den gamle tradition omkring oste-
fremstilling, læs selv mere på:
www.soenderhaven-
gaardmejeri.dk.

Vi mødes ved klubhuset kl. 18.00,
og derefter arrangerer vi fælleskør-
sel. Vi er velkomne til at tage kaffe
med, borgerforeningen giver en
øl/vand denne aften, og
Sønderhaven uddeler smagsprøver
på deres spændende oste, som
efterfølgende kan købes. 

Da de gerne vil vide, hvor mange
der deltager, er der tilmelding til
dette arrangement. Ring til Claus
Iversen på 4019 7421 og tilmeld
jer. 

Ølsmagning i
Hallund
Hallund-Hollensted Borgerforening
arrangerer igen i år den uundværli-
ge, populære ølsmagning ved Jes
Svennum og Eddy Marrup. 
Arrangementet er fredag, den 2.
oktober kl. 19 på Hallund Kro.

Kroen vil som sædvanlig servere
sild og pølsebord, og Eddy står
inde for, at der bliver godt øl dertil,
og der vil helt sikkert blive brug for
sanghæfterne senere på aftenen.

Der er plads til 75 deltagere, til
arrangementet, der kun er for
voksne. Tilmelding til Eddy Marrup
på tlf.nr. 9883 5049. 

Hallund-Hollensted Borgerforening  
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Ingen købmand i Hallund – hva’ så?
Købmand Frank Graven har sat forretning og bolig til salg efter 40 år på
posten. Det får store konsekvenser for området, da tab af købmand
betyder væsentligt lavere huspriser – og hvordan får de ældre købt ind?
Der er mange spørgsmål, der melder sig – hvorfor støttede vi ham ikke?
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad der sker med området, når man ikke
kan få fat i de mest basale ting. De i forvejen dårlige busforbindelser vil
gøre hverdagen noget mere besværlig for os alle - især de ældre uden
bil - så støt op om den lokale købmand nu og i fremtiden.

Nyt fra Hallund Kro
Hallund Kro arrangerer igen i år præmiewhist, og starten går 3. september kl. 19.
Single-baller fortsætter året ud med baller disse fredage: 18. september, 16. oktober og 13. november, 
men holder pause i december indtil fredag 22. januar 2010.
Madaftener med stegt flæsk og persillesovs bliver disse onsdage: 9. september og 21. oktober. 
Meld dig til i god tid.



Sankthans gik rigtig godt med lige
godt 80 spisende personer og bag-
efter bål med en god tale ved Jan
Hansen. Tak for fremmødet.

Dagen efter havde vi virksomheds-
besøg på Flyvestation Aalborg,
hvor Preben Rasmussen, der bor i
Tylstrup og til daglig arbejder på
flyvestation Aalborg, viste rundt og
fortalte om hele virksomheden: Det
var bestemt en rigtig god aften, er
der nogen der har interesse i sådan
en aften, som så absolut kan anbe-
fales, har jeg kontakt til Preben
Rasmussen, og jeg kan kontaktes
på e-mail:  glas@ferie.dk. 

Formand Anders Svendsen

Kommende
arrangementer 
Onsdag 7. 10. starter madholdet
igen efter sommerpausen. Det sker
kl. 18.30 i klubhuset under ledelse
af Rita Melsen, som også tager
mod tilmelding på telefon nr. 9826
1876. 

Lørdag 24.10. er der sjov lørdag
fra kl. 13–16 for børnefamilier på
Kraghede og omegn på pladsen
ved og i klubhuset. Preben og
Heidi Thomsen står for det. Om
aftenen kl. 18.30 har vi så den
populære høstfest med spisning,
mad inde fra Kvisthuset, pris ca.
140 kr. pr. person. Tilmelding skal

til mig på tlf. 9826 1514 ell. 2051
2940 senest tirsdag 20.10. 

Torsdag 5. 11. kl. 18,30 er der
andespil. Bare mød op. Vi har
plads til jer alle. 

Onsdag 18. 11. serverer vores rigti-
ge dygtige madhold mad til
Spissammen. Menuen er hakkebøf-
fer med bløde løg og hvide kartof-
ler + jordbærgrød med fløde
(jordbærrene er sponseret af Lille
Nejst). Pris for maden er 30 kr. for
voksne og 20 kr. for børn. 

Året slutter med juletræsfesten 
29. 12. kl. 14 i klubhuset.

Øster Brønderslev Borgerforening
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Kraghede Borgerforening

Sankthansaften
Sankthansaften på Bålhøj blev rigtig hyggelig. Vejret var med os og det er jo
et godt udgangspunkt. 

I år ville vi prøve at benytte os af, at vi nu har den dejlige plads og scene på
Bålhøj. Vi havde engageret Sanne Christiansen m. band, der bestod af far
Asser, Palle Mortensen med søn, Frederik. Bandet spillede og sang sig igen-
nem et bredt udsnit af kendte grand prix numre gennem tiderne. Alt efter
alder blev der genkendt og sunget med. Det gik rigtig godt. Tak for det.

Mange folk, store og små, var mødt op. Nogle med madkurv og familie-
samling, andre fik sig en grillpølse og hyggesnak. Vi skønner, at vi var et par
hundrede, og det er vist rekord for en sankthansaften. Vi har i borgerfor-
eningen fået penge af Landsbyrådet til 12 borde-bænkesæt, så de blev ind-
viet med maner. 

Gitte Christiansen, formand for ØBI, holdt båltalen, hvor hun bl.a. talte om
sammenhold og fællesskab både nu og i fremtidens små samfund.

Mens bålet bragede og sendte heksen til Bloksbjerg, sang Poul Erik for til
midsommervisen. Den flotte heks var lavet af børnene i Grøftekanten –
Mange tak for det. Det var en fin aften og en god optakt til Bålhøjfestivalen.

Birgit Søndergaard - Formand for Borgerforeningen

Opfordring
Er der nogen der vil hjælpe med,
at give de nye bord/bænke-sæt
på Bålhøj en omgang Gori? 
Det vil være en stor hjælp.

Scenen er din
Scenen på Bålhøj er til fri afbe-
nyttelse til f.eks. forældre-/børn
arrangementer i børnehaverne,
SFO, dagplejen osv.
Desuden kunne det være, at
nogle unge måske fik lyst til at
lave et musikarrangement el.
lign.
Der kunne også være nogen, der
kunne tænke sig at lave en efter-
middag med jazz.



Sommerfest i Hallund  
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Sommerfesten 6.-8. august blev en kæmpe
succes med dejligt vejr og mange glade men-
nesker, der støttede alle arrangementerne.
Ugen før blev teltet stillet op, og søndag var
der godt besøgt i teltet til morgenmad med
efterfølgende gudstjeneste.
Torsdag var der fællesspisning, hvor der
mødte 103 deltagere op til frikadeller og jord-
bærgrød frembragt af det tidligere mande-
madlavningshold og nogle kvindelige hæn-
der. Efter maden konkurrerede 3 hold på
motionscykler, så sveden sprang, og til sidst
underholdt ”Den trehjulede cykel” med reser-
vehjul med deres festlige sange.
Fredag indledtes med fodboldkampe mellem
Hallund og inviterede klubber fra Hjørring
Frem, Ø. Brønderslev og Poulstrup. Poulstrup
vandt og fik overrakt pokalen. Petanque-tur-
neringen trak en del mennesker til, og 9 hold
kæmpede bravt, hvor vinderne skulle spille
finale lørdag.
”Alt på hjul” trak kun 5 biler til, som folkene
selv havde bygget op og om, samt 2 crossere
og 1 fint pyntet cykel. Der var gjort meget ud
af bilerne, og en ombygget folkevogn løb
med 1. præmien og vores egen deltager,
Johnny (Hallund Ny Auto) fik 2. præmie.
Aftenen sluttede med striptease med et fyldt
telt.
Lørdag indledtes med gadeturnering i ”fod-
bold”, og alle aldre deltog. Alle var udklædte,
og der var mange deltagere og tilskuere til
det festlige indslag. Petanque-turneringen
blev vundet af Johnny. 
Lørdag aften var der tilmeldt 100 til helstegt
pattegris og is, og derefter kom revyholdet på
scenen med meget festlige indslag og sange,
hvor de ”prikkede” lidt til byens borgere, der
havde gjort sig bemærket i årets løb. Der var
stor ros til de medvirkende, som gjorde det
godt under ledelse af Niels Jørgen Kock. Det
var et dejligt comeback til sommerfesten og
gav en festlig stemning, der holdt sig resten
af aftenen og lidt af natten med.

Lis Marrup

Se flere billeder på side 25.
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Hallundsang 2009
Skrevet til sommerfesten 2009
Tekst/ Gurli Andersen 
Mel.: De nære ting.

Naturen i Vendsyssel den kan vi li', 
her er der så kønt som et maleri. 
Og midt mellem have mod øst, vest og nord
ja der ligger Hallund, og der vi bor. 

Langs Jyske Ås ligger vi dejligt i læ, 
tit vejret er barsk her for folk og fæ. 
Men uanset så er en vendelbo blot
taknemlig og glad, si'r man højt og flot. 

Vor kirke er smuk, næsten tusinde år, 
et gammelt, men flot inventar der står.
Her moderniseres, så klokkernes klang, 
nu helt automatisk kan gå i gang. 

Ved siden af ligger vor hyg'lige kro, 
et ungt par den købte og her fandt ro. 
De har renoveret på smukkeste vis, 
her holder man fest, de sku' ha' en pris. 

I næsten hvert hus et erhverv drevet blev,
nu købes de ting ind i Brønderslev. 
Dog glæder det, vi vores Købmandsgård har 
her frugt, lotto, post, mel og mælk er klar. 

Engang da var landbrug en levevej her, 
men nu er det kun ganske få vi ser. 
For de er lagt sammen til storbrug især, 
og bønder er nu blevet propri'tær. 

En gård midt i byen er dyrepark nu, 
den blev lavet om, det en murer ku'. 
Og spejderbevægelsen her gør det flot, 
et nyt hus har fået, og det var godt. 

På bakken maskiner kan lejes, så let, 
en anden har brugsting og blomst og flet. 
Og på mejeriet maskinfirma ser, 
her udmugnings-anlæg de sælger der. 

