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Fusionen mellem Sparekassen og
Nordjyske Bank blev aftalt i efter-
året 2009, vedtaget af de respekti-
ves repræsentantskaber i december
og med regnskabsmæssig virkning
fra og med 1. januar 2010. Ja, det
lyder enkelt – men er rent faktisk
forbundet med en meget stor og
ekstraordinær arbejdsindsats af rig-
tig mange mennesker – dels i
Sparekassen og Banken og dels i
de to pengeinstitutters edb-centre. 
Tryksager, skilte og andre markeds-
mæssige tiltag blev ændret relativt
hurtigt, selvom sne og frost forsin-
kede processen lidt, men sidelø-
bende har der været arbejdet hårdt
på at forberede den aller-største
opgave – nemlig sammenlægnin-
gen af de to edb-systemer. 

2 forskellige edb-centraler
Sparekassens edb-central er SDC –
Skandinavisk Data Central – som
ligger i Ballerup. Nordjyske Bank er
koblet op på Bankdata i Erritsø ved
Fredericia. Det er således to vidt
forskellige edb-platforme, der
benyttes i de to pengeinstitutter,
selvom mange af oplysningerne er
identiske. Sammenlægningen går i
korte træk ud på, at der udvikles
programmer, som flytter flest muli-
ge oplysninger fra SDC til syste-
merne i Bankdata på en måde, så
de kan bruges umiddelbart af
Nordjyske Bank. 
Men ikke alle oplysninger kan flyt-
tes, og ikke alle registreringer i
SDC findes i tilsvarende form hos
Bankdata. Det betyder således, at
nogle oplysninger går tabt perma-
nent og andre skal genoprettes
manuelt i Nordjyske Banks system. 

Omfattende forarbejde
Forberedelserne har været omfat-
tende og grundige, men risikoen
for at noget vil gå galt, er altid til
stede. En uge før konverteringen
kom den første ubehagelige over-
raskelse. PBS kørte en kørsel en uge
for tidligt, hvilket resulterede i, at
overførsler fra andre banker til
Nordjyske Bank i Øster Brønderslev

og Brønderslev i mange tilfælde
ikke kunne gennemføres, hvilket
der dog blev rådet bod på i løbet
af nogle dage. 
I skrivende stund er personalet i
gang med undervisning i Nord-
jyske Banks edb-system, som de
skal arbejde med fremover. Det er
en stor og overvældende opgave,
når man nu er vant til at arbejde i
edb-system, som man kender ned
til mindste detalje. Pludselig er det
hele nyt, og spørgsmål er der
mange af. I de første 14 dage, vil
der være ekstra personale i banken,
som vil hjælpe med at alle kommer
godt i gang og bringe svar på de
mange spørgsmål, der vil opstå. 

Mange spørgsmål
For kunderne vil der også komme
mange spørgsmål, og der vil også
ske ændringer, som har indflydelse
på kundernes hverdag. Der er
sendt nye hævekort ud, alle skal
kobles på den nye netbank, bud-
getsystem, og der er nye bankpro-
dukter at forholde sig til. Nordjyske
Bank har udsendt folder og infor-
mationsbrev med svar på de fleste
spørgsmål. Har man yderligere
spørgsmål, man savner svar på, er
man meget velkommen til at kon-
takte Banken. 
Personalet i Brønderslev og Øster
Brønderslev vil gøre sit absolut
bedste for, at overgangen til de
nye systemer sker så gnidningsfrit
som muligt, og ser meget positivt
derpå. Vi håber, at vore kunder
også vil se positivt på omlægnin-
gen og vil have forståelse for, at
betjeningen i en periode måske går
lidt langsommere, end den plejer. 

Fakkelkonto
Fakkelkontoen er et af Bankens
hovedprodukter, som tilbydes kun-
der, der har et vist forretningsom-
fang med Banken. Den giver
blandt andet ret til gratis
VisaDankort, ekstra høj rente på
børneopsparingskontoen, gratis
valutaveksling, Mastercard Guld
med rejseforsikring til favorabel

pris, gratis kredit op til 50.000 kr.
med mere. Kontakt din rådgiver og
hør, om din lønkonto kan ændres
til en Fakkelkonto. 

Højrente ØBS
Kronekonti og garantanfordring vil
føres videre på uændrede vilkår –
dog senest til udgangen af 2010.
Kunder med disse konti vil blive
kontaktet efter sommerferien med
henblik på omlægning af disse
konti til Nordjyske Banks produkter. 

Garantikapital
Vi har i forbindelse med indfrielsen
af garantikapitalen fået næsten 400
nye aktionærer, hvilket tyder på
fortsat stor opbakning til den lo-
kale bank. Den garantikapital som
på omlægningstidspunktet ikke er
blevet indløst, er omlagt til en ny
opsparingskonto i Nordjyske Bank,
og er naturligvis ikke bundet. Til
gengæld er renten heller ikke over-
bevisende, hvorfor vi opfordrer
vore kunder til at kontakte Banken,
så den helt rigtige placering kan
aftales. 
Sammenlægningen af de to pen-
geinstitutter giver mange nye
muligheder, og det er vores håb, at
vi også vil se mange nye kunder i
vore afdelinger. 

Thomas Møller Petersen
Filialchef i Nordjyske Bank 

Øster Brønderslev

Nordjyske Bank 
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Nu er sammenlægningen af Øster Brønderslev
Sparekasse og Nordjyske Bank på plads
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MEN - der er stadig brug for 
og plads til flere medlemmer
med gode ideer. 

Kontakt redaktionen!

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

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Sommer to gange!
Lige nu oplever redaktionen og Lokalbladets læsere sommer to gange! 

Dels er der kommet nyt medlem i redaktionen - Marlene Sommer, der
med en fortid i den grafiske branche og sin lyst til at indgå i fællesskabet
og arbejdet bliver en stor gevinst for arbejdet. Velkommen til!

Dels er sommeren forhåbentlig på vej derude - med grill, ferie, byfest,
sommerfest, Fowli’ og afslapning - men hold nu øje med, hvad der foregår
lokalt og fortæl om det til Lokalbladet. 

God sommer til jer alle ønskes af 
Redaktionen 

Trækfowli’
Fowli’ er på billedet trukket sydpå -
og ret meget længere sydpå, kan
det ikke lade sig gøre at komme.
Billedet med den udsendte med-
arbejder, Henrik Jensen, er taget i
Ushuaia, der er Argentinas - og
verdens - sydligste by i det fanta-
stiske Ildland.
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Gade-

Vinanmeldelse
Vi på Lokalbladets redaktion har denne gang prøvesmagt 2 spanske vine fra
SPAR. Vinene er lavet på den drue, der på fransk hedder mourvedre og på
spansk murviedro. Betegnelsen “crianza” betyder “lagring” på spansk, og der
er forskellige krav til lagringstiden i de forskellige vindistrikter i Spanien. 

Crianza
Det er den yngste af vinene - fra 2007 -
og er lagret 8 måneder på amerikanske
egetræsfade. Den er blød og rund i
smagen.

Reserva
Denne vin er fra 2005 og er lagret 12 måneder på amerikanske egetræsfa-
de. Det kan smages på vinen, der er mere kraftig i smagen og med mere
egesmag. 

Begge vinene er meget drikkevenlige og helt uden den markante og
meget tunge, krydrede egesmag, der tidligere prægede spanske vine.
Redaktionen var delt mht. hvilken vin, der var den bedste, men de var
begge meget gode, og det kan varmt anbefales at købe og smage begge
vine. Køb evt. flere af hver og prøv dem til forskellige retter - grillmad og
gode oste vil være rigtig godt til begge vine. 

Kraghede
I tiden, der er gået siden sidst, er
der sket en hel del på Kraghede. Vi
har fået opbakning til at brede
bredbånd ud. Det skete ved en
spisning i klubhuset, hvor vores
madhold lavede mad til hele for-
samlingen af 85 spisende gæster.
Det blev sponseret af Bredbånd
Nord, og efter spisningen var der
oplæg og tilmelding. I alt 38 hus-
stande tilmeldte sig den aften. Det
var rigtig flot og både en stor og
vellykket aften. 
I fremtiden starter vi med vores
nye tiltag - loppemarked - lørdag
15/5 kl. 11.00 til ca. kl. 14.30. Der
kan købes pølser, øl og vand. 
Senere kommer der også et virk-
somhedsbesøg. Nærmere info føl-
ger. 
Desuden har vi igen i år vores
populære sankthansfest kl. 18.30
med helstegt pattegris og fodbold
mellem de lokale bønder og den
lokale idrætsforenings førstehold.
Båltaler offentliggøres senere.
Der skal ske tilmelding til spisning
senest 14. juni til mig på 2051-
2940.

Anders Svendsen 
Formand

Skolebestyrelsesvalg 2010
Her i foråret har der været valg til den nye skolebestyrelse, som skal begyn-
de arbejdet den 1. august 2010. 
Interessen for at lade sig opstille til valget har denne gang været meget
begrænset. Det ser ud til at være en landsdækkende tendens.
Til det afholdte orienteringsmøde var der ud over den siddende bestyrelse
kun mødt 2 personer op.
Herefter har de to fra den nuværende bestyrelse, der har valgt at stille op
til endnu en periode, lavet et større opsøgningsarbejde for at finde nogle
kandidater, der var villige til at stille op.
Inden fristens udløb var der fremkommet en liste med 8 navne. 7 af disse
erklærede sig villige til at træde ind i den nye bestyrelse, og 1 var villig til
at være suppleant. Der kom ikke flere kandidater, og de syv nævnte var
derfor valgt ved fredsvalg, det vil sige uden afstemning.
Fra skolens side har vi ønsket de valgte tillykke og ser frem til et godt sam-
arbejde i de kommende 4 år.
Den tilsyneladende ringe opbakning, som de få kandidater kunne tyde på,
tillægger vi ikke nogen stor betydning, idet vi i den daglige kontakt med
forældrene oplever en meget stor opbakning og et stort fremmøde til for-
ældremøder og andre arrangementer, som finder sted på skolen.