Mod syd har vi Hollensted, der går det godt, 
der nye bebo'r altid modta's flot. 
Mod øst ligger Ryå den hyggelig er, 
vi bakker og dal, rundt omkring os ser.

I klubhuset samles vi ofte som gæst, 
her holdes blandt andet en sommerfest. 
Det hele går bedst, hvis vi bare er nok, 
og alle vi løfter i samlet flok. 
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Gade-

Velkommen til!
Danserhøj 21
Først på året flyttede Lene Christensen, 38, og Preben Holm, 35, ind i
deres hus på Danserhøj. Med sig havde de Caroline på 9 år, Matilde på 6
år og lille Freja, der nu er 1 år. Desuden flyttede hunden, Balder på 6 år,
også med. Han er en fredelig, lille hund, der virker lidt ”stor i munden”, da
han tror, han ejer det hele, men han er helt fredelig og gør ikke nogen
noget.
Da Lene har boet ude på Hvilshøjvej sammen med de to store piger, går
de i skole her i ØB - hvilket nu er blevet meget nemmere, fordi de kan
begynde at gå i skole. Alt er nærmest blevet nemmere nu, da de er kom-
met tættere på det hele, så transporttiden er skåret væsentligt ned. Pigerne
synes, det er dejligt bare at kunne gå ud på vejen og lege med nogen eller
mødes med veninderne på Bålhøj eller smutte ned til bedsteforældrene på
Engvej. Både Caroline og Matilde er meget ivrige svømmere og går desu-
den til svømning i Brønderslev i deres fritid.
Lene og Preben arbejder begge som afd. ledere i Føtex i Brønderslev –
henholdsvis i tekstil- og radio-tv afdelingen. Og selvom Preben kommer fra
Aggersund, var det en naturlig ting for dem at bygge hus i ØB, da Lene er
fra Ø. Brønderslev (nærmere bestemt Engvej).  Pigerne går i skole her, og
alt, hvad man lige skal bruge, er inden for rækkevidde.
Fritiden bliver for tiden brugt på hinanden, hus og have - og at nyde, at
det ikke længere er dem, der går i byggerod.

Sølvgade 52
15. juli overtog Malene Pedersen, 22 år, og Bo Gerdt, 29 år, Sølvgade 52
og flyttede ind sidst i juli efter at have malet og ordnet nogle småting.
Malene er fra Sterup ved Jerslev og Bo fra Aalborg, og de har boet sam-
men i 3 år i et lejet hus i V. Hjermitslev, indtil de fandt huset i Hallund. Bo
havde svært ved at tilpasse sig til landlivet, men nu kan han ikke tænke sig
andet og er ikke stresset mere. 
De ville gerne have et hus med en god have, og det har de fået. Haven er
stor og rummer mange fine planter og buske, og dertil kommer en afde-
ling med ribs- og solbærbuske og mange frugttræer, så Malene har haft
travlt med at fremstille saft og marmelade, men hun er meget glad for at
lave mad, så det passer hende fint.
Malene arbejder i JRK Service i Brønderslev, hvor hun har været  3 år i ren-
gøringsjob. Hun gør rent hos private og firmaer, f. eks. klinikker og hos
ældre, som kommunen henviser.
Bo er uddannet elektriker og arbejder i Aalborg Øst hos Siemens
Windpower, som fremstiller vinger til vindmøller. Han arbejder i vedligehol-
delsesafdelingen, hvor der er 35 ansatte, og arbejdet består i reparation af
maskineriet og alt forefaldende elektrikerarbejde.
Parret har mange dyr, 2 hunde, 1 kat, 2 marsvin og 1 kanin.
Fritiden går med huset, som de har mange planer med. Bo har kørt moto-
cross, men opgav det, da de skulle købe hus. Han kan udføre de fleste
opgaver i huset og skal selvfølgelig have renoveret det elektriske, men
ellers hjælpes de ad. Malene har store planer for haven. Gymnastik i

Øster
Brønderslev        
Motionsgymnastikken for kvinder
og karle begynder igen sidst i sep-
tember. Se opslag i SPAR Øster
Brønderslev med det endelige tids-
punkt.

Gymnastik i
Hallund        
Motionsgymnastikken starter op
igen den 7.oktober kl. 18.30 i
Hallund Klubhus. Alle er velkom-
men.

Lis Jørgensen

Nyt fra B70
Det er lykkedes at stille et 7-mands
hold i DGI-regi til efterårssæsonen,
og den første kamp er i uge 33.

Badminton i Østsidehallen i Ø.
Brønderslev er som sædvanlig
mandag og onsdag og starter til
september. Der er ledige pladser,
så hvis det har din interesse, så
ring til formand Brian Christensen
på tlf.nr. 9883 1312.

Kvindegymnastik starter onsdag,
den 7. oktober kl. 18,30 i klubhu-
set, hvor der også er indmeldelse.
Hvis du har spørgsmål, sker hen-
vendelse til Lis Jørgensen på 9883
5330.

Pc-cafe for børn og Pc-undervis-
ning for voksne vil blive publiceret
senere.

Julegaveværksted!
Igen i år planlægges et julegaveværksted for lokale børn. Det bliver den
tredje weekend i november, og indbydelse med tilmeldingsblanket uddeles
på skolen lige efter efterårsferien. Har du som voksen ideer til aktiviteter,
som du vil foreslå og måske endda være med til at arrrangere, så kontakt
Birgit Søndergaard (9881 1453) 

Se reportage fra sidste års julegaveværksted i Lokalbladet nr. 52, 
der også kan ses på hjemmesiden www.oesterbroenderslev.dk
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spejlet
Velkommen til!
Kjølskevej 94
1. maj flyttede Maja Burholt og Søren Møller ind på ”Kjølskegaard”, et
pragtfuldt sted, der ligger isoleret fra støj og midt i naturen. 
De kommer fra Århus, hvor Maja drev et havearkitektfirma, og Søren var
smed, men Søren måtte opgive sit arbejde på grund af et dårligt knæ, der
er opereret flere gange.
Maja er vendelbo og er født på en gård mellem Klokkerholm og Hjallerup
og har gået i skole i Klokkerholm. Allerede som lille barn var hun meget
interesseret i blomster og planter og spurgte i et væk, hvad de forskellige
planter hed, og som femårig fik hun sin første bog med blomster. Hun var
desuden meget glad for at tegne, så det lå i kortene, at hun skulle have
noget med natur at gøre. Hun begyndte at uddanne sig inden for skov-
væsenet, men det var ikke lige hende, så hun sprang på uddannelsen til
havearkitekt, da hun også var meget glad for at tegne.
Maja har været ansat i Det jyske Haveselskab i 10 år og har været selvstæn-
dig i 16 år, hvor hun har haft et samarbejde med bladet ”Alt om haven”. I
halvfemserne var hun studievært på TV Nord i et program, der hed
”Lysthuset”, hvor hun havde et budskab om økologi, men holdt op efter et
år, da hun blev lidt for ”offentlig”, hvilket hun ikke brød sig om.
Majas arbejde består i at tegne haver for private og firmaer – fra altankas-
ser til store haver, og opgaverne er meget forskellige, fra skitser og rådgiv-
ning til gennemarbejdede tegninger. Hun elsker former og farver, natur,
dyr og omgang med mennesker. 
Hun arbejder mest i Jylland, men også lidt på Sjælland, og kunderne er tit
gengangere, der er flyttet eller har fået et andet hus, eller hun bliver anbe-

falet af tidligere kunder. Hun
mener, at mange mennesker bru-
ger alt for mange penge hvert
eneste år på planter og blomster,
hvilket kunne undgås, hvis de var
blevet rådgivet, så ”har du råd til
at lade være” er hendes motto.
Maja har familie og venner fra sin
barndom og ungdom i
Vendsyssel, så det er nærmest
som at komme hjem.
Søren er udover smedefaget
uddannet massør i dybdegående
fysiologisk massage. Denne
uddannelse vil han bruge igen,
og der bliver indrettet en klinik i
et af de mange rum.
Maja er også uddannet psykote-
rapeut. Denne uddannelse har
hun tænkt sig at tage op igen
sideløbende med det andet job,
så de sammen dækker både krop
og sjæl.

Maja bruger fritiden i naturen og haven, hun maler med
akryl og læser meget, bl.a. krimier og kogebøger, da
hun er glad for at lave mad.
Søren har spillet fodbold og ser det gerne i fjernsynet,
men tager også ud til kampe. Han laver meget i huset
og kan som håndværker lidt af hvert.
Det har været let at flytte, da de har mange relationer til
Vendsyssel.

Åben have i
Hollensted

Trods silende regn fra morgenstun-
den fandt ca. 250 personer vej til
Margrethe og Kurt Jørgensens
have på Hollenstedvej. I stiv blæst
gik man rundt og beundrede den
ca. 1 hektar store have, som er
anlagt i flere niveauer med en del
stensætninger og terrasser skrå-
nende ned til 2 søer. Margrethe
fortalte, at det tager ca. 4 timer pr.
gang - tit 2 gange om ugen - at
slå græs. Lugning og klipning af
havens mange buske tager også
meget tid, så fritid er der ikke
meget af, når de begge er udear-
bejdende. Det bliver måske til en
enkelt fridag, men de nyder det
dejlige område med udsigt over
haven og de omkringliggende
marker.
Dansk Familiebrug delte smagsprø-
ver ud, der var pølser på grillen,
og børnene kunne bage pandeka-
ger på bål. 2 blomsterbindere
bandt buketter af havens og natu-
rens friske blomster, der blev lavet
ca. 40 stk. En lokal stenhugger,
Thorkild Lykke Larsen viste sine
egne kunstværker. Alt i alt en god
aften, trods vejr og vind.



Trods meget kort forberedelsestid
og med ene nye personer til at
arrangere vores årlige byfest, lykke-
des det alligevel at få stablet et
arrangement på benene.

Hvordan gik byfesten så?
Vi vil først starte med at sige tak til
alle de frivillige hjælpere, der var til
rådighed. Uden dem kunne arran-
gementet ikke have været gen-
nemført.

Vi vil også sige tak til vore sponso-
rer til tombola, bankospil og cykel
sponsor løb m.m., jer kan vi slet
ikke undvære, det er jo jeres bidrag
der i den sidste ende er medvirken-
de til at en byfesten kan give et
overskud. Så kære borgere: brug
vore sponsorer. De er med til
opretholde en Idrætsforening med
en indtil videre sund økonomi.

Selve byfesten forløb gnidningsløst,
og vejrguderne var med os alle
dagene.

Musikken fredag og lørdag var rig-
tig god og faldt i både unge og
ældres smag, og vi vil sige tak
til dem, der mødte op både fre-
dag, lørdag og søndag aften - især
alle I unge. I gjorde jeres til at
holde gang i festen og stemningen
i vejret.

Vi ved ikke, om det var det korte
varsel, vi havde til at annoncere
byfesten, der gjorde det. Men vi
synes, vi manglede en del opbak-
ning i form af fremmøde af resten
af byens borgere til de arrange-
menter, der var til byfesten. Er det
fordi, interessen for en byfest ikke
er til stede?

Husk det er en BYFEST ikke kun et
arrangement for Idrætsforeningens
medlemmer,
selv om byfe-
sten er arrange-
ret af Ø.
Brønderslev
Idrætsforening.

Vi vil meget
gerne have til-
bagemeldinger
fra byens bor-
gere med for-
slag om, hvad
de synes, vi skal

arrangere for at trække hele Øster
Brønderslev og omegn op på plad-
sen alle dagene, hvor byfesten
løber af staben.

Desværre kan vi ikke kun arrangere
ting, som er gratis at deltage i, da
alt, hvad vi arrangerer, koster
penge og pengene skal ind igen på
en eller anden måde.

Vi forsøger at lave arrangementer
med rimelige priser, som alle burde
kunne deltage i. Derfor kan det
også undre os, at ikke flere af
byens borgere støtter op omkring
Byfesten.

Husk Idrætsforeningen er et meget
vigtigt samlingspunkt for Ø.
Brønderslev, og den skal gerne
være til glæde for både unge og
ældre.

Vi vil meget gerne have både ris og
ros fra jer. Det er den eneste måde
vi kan lære og på den måde tilpas-
se næste års byfest.

I det store hele er vi tilfredse med
byfestens forløb, både planlæg-
ning, opstilling og oprydning.
Så det, der kan fuldende arrange-
mentet, er opbakning fra jer i
dagene, hvor byfesten løber af sta-
ben.

Økønominen omkring byfesten er
endnu ikke helt gjort op endnu,
men vi forventer ikke så stort
et overskud som sidste år, hvilket I
kan regne ud ud fra ovennævnte.

Næste år vil byfesten i Ø.
Brønderslev igen komme til at
ligge i Pinsen, så sæt allerede nu
kryds i jeres kalender. Vi glæder os
til at se jer!

Arrangementsudvalget
Ø. Brønderslev Idrætsforening

Byfesten 2009 i Øster Brønderslev
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Badminton 
2009/2010

Afdelingen er i den situation, at
man har rigtige mange børn som
spiller badminton, men p.t. har
afdelingen intet udvalg.
Vi sluttede sidste sæson af med at
holde et forældremøde, men her
fik vi ikke nogen til at melde sig til
at være med. Vi vil, inden den nye
sæson starter, indkalde til et nyt
forældremøde for at få et udvalg
nedsat.
Et badmintonudvalg skal være med
til at arrangere bl.a. juleturnering
og klubmesterskabet, samt andre
mindre opgaver. Der er et sports-
ligt udvalg i klubben som tager sig
af træneraftaler mv. Man vil i
udvalget få al den hjælp og støtte,
man har brug for.
Vi vil hermed opfordre jer forældre
til badmintonbørn i klubben til at
melde sig, så vi kan holde badmin-
tonafdelingen i gang.

Med venlig hilsen
Britta H. Pinstrup 

og Gitte Christiansen

Fodbold
Da en ny sæson starter nu i fod-
bold, mangler vi vanen tro trænere
til flere hold.
Vi har tidligere været nødsaget til
at benytte de ældre spillere til at
hjælpe de yngste. Men som kaba-
len ser ud i øjeblikket, er det
yderst kritisk på især drenge siden,
primært for U-13, U-7 og U-6.
I øjeblikket vil kampene for de
nævnte hold blive aflyst, hvis ikke
forældre eller andre interesserede
kommer dem til undsætning. Vi
kan blive nødsaget til at affinde os
med en midlertidig løsning (til
nytår) og er åben for dette, men
håber inderligt på en fast tovholder
til næste sommer. Alle henvendel-
ser vil have interesse, så hvis man
er interesseret skal man kontakte:
Søren Lauritsen - mail: slap@os.dk
eller på Tlf.: 51 70 86 87

Seniorafdelingen måtte ligeledes
bruge meget energi på at finde
træner til klubbens serie 5, da
"klubbens mand" Mogens
Thomsen ikke ønskede at fortsætte.
Det er lykkedes dog med meget
besvær at finde hele 2 trænere, og

det blev af eget avl.
Vi valgte Jacob Kristensen (25) og
Martin Eriksen (21 år) som kom-
mer fra Jerslev som folkene bag et
nyt fodbold eventyr i Ø.B. Martin
arbejder som landbrugsmedhjæl-
per, og Jacob er uddannet i murer-
branchen og begge vil være garan-
ter for et godt fundament til den
kommende sæson. De er kendt for
i den civile dagligdag at yde en
100 % indsats, og det håber vi alle
på vil smitte af på resten af holdet.
Byens hold snublede i den sidste
kamp i foråret til en oprykning til
serie 4, og med spillernes indstil-
ling virker det til, at det ikke sker
igen.
Som et nyt tilbud fra JBU, er der
mulighed for at spille 7-mands fod-
bold for seniorer/ynglinge fra 16
år og op. Dette tilbud har ØBI
taget i mod med kyshånd, da vi nu
også kan tilbyde fodbold for de
"tynde" årgange. Der er meldt et
hold til turneringen, som skal spille
deres kampe i hverdagene.
Træningstidspunkterne finder man
på www.oebi.dk.

ØBI Fodbold

Øster Brønderslev Idrætsforening  
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Familiegymnastik
Igen i år kan du melde dit barn og din familie til familiegymnastik i ØBI. Her har familien det sjovt og får rørt sig
sammen. Hver lørdag kl. 9.30-10.30 mødes vi i Østsidehallen.
Aldersgruppen er børn i alderen 1-6 år samt forældre, minimum én voksen pr. familie. 
Programmet for en times familiegymnastik:
Samlet opstart - Fælles leg - Aktiviteter delt op efter ”store” og ”små”. - Fælles afslutning, hvor vi i år bl.a. vil
benytte massage.
Vi er alle uddannet inden for DGI og har flere års erfaring med børnegymnastik. 
Pris 250 kr. pr. deltagende barn, dog max. 500 kr. pr. familie.
Mød op lørdag 19. september og se, om det er noget for jeres familie. Sæsonen slutter d. 13. marts.
Mange gymnastiske hilsner
Har I spørgsmål, kan I kontakte en af os eller gå på oebi.dk.

Annitta Baun (9881 1711) - Christina Krogh (2423 1913) - Maria Christiansen. (9829 6670)

Multibane
Til kort orientering kan jeg glædeligt meddele, at en drøm om at realisere et multibane projekt til byens unge som
ældre, er tæt på at være en realitet. 
Med støtte fra Lokale- og anlægsfonden, Brønderslev kommune, Østside Hallen, Spar nord fonden samt Øster
Brønderslev sparekasse, er det lykkedes mig at samle i alt 209.000 kr. ind til banen. På trods af der mangler lidt
penge, har Øbi besluttet at gå i gang med etableringen alligevel, for derefter at håbe på yderligere sponsorer. 
Det er planen at firmaet Tress a/s begynder at bygge banen op i sidste halvdel af August. På denne måde bliver
der snart mulighed for talrige timers boldspil af alle slags.
Beliggenheden bliver på den ene af de eksisterende tennisbaner ved Øbi´s klubhus, og jeg glæder mig meget til at
se det færdige resultat. 

Simon Reedtz
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Teltgudstjeneste i Hallund

I anledning af sommerfesten i Hallund
holdt vi også i år gudstjeneste i festtel-
tet, og selvom vi ”tyvstartede” festen
med gudstjenesten allerede søndag 2.
august, var der mødt rigtig mange op i
teltet. 

Menighedsrådet bød på kaffe og rund-
stykker inden gudstjenesten, så der var
lagt op til hygge og højt humør, og den
gode stemning blev bestemt ikke min-
dre af, at vi var så mange! 

Teltet dannede en rigtig fin ramme om
gudstjenesten, og lydforholdene var for-
bløffende gode. Det fik vi stor glæde af,
da vores gode, faste ”musikhold”, orga-
nist Inger Malgaard og kirkesanger Poul
Kristiansen, fik selskab af en ”gæstestjer-
ne”, nemlig Viggo Frank på fløjte. 

Efter gudstjenesten var vi mange, der
benyttede lejligheden til at få en ekstra
kaffetår til at snakke af på.

Foredrag ved Bjarne Nielsen
Brovst på Hallund Kro 
tirsdag 20. oktober kl. 19

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 
Tirsdag 20. oktober kl. 19.00 holder Bjarne Nielsen Brovst foredrag
på Hallund Kro.

Bjarne Nielsen Brovst er en klassisk højskolemand, og han har en
stor læserskare til sit omfangsrige, folkelige forfatterskab, som spæn-
der lige fra romaner og fortællinger til biografier og digte. 
Derudover er han en meget afholdt foredragsholder.

Om det foredrag, vi skal høre i Hallund, skriver Bjarne Nielsen Brovst: 
”Jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst".
At den jyske humor går via Brovst skal tages ganske bogstaveligt. Med udgangspunkt i 1950’ernes Brovst fortæl-
ler Bjarne Nielsen Brovst om originaler og sære skikkelser.

Se opslag for praktiske oplysninger og tilmelding.
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KKiirrkkeennyytt

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.