Skolebestyrelsens sammensætning fra 1. august 2010
Jan Jæger, Husumvej 5; Merete Sand, Bålhøj 29; Lene Klæstrup Møller,
Hvilshøjvej 32; Michael Østergaard Pedersen, Istedvej 6; Mette Jørgensen,
Snabhedevej 24; Jette Vestergaard, Hasselvej 2; Maria Mølgård Hansen,
Elmevej 73.
Suppleant: Jørgen Cæsar Jensen, Engvej 27.
Medarbejderrepræsentanter:Claus Holm, lærer; Charlotte S. Holm, pæda-
gog, SFO.
Ledelse: Ove Dam, viceskoleinspektør; Ebbe Dissing, skoleleder
Elevrepræsentanter: 2 elever er endnu ikke valgt for det kommende skole-
år.

Priser:
Crianza: 1 flaske: 59,95 - 2 flasker: 89 kroner
Reserva: normalt 69,95 kr. - på tilbud til 59,95 kr. pr. flaske
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spejlet

FairTail
Nu kan du købe børnetøj som homeparty-salg. Helene Andersen, som tidli-
gere er hjemmeboende i Øster Brønderslev, er blevet eneforhandler i
Nordjylland af børnetøj af mærket FAIRTAIL. Det er tøj til drenge og piger i
alderen fra 2-8 år. Helene, der er tekstiluddannet, har opdaget, hvor svært
det er for forældre at komme ud og handle børnetøj i den travle hverdag. 
Som vært/værtinde kan man invitere 8-10 andre, kontakte Helene og
mødes en aften eller eftermiddag i weekenden, hvor det er aftalt med
Helene, at hun kommer ud og viser kollektionen. Hun bestiller så varerne
hjem, og man får dem tilsendt, eller man kan aftale en tid med hende og
så komme ud til hende og handle. Helene kan kontaktes på tlf. 2464 5916.
Kollektionen er i glade farver og med forskellige prints. Modellerne er lege-
venlige, og priserne er absolut overkommelige, og så er det ikke tøj, man
ser overalt.

Samlingshuset
Selv om der siden sidste nummer af Lokalbladet har været lidt stille om
planerne for Samlingshuset, betyder det slet ikke, at der ikke sker noget!
Slet ikke!!
Der arbejdes på flere fronter for at realisere planerne, der udvikler sig støt
og roligt, men så stort et projekt tager mere tid at udvikle, end alle parter
var helt klar over. 
Derfor er tidsplanen om at informere mere detaljeret om projektet og 
samtidig skabe yderligere økonomisk grundlag projektet udsat til efter
sommerferien.

Her er en kort status over de seneste nyheder:
Vedtægterne for fonden bag driften af Samlingshuset er lavet færdige. 

Tegningerne over byggeriet er kommet adskillige skridt videre, og projek-
tet ser rigtigt spændende og funktionelt ud.

Beskrivelsen af hele projektet har været forelagt provstiudvalget for at få
deres indstilling til menighedsrådenes engagement, og projektet blev
sendt videre til stiftet med en anbefaling. Nu ventes der på den endelige
afgørelse her af menighedsrådenes mulighed for at låne penge til at gå ind
i projektet.

Alle arbejdsgrupper informerer i et tillæg til det nummer af Lokalbladet,
der udkommer sidst i august.

Der samles tilsagn om økonomisk støtte til projekt i weekenden 10.-12.
september.

Med venlige hilsner

Formandsgruppen
Pia Christensen (ØB Menighedsråd), Gitte Christiansen (ØBI), Birgit
Søndergaard (Borgerforeningen), Niels Kold (Hallund Menighedsråd),
Anders Bentsen (Østsidehallen) 

Andefest
Igen i år var der stor tilslutning til
andefesten. Billetterne var væk på
kort tid, og der var ved at danne
sig en venteliste. Desværre kunne
10-12 stykker ikke komme pga.
uforudsete hændelser, men der var
stadig godt fyldt. Jan Jæger, som
er den drivende kraft i arrange-
mentet, havde igen lokket herre-
madholdet til at stå for madlavnin-
gen sammen med madmåtter
Gitte Hansen. Selvfølgelig var det
med rigtig sovs og i rigelige
mængder. Ligesom sidste år gik
ingen sultne fra bordet, der også
bød på dessert i form af et kræm-
merhus.
Det amerikanske lotteri var pakket i
poser á 10 lodder, og gæsterne
vidste ikke, at der var en gevinst i
hver pose, så alle fik 1-5 præmier.
Præmierne var sponseret af forskel-
lige forretninger i oplandet samt
Spar i Øster Brønderslev. De godt
100 gæster nød godt af drikkeva-
rerne til billige priser, og der kom
også gang i dansegulvet hen på
aftenen. Musikken var sponseret af
Murerfirmaet Peter Juul. I år gik
årets overskud på ca. 9000 kr. til
ØBI´s Venner, som hjalp til under
festen. Festen sluttede ca. samme
tidspunkt som sidste år, så det vil
vi ikke skrive om. Der findes godt
nok billeder fra festen, men vi har
valgt ikke at bringe dem!

Sparekassefonden
Forudsætningen for, at fonden kan starte, er, at regnskabet for Øster
Brønderslev Sparekasse for 2009 skal være afsluttet og godkendt. Netop i
disse dage bliver Sparekassens årsregnskab 2009 færdiggjort. Først derefter
er der endegyldigt overblik over Fondens økonomi, og Fonden kan blive
officielt godkendt. Fondsbestyrelsen håber derfor, at man kan påbegynde
fondens arbejde meget snart. Hold derfor øje med Fondens hjemmeside
www.sparekassefonden.dk, hvor alt nyt vil blive offentliggjort herunder
oplysning om ansøgningsprocedurer og tidsfrister. 

Jysk Møbelværk 
Jysk Møbelværk har købt Raals
gamle værksted / AgroNord på
hjørnet af Ahornvej og Elmevej.
De flytter ind midt i maj måned. 
Mogens Svendsen fortæller, at fir-
maet er godt i gang og producerer
på bestilling, så bygningen skal
bruges til råvarelager og ikke butik. 
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Festival-
billetter 
sælges
Også i år er der mulighed
for at gøre en god handel
ved at købe billet til
Bålhøj Festival 2010 i god
tid. Prisen er i forsalg kun
75 kroner, og for det
beløb har man mulighed
for at få 10 hyggelige
timer med god musik og
underholdning i skoven i
Øster Brønderslev, lørdag
14. august kl. 14-24. 
Billetter sælges fra først i
juni i Spar i Øster
Brønderslev og i
Børneshoppen, Bredgade
18-20 i Brønderslev. 
Folkene bag festivalen vil
være til stede i Algade
(overfor slagter Krabbe )
til Open by Night i
Brønderslev torsdag 5/8,
hvor vi vil lave al den
reklame, vi kan for arran-
gementet og vi vil også
sælge billetter. 
Forsalget slutter lørdag 
7. august. 
Billetter, der købes ved
indgangen på festival-
dagen koster 100 kr. 
Børn under 12 år har 
gratis adgang.
I lighed med de øvrige år
er det tilladt at gå til og
fra pladsen dagen igen-
nem, idet alle festivalgæ-
ster får et armbånd på,
som blot skal fremvises,
når man går ind igen. 
Belært af de sidste 2 års
erfaringer med såvel gra-
tister som gæster, der selv
har medbragt drikkevarer,
har vi i år set os nødsaget
til at indhegne pladsen og
indføre kontrol af lommer
og tasker ved indgangen.

Mette Boye

Bålhøjfestivalen 2010 - Fowli

The Blue Van på
Bålhøjfestivalen
The Blue Van præsenteres som et af
de bands, som igen i år skal gøre
Bålhøjfestivalen til en fed oplevelse.
Sidste år ”væltede” TBV alle omkuld
med deres vitale retrorock. Derfor var
der ikke tvivl i vores sind. Vi måtte
igen booke dette band for Fowli
2010, og vi har været heldige, for
aldrig har TBV været så eksponerede
som nu.
I øjeblikket er TBV på en længere tour
rundt i Europa og ud fra kommenta-
rerne at dømme, er europæerne vilde
med dem.
Ydermere har TBV indspillet en ny CD
og er i gang med at mixe/færdiggøre
materialet. Bandet oplyser, at de ikke
har en dato for udgivelsen endnu. Vi
glæder os til at præsentere det lokale,
men meget globaliserede TBV.
Det øvrige varierede program ser
sådan ud:. Som start på festivalen vil
børn fra BAS synge sange fra musica-
len Bølle-Bob. Bålhøjfestivalen har
lavet en aftale om, at Byens Bedste Band Streaming Dreams optræder på store scene.
På den måde ønsker vi at støtte lokale  upcoming bands.  Schwåmpis Venner er gen-
dannet, og publikum kan glæde sig til at bandet lægger sin irske sjæl over pladsen.
Det kan kun blive hyggeligt. Lokale mænd med det kryptiske navn Helikoptermyg vil
ved aftentide og måske til aftensmaden indvie os i alle de bedste kompositioner fra
Allan Olsen. Vintage Affair med sangerinden Mette Rask i spidsen vil først på aftenen
med klar rock, fyre op under publikum 
Når mørket har sænket sig over pladsen, vil ”ørkenfræs” med Bagdad Beat få os op at
danse. Bandet har det sidste år spillet mange koncerter rundt omkring i Danmark,
bl.a. spillede de for nylig til indvielsen af Kulturvæggen på Kongens Nytorv i
København. Alene i maj måned skal bandet spille 9 koncerter, og publikum kan for-
vente en energiudladning, som sikkert vil få festivalpladsen til at koge.
Som de tidligere år er der musik på to scener, og teltscenen vil i år blive udvidet. Her
præsenteres bl.a. den lokale sangerinde Sanne Christiansen og Asbjørn Christiansen
samt den hollandske Petra Westra, som med sit Norah Jones-agtige udtryk sandsynlig-
vis vil glæde mange. Til natbal i teltet er vi glade for at præsentere Par 2 med Malthe
fra Rockmaskinen. De lukker festivalen med bluegrass, ragtime, rock og country. 