Vigtige datoer september - december

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.
16. september kl. 12.30: Minikonfirmand-undervisningen begynder.
27. september kl. 11.00: Høstgudstjeneste i Hallund med efterfølgende frokost.
29. september kl. 19.00: Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke, herefter kaffe i konfirmandstuen.
20. oktober kl. 19.00: Bjarne Nielsen Brovst holder foredrag på Hallund Kro.
12. november kl. 19.00: Øster Brønderslev Menighedsråd holder møde.
15. november kl. 11.00: Afslutning for minikonfirmander.
19. november kl. 19.00: Hallund Menighedsråd holder møde.
29. november kl. 14.00: Gudstjeneste i Hallund Kirke og bagefter juletræstænding og gløgg og banko.

N.B.: Menighedsrådsmøderne er offentlige. Interesserede kan henvende sig til en af menighedsrådsformændene
eller til sognepræsten for nærmere oplysninger. (Se kirkelige adresser).

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter
Torsdag 10. sep. kl. 10.15
Torsdag 8. okt. kl. 10.15
Torsdag 12. nov. kl. 10.15
Torsdag 10. dec. kl. 10.15
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Ø. BRØNDERSLEV KIRKE HALLUND KIRKE

G
u
d
s
t
je

n
e
s
t
e
r

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

13/9: 14. s.e.trin.
20/9: 15. s.e.trin
27/9: 16. s.e.trin

29/9: Tirsdag

Oktober
4/10: 17. s.e.trin.
11/10: 18. s.e.trin.
18/10: 19. s.e.trin.
25/10: 20. s.e.trin.

November
1/11: Alle helgens dag
8/11: 22. s.e.trin.
15/11: 23. s.e.trin.

22/11: Sidste s. i kirkeåret
29/11: 1. s. i advent

December
6/12: 2. s. i advent

11.00
19.00, Konfirmandindskriv-
ningsgudstjeneste 
9.30
11.00
Ingen

19.00 Høstgudstjeneste.
Herefter kaffe i konfirmands-
tuen.

9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen
11.00
9.30

11.00
Ingen
11.00 Afslutning for minikon-
firmander
Ingen
11.00

9.30

9.30
Ingen

11.00
Ingen
11.00 Høstgudstjeneste.
Herefter frokost. Se opslag.
Ingen

Ingen
11.00
9.30
11.00

9.30
11.00 (Ole Skov Thomsen)
Ingen

9.30
14.00

11.00

Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012



22
Kirkenyt

Kirkekoret
Kirkekoret begynder igen 6. september kl. 19 i præstegården. Alle vel-
komne. Hvis der er spørgsmål, kan jeg at træffe på mobil 6062321.
Inger Malgaard

Høstgudstjeneste 
i Hallund Kirke
Søndag 27. september er der høstgudstjeneste i Hallund Kirke. Efter guds-
tjenesten byder menighedsrådet på frokost. Alle er naturligvis velkomne,
og det er gratis at deltage. De nærmere detaljer for arrangementet vil
blive bragt i Oplandsavisen.

Høstgudstjeneste 
i Øster Brønderslev Kirke
Tirsdag 29. september klokken 19.00 er der høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe i
konfirmandstuen. Alle er naturligvis velkomne.

Afslutning for minikonfirmander
Søndag 15. november er der afslutning for efterårets minikonfirmander. Vi
begynder med gudstjeneste kl. 11.00 i Øster Brønderslev Kirke, hvor alle
naturligvis er velkomne. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet
minikonfirmanderne og deres forældre til frokost i forsamlingshuset.

1. søndag i advent
Søndag 29. november er det første søndag i advent, og dermed er det
blevet tid til juletræstænding og adventshygge i Hallund. Vi begynder
med gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 14.00. Bagefter går vi ned og tænder
byens juletræ, og til sidst er der gløgg, æbleskiver og bankospil. Alle er
naturligvis velkomne.

Juleafslutning for dagpleje og 
børnehaver
Traditionen tro vil dagpleje og børnehaver blive indbudt til juleafslutning i
december måned. 
Nærmere information og invitationer følger senere.

Konfirmand-indskrivningsgudstjeneste og orienterings-
møde om forberedelse og konfirmation 2010

Onsdag 9. september 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 tilmel-
dingsblanket 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 17. september.

Selve konfirmationerne afholdes i 2010 søndag d. 25. april i Øster Brønderslev Kirke og søndag d. 2. maj i
Hallund Kirke.

Mini-
konfirmander
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 konfir-
mationsforberedelse i 7. klasse
fortsætter som hidtil, og det er
stadig den, der slutter med kon-
firmation.
Vi begynder onsdag d. 16. sep.
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.  

Rune Nørager Christensen



Arbejdet med Samlingshuset går
nu videre efter en lille sommerpau-
se, så nu er vi klar til at gå i gang
igen.

På borgermødet 17. juni (se bille-
derne nederst) blev projektet, som
det ser ud nu, fremlagt. Det dreje-
de sig både om selve husets indret-
ning og de økonomiske aspekter. 

Der blev også talt om selve organi-
seringen af projektet og samarbej-
det med kommunen omkring tilla-
delser, parkeringsforhold m.m.
Nogle dele af projektet skal købes,
andre dele kan vi selv klare med fri-
villig indsats.

Der kom mange gode indlæg og
spørgsmål til projektet, som kan
tages med i det videre arbejde.
Nogle spørgsmål kunne ikke besva-
res helt nøjagtigt på nuværende
tidspunkt, men forhåbentlig sene-
re.

Der var bred opbakning og flere
direkte tilkendegivelser om støtte
af den ene eller den anden slags.

De foreløbige tegninger er nu
udstillet i Sparekassen, men projek-
tet er hele tiden i bevægelse, så
det varer nok noget endnu, inden
den sidste streg er slået.

Der arbejdes hele tiden på at gøre
projektet så godt som muligt, så
alle vi borgere, der i fremtiden skal
benytte huset, får mest muligt ud
af både penge og kvadratmeter.

I august / september holdes der
fællesmøde med de 4 foreningers
formænd og bestyrelser, hvor der
skal gøres status, og det videre for-
løb planlægges.

Det er jo noget af et projekt, vi er
gået i gang med her i byen, og det
skulle meget gerne munde ud i et
rigtig godt samlingssted for alle i
Ø. Brønderslev og omegn.

Det giver sig selv, at der allerede er
lagt mange frivillige timer i projek-
tet. Det er et spændende, fremtids-
rettet projekt at være med i, også
selv om det koster tid.

Vi håber, ja, det er helt nødven-
digt, at rigtig mange af jer giver en
hånd med hen ad vejen.
Vi har jo folk her i byen, der kan
lidt af hvert, og der er brug for det
hele. Både til at bygge, rydde op,
bage kager, lave mad osv.

På den måde bliver det både arbej-
de, hygge og fællesskab og ”vores
hus”, som vi med god samvittig-
hed både kan benytte og være
med til at passe på.

Der er ingen, der skal føle sig
overbelastet, så opgaverne skal
deles op og afgrænses, så det er til
at overskue.

Med positiv indstilling, konstruktiv
kritik, godt samarbejde, godt
humør og ikke mindst faglig eks-
pertise så når vi målet.

Birgit Søndergaard 
formand for Borgerforeningen 

også på vegne af
Pia Christensen

formand for ØB Menighedsråd

Gitte Christiansen
formand for ØBI

Anders Bentsen
formand for Østsidehallen

Samlingshuset   
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Vinanmeldelse  
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Fakta og priser

Palazzio di Signori
Årgang: 2007
Land: Italien
Distrikt: Valpollicella DOC
Metode: Ripasso
Druer: Corvina, rondinella, 

molinara og negrara 
Pris: 50 kr.

Tittarelli
Årgang: 2005
Land: Argentina
Distrikt: Mendoza 
Drue: Malbec
Pris: 60 kr. / 2 stk for 100 kr.

Agua de Piedra
Årgang: 2008
Land: Argentina
Distrikt: Mendoza 
Drue: Malbec
Pris: 40 kr. 

3 stk for 99 kr. i uge 35

Priserne gælder i SPAR Øster Brønderslev, 
der har ladet redaktionen smage og vurdere.

Denne gang har redaktionen været
på en usædvanlig stor og vigtig
opgave. 

Vi har mange gange smagt og her
i Lokalbladet anmeldt vine leveret
af Jan Jæger i SPAR Øster
Brønderslev, og har hver gang
taget opgaven alvorligt, men
denne gang har der hvilet et sær-
ligt ansvar på vore skuldre:

Det var op til os at vurdere, 
hvilke vine, der skulle serveres 
ved Bålhøjfestivalen!

Vi har smagt og smagt igen - med
mad og uden mad - men dog
uden den mad, der ville blive 
serveret til festivalen og er på bag-
grund af teksten til højre nået frem
til følgende vurdering:

Vi har foreslået Tittarelli og
Palazzio di Signori som årets 
festivalvine.

Fælles for de første 2 vine - Agua de Piedra og Tittarelli - er, at de begge er
fra Mendoza-distriktet i Argentina, og at de er lavet på druen malbec.
Det giver vinene et fælles præg og samtidig en oplagt mulighed for at
sammenligne dem.   

Agua de Piedra
Det er en ret ung vin, der ikke er helt moden, men er lidt rå og kantet i
smagen. Duften er lidt svag fra flasken, men den udvikler sig godt i glasset.
Det samme gælder smagen, der folder sig ud efter nogen luft, og er rigtig
god. Den vil være meget velegnet til feks. grillmad, og vinen er rigeligt 
prisen værd. Et godt køb!

Tittarelli
I kraft af druen har vinen samme grundsmag som den forrige, men vinen
er moden og helt drikkeklar til grillmad og andre kraftigere retter eller bare
til nydelse alene. Farven er også skiftet fra det rødlilla til det mere modne
rødbrune. Den har en blød og meget behagelig smag, og på dette tids-
punkt er vinen bedre end den forrige. Også et rigtig godt køb. 

Palazzio di Signori
Det er en klassisk italiensk ripasso mht. både smag og karakter. Det er en
fyldig og rund drikkeklar vin med en anelse passende bitter kant. Det er
ikke en præmievindende ripasso. Mange vinelskere/kendere er faldet for
ripasso-vinene og med rette. Vi har smagt bedre vine af ripassotypen, men
så har de også været en hel del dyrere. Denne udgave er absolut et godt
køb og klar til at blive nydt alene eller med mad, ligesomTittarelli var det.



Lørdag 1. august var det igen tid
for den traditionelle fugleskydning
i Foreningen til Jægerkulturens
Fremme.
Vi mødtes på Hebbelstrupvej hos
Carsten Jensen, sidste års fuglekon-
ge. Han bød på et par forfrisknin-
ger. Kl. 11 kunne vi høre en svag
brummen i det fjerne. Det viste sig
at være en gammel amerikansk
militærlastbil fra 1942. Den kunne
vi alle sidde på ladet af, mens den
af små markveje fragtede os sikkert
ned til Lars Pindstrup i Hollensted,
hvor selve skydningen foregik.
Efter orientering om regler og sik-
kerhed og for en sikkerheds skyld
indtagelse af Hardys malurtsnaps
kunne skydningen gå i gang. Leif
Simonsen ledede Fugleskydningen
mens Bjarne Christensen tog sig af
præmieskydningen.

Kl.17 ankom koner og børn, og
serieskydningen for damer blev
afviklet. Derefter var det tid til spis-
ning. Der blev serveret dyrlæge-
kontrolleret svinekam grillet på
Weber, samt kartofler og salat fra
Hallund Kro. Vi havde en rigtig
god dag med rigtig godt sommer-
vejr.

Bjarne Bang Sørensen

Fugleskydning i Hollensted  
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Resultater 
Præmieskydning damer:
1. Mette Sloth 20
2. Lone Simonsen 17
3. Pia Kristiansen 13

Præmieskydning herre
1. Frode Kristiansen 54
2. Carsten Jensen 50
3. Per Christiansen 49

Fugleskydning
Carsten Jensen modtog diplom for kronen 
skudt ned af Jens Chr. Nielsen.
Claus Johansen modtog diplom for h. klo 
skudt ned af Bjarne Christensen.
Bjarne Sørensenmodtog diplom for v. klo skudt ned af Carsten Jensen.
Jens Petersen modtog diplom for halsen skudt ned af Bjarne Sørensen.
Jacob Thomsen modtog diplom for halen skudt ned af Henning Nielsen
Frode Kristiansen modtog diplom for h. vinge 
skudt ned af Jens Chr. Nielsen.
Bjarne Christensen modtog diplom for v. vinge 
skudt ned af Frode Kristiansen.
Claus Johansen modtog diplom for brystplade 
skudt ned af Claus Johansen.

Disse resultater betyder, at Claus Johansen er ny Skyttekonge, 
Bjarne Christensen er ny Kronprins, og ny Fuglekonge er 
Flemming Viggo Christensen. 

Sommerfest i Hallund
Billeder fra Sommerfesten i Hallund 6.-8. august
Se artiklen og flere billeder side 12-13



Det hele startede i begyndelsen af
2005, da hun kom på et dyrefor-
um for forskellige, blandede gnave-
re, fordi hun på det tidspunkt
havde tamrotter. Der blev ofte vist
billeder af marsvin frem, men de
sagde hende ikke noget særligt.
Hendes veninde bestemte sig imid-
lertid for, at hun ville have marsvin
og skulle besøge en opdrætter, så
Annbritt tænkte, at hun da kunne
tage med ud og se, hvordan sådan
et opdræt fungerede.
Det var et utroligt spændende
besøg, mest af alt, da opdrætteren
placerede en 3 dage gammel mar-
svineunge af racen texel i hendes
hænder. Lille, blød og ulden sad
den og kiggede på Annbritt, og
det åbnede hendes øjne for en helt
ny verden, og da den lille, ved nav-
net Arto, blev 4 uger gammel, flyt-
tede han ind hos hende som den
første af mange, der senere skulle
komme til.
Som basis har marsvin ikke godt af
at gå alene, og da hun kun skulle
have dem som kæledyr, måtte hun
finde en ven til Arto. Det blev en
yngre bror fra samme opdrætter,
og mens hun ventede på, at den
skulle blive gammel nok til at flyt-
te, havde hun lånt et andet mar-
svin af en veninde som selskab til
Arto.
Den nye interesse for marsvin fik
hende til at melde sig ind i Dansk
Marsvineklub, hvor hun kom til at
snakke med andre marsvinefolk og
blev overtalt til at tage med til en
udstilling, der snart skulle være i
Try. Arto var imidlertid ikke gam-
mel nok, dyrene skal være mini-
mum 3 mdr. for at kunne udstilles.
I stedet tilmeldte hun lånemarsvi-
net i kæledyr deroppe.
Udstillingen gik ikke særlig godt for
Annbritt, men det var alligevel en
fantastisk oplevelse at være der.
Hun fik kikket på racedyrsbedøm-
melserne, specielt af de langhårede

racer, og så der en
texel blive udstillet i
fuld pels.  Det var et
utroligt syn, og en
texel var jo lige
netop, hvad hun
havde siddende der-
hjemme, så beslutnin-
gen om at blive
udstiller blev taget på
stedet.
For at udstille de
langhårede racer er
man oftest nødt til at
holde dem for sig selv
i den tid, de udstilles,
for ikke at ødelægge
pelsen. For at kunne
udstille Arto måtte
hun derfor holde ham
alene og finde et
andet marsvin som
selskab for den yngre
bror.
Når man udstiller de
langhårede, skal man
ikke andet end rede
deres pels med en
kam de første 3
måneder, mens der
efter 3 måneder skal noget mere
arbejde til for at beskytte pelsen.
Den første tid drejer det sig kun
om den bagerste pels, det der kal-
des slæbet. Man wrapper det op i
noget, der ligner en ble, for at
dyret ikke skal træde i det og tisse
på det. Når det bliver ca. 5 måne-
der, gør man det samme med pel-
sen i siderne. I modsætning til
mange andre, der udstiller langhå-
rede, så vasker hun aldrig sine dyr i
deres udstillingsperiode, medmin-
dre der sker tisseuheld med deres
pels, men de fleste langhårsop-
drættere foretrækker at vaske og
gør det så tidligst 3 uger før en
udstilling og senest 10 dage før. 

Annbritt har dog oplevet, at vasker
man dem ikke, så får pelsen en helt

anden og meget kraftigere struk-
tur, end hvis de bliver vasket, og
det giver generelt flere point i
bedømmelsen. Det er dog anderle-
des med de glathårede langhårede
racer, de skal vaskes.

Efter den første udstilling gik der
ikke ret lang tid, før hun var bidt af
det hele. Hun føjede lidt efter lidt
flere dyr til, hvad der skulle blive
Cavy Cats Opdræt. Desuden havde
hun en veninde, der ville stoppe
med at opdrætte langhårede, og
Annbritt overtog de 3 sidste af
hendes dyr, der så skulle blive star-
ten på hendes opdræt og give
hende sine første kuld, merinohan-
nen Picasso og coronethunnerne
Zarah og Lynn. 

Cavy Cats flytter til Øster Brønderslev  
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Hvad i alverden er Cavy Cats, er der nok mange, der tænker

Bag navnet gemmer sig en person fra Øster Brønderslev, nemlig Annbritt Jørgensen på 27 år. Hun er født og opvokset i
byen og har boet der størstedelen af sit liv. De fleste kender nok hendes forældre, Olav og Inga-Lill, som hun er flyttet 
tilbage til efter 7 år i Aalborg - og med sig har hun taget Cavy Cats Opdræt. Et opdræt af marsvin, som er flyttet ind i
garagen hos hendes forældre. En hobby, som har stor betydning for hende.



Som det kan ses af ovenstående,
findes der flere arter af marsvin, og
nogle af dem får endda krøller. Det
første kuld, hun havde i vente, var
fra en parring mellem Picasso og
Zarah. Hun så de 3 unger kort
efter, de var blevet født, mens de
stadig var  fugtige og opdagede,
at pelsen så lidt krøllet ud. Da
dyrene var blevet tørre, var pelsen
stadig krøllet. Annbritt havde ved
den parring forventet glathårede
unger, men havde fået sine første
tre merinoer.

Forinden havde hun registreret sit
opdræt i Dansk Marsvineklub, så
hun kunne få lavet stamtavler med
opdrætternavn på, og disse blev de
første af en lang række. De fik alle
navne med betydningen af de før-
stefødte. Cavy Cats Ken’Ichi
(Ken’Ichi = Den førstefødte søn) er
stadig den dag i dag i hendes
opdræt, dog som kastrat.

Udstillinger
Siden hun startede sit opdræt og
begyndte at udstille, er hun kun
gået glip af 2 udstillinger i alt. Der
bliver afholdt ca. 10 udstillinger
om året samt nogle mindre udstil-
linger for specialklubberne. Nogle
udstillinger er små 1-dages udstil-
linger uden bure, hvor man selv
skal have kasser af en vis størrelse
med til dyrene. Andre udstillinger
er store med op til 600 tilmeldte
dyr, og de strækker sig nogle
gange over 2 dage. 
Forventningerne til at få certifikater
på sine dyr var store, for 3 certifika-
ter ville udløse en championtitel.
Efter udstillinger først og fremmest
i Danmark, senere også i Norge,
har Annbritt haft dyr, der er blevet
champion i begge lande flere
gange. Grunden til, at hun udstiller
netop i Norge skyldes hovedsage-
lig, at hun der har en avlspartner.
Nordmændene har virkelig fået
øjnene op for hendes opdræt,
mens hendes dyr stadigvæk er for-
holdsvis ukendte i Danmark, fordi
der er flere andre opdrættere af
racerne, der har opdrættet i meget
længere tid.
Hendes marsvin Paladin, der er en
texel, har imidlertid føjet en dan-

marksmestertitel til sit navn som
den første af sin race nogensinde
(og den eneste endnu), noget
ingen af den races opdrættere
havde regnet med ville ske før om
mange år. Hans allersidste udstil-
ling, inden han kom i avl, var en
juleudstilling i Norge, og her blev
han udnævnt til årets texel i Norge
2007. Han blev yderligere årets
texel i Danmark, samt årets mar-
svin nr. 4 på den samlede liste over
alle racer i Danmark. Efter den suc-
ces er der mange, der har fået
øjnene op for Annbritts opdræt i
Danmark også, men desværre bli-
ver opdrætterne af texel og merino
færre og færre som tiden går. 