Der bliver trængsel i skoven på Bålhøj. Reserver allerede nu den 14. august og måske
dagen efter. Fowli letter, og der bliver fest.

Peter Westmark

Lørdag 14. august 
kl. 14-24

Bagdad Beat

Par 2

The Blue Van
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Fowli-festivalen er for 

hele familien!
Mens festivalgæsterne følger det varierede musiktilbud med
noget for enhver smag og alder, byder Ranchen på den
gamle boldbane på Bålhøj på GRATIS aktiviteter for børn,
unge og voksne ledsagere, når entreen til festivalen er
betalt.
Kom og find din indre cowboy i det hyggelige ranch-områ-
de. Lyden af cowboysange ved bålet lokker dig ned, hvor
der dufter af heste og ko.
Du kan ride på heste i forskellige størrelser og westernfolke-
ne hjælper dig med at finde en ridehjelm i den rette størrel-
se. Du kan komme ud at køre i hestevogne på de hyggelige
grusveje rundt omkring Bålhøj og du kan komme tæt på en
klappeko, som også må malkes. Sidste år var der over 120
små og store mennesker, der malkede - og drak frisk varm
komælk!
Hos spejderne kan man bage snobrød og få en hyggelig
snak  og i år har spejderne en udfordrende svævebane klar
til alle, der tør! En hoppeborg er der skam også på ranchen,
og den er naturligvis bygget af halm.
Man kan blive malet i ansigtet - måske som en indianer 
og man kan også selv forsøge at lave et flot festivalmaleri.
Så når du står på Fowli-festivalen og ser konferencieren
Martin iført cowboyhat og hest, så ved du, at der er aktivi-
teter på ranchen! Følg skiltene - men pas på gribbene....!

Birgit Dinesen

Ranch-Rim
I lighed med sidste års festival har Birgit Dinesen været i
gang med rimerierne. Sidste år blev det til en sang, der kan
ses på Borgerforeningens hjemmeside og denne gang er
det blevet til nogle gode rim om aktiviteterne for børn på
Fowli’ Ranch:

Vil du hjælpe os?
Sådan lyder overskriften på de tilmeldingssedler
som de seneste uger har været at finde ved kassen
i Spar. 

Vi oplever, at Bålhøj Festivalen bliver større år for
år, og dermed er der brug for mange hjælpere. Vi
håber, at også mange mænd melder sig som hjæl-
pere, især før og efter festivalen, da der er en del
tunge opgaver på disse dage. Vi er helt afhængige
af hjælp fra lokalbefolkningen, hvilket vi heldigvis
plejer at få i meget høj grad.

For nogle er det allerede ved at blive en tradition,
at de har en vagt i den samme bod hvert år og
helst også i samme tidsrum som de plejer!

I år har vi valgt allerede at starte med det prakti-
ske arbejde onsdag 11/8, idet festpladsen skal
klargøres. Der skal bl. a. opstilles hegn om plad-
sen, og toiletvognene skal på plads. 
Torsdag 12/8 gælder det de mange telte, der skal
placeres på hele pladsen, og desuden skal scenen
stilles op denne dag. 
Fredag 13/8 starter de, der har taget en fridag,
allerede kl. 10, da der bl. a. skal hentes borde og
bænke, og ranchen skal etableres. Også boderne
klargøres denne dag. Der er brug for hjælpere
hele dagen, så man kan sagtens møde op senere
på dagen og give en hånd med, hvis det passer
bedre. 
Lørdag bliver der brug for rigtig mange hjælpere i
hhv. mad-, drikke- og slikboder. Denne dag er der
i perioden kl. 13.30 - 02 brug for hjælpere, som
vil tage vagter af 3-4 timers varighed.

Som noget nyt vil der i år være 2 ølvogne, hvorfra
der bl.a. sælges fadøl, og der vil være et lokalt
madlavningshold bestående af 4 rutinerede kvin-
der, som sørger for, at udbuddet af varme retter
bliver større i år. 
Søndag kl. 10 gælder det så oprydning på plad-
sen, så skoven atter kan komme til at ligne sig
selv. Heldigvis har vi de to sidste år haft mange
hjælpere ”dagen derpå”. Foruden oprydning bli-
ver der nemlig også tid til at drikke en kop kaffe
og få et rundstykke samt snakke om gårsdagens
oplevelser.

Udover på sedlerne i Spar er det også muligt at
melde sig som hjælper på mailadressen: boye-jen-
sen@mail.dk eller ved at ringe på 29 67 38 32.

Som tak for indsatsen får hver hjælper en ind-
gangsbillet samt et måltid mad efter eget valg
under festivalen.

Mette Boye

Far, mor og ”besser”
vi i vognen læsser
Bag et brød ved spejderbål
og prøv at se, om du kan tål’
En vældig tur i svævebane,
mens du flyver som en svane
Og hop i borg med halm og hø
Stil jer bare op i kø
Slut så med et lille hvil
og lyt til cowboysang med stil
Ved bålet synges præriesange
hvad mer’ kan man forlange?

Vi har en ranch på Fowli
og den er ikke towli
VELKOMMEN børn fra øst og vest
til duft af ko og hø og hest
Helt gratis kan du finde:
Din cowboy inderst inde
Rid en tur på søde heste
malk en ko og prøv at teste:
Frisk fra yver er i toppen -
smag det selv i mælkekoppen
Kør en tur i hestevogn
rundt i vores smukke sogn.

Birgit Dinesen



Vindmøller
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De seneste planer om at opstille en gruppe vindmøller i det område, der i Region- og Kommuneplanen kaldes Ryå
Øst, har udløst modstand fra nogle af de lokale beboere. Lokalbladet bringer her en reportage om planerne i et
forsøg på at afbalancere debatten ved at lade flere parter komme til orde med deres synspunkter. Afsnittet om ini-
tiativtagernes synspunkter er skrevet efter interview med repræsentanter for dem, mens modstanderne selv har
skrevet deres indlæg. Men først en kort introduktion.
Overordnet og nationalt er det regeringens og folketingets mål for lovgivningen på området at satse meget mere
på vedvarende energi. Dette har dannet baggrund for planlægningen og planerne også i det konkrete tilfælde, og
lovgivningen bakkes op af økonomisk støtte på forskellig vis. Se mere om dette på www.energinet.dk
Uanset, hvor der er snak og planer om at opstille vindmøller, rejser protesterne sig. Det har de altid gjort og med
forskellige argumentationer. Ofte er resultatet blevet, at planerne er blevet taget af bordet, og derfor har det været
svært at opfylde de overordnede mål om at producere mere energi fra vedvarende kilder. Nogle steder er planerne
blevet til noget i større målestok, som f.eks. Samsø og Thisted-området. Begge er mere end selvforsynende med
energi og bruger det til bevidst profilering som miljøbevidste områder og kommuner. Et stort flertal af befolknin-
gen går ind for vedvarende energikilder som i dette tilfælde er vindmøller, men holdningen er ofte, at de helst skal
stå andre steder, end hvor man selv kan se dem – lidt parallelt til Niels Hausgaards gamle sang om placering af
atomkraftværker. 
Området Ryå Øst, der ligger nord for Ryå mellem Hvilshøj/Gl. Hvilshøj/Øster Brønderslev og Kraghede, har tidlige-
re været udpeget som vindmølleområde. Bl.a. var der i Lokalbladets første år planer om at opstille 32 vindmøller,
men denne og en senere plan med færre møller er begge blevet taget af bordet af de lokale politikere. Siden blev
området efter VVM-godkendelse (Vurdering af Virkning på Miløjet) af planerne udlagt som vindmølleområde i
Regionplanen og Kommuneplanen. Det er den praktiske og politiske baggrund for, at der nu er rejst nyt forslag
om opstilling af møller i det godkendte område. Efter den offentlige høring, der netop er færdig, skal projektet
behandles af de lokale politikere på et møde sidst i maj.

Kort over placeringen af vindmøllerne
Efter VVM-godkendelsen må der placeres møller med en totalhøjde på 150 meter – og det giver en navhøjde på ca. 90 meter. Kortet
viser en mulig placering af de 8 møller i centrum af hver af de 8 cirkler. Cirklerne viser den udvidede zone på 6 gange vindmøllernes
totalhøjde, som de 4 landmænd og EWF har regnet med. De krævede 4 gange totalhøjden ligger altså endnu længere væk fra beboel-
serne i området. Kortet viser ikke den endelige placering, idet det overvejes at flytte linjen med de 8 møller endnu længere mod syd i
den ende, der ligger længst mod vest. Det vil øge afstanden til langt de fleste beboelser.



Ryå Øst og 
initiativtagerne
Det danske firma European Wind
Farm (EWF), der er en underafde-
ling af European Energy A/S, tog
initiativet til dette nye projekt med
vindmøller med en kontakt til de
fire landmænd, der ejer jorden i
området: 
Erling Andersen, Hvilshøjgaard
Knud Thing, Toftegaard 
Niels P. Olesen, Vestergaard og 
Per Pedersen, Øster Gjerndrup. 

EWF fandt området ved gennem-
gang af alle kommuneplaner, og
de fandt det unikt med dets mulig-
hed for at placere et fornuftigt
antal møller helt uden at komme
ind i zoner med miljørestriktioner,
fortæller Per Pedersen. Vi 4 land-
mænd så også mulighederne i pro-
jektet, men lagde vægt på, at pro-
jektet tidligt skulle afklares i forhold
til de lokale beboere gennem infor-
mation og diskussion. Derfor har vi
lagt vægt på dette og har holdt
informationsmøde samt tilbudt ori-
enteringstur til en tilsvarende vind-
møllepark. Vi har således været tid-
ligt ude med informationerne – så
tidligt, at det har givet modstande-
re mulighed for at reagere tidlige-
re, end hvis projektet var kørt mere
traditionelt gennem det politiske
system først. Han fortsætter med at
sige, at det var udgangspunktet for
at få afklaret spørgsmål tidligt, så
misforståelser kunne undgås, og
derfor er de 4 landmænd lidt
ærgerlige over, at deres åbne poli-
tik nu måske bremser projektet i
stedet for at løfte det.
Initiativtagerne har undret sig over,
at mange af underskriverne bor så
langt væk fra vindmølleparken, at
de ikke har en chance for at se de
8 møller fra deres bopæl. Samtidig
gør de opmærksom på, at der alle-
rede nu er andre møller indenfor
synsvidde, så de nye vil efter deres
mening ikke spolere synsindtrykket
af området. Niels Olsen fortæller,
at han fra sin ejendom allerede i
dag kan tælle ca. 50 møller.

De skriver bl.a. dette i et brev til
Brønderslev Kommune: 

Vindmøllerne vil kunne stå med
en afstand på over 6 gange vind-
møllernes totalhøjde i forhold til
beboelse, hvor kravet kun er 4
gange totalhøjde. Det er unikt.

Der er meget få, som vil blive
generet af vindmøllerne, og dem,
der bor indenfor 1 km fra vindmøl-
lerne, er blevet tilbudt gratis med-
ejerskab i vindmøllerne svarende til
et forbrug på ca. 8.000 kwh/hus-
stand.

Alle miljørestriktioner kan over-
holdes ifølge VVM-vurderingen.

Vindmøllerne vil kunne forsyne
over 9.000 huse med elektricitet.

Der er mulighed for at udnytte
Loven om Vedvarende Energi til at
få sin ejendom vurderet og til evt.
at få erstatning for værditab pga.
vindmøllerne.

En god forretning
- på flere måder
Vindmølleprojektet er på alle
måder en god forretning, mener
de 4 landmænd i enighed med
EWF.

Samfundsmæssigt er det en god
forretning at sikre sig med vedva-
rende energiforsyning, og gennem
udvikling og placering af vindmøl-
ler samtidig sikre både nationale
arbejdspladser og Danmarks place-
ring som en vigtig, international
aktør på området.

For initiativtagerne EWF og de 4
landmænd er det også en udmær-
ket forretning. Det har selvfølgelig
spillet ind, men lige så vigtigt har
det fra vores side været, at gøre
noget rigtigt, siger Per Pedersen. 

For naboerne, der bor tættest på
møllerne, er det også en god for-
retning, idet de gennem ejerskab
af vindmøllerne får billigere elektri-
citet, og hvis de mod forventning
får forringet værdien af deres ejen-
dom, bliver de desuden kompense-
ret for det. 

Interview
Per Drustrup Larsen
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Ekstra
lokal 
gevinst 
på 
2,1 mio. 
kroner

Også generelt vil der være en
stor gevinst ved vindmøllepar-
ken, og den del af projektet
har der været alt for lidt fokus
på. 

I Lov om Vedvarende Energi,
har der siden 1. juni 2009
været vedtaget en 
”Grøn ordning”. 

Den giver økonomisk støtte til
initiativer, som skal fremme
den lokale accept af vindmøl-
ler. 

Helt konkret udløser 
de 8 møller i projektet 
hver ca. 264.000 kr. – altså 
i alt ca. 2,1 million kroner.

De 4 landmænd siger, at de
f.eks. fint kunne anvendes til
lokale projekter på Kraghede, i
Hvilshøj og Øster Brønderslev
bl.a. til legepladser og 
samlingssteder som f.eks. 
det Samlingshus, der er under
planlægning, eller andre pro-
jekter. 

Læs mere om mulighederne
på www.energinet.dk 



For at afmystificere om vi bare er
en flok brokkehoveder, der bare
konsekvent siger nej til alt nyt, vil
vi én gang for alle slå fast, at vi er
for grøn energi i Gl. Hvilshøj grup-
pen. 

Grøn energi kan som bekendt
komme fra mange forskellige kil-
der, da vores husholdninger også
er afhængige af varme og strøm -
også når vinden ikke blæser. 

Tog man i stedet og placerede de
samme møller, som de fire lods-
ejerfamilier ønsker at opstille i Gl.
Hvilshøj Enge , i en havvindmølle-
park, ville de give næsten dobbelt
så meget strøm. Her ville kun for-
blæste måger blive nærmeste
naboer. 

Med hensyn til grøn energi ser vi
gerne, at dyrkningen af energiaf-
grøder intensiveres på markerne i
lokalområdet. Dette kunne som en
ekstragevinst medføre et afkast, i
form af flere arbejdspladser i nær-
området.

Fakta: 
De 7-8 stk 3 MW møller man
ønsker opstillet, har et vingefang
på 112 m og en totalhøjde på ca
140 m høje (4 gange højden på
rundetårn). Sidste gang man fore-
slog en vindmøllepark, blev der
lavet en visualisering på 127 m
møller, Den viste at 127 m møller
ville kunne ses helt i Brovst! Måske
ville 140 m møller kunne ses helt i
Thisted og Skagen?

Hvis møllerne bliver en realitet, vil
der ske en øjeblikkelig omrokering
af lokale værdier. I første omgang
vil huspriserne i gene-afstand på
10x møllernes totalhøjde (samlet
1,4 km) falde med op til 20 % i
værdi i værste fald. 

Dette er grundet blink, forringet
udsigt og støj, herunder lavfre-
kvent støj, som kan være meget
generende. Dette samlede værdi-

tab skønnes lig det beløb lodsejer-
ne samlet set får fra European
Wind Farm. Vi kan dog ikke få det
oplyst ? 

Overordnet set vil den største vin-
der i denne sag være European
Wind Farm, Kgs. Lyngby. Heldigvis
kan vi selv sætte en stopper for
denne forringelse af lokalområdet,
hvis vi vil? Heldigvis kan vi også
alle være med til, at øge herlig-
heds- og ejendomsværdierne i
lokalsamfundet, hvis det er det, vi
ønsker. Vi ønsker ikke at sænke
niveauet til laveste fællesnævner i
området!

Her er der hverken butikker, kultu-
relle tilbud eller offentlig transport,
men kun fred og ro i naturen, hvil-
ket måske er grunden til at mange,
af os bor her. Prøv nu engang at
tænke på, hvis man i stedet, og
som det allerede står anført i gæl-
dende lokalplan, respekterede at
Gl. Hvilshøj Enge er et gammelt
vådområde og lod Ryå slynge sig
gennem landskabet på ny, og
udnyttede, at landskabet blev et
stort stykke sammenhængende
natur. Så ville det for beboerne her
på egnen måske vise sig at være en
oplevelse af større livskvalitet, stør-
re biodiversitet og øgede ejen-
domsværdier, også øgede ejen-
domsværdier hos lodsejerne!

Vi tror, at dette vil sætte gang i en
positiv spiral, hvor området frem-
adrettet vil kunne tiltrække flere
mennesker, som ønsker at flytte
hertil af egen vilje og ikke kun fordi
”låsby Svendsen” havde et billigt
hus til leje. Billigt fordi der var en
konstant summen som fra en ”cen-
trifugerende vaskemaskine” på 140
meter ude i haven.

I denne sammenhæng skal lige
nævnes, at enkelte, ikke engang
alle af de nærmeste berørte beboe-
re til den måske kommende vind-
møllepark blev tilbudt kr. 24.000,- i
kompensation. Et stort beløb isole-

ret set, men en total latterliggørel-
se af andre menneskers privatliv og
bolig. Denne sag handler for os
ikke om penge, men om respekt
for andre mennesker og deres liv. 

Det er kommet os for øre at
Borger- og Idrætsforeningen loves
guld og grønne skove i øjeblikket,
hvis man stiller sig positiv overfor
Gl. Hvilshøj Vindmøllepark. I den
forbindelse er vi klare i mælet.
Pengene er kun nogle, man kan
søge og på ingen måde vide sig
sikre på. 

Fremtidsudsigter: 
Hvis området bliver udlagt til vind-
møllepark skifter landbrugsområde
i “Gl. Hvilshøj Ådal” naturligt status
til “Øster Brønderslev Industridal” -
hvilket ingen forventede da de
købte bolig her i området. 

Alle forventede landbrugsdrift,
med de glæder og sorger det til
tider kan give for naboer, som ikke
selv er direkte involveret i lodseje-
rens landbrug. Så når man generelt
følger samfundsudviklingen, bliver
alle ting kun større. Alt lige fra stal-
de, traktorer og ikke mindst det
næste hold vindmøller, når der bli-
ver økonomi i, at skifte 140 m møl-
lerne ud med dem på 250 m, man
forsøger opstillet i Thy. 

De fire lodsejer og European Wind
Farm har kun sat sig mentalt op til
det økonomiske aspekt i en even-
tuel kommende vindmøllepark.
Ikke det faktum, at selvom man
ejer jorden, kan der godt være
andre som mener, at udsigten, fre-
den og roen stadigvæk er alle-
mandseje.

Med venlig hilsen

Gl. Hvilshøj ådal gruppen
v/ Marinus Møller

Vindmøllepark i Gl. Hvilshøj Enge?

10
Lokalbladet

Nej tak igen, igen!



Alle kommuner i Danmark går en
svær tid i møde på grund af finans-
krisen, skattelettelser og en nul-
vækst, som reelt er en negativ
vækst, da vi har en inflation på pri-
ser og lønninger på 2,1 %. Jeg
mener, at det er helt galt at give
skattelettelser, når vi i den grad
mangler penge i de offentlige kas-
ser. Reelt vil de offentlige kasser på
grund af inflationen miste knap 9%
i løbet af de næste 3 år.
SF og Socialdemokratiets bud er
velfærd frem for skattelettelser, og
at opnå begge dele, er umuligt.
Lokalt skal vi til at arbejde med
budget 2011, og det bliver en
meget svær øvelse. Resultatet vil
sandsynligvis komme til at gøre
ondt mange steder.
Specialområderne - for eksempel
anbringelser, handicap-, arbejds-
markedsforanstaltninger og psyki-
atri - vokser ovenud af budgetter-
ne. Det giver et stort pres i samtli-
ge kommuner.

Lige nu er der en kommuneplan på
vej, og det har igen skabt debat
om vindmøller i Ryå Øst-området.
Området ligger mellem Gl. Hvilshøj
og Kraghede. I dette område har vi
to gange afvist vindmølleparker, og
det er nu tredje gang indenfor en
kort årrække, at området er til
debat. 