Heldigvis er texel- og merinoracer-
ne ikke kun udstillingsdyr, de egner
sig også fortrinligt som kæledyr til
både børn og ældre,
specielt hvis man har,
hvad man populært
kalder, ”barbie-
genet” og gerne vil
sidde og nulre og
rede pels på marsvi-
net, og de fleste af
dem har et rigtig
godt temperament
med stor tålmodig-
hed, og Annbritt har
oplevet, at selv min-
dre børn kan håndte-
re dem.

Hvis der er interesse for at se dyre-
ne, kan man kigge indenfor på
Annbritts hjemmeside www.cavy-
cats.dk
Mange dyr er efterhånden kommet
igennem hendes opdræt, nogle
har været der i mange år og skal
ikke videre, andre er der i en korte-
re eller længere periode og bliver
så solgt videre. Har man lyst til at
se nærmere på dyrene, er man
meget velkommen til at kontakte
hende og komme forbi og kigge
på dem.

Kirsten Agesen
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Succesen fra sidste år i folkerace
skulle forsøges gentaget igen i år
på Ørnedalsbanen weekenden i
uge 30. 
Jeg havde tilmeldt mig i Ladies
Cup i folkerace torsdag aften.
Aftenen startede lidt regnfuld, så
banen var det rene mudder at køre
i, hvilket gjorde farten ikke blev så
høj. Det blev til en 3. plads i første
heat og en 1. plads i andet heat.
Den stilling bragte mig direkte i
finalen lørdag eftermiddag. Jeg var
klart nok noget høj i hatten over
min placering. Ud af 18 kører var
vi 2 der var debutanter. Alle de
andre medkører kører enten fol-
kerace eller rallycross i forvejen, så
det var lidt sejt at nå så langt også
min alder taget i betragtning. De
fleste kørere var mellem 18 og 25
år. I finalen blev jeg nr. 5 ud af 6
kører. Desværre blev jeg efter løbet
erklæret udelukket af heatet. Jeg
var lidt uheldig at ramme en med-
kører, der dog først havde påkørt

min bil.
Derved kom-
mer hun ind i
min kørebane
og jeg kan
ikke undgå at
påkøre hende.
Men da
påkørslen er
så kraftigt, at
hendes bil
vender snu-
den i modsat
køreretning,
er det mig der
får straffen.
Men sjovt var det at opleve det
kick det er at holde ved startlinjen,
med speederen i bund og afvente
startsignalet. Da bilen efter finalen
ikke blev solgt, er der dømt kamp
til stregen igen til næste år.
Jens deltog også i år. Hans bedste
placering blev til en 3 plads i 1
heat. 2. heat var han ved at have
”solgt” bilen, da han ville lukke en

medkører af for overhaling. Det
endte med han selv blev påkørt og
bilen blev lidt defekt. Bilen blev
dog klar igen til 3 heat og min
finale lørdag. Så det var jo også lidt
sejt at slå sin søn i folkerace med
både bedre placeringer og en fina-
leplads. 

Lis Jørgensen

”Fars Dyt” kørte igen  
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I uge 30 var vi fra start 7 drenge i
Hollensted og omegn, som ville
holde vores egen Tour. Rytterne var
Niels-Jacob Thing, Jesper Voigt,
Tim Kim Jespersgaard, Jonas
Thomsen, Simon Bang, Thomas
Sudergaard og undertegnede.
Vi mødtes mandag formiddag til
orientering, og den første etape
var på ca.6 km: Fra T-
krydset(Bjergbakvej i Hollensted)
og til broen på Ørumvej (mod
Ørum) og tilbage igen. Tim styrte-
de desværre, forstuvede sin arm og
var godt forslået (havde heldigvis
cykelhjelm på). Undertegnede
vandt 1. etape.
Tirsdag til 2. etape måtte 3 ryttere
desværre melde fra. Dagens etape
var en enkeltstart på 4 km til
byskiltet i Hvilshøj fra byskiltet i
Hollensted. Undertegnede vandt.
Vi var stadig kun 4 ryttere til ons-
dags 3. etape på 11 km fra T-kryd-
set Bjergbakvej til Ørum og tilbage
til Hollensted. Vinderen blev Niels
Jacob.
Torsdag gik 4. etape ud til Niels
Jacob og retur, ca. 7 km. Vinderen

blev Niels Jacob.
Fredag gik til Hvilshøj, Hebbelstrup-
vej ud til Hallundvej og tilbage
igen, 12 km. Vinderen blev Niels
Jacob.
Lørdag var der hviledag.
Søndag var sidste etape en enkel-
start på ca. 3 km. til T-krydset
Ørumvej/Hollenstedvej og tilbage.
Vinderen blev undertegnede.

1 pladsen blev delt af 2 ryttere
Niels Jacob og undertegnede:

Michael Hansen Pinstrup
Hollensted

Tour de Hollensted 2009

Drengene på billedet er fra venstre:
Niels-Jacob Thing, Michael H. Pinstrup,
Jesper Voigt og Thomas Sudergaard.



Vi har alle vore planlagte ruter frem
mod vore drømme. Men det er op
til os selv, om vi vil købe billetten
og forsøge at følge ruten frem
mod vores ønskede mål eller bare
bliver siddende og dagdrømmer.
Jeg ved, at jeg aldrig ville opnå
succes, hvis ikke jeg gjorde en ind-
sats selv, og det er derfor, jeg greb
muligheden for denne rejse. Jeg
ved nemlig, at mit liv med sikker-
hed vil ændre sig, og på en eller
anden måde kunne jeg også ændre
livet for dem, jeg har kær.

Jeg ankom til Danmark den 3.
februar 2009 - nærmere betegnet
til Danserhøj 39 i Øster
Brønderslev. Jeg var fascineret af
og endog overrasket over vejret,
da det var vinter på det tidspunkt,
Især da vi ikke oplever sne på
Filippinerne. Jeg opfatter Danmark
som et hjem. Jeg føler, at jeg tilhø-
rer et samfund, hvor jeg er velkom-
men, omgivet af naboer, som har
respekt for min race, og omgivet af
mennesker, som behandler mig
som et medlem af deres familie, og
som har forståelse for mine afsavn,
som respekterer mine traditioner
og min tro, og som altid er der,
når jeg har haft det hårdt med at
vænne mig til at være her i
Danmark.

Jeg arbejder som aupair her i Øster
Brønderslev hos familien Pilgaard.
Jeg underskrev en 1-års kontrakt,
men familien forlængede med
glæde mit ophold hos dem med 6
måneder. De har 3 dejlige børn,
nemlig Frederik på 4 år og tvillin-
gerne Kristian og Katrine, der er 1
år og 5 måneder. Jeg arbejder hos
familien 5 timer om dagen, 6 dage
om ugen. Mit arbejde består af
lette husholdningsopgaver som
rengøring, strygning, tømning af
opvaskemaskine, babysitning (ikke
hele tiden) og sommetider afleve-
ring og afhentning af børnene i
deres dagpleje. Lige nu lærer jeg
også dansk på Hjallerup Sprog-
skole. I er måske overraskede over,
at jeg er indskrevet der. Det skyl-
des, at Helle og Carsten mente, det
ville være godt for mig at møde en
af samme race – også en

”Filippina” der er
aupair, og først og
fremmest ved jeg, at
de kan se mit behov
for at være sammen
med venner. Jeg er
kort sagt velsignet
med en familie, som
har forståelse for mine
følelser, bekymrer sig
om mine behov og
mit tilhørsforhold til
et samfund. Jeg har
aldrig haft hjemve sammen med
denne familie og sætter pris på de
gode øjeblikke og oplevelser sam-
men med dem. Bedst af alt bliver
min kultur og mine rettigheder
som aupair højt respekteret af
dem.

Jeg har vænnet mig gradvist til
dansk kultur – bl.a. til at spise for-
skellige danske retter og delikates-
ser, og samtidig til det hurtigt skif-
tende vejr. Det er almindeligt for
en ”filippino” at spise ris 3 gange
om dagen. Alting skal spises med
ris – til både morgenmad, frokost
og aftensmad. Det var svært at
vænne sig til, at det er en del af
danskernes kultur at spise rugbrød.
Da jeg kom til Danmark, måtte jeg
ændre meget på det, ikke fordi
min familie ikke kan lide ris, men
på Filippinerne spiser vi kun brød
som snack, mens jeg her spiser det
til frokost. Det er på en måde sjovt
at se forandringerne hos mig selv,
og jeg er glad for at sige, at jeg er
ved at vænne mig til det. 

Jo længere jeg har været her, desto
bedre kan jeg se, hvor godt
Danmark er organiseret, sådan som
jeg ser det. F.eks. er undervisnin-
gen gratis, og 99 % af befolknin-
gen har arbejde. Min værtsfamilie
fortæller mig også, at de sjældent
oplever strømafbrydelser her. I mit
land oplever vi afbrydelser i strøm-
forsyningen hver uge. Jeg er blevet
forbløffet over systemet i Danmark,
som er et meget fredeligt sted at
leve et harmonisk liv. Jeg er blevet
klar over, hvor meget jeg ønskede
at blive her længere.

Jeg bor med en travl familie. Helle

arbejder som læge, og Carsten
arbejder som ingeniør. De har
gode jobs med en god løn. Hvor
jeg kommer fra, er der overbefolk-
ning. Mange har intet arbejde, og
de fleste kvinder omtales kun som
husmødre og skal servicere børn
og mand. Det er mest sandsynligt,
at kvinderne må blive i huset hele
tiden. I Danmark er det naturligt,
at også kvinder og mødre har
deres egen karriere, så i ca. 50 %
af husholdningerne kan man se, at
både mand og kone arbejder.
Samtidig har det overvældet mig
meget at se, at folk her ikke er
dovne. Jeg kan se, at alle f.eks. pas-
ser deres haver og altid laver noget
i løbet af dagen. Det er det, der
gør dette land til et progressivt
land.

Vejret kan til tider være forbavsen-
de, men det er godt at opleve de 4
årstider, og jeg er så spændt på
den kommende vinter. Det har
været den bedste oplevelse, jeg
nogensinde har haft, at komme til
Danmark. Kulturen, traditionerne
og livsstilen kan man være stolt af.
Jeg takker under alle omstændig-
heder familien Pilgaard for at lade
mig være en del af deres familie,
for det var dem, der åbnede døren
til de store muligheder. De giver
mig muligheden for at være vidne
til den danske kultur. De lader mig
opleve, hvordan tilværelsen er sam-
men med deres familie. Det vil jeg
altid huske og påskønne. Hvis der
var mulighed for at blive i
Danmark, ville jeg med glæde
bygge min egen fremtid i dette
land.

Rosalyn Grace

Livet i Danmark  
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Hallund
Kraftvarmeværk 
Kraftvarmeværket i Hallund har
afholdt ordinær generalforsamling
torsdag, den 18. juni på Hallund
Kro, og 16 forbrugere inklusiv
bestyrelsen deltog. Formand Kaj
Andersen bød velkommen og for-
talte om bestyrelsens aktiviteter i
årets løb. Foruden bestyrelsesmø-
der har der været afholdt et fælles-
møde for alle kommunens kraftvar-
meværker, hvor der blev nedsat et
samarbejdsforum på 5 personer,
og følgende kraftvarmeværker
meldte sig til denne opgave,
Klokkerholm, Hjallerup, Jerslev,
Hallund og Brønderslev, som også
yder sekretærbistand.
På Danske Kraftvarmeværkers
generalforsamling blev de høje var-
mepriser, afgiftspolitikken, det årli-
ge varmetab i ledningsnettet, ener-
giprisernes himmelflugt med
meget mere diskuteret, men ener-
giudvalget, som Kaj Andersen sad
i, kunne ikke finde interesse for et
møde, og derfor blev det aflyst. 
Der er ikke kommet nye forbrugere
i 2008/09, og antallet af andelsha-
vere er uændret med 99 andelsha-
vere og 15 forbrugere i lejligheder.
Inden for kraftvarmeværkets forsy-
ningsområde er der stadig en del
husstande, der med fordel kunne
tilsluttes fjernvarmenettet. 
El- og varmeproduktionen har
været optimal i det forløbne år,
selvom der er solgt lidt mindre
varme og el, hvilket måske kan
skyldes alternativer som varme-
pumpe, brændeovne m.m., så der
spares lidt på varmeregningen. At
produktionsanlægget kører godt
skyldes, at teknik og anlæg styres
og programmeres med stor erfa-
ring og dygtighed af Laurits
Jørgensen, som er værkpasser. 
Der er investeret i en LT-røggasvek-
sler, som blev sat i drift 1. oktober
08 og som svarer meget godt til
beregningerne, der betyder en
besparelse på driftstimer, olie, olie-
skift og service.
Formanden kom også ind på
Nyfors og den manglende over-
skuelighed med henvisning til á
contoindbetaling og afregning,

information og opkrævning, samt
de afsluttende aflæsninger, som
især de ældre borgere har svært
ved at finde ud af. Bestyrelsen
hjælper gerne med dette problem.
Til sidst rettede han en tak til
bestyrelse, revisor, suppleanter og
ikke mindst til forbrugerne for et
godt og positivt samarbejde.
Værkpasser Laurits Jørgensen
havde bedt om lov til at komme
med et indlæg, som drejede sig
om at finde årsagen til et vands-
pild. Han har været hos samtlige
forbrugere, hvilket er et tidskræ-
vende og stort arbejde, for at kon-
trollere utætheder, og han havde
på sin vej rundt informeret om, at
forbrugerne skulle aflæse deres
målere jævnligt, så man ad den vej
kunne finde ud af, hvor fejlen var.
Nogle forbrugere tror, at hvis de
kun åbner en radiator, så sparer de,
men det er en fejl, alle radiatorer
skal lukkes op, så bliver der et sta-
bilt forbrug, og temperaturen skal
så langt ned som muligt. Han kom
også ind på LT-veksleren, der råber
på koldt vand (29 gr. i gennemsnit,
men det kommer undertiden tilba-
ge fra forbrugeren på 44 gr.)
Regnskabet blev grundigt gennem-
gået af revisor Niels E. Østergaard
med forklaringer til posterne.
Elektronikken kører på 15. år, og
rørene varer heller ikke ret meget
længere.
Varmeprisen er blevet sænket 15
øre pr. kilowatt til 80 øre, og sam-
tidig er der et bedre regnskabsre-
sultat.
Ved valget ønskede Jørn Sørensen
og Ove Kristjansen ikke at fortsætte
i bestyrelsen, og de valgte, som
bliver konstitueret ved det første
bestyrelsesmøde, er følgende:
Kaj Andersen (genvalgt) Jørgen
Jensen (nyvalgt), Kim Toft (nyvalgt
og tidligere suppleant), og supple-
anterne blev Torben Christensen
(genvalgt) og Lars Bredo (nyvalgt).
Formanden takkede de afgående
medlemmer for deres store arbejde
i bestyrelsen gennem mange år.
Aftenen sluttede med kaffe og
brød og hyggelig snak.

Hallund

Vandværk 
Hallund Vandværk har afholdt sin
årlige generalforsamling, mandag,
den 25. maj på Hallund Kro, hvor
den samlede bestyrelse samt vand-
værkspasser og 9 brugere mødte
op.
Til at styre forsamlingen valgtes
vandværkets revisor, Morten Bruun
Jacobsen, og han gav ordet til for-
manden. 
Knud Erik Nielsen fortalte kort om
det forløbne år, hvor bestyrelsen
havde mødtes 7 gange.
”Doktorpladsen” får deres forbrug
gratis, og det var løbet op i 10 m3,
Sølvgade nr. 51-65 er ved at få ny
hovedledning, som kan give bru-
gerne problemer til først i juni. 
Der er blevet monteret bøjler over
skyllebrøndene med navn på, så de
er nemmere at se. Vandprøverne
har været i orden, og Brønderslev
Kommune har været på et tilsyn,
der ikke gav nogen bemærkninger. 
Der er i 2008 solgt 35.175 m3, et
fald på 3.700 m3 i forhold til
2007, som der ikke var nogen for-
klaring på, udover at borgerne
måske sparer under finanskrisen.
Formanden takkede vandværkspas-
ser og bestyrelse.
Regnskabet og budgettet blev der
brugt meget tid på, og flere ting
blev belyst og kommenteret, nogle
misforståelser rettet, og der blev
henstillet til mere nøjagtighed i
nogle bilag. Herefter blev regnska-
bet enstemmigt vedtaget.
Derefter var der valg til bestyrelsen,
som gik meget let med genvalg.
Det blev foreslået at vælge 2 revi-
sorer. Efter valget ser bestyrelsen
således ud: Knud Erik Nielsen for-
mand, Jette Bruun kasserer og den
øvrige bestyrelse er Bjarne
Damkjær, Jan Molin og Karl Peter
Andersen. Suppleanter er Lars
Bredo og Jørgen Jensen. Revisorer
er Horst Schlüter og Erik Madsen
og revisorsuppleant er Martin
Nielsen.
Under eventuelt opfordrede Laurits
Jørgensen alle til at tjekke deres
vandmåler hver måned.

Forsyningsselskaber i Hallund  
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Øster Brønderslev Vandværk  
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Vandautomat til
Skolen
I forbindelse med ovenstående bevilgede
vandværkerne i Hallund og Øster Brønderslev
en koldtvandsautomat til Skolen.

Muligheden for altid at kunne få koldt drikke-
vand er blevet godt modtaget og benyttes
flittigt af både elever og lærere.

Fra skolens side vil vi gerne takke for initiati-
vet og er glade for, at børnene nu tilbydes
godt drikkevand, som endog er af bedre kva-
litet end det, der kan købes på flasker.

Ove Dam

Skolebesøg 
4 klasser fra Skolen har i det forløbne år besøgt Vandværket. 
Her fik de en rundvisning og blev fortalt om, hvor det vand kommer
fra, som de med største selvfølgelighed ser komme ud af hanerne 
hver dag.
Der blev også lagt megen vægt på at fortælle om vigtigheden af 
at passe på vores grundvand - ikke mindst for de kommende 
generationer.

På vandværkets generalforsamling
kunne formanden, Alfred Møller, for-
tælle, at der totalt er pumpet 105.330
m3 vand op fra vandværkets boringer.
Hos forbrugerne er der aflæst 103.076
m3. Det vil altså sige, at der har været
et tab på 2.264 m3, hvilket må siges at
være indenfor det acceptable.
I 2008 er der tilsluttet 6 nye forbruge-
re. I alt er der 551 forbrugere.

Det er desværre sådan, at en del stadig
glemmer at aflæse deres målere. Dette
er til stor gene for bestyrelsens med-
lemmer, da de så må rundt for at ringe
på hos folk for at lave en aflæsning.

Der er også stadig en del, som kommer
i restance med betalingen. Bestyrelsen
opforder forbrugere, der af den ene
eller anden årsag får brug for at udsky-
de betalingen, til at henvende sig til
bestyrelsen, således at der kan laves en
ordning, og at man af den grund und-
går at lukke og genåbne for vandet.

Vandværkets vand er som tidligere år
testet til at være af god kvalitet helt
uden pesticider.

Man har i det forløbne år tilkøbt 6000
m2 jord øst for Vandværket for at
beskytte indvindingsområdet. Det er
planen at lave 2 supplerende boringer,
således at vandforsyningen sikres i
fremtiden.

Prisen for vandet er pr. 1. januar 2009
steget med 1 kr. til 3,25 kr.

Årets resultat viser et overskud på
212.000 kr., hvilket er med til at 
modregne underskudet fra 2008, 
som var på 284.000.

Valg til bestyrelsen var alle genvalg.

Formand: Alfred Møller
Kasserer: Kjeld Andersen
Referent: Poul Erik Jensen
Menige medlemmer: Olfert Larsen 
og Hans Peter Hansen
Suppleanter: Søren Kimer og Lars Juul 
Revisor: Ole Jensen 
Revisorsuppleant: Anders Larsen

Vandværkets hjemmeside:

http://www.oeb-vandvaerk.dk/



Knopskydning
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Både lige nu og tidligere har der
været bygget om og til i ØB - en
form for knopskydning, hvor 
husene fornyes med kvister og
knaster, hvoraf mange er 
vellykkede og godt udførte.