Jeg mener, det er forkert, at der
igen åbnes for en debat om vind-
møller i området. Vores planlæg-
ning bør ikke tages op til konstant
revurdering, og vi må i den konk-
rete sag lytte til de mange lokale
protester. Jeg mener, at man gene-
relt skal opsætte møller på havet,
der giver mere energi, og de kan
komme alle til gode – både miljø-
mæssigt og økonomisk. Nyrup-
regeringen arbejdede med en stor
vindmøllepark mellem Asaa og
Læsø i stil med Horns Rev 2. De
parker, der skal placeres på land,
bør etableres i parker og i områder,
hvor naboer er positivt indstillet,
men jeg mener helt klart, at hav-
møller er den bedste løsning for
samfundet.

Der er også i kommuneplanen for-
slag om yderligere udstykning i
Øster Brønderslev. Jeg mener her,
at parceludstykningen skal ske ved
siden af Danserhøj for at opnå
attraktive, centralt placerede byg-
gegrunde med god udsigt og opnå
sammenhæng i byen. Samtidig
mener jeg, at byens industriområ-
de bør udbygges mod vest. 

Generelt betyder kriser, at fælles-
skabsfølelsen stiger. Vi bliver i krise-
tider nødt til at rykke sammen og
hjælpe hinanden. Der er samtidig

et generelt problem i vores sam-
fund, nemlig at de svage familier
bliver endnu svagere, det giver
store menneskelige problemer,
men også økonomiske problemer i
vores kommuner. Vi må opbygge
et system, hvor færre falder igen-
nem det sociale sikkerhedsnet,
både af menneskelige og sam-
fundsmæssige hensyn. Har man
ikke noget at miste, mister man
også noget at kæmpe for, og så
starter den negative sociale spiral.

Vi må bygge et samfund, hvor de
bredeste skuldre skal bære de tun-
geste byrder. Derved sikrer vi sam-
menhængskraft i vores samfund,
og derved sikrer vi et bedre
Danmark.

Ole Jespersgaard

Nyt fra byrådet
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Poldervej 80
Beboere på Bøgevej, Poldervej og Buurholtvej har reageret på planerne om udvidelsen af bygningsmassen eller
produktionen på Poldervej 80 til det 4-dobbelte. Det skete som beboere langs de færdselsveje, som ejendom-
men og dens leverandører i dag primært benytter sig af. Allerede i dag er der en omfattende trafik igennem
boligområdet af bl.a. landbrugsmaskiner, gylletransporter, foderleverandører og dyretransporter til og fra især
denne ejendom, der er den største i området. 
Udvides produktionen som foreslået i ansøgningen til det 4-dobbelte, må den trafikale belastning også formo-
des at stige betragteligt – om ikke til det 4-dobbelte, så i hvert fald til et endnu højre niveau end i dag.
Samtidig bliver såvel maskiner som lastbiler stadig større. Ingen af vejene er i dag dimensioneret til den nuvæ-
rende trafik mht. omfang og køretøjernes størrelse, og en meget forøget trafik vil gøre situationen endnu
værre.
Poldervej/Buurholtvej kan ikke klare en så massiv forøgelse af en tung trafik. Det er de som villaveje slet ikke på
nogen måde dimensioneret til. 
Samtidig er vi også bekymrede, hvis belastningen øges markant, over problemer med trafiksikkerheden for
især de mange ”bløde trafikanter” på vejene, der er boligveje. 
De udbeder sig en analyse af de trafikale forhold og gør allerede opmærksom på en mulig løsning, hvis resul-
tatet bliver en tilladelse til 4-doblingen af produktionen. De foreslår, at det overvejes at gøre tilladelsen betin-
get af, at trafikken til og fra ejendommen af f.eks. foderleverancer, dyretransporter og gyllekørsel sker nordpå
via ejerens anden ejendom St. Nibstrup med udkørsel til Nibstrupvej og ikke ad Poldervej/Buurholtvej.
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Gade-

The Blue Van, 
I-Pad og 
Martin fra
Kraghede 

Som nævnt ganske kort på siderne
om Bålhøjfestivalen Fowli er der i
musikverdenen blevet fokuseret
rigtig meget på The Blue Van,
fordi et halvt minut fra et af deres
numre  “There goes my love” er
blevet brugt i den første reklame-
film for Apples nyeste IT-gadget
IPad. 

Filmen havde premiere på TV ved
Oscar-uddelingen, og siden er det
gået stærkt for bandet med inter-
views, promovering på Internettet
og meget andet. 

Ud over kontanterne for at bruge
nummeret har det betydet et godt
mersalg af deres musik, efter at
rigtigt mange har fået øjne og
øren op for The Blue Vans fortræf-
felige musik. 

I maj-nummeret af det danske
musikmagasin Gaffa er der en god
artikel om hele situationen lige nu.

Hvad ikke så mange ved er, at
fotografen Martin Dam Kristensen
fra Kraghede, har lavet en fanta-
stisk flot film om orkestret og med
hele sangen som underlægnings-
musik. 

Det er en flot klippet og redigeret
film, så nyd den, når du har fundet
den på www.youtube.com ved at
søge på martin dam kristensen.

Velkommen!
Ørumvej 104
Den 1. januar overtog Birger Pedersen Ørumvej 104, men han fik lov til at
flytte ind lidt før. Birger er 49 år og fra Aalborg, men har på det seneste
boet til leje på en gård i Dronninglund, hvor han blev lidt træt af at bo på
grund af dårlig adgangsvej til gården og gyllelugten.
Han gik straks i gang med at pille vægge ned, stueetagen er renoveret, og
køkkenet er blevet større med nyt inventar. Han har indrettet bryggers,
men der er stadig nye projekter indendørs på bedding. Derfor er han nu
gået i gang med det udendørs arbejde, da han er meget glad for at ophol-
de sig ude.
Til ejendommen hører der også en hal på 150 m2, større end huset, der er
på 120 m2 fordelt på 2 etager. I hallen skal der være hobbyrum og gara-
ge, og for tiden er han ved at opføre et brændeskur, så han kan få bræn-
det ud af hallen.
Birger er låsesmed i Nordjysk Låseteknik i Aalborg med skiftende arbejdsti-
der. Han har 2 voksne børn, som flittigt besøger ham.
Campinglivet har været en stor del af hans tilværelse i en del år, men cam-
pingvognen er solgt, og i stedet kører han ture på sin motorcykel, en læk-
ker BMW K100LT med telt i bagagen, men stadig er det naturen, der kal-
der. Han er medlem af en klub, Tour Nord, som han også kører sammen
med.
Birger er meget handy og vil gerne arbejde med hænderne, og han har
altid gang i noget, han kan skrue på.   

Hollenstedvej 147
Den 1. februar flyttede Pernille og Dan Christensen og deres 2 hunde,
Oskar og Oliver, ind på Mellergaard, hvor der er marker og nogle dejlige
huse, hvor der kan laves hestebokse.
Pernille er 27 år og pædagog. Hun er født og opvokset i Hjallerup. Pernille
har hest, så de har fundet et fint sted med jord og god plads til hestebok-
se, for hun vil gerne have en hest mere. Pernille har altid drømt om at bo
på en bondegaard med masser af dyr, så det ønske er ved at blive opfyldt. 
Dan er 28 år og opvokset i Hollensted. Han har gået i skole i Øster Brøn-
derslev og på Toftegårdsskolen i Jerslev, og derefter er han uddannet drifts-
leder og arbejder på Jerslev Maskinstation. Dan ville gerne blive på egnen,
så de har boet til leje her i Hollensted i nogle år, og det betyder, at Pernille
allerede er blevet fortrolig med området og naboerne. 
De har malet alt indvendig, så de godt kan bo på ejendommen de første
år. På et senere tidspunkt vil de gerne have nyt køkken og badeværelse,
men det venter lidt. Det første, der skal laves, er hestebokse, så Pernilles
hest også kan flytte ind, og desuden skal der sættes hegn om marken, så
hesten kan komme på græs.

Hvilshøjvej 26
I marts 2010 overtog Claus Thomsen (blandt venner kaldet Tommen)
huset, som han er i fuld gang med at renovere fra top til tå – og det får
den helt store tur. Claus er 28 år og elektriker ved Kruse og Mørk inde i
Brønderslev. Han er barnefødt i Øster Brønderslev og har gået i skole her.
Han har boet i Brønderslev både sammen med sin familie og alene, men
har hele tiden haft det sådan, at han måtte tilbage til Øster Brønderslev –
han var simpelthen ikke færdig med byen. Han har set på flere huse her,
men da dette blev en mulighed, slog han til. Han er rigtig godt tilfreds
med det, og selvom det roder for tiden, er han sikker på, at det nok skal
blive godt.
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spejlet
Kan I genkende dem?
Lokalbladet havde for ca. 2 år siden lidt om 3 hold tvillinger, som vi kaldte
et tvillingeboom, og nu vil vi gerne følge op på det med billeder og deres
mødres kommentarer.

Julie og Cecilie
Den 30. maj bliver Julie og
Cecilie, Louise og Jespers
tvillinger, 2 år. De er nogle
meget glade og friske
piger. 
De går i dagpleje i
Brønderslev, hvad de er
meget glade for, og de
nyder at komme derind og
lege med andre børn,
komme på ture og ellers
bare lege. Derhjemme
elsker de at være ude, hvor
de leger i sandkassen, gynger, hygger sig i legehuset samt hjælper far med
de ting, der nu skal gøres udenfor.
Deres sammenhold er stort, den ene gør ikke noget, uden den anden er
med, og de tager meget hensyn til hinanden.
Indenfor er deres favoritlegetøj deres køkken, hvor der bliver lavet mad til
alle, der kommer her, dukker og bamser, så det får de meget tid til at gå
med.

Tilde og Laura
Tilde og Laura, døtre
af Rikke og John,
enæggede tvillinger
født den 10. juli
2008. Tilde og Laura
er et par piger med
gang i, der er vilde
med dyr og især
heste og alt, der kan
køre og gerne stærkt.
Et par rigtige ”dren-
gepiger”, der gerne vil være ude. De holder nemt deres forældre fuldt
beskæftiget og charmer sig til deres vilje hos deres søskende. Tilde og
Laura bliver passet derhjemme. 

Emilie og Mads 
Emilie og Mads er børn af Anne-Marie og Anders Larsen. De er de ældste
tvillinger - godt 2 år - og er ved at komme i den alder, hvor de vil alting
selv. De er i dagpleje hos Bente ved åen og skal til efteråret i børnehave, i
Grøftekanten. De er
meget omsorgsfulde
over for hinanden, men
kan selvfølgelig også
slås.
De er meget forskellige.
Emilie bliver hysterisk,
når hun ikke får sin vilje,
hvorimod Mads går hen
for sig selv og mugger,
men de kan selvfølgelig
ikke undvære hinanden.

Præstens mange
koner
Lige en historie fra minikonfirman-
derne, og en historie, der ikke er
med i præstens egen tekst om
minikonfirmanderne:
Da de små konfirmander mødtes,
kom nogle forældre på skift med
kage, og da det var sket nogle
gange, spurgte en purk: Sig mig
engang! Har du så mange koner?!
Det havde selvfølgelig været skif-
tende mødre, som havde leveret
hyggekagen.

Glæden 
over landet
Poul Erik Jensen fra ØB, har skrevet
fædrelandssangen "Glæden over
landet", som blev bragt tidligere i
Lokalbladet. Den er nu også kom-
met med i den helt nye Vendsyssel
Sangbog med i alt 86 sange.
Bogen er i lommeformat, og san-
gene bringes uden noder - men
separat nodehæfte bliver også
trykt hertil.
Den nye sangbog er trykt i 2000
eksemplarer og kan købes hos Ole
Nørgaard, Brønderslev eller på
Vendsyssel Gildets hjemmeside
www.vendsysselgildet.dk

Giv en kurv! 
eller rettere giv en kurv tilbage!

Jan Jæger fra SPAR i Øster
Brønderslev fortæller, at der nu
mangler cirka 40 indkøbskurve i
butikken.

Dem vil både han og kunderne
meget gerne have tilbage, så de
kan bruges efter formålet.



Igen i år havde Onsdags-
motionisterne mfl. arrangeret hat-
tefest i Hallund for byens og omeg-
nens damer. Der var 30 deltagere i
alderen fra 7 uger til 70 år, så der
var nogen spredning. Der var præ-
mie til den største og mest kreative
hat, og den gik til vores lokale
damefrisør, Sanne, for hendes hat
med en blomst, sponsoreret af
John Sørensen. Der blev også tid til
lidt gymnastik.

Humøret var højt fra starten, og
snakken gik livligt, så der var ikke
brug for baggrundsmusik. Der blev
serveret buffet med efterfølgende
æblekage og kaffe. Buffeten trak
ud i lang tid, da der først og frem-
mest skulle snakkes, og der skulle
også synges et par sange. Gurli,
den lokale sangskriverske, havde i
dagens anledning skrevet en hatte-
festsang. Efter spisningen var der
mulighed for at købe lingeri, et ord
Minna ikke kunne få over sine
læber, så det blev til "ojersager".
Købelysten var stor!! 
Efter spisningen fortalte en gam-
mel Hallund pige, Birthe Øland
Hansen, om hatteforeninger og
deres arbejde i hele landet. Der er
blandt andet udflugt til København
hvert år med optog gennem byen
med Garden i front og afslutning i
Tivoli.

Der blev valgt nyt udvalg.
Forslaget var, at to af de gamle
skulle fortsætte, og der meldte
Charlotte Christensen og Minna
Mosen Sørensen sig. De nye blev
Aase Mogensen og Annemette
Fransen. Suppleant blev Charlotte
Hammer Christensen. Festudvalget
planlagde på stedet næste års hat-
tefest til den 12. februar 2011.
Det var en dag med flotte hatte og
godt humør i Klubhuset i Hallund -
en hyggelig dag, som blev til
aften, inden de sidste gik hjem.

Hattefestsucces i Hallund
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Onsdagsmotion-
isternes første
udenbystur i år
Den første onsdag i måneden lægges
motionen udenbys, og på årets første
onsdag gik turen til ”Oasen” i Ørum.
Vi mødtes på Doktorpladsen, og bilerne blev fyldt
op af 17 friske kvinder og mænd, og sjovt nok er
det som regel den eneste tur, mændene interesse-
rer sig for. (Det kan da vel ikke skyldes, at vi har
aftensmad med, kaffe og måske øl?). Ved ankom-
sten skulle vi først gå en tur, og Eddy lovede at
blive på stedet for at tænde grillen og fyre op i ild-
stedet. 
Vi gik en dejlig tur på en times tid med solskin og
næsten uden vind, og da vi kom til ”Hytten”, var
bål og grill klar. Nogle grillede, andre havde smurt
madpakke, og Dr. Nielsens eliksir varmede i halsen.
Til kaffen gik kage og småkager rundt, og hyggen
var i højsædet.



Efter 48 år som aktiv landmand har
Torkild Lykke Larsen ikke tænkt sig
at lade sig pensionere og sidde
med hænderne i skødet.
For fem år siden tog han en beslut-
ning vedrørende sit landbrug, der
dels bestod af 65 tønder land, dels
bestod af en produktion af grise.
Torkild og hans kone Inger havde
været aktive, siden de som 20 og
18-årige købte ejendommen på
Hvilshøj Mark 111. Dengang var
ejendommen kun på 18 tønder
land, men ved fælles, hårdt arbejde
har de to mennesker udvidet til de
nævnte 65 tønder land ved at
købe nabo-ejendomme op. Jorden
dyrkes stadig, men dyrene er som
sagt væk og det har betydet, at
Torkild har skullet finde noget at få
tiden til at gå med.
Når man som Torkild aldrig har
siddet med hænderne i skødet, må
der findes noget andet, der kan
puttes i tilværelsen. Ægteparret kan
ikke forestille sig at forlade gården
og den natur, der omgiver dem, så
mulighederne for aktiviteter var
store. Inger holder fast i sin flotte
have, der kræver meget arbejde
om sommeren, og Torkild har
længe arbejdet med træ, hvilket
mange smukke møbler i deres
hjem vidner om.
Det skulle blive et besøg på et dyr-
skue, der skulle få Torkild sporet
ind på en tilværelse med sten. Her
så han en arbejdende stenstand,
og da der var tilbud om et kursus,
slog han til. Han havde selv råma-
terialet, som han gennem et langt
arbejdsliv havde samlet op på sine
marker, så det var ”bare” om at
anskaffe sig værktøj og sikkerheds-
udstyr, bl.a. briller, høreværn og
maske, og så gå i gang i den
tomme lade, hvor et udsugnings-
anlæg fra den tidligere stald funge-
rer som udluftning.
Fra starten af hans stenkarriere og
til nu er der sket en meget stor
udvikling. Han har selvfølgelig måt-
tet betale nogle lærepenge under-
vejs, men jeg må indrømme, at
han er kommet langt. Dels har han
i dag indrettet et rigtigt galleri,
hvor hans sten kommer til deres
ret, dels bruger han sin egen have
som udstilling, bl.a. har han en

stor samling af sten med vand, og
der er noget for enhver smag og
pengepung. Det er fantastisk at se,
hvordan en sten kan ændre sig i
det spil, som rindende vand kan
give. Samtidig med, at sten og
vand er smukke at iagttage, er det
også beroligende at lytte til.
Vandet i stenskulpturerne genbru-
ges på mere end en måde. Dels
sker der en recirkulation af vandet i
de enkelte skulpturer, dels stammer
det vand, som Torkild benytter, fra
regnvand, som han opsamler i en
gammel gyllebeholder. De mange,
store bygninger, som Torkild ejer,
har alle tagrender, der fører vandet
fra de enorme tagflader ned i gylle-
beholderen til genbrug, så al van-
ding i have kan også ske med den
bedste samvittighed. Han har ført
skjulte vandledninger rundt i hele
haven, så at der ikke ligger vands-
langer, der skæmmer helhedsind-
trykket.
Torkild arbejder især om vinteren,
hvor der tages et ordentligt ryk
med sliberiet. Han bliver hele tiden
nødt til at få produceret flere af
sine smukke figurer, for de sælger
virkelig godt. Fra starten deltog
han i mindre arrangementer, hvor
han fik mulig-
hed for at
præsentere
sine skulptu-
rer, f.eks. ved
julearrange-
menter og
Open by
Night, nu invi-
teres han til
udstillinger i
hele
Nordjylland,
hvor han altid
får solgt et par
sten. Desuden
kommer der
folk, der selv
har fundet en
smuk sten, de
gerne vil have
bearbejdet, og
han har desu-
den et rigtig
godt salg til
firmaer og
gaver. 

Hans marker er til stadighed leve-
ringsdygtige i marksten, og mang-
ler han nogle i specielle faconer,
køber han dem i en grusgrav.
Jeg tror ikke, det varer længe, før
jeg skal have slæbt min store sten,
som blev fundet under udgravnin-
gen af vores kælder, hen til Torkild.
Jeg vil nemlig gerne have en sten-
kumme til blomster!

Kirsten Agesen

Sten på Hvilshøj Mark

15
Lokalbladet



Vi har fejret Dronningens fødseldag
hele ugen op til selve dagen med
kongelig snak og hatteproduktion.
Der blev serveret festmenu med
god vin og vi fik besøg af
“Dronningen” og hendes hof-
dame. En rigtig kongelig tale blev
der holdt. Vi sang fødselsdagssang.
Om aftenen grillede personalet kyl-
linger på weberen, så alle havde en
rigtig god og hyggelig dag. Tove,
vores frivillige, dækkede de flotte
røde og hvide borde og hjalp ved
arrangementet.

Vi vil gerne siga tak for de 14 sal-
mebøger, vi har fået fra Hallund
Kirke. Vi manglede dem rigtig
meget. Så nu ønsker vi os også
nogle med STOR skrift. Dem har vi
nemlig kun 3 af.