Ikke alle er lige heldige set fra 
arkitektonisk eller bygnings-
bevaringsmæsssig synspunkt, 
men bag denne billedside er der
ikke en vurdering af resultaterne -
det klarer folk fint indbyrdes. 

Siden er kun ment som en doku-
mentation og måske oplæg til en
snak inden fremtidige knopprojek-
ter springer ud.



Sommerafslutning  
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3. årgang Øster Brønderslev
Centralskole 20. juni 2000
Igen i år havde forældrerådet arran-
geret sommerafslutning for 3a og
3b hos Dorthe og Lars Juul,
Lindevej.

Som sidste år var det Lars´ garage,
der var nypudset til lejligheden og
dannede rammen for ca. 90 perso-
ner (voksne + børn i alle aldre).
Endnu engang var vejret med os -
dog lidt køligere end sidste år; men
frem for alt TØRT.

Kl. 14 mødtes vi (nogle dog lidt
senere, ingen nævnt ingen glemt) til
medbragt kaffe og tilbehør. Herefter
var banerne kridtet op til en god
gang rundbold samt fodboldturne-
ring for børn og voksne. Ligeledes
blev der cyklet og leget i laden.

Kl. 18.00 kom aftensmaden – patte-
gris m div. tilbehør. Pattegrisen
vakte nogen opmærksomhed, speci-
elt hos nogle af drengene, for var
halen nu hale eller noget ”andet”.
Der var også bagt pølsehorn og piz-
zasnegle.

Efter aftensmaden kom der gang i
flødebollemaskinen. Her skal der
rammes et klovneansigt, hvilket
udløser en flyvende flødebolle som
gevinst. Til sidst blev bålet tændt,
og roen begyndte efter en god og
aktiv dag at indfinde sig blandt
gæsterne.

Fra forældrerådet vil vi gerne takke
alle for et massivt fremmøde (som
altid), samt alle som gjorde arrange-
mentet muligt. Forældrerådet består
af Dorthe Storgaard, Helle S.
Risager, Anja Ørving, Rikke H. Larsen
og Hans H. Hansen.

på forældrerådets vegne 
Hans H. Hansen



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)

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

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

Hallund Jagtforening, 
v/ Henrik Rosenkilde, (9883 5620)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386) 
v/ Kaj Astrup (9826 1708)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen 
(9881 1282)

Østsidehallen, 
Anders Bentsen (9881 1493)

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

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen  
(9883 5366)

Hallund Vandværk, 
Knud Erik Nielsen (9883 5180)

Kraghede Vandværk - øst, 
Lars Melsen, Rolighedsvej 7 
(9826 1876)

Postbutikken Hallund (9883 5005)
Åbent: mandag-fredag kl. 9 - 15

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400)  

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

Ejerlauget Daalen, 
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

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

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)

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

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
v/ Anders Vinter Svendsen (9826
1514)

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

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

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

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

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)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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HALLUND AUTOLAKERING
v/ Anders Chr. Larsen

Lakering af biler, køkkenlåger, døre m.m.

Røgelhedevej 14 - Hallund - 9700 Brønderslev

Maler Per Rasmussen - tlf. 2965 5550

Lokalbladet

Kurt Thomsen
Anlægsgartner

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

Medlem af
Danske Anlægsgartnere

Arbejde udføres af

faglærte anlægsgartnere

Træfældning • Hegn og plankeværk

• Havetegninger
Sten- • flisebelægninger

Beplantning • Græs
Vedligeholdelse • Beskæring

www.agkt.dk
tlf. 9883 5577

Grønnegade 24 - Brønderslev 

Totale EDB-løsninger 

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

C5 økonomisystem 

Web- og mailhotel

EDB - et spørgsmål om tillid! 

www.mitcom.dk
www.mitcombackup.dk 35

Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034 
e-mail: info@sante-info.dk
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. 

W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenør- 

og landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

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

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216, 

9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103) 

Træhuse leveres: 
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

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

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev

(2362 0224) 

98 81 12 24

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen

Birkevej 8, 9700 Brønderslev

FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER

Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

PETER STECHER

Statsaut. ejendomsmægler

Birkevej 4

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!     
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e-mail: dinlokaletoemrer@mail.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

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

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer, 
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

Ejendomsmæglerfirmaet
John Andersen
Røgelhedevej 15
9700 Brønderslev

Telefon: 96464166
E-mail: john@johnA.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

Hallund
Kraftvarmeværk
Blyvej 5, Hallund - Tlf.: 9883 5366

Formand Kaj Andersen
Tlf. 9883 5026 - mobil 29672622

GOLDENHORZE.DK
Røverstuen 71
9700 Brønderslev
www.goldenhorze.dk 

Faste åbningstider:
Mandag , torsdag og fredag fra 12:30 til 17:30
+ efter aftale

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

Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Røgelhedevej 14 . Hallund . 9700 Brønderslev

Tlf. 98 83 52 11 . Fax 98 83 53 85

e-mail: hallundstaldservice@mail.dk

www.hallundstaldservice.dk

Døgnvagt 24 24 53 11



TylstrupMureren aps
Aut. kloakmester
v/ Ib Nielsen
Enighedsvej 39
Kraghede
9382 Tylstrup

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

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

telf. 9883 1010
9881 1288

Konsultation 
efter aftale

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

BRØNDERSLEV 
EL-TEKNIK
Håndværkervej 
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer 
Hvidevaresalg/service

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797 

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

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

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

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

KØBMAND 
FRANK GRAVEN

Sølvgade 76-78, Hallund  
(9883 5005) 

Købmand med tips, lotto, postbutik.

www.koebmandnord.dk

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

Supermarked med tips 
og lottoforhandling

MUSIK TIL FESTEN
Erfaren og uddannet 
musiker/musiklærer 
til din næste fest...
Altid manuel musik 

til festsange!!

www.pouleriksmusik.dk
tlf.: 98811458

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

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

Mad ud af huset

Ahornvej 16

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

www.lillenejst.dk

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

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



Lokalbladet

39



A
k
tiv

ite
te

r

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

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

3. september kl. 19:
Præmiewhistsæsonen starter på
Hallund Kro 

3. september kl. 18:
Virksomhedsbesøg på
Sønderhaven Gårdmejeri. Arr.:
Hall.-Hollensted Borgerforening.

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

8. september kl. 19.00:
Kirkekorets første øveaften i efter-
års-sæsonen. Foregår i konfir-
mandstuen.

9. september kl. 19.00:
Konfirmandindskrivningsguds-
tjeneste i Øster Brønderslev Kirke.

9. september:
Madaften på Hallund Kro. Stegt
flæsk og persillesovs.

10. september kl. 14: ”Fra blå
blink til rollator” - Heinz S. Hvid
fra Hjørring fortæller i ØBIs klub-
hus. Alle efterlønnere og pensioni-
ster er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.

16. september kl. 12.30:
Minikonfirmand-undervisningen
begynder.

19. september kl. 9.30-10.30:
Familiegymnastik i Østsidehallen.
Arr.: ØBI.

20. september: Kaffe - motor-
cykelmøde i Hallund Kro

24. september kl. 14: ”Levevilkår
i klitten – for år tilbage”. Poul
Jensen fra Saltum fortæller i ØBIs
klubhus. Alle efterlønnere og pen-
sionister er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.

24. september 2009 kl. 19:
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Musikken leveres
af Øster Brønderslev Byorkester.
Arr.: Øster Brønderslev
Borgerforening

27. september kl. 11.00:
Høstgudstjeneste i Hallund med
efterfølgende frokost.

29. september kl. 19.00:
Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke, herefter kaffe i
konfirmandstuen.

2. oktober kl. 19:
Ølsmagning på Hallund Kro. Arr.:
Hall.-Hollensted Borgerforening.

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

7. oktober kl. 18.30: 
Madholdet starter i Klubhuset.
Arr.: Kraghede Borgerforening.

7. oktober kl. 18.30: 
Motionsgymnastik starter i
Klubhuset. Arr.: B70

8. oktober kl. 14: Asta Nielsen og
Peter Bandholm underholder i
ØBIs klubhus. Alle efterlønnere og
pensionister er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.

20. oktober kl. 19.00: Bjarne
Nielsen Brovst holder foredrag på
Hallund Kro. (Se side 19)

21. oktober:
Madaften på Hallund Kro. Stegt
flæsk og persillesovs.

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.

24. oktober kl. 13-16:
Sjov lørdag. Kl 18.30 Høstfest
med spisning. Arr.: Kraghede
Borgerforening.

29. oktober 2009 kl. 19:
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Musikken leveres
af Øster Brønderslev Byorkester.
Arr.: Øster Brønderslev
Borgerforening

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

5. november kl. 18.30:
Andespil i Klubhuset. Arr.:
Kraghede Borgerforening.

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

5. november kl. 14:
Hyggeeftermiddag med sang,
snak og kortspil osv. i ØBIs klub-
hus. Alle efterlønnere og pensioni-
ster er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben.

17. november:
Husk kommunalvalget. Læs om de
lokale kandidater i bladet.

12. november kl. 19.00: Øster
Brønderslev Menighedsråd holder
møde.

15. november kl. 11.00:
Afslutning for minikonfirmander.

18. november:
Spissammen i Klubhuset. Arr.:
Kraghede Borgerforening.

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 efter-
lønnere og pensionister er velkom-
ne. Arr.: Hyggeklubben.

19. november kl. 19.00: Hallund
Menighedsråd holder møde.

21. november: Efterårs/forjulsbal
2009. Årets store fest i Østside-
Hallen. Musik: Kim & Hallo.

26. november 2009 kl. 18.30:
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. (Husk spisning)
Musikken leveres af Øster
Brønderslev Byorkester. Arr.: Øster
Brønderslev Borgerforening

29. november kl. 14.00:
Gudstjeneste i Hallund Kirke og
bagefter juletræstænding og
gløgg og banko

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

29. december kl. 14:
Juletræsfest i Klubhuset. Arr.:
Kraghede Borgerforening.

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