Vi holdt påskefrokost med beboere,
pårørende og ansatte. Centerrådet
gav påskeæg til alle. En rigtig sød
tanke fra dem. Vi skulle også indvie
vores nye sanghæfte som vores
meget frivillige Kirsten og Gurli
havde lavet. Sikken et arbejde de,
har haft med det. Jeg holdt en lille
tale og vi skålede i "champagne".
Forinden startede vi dagen kl.10
med påskegudstjeneste.

Sidst i maj tager mange af beboer-
ne til Sæby Camping og hygger
sig med nogle af vore pårørende
som har inviteret igen i år. Der var-
musik i et stort telt. 

Nogle af vore beboere og nogle
hjælpere skal deltage i OL for
ældre i Flauenskjold Hallen. Det
skal nok blive rigtig skægt.

Ceneterrådet er kommet så godt
igang med arrangementer, det
glæder os rigtig meget. Til næste
fællesspisning kommer en af med-
lemmerne og laver biksemad til
middagsmad. Det er lige en ret for
beboerne.

Det var lige lidt fra Elmehøj

Venlig hilsen
Jette

Elmehøj
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Tak for nu... 
og på gensyn 

Hen over foråret har elever fra 3.a
gået til minikonfirmandforbere-
delse. Vi mødtes om onsdagen
og gik sammen på opdagelse i
både Øster Brønderslev Kirke og
Hallund kirke. Vi talte om, hvad
der foregår i Kirken, vi kastede os
over de bibelske historier og vi fik
rede på de kirkelige højtider. Det
hele blev krydret med leg, kage-
spisning og minikonfirmandernes
nysgerrighed og gode humør.

Palmesøndag var afslutningen på
dette forløb, og jeg synes, at det
blev en rigtig hyggelig dag, og
jeg vil gerne takke forældre og
søskende for opbakningen. 

Og til jer, kære minikonfirmander, vil jeg sige tak for nu og på gensyn. Det var dejligt at lære jer at kende, og jeg
glæder mig til vi ses igen. Og så skal jeg hilse jer mange gange fra Lene, som også var glad for at lære jer at
kende! 

Minikonfirmand-forberedelse i efteråret
Der er meget stor opbakning til minikonfirmand-forberedelsen i Ø. Brønderslev og Hallund Sogne, og det er vi
naturligvis glade for i menighedsrådene. Som nævnt i sidste ”Kirkenyt” er tilslutningen til forberedelsen faktisk
blevet så stor, at det ikke længere er muligt at have en hel årgang ad gangen. Derfor vil det fremover være
sådan, at den ene klasse på en årgang vil få tilbuddet om at følge forberedelsen i foråret, mens årgangens anden
klasse vil få tilbuddet i efteråret. Til efteråret er det således eleverne i 4.b., der vil blive inviteret. 

Rune Nørager Christensen

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste og orienterings-
møde om forberedelse og konfirmation 2011
Onsdag d. 11/8 klokken 19.00 er der konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke. Efter guds-
tjenesten går vi over i Forsamlingshuset, hvor der, mens vi nyder en forfriskning, vil blive informeret om forbere-
delsen. 
Eleverne i de to 7. klasser på Øster Brønderslev Centralskole vil inden mødet modtage et brev med invitation og
tilmeldingsblanket til konfirmationsforberedelsen. 
Forberedelsen kommer til at ligge onsdag (for den ene klasse) og torsdag (for den anden klasse) i de to første
timer, altså fra 07.45 – 09.15. Første almindelige forberedelsesgange bliver onsdag d. 18. og torsdag d. 19.
august.

Selve konfirmationerne afholdes i 2011 søndag d. 1/5 i Hallund Kirke og søndag d. 8/5 i Øster Brønderslev Kirke.

På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen
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Kirkelige adresser

Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 
Rune Nørager Christensen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: RNC@km.dk, 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.

konstitueret graver, Hallund: 
Gite Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628

Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev: 
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside:  www.oeb-kirke.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.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk

Kirkeværge, Hallund: 
Minna Sørensen, Ørumvej 105, Hallund, tlf. 9883 5822.

Skærtorsdagsarrangement i Hallund
Alle i Hallund menighedsråd var vist spændte på, hvordan aftenens arrangement ville blive modtaget. Derfor blev
vi også meget glade for den store opbakning. Vi var 36 til gudstjeneste og efterfølgende middag på kroen. Det
blev en rigtig hyggelig aften med gudstjeneste, god mad, fællessang og god stemning. 
Derfor tør vi godt allerede nu sige, at vi gør det igen til næste år.

Gudstjeneste i det fri søndag 15. august kl. 11.00
I forbindelse med byfesten i Hallund holdes der igen i år gudstjeneste i teltet på festpladsen. Fra klokken 10.00
byder menighedsrådet på kaffe og rundstykker, og klokken 11.00 holder vi så gudstjeneste i teltet.
Vi håber, at tilslutningen igen i år bliver god.

Høstgudstjeneste i Hallund Kirke 
Igen i år fejer vi høstgudstjeneste i Hallund Kirke med efterfølgende frokost og
høstmarked hos spejderne. Det sker søndag den 26. september kl. 11.00. 

Ligesom sidste år byder Menighedsrådet efter gudstjenesten på frokost ved
Hallund spejderhus, og når vi har spist, fortsætter dagen med spejdernes høst-
marked, hvor der vil være forlystelser for alle aldre. Kom og vær med til en
sjov og festlig dag for hele familien!

Præstens besøg
Jeg bliver glad for en henvendelse, hvis man ønsker – eller ved om en der
ønsker – en samtale.

Rune Nørager Christensen
Kornyt
Så gik der endnu et forrygen-
de korår, og vi er nået til for-
årskoncerten, der afholdes 18.
maj og som sædvanlig løber
af stabelen i Øster
Brønderslev Kirke. 

Vi har mange dejlige sange
på programmet og bliver
akkompagnement af sopran-
fløjte, violin og trompet 
foruden orgel og klaver.

Til september starter den nye
sæson, og det ville være 
dejligt med lidt flere korister,
så har du lyst til at synge - 
så ring til mig. (6060 2361) 

Foruden vores ugentlige øve-
aften, er der bl.a. et lørdags-
arrangement med Erik
Sommer, workshop med
Jerslev, Stenum, Serritslev kir-
kekor. Nærmere omkring
dette arrangement kommer i
næste lokalblad.

Mange sanghilsener fra
organist Inger Malgård

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne



Velkommen til ØBIs

Byfest i Øster Brønderslev
21. maj – 24. maj 2010

I Pinsen når skoven bli`r rigtig grøn, mødes vi igen på pladsen ved Ø.B. Idrætsforening, 
hvor vi igen i år har forsøgt at lave et program, som indeholder noget for enhver smag 
med aktiviteter for både børn og voksne samt fest i teltet. For de, der ikke har lyst til 

at være aktive, er der mulighed for nogle dage med ren afslapning.

Vi håber alle Ø. B. og omegns borgere vil bakke op om dette traditionsrige arrangement.
Vi vil i år forsøge at genindføre tidligere års gadeturnering, og vi opfordrer til 

at man benytter muligheden for at arrangere jeres gadesommerfest i teltet lørdag aften. 
Det kunne være sjovt, hvis vi som i gamle dage kunne fylde teltet til bristepunktet.

En stor tak igen i år til vore sponsorer, og tak til alle I frivillige hjælpere, som bruger 
en masse timer af jeres fritid på disse dage. Uden jer ville det ikke være muligt 

at stable dette store arrangement på benene.

På Festpladsen vil der være hoppeborg til børnene, i teltet er der bar, madbod og slikbod 
og som sædvanlig kæmpe tombola med masser gevinster fra vore sponsorer.

Hovedgevinsterne er sponsoreret af: Brønderslev El-Teknik v/Svend Jensen, 
CL-Partyservice v/ Chr. Smith, El-Service A/S, Ø. Brønderslev. 

ØBIs Festudvalg      
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Fredag 21. maj
kl. 18.30: Festpladsen åbner. Musikanlægget spiller i teltet.

Kl. 18.30 – 20.00: Herre Serie 5 kamp 
Ø. Brønderslev – Hjørring

Kl. 20.00 – 21.00: Happy Hour – det vil sige dobbelt op fadøl.

Kl. 20.00: ”Prins Felix og Kongehuset” 
går på scenen og spiller op til Rock og Rul.

Kl. 21.30: Stripshow med Lindsey
som efterfølgende går i baren og serverer.

Kl. 22.30: ”Prins Felix og Kongehuset” er atter på scenen. 
Når musikken stopper, vil der være musik fra musikanlægget. 
Denne aften opkræves der entré på 50 kr. fra kl. 21. 
Efter kl. 21.00 er adgangskravet 16 år. 
Der serveres ikke spiritus for unge under 18 år.

Lørdag 22. maj
Kl. 12.30: Festpladsen åbner
Udstilling af Peugot med nogle af de nyeste bil modeller.
Udstilling af Almas – Plæneklippere.

Kl. 12.30 – 15.30: Aktiviteter for børn fra ca. 0 klasse 
Arr.: Tina Bro & Co.

Kl. 13.00: Vær med til at male et maleri til udsmykning af
klubben. Børnene maler med rigtig maling på lærred. 
Under vejledning af kunstner Mette Lykkegård.

Kl. 13.00 – 15.00: By Cup på fodboldbanen og i teltet 
(Fodbold på plænen og motionscykel-stafet i teltet).
7 voksne + 2 udskifter på hvert hold.
Gevinst: 5 x fadøl til hver på det vindende hold serveres i teltet
lørdag aften.

Kl. 15.00 – 16.30: Leg og Sjov for de alleryngste  
Aktiviteter på plænen med bl.a. gymnastik, leg med faldskærm,
risposer, tøndebånd og sanglege. Arr.: Anitta Baun & Co.

Kl. 19.00: Byfest i Teltet 
Menu: Helstegt pattegris med diverse tilbehør. Pris: 75 kr.
Billetter kan købes ved SPAR i Ø. Brønderslev og på pladsen
inden lørdag Kl. 12.00. Ved køb af 10 billetter på én gang, er
den 10. billet gratis.

Kl. 20.30 – 21.00: Minirevy v/Ole Jespersgaard

Kl. 21.00 – 02.00: ”Prins Felix & Kongehuset”
går på scenen igen i aften. I pauserne vil der være musik fra
musikanlægget. Der serveres ikke spiritus for unge under 18 år.

Manna 
Stoker

v/ Chr. Dissing
tlf. 9888 7266

www.manna-stoker.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



Søndag 23. maj
Kl. 12.00: Festpladsen åbner
Udstilling af Peugeot
Udstilling af Almas – plæneklippere

Kl. 12.00 – 15.00: Børnearrangement
Arr.: Tina Bro & Co.

Kl. 13.00 – 15.00: Modelflyveklubben giver opvisning

Kl. 15.00 – 16.30: Leg og Sjov for de alleryngste
Arr.: Anitta Baun & Co.

Kl. 17.30 – 19.00: Fællesspisning i teltet 
Menu: A´la Suprise. Pris: Voksne 50 kr., og børn 25 kr.

Kl. 19.00- ??: Musikanlægget spiller i teltet

Mandag 24. maj
Kl. 10.00 - ??: Kæmpe Fodboldstævne
Drenge og Piger i poder, mikro og miniput. 
Der er medaljeoverrækkelse, når stævnet er slut.
Arr.: ØBIs Fodboldudvalg. 

Kl. 13.00: Kage-bage konkurrence
Både børn og voksen konkurrence. Der er gevinster til bedste
smag og bedste pynt. Tilmelding til konkurrence senest 
mandag 16. maj til Inga-Lill –  tlf. 40881916.

Kl. 14.00: Gratis Kaffe og Kage i festteltet

Kl. 15.00: Udtrækning af hoved- og nittegevinster 
fra tombolaen.

Herefter er det slut på ØBIs Byfest 2010.

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER

9899 8066 - 9883 1010
Tlf. kons. hverdage kl. 7-9

KONSULTATION
Nøragervej 3, 9740 Jerslev

Efter aftale

KONSULTATION
Højskolevej 10, 9760 Vrå

Torsdag 16.30-18 
eller efter aftale

HELLE ANDREASEN

POUL GAMMELGAARD

KAREN MARGRETHE
KYSTER

JENS SIGH

NIELS SØNDERGAARD

Åbningstider:

Alle ugedage 
kl. 7 - 19



Reserver 
20. november til 

Stort 
julebal 
i Hallen

Musik: Hoop
Køb billetter 

i god tid

Anlægsgartner

Kurt Thomsen
Hollenstedvej 159
9700 Brønderslev

Mobil 20 86 94 80
Vi udfører gerne:

Havetegninger
Sten- og flisebelægninger

Beplantning
Græs

Vedligholdelse
Beskæring

Træfældning - Stubfræsning
Hegn og plankeværk

Arbejde udføres af
faglærte anlægsgartnere

www.agkt.dk

Medlem af
Danske Anlægsgartnere
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter

Alle gudstjenester begynder 
kl. 10.15

Torsdag d. 27/5
Onsdag d. 16/6
Torsdag d. 22/7
Torsdag d. 12/8
Torsdag d. 9/9

Andre vigtige datoer
maj - september
18/5 (tirsdag): Forårskoncert 
i Øster. Brønderslev Kirke kl. 19.30

11/8 (onsdag):
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste 
kl. 19.00

15/8 (søndag): Gudstjeneste i teltet på 
festpladsen i Hallund kl. 11.00 (se omtale)

26/9 (søndag): Høstgudstjeneste i Hallund
Kirke og bagefter frokost og høstmarked 
hos spejderne (se omtale)

30/9 (torsdag): Koncert med koret
”Dyvohrai” i Øster Brønderslev Kirke kl. 19.30. 
Mere information følger senere.

Menighedsråds-
møder

Ø. Brønderslev menighedsråd:
Onsdag d. 19/5 kl. 19.00
Tirsdag d. 15/6 kl. 16.15

Hallund menighedsråd:
Torsdag d. 27/5 kl. 19.00
Torsdag d. 26/8 kl. 18.00

N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan hen-
vende sig til en af menighedsråds-
formændene eller til sognepræ-
sten for nærmere oplysninger. (Se
kirkelige adresser).

Maj
18/5: Tirsdag
23/5: Pinsedag
24/5: 2. Pinsedag
30/5: Trinitatis

Juni
6/6: 1. s. e. Trinitatis
13/6: 2. s. e. Trinitatis
20/6: 3. s. e. Trinitatis
27/6: 4. s. e. Trinitatis

Juli
4/7: 5. s. e. Trinitatis
11/7: 6. s. e. Trinitatis
18/7: 7. s. e. Trinitatis
25/7: 8. s. e. Trinitatis

August
1/8: 9. s. e. Trinitatis
8/8: 10. s. e. Trinitatis
11/8: Onsdag

15/8: 11. s. e. Trinitatis
22/8: 12. s. e. Trinitatis
29/8: 13. s. e. Trinitatis

September
5/9: 14. s. e. Trinitatis
12/9: 15. s. e. Trinitatis
19/9: 16. s. e. Trinitatis
26/9: 17. s. e. Trinitatis

30/9: Torsdag

ØSTER BRØNDERSLEV KIRKE

19.30: Forårskoncert
11.00
11.00
Ingen

11.00
Ingen
11.00
11.00

9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen
11.00 (Ole Skov Thomsen)
9.30

11.00
9.30
19.00 Konfirmand-

indskrivningsgudstjeneste
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)
11.00

9.30
11.00
9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen

19.30 Koncert med koret
”Dyvohrai”. Mere information
følger senere.

HALLUND KIRKE

Ingen
9.30
Ingen
9.30

9.30
9.30
9.30
Ingen

Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen
11.00

Ingen
Ingen

11.00 Teltgudstjeneste på festpladsen
Ingen
9.30

11.00
9.30
Ingen
11.00 Høstgudstjeneste med frokost
og høstmarked. Se omtale.
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Årets konfirmander 
Øster Brønderslev
Bageste række f.v.: Mads Damsgaard Jørgensen, Kasper Krogh Bistrup, Jonas Møller Olesen, Christoffer Qvist
Andersen, Rasmus Tandrup Heltoft.
Midterste række f.v.: Rasmus Jensen, Mark Bossen, Malthe Aaholm Esbensen, Lucas Reedtz, Mads Hansen.
Forreste rækkef.v.: Mette Molbech Mortensen, Mette Albrechtsen Kristensen, Line Lundsgaard Krüger, Laura Ilum
Jensen, Sofie Wacher Rasmussen, Kristina Dissing Kristensen.

Hallund 
Thomas Hansen Pinstrup, Katrine Dissing Sørensen, Trine Sudergaard, Helena Hjørringgaard.



Jubilæumsfesten
på Hallund Kro
10. april 2010
I anledningen af B70 Hallunds 40
års jubilæum blev der holdt 70-er
fest på Hallund kro. 51 personer
var mødt op i stiveste 70-er puds,

og mange  havde gjort en hel del
ud af udklædningen. 
Vi startede med en 3 retters menu,
hvorefter Henning Villadsen og
Knud Peer Andersen blev udnævnt
til æresmedlemmer og fik overrakt
JBUs sølvnål med mange tak for
det store arbejde, de igennem
årene har lagt i klubben.

Derefter skulle der findes de 2
flottest udklædte gæster, og disse
titler tilfaldt Annette Nielsen og
Preben Jensen.

Knud Peer, som har været med fra
klubbens start, holdt en god tale
om B70´s historie, og det gjorde
han rigtig godt. 

Efter spisningen blev der danset til
Larm og Lamper, der spillede væl-
digt op til folks velbehag, for der
blev danset godt hele aftenen, og
folk så ud til at have en rigtig god
aften. 

B 70 - 40-års jubilæum

2
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Badminton:
Flotte resultater i
KM 2010
Ø. Brønderslev badmintonklub del-
tog søndag 7. feb. 2010 i
Kommunemesterskaberne 2010,
som foregik i Dronninglund. I alt
deltog 12 spillere fra klubben i

stævnet og repræsenterede alle
grupper fra U9 til U17. 

I U9 herresingle vandt vi både guld
og sølv med Nikolai Aagaard på 1.
pladsen og Mads Juul Storgaard på
2. pladsen. I U11D herresingle
vandt Oliver Bay Andreasen sølv
med en 2. plads og Gregers Jensen
fik en 3. plads. 

Oliver Bay Andreasen deltog også i
herredouble pga. et afbud og
vandt sølv sammen med Rasmus
Christensen fra Brønderslev BBC.

Stine Christiansen og Michael
Pinstrup fik en 4. plads i mixed
double U13C.

Også i herredoble U13D gjorde
ØBI det rigtig flot med en 1. plads
til Jonathan Christensen og Mike
Pedersen. Og på 3. pladsen vandt
Michael Pinstrup og Niels-Jacob
Thing. I single U13D fik Jonathan
Christensen også en 2. plads og
Michael Pinstrup en 3. plads. 

I U15D herresingle vand Frederik
Christensen en 3. plads. Rasmus
Thomsen og Frederik Christensen
kom ind på 4. pladsen i herredou-
ble U17C.

Med to 1. pladser, fire 2. pladser,
fire 3. pladser samt to 4. pladser
har Ø. Brønderslev Badmintonklub
klaret sig rigtig flot i årets KM
2010, og med det resultat håber
klubben, at endnu flere medlem-
mer har lyst til at deltage i stævner
fremover.

Berit Bay

ØBI 
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Yderst til venstre Oliver Bay Andreasen med sine 2 sølvpokaler i single og double i U11. I
midten Mads Juul Storgaard med sølv, som blev slået af Nikolai Aagaard Jensen, 
der vandt guld i single i U9.

SMS tjeneste
ØBI tilbyder nu alle, der har lyst til hyggeligt samvær, at blive tilmeldt
vores SMS-tjeneste. Der er indtil videre rigtig mange der har nydt godt af
lige at få en besked, når der nærmer sig nye tiltag samt fællesspisning
m.m. Af tidligere arrangementer kan bl.a. nævnes fodbold, boksning og
bare hygge for at mødes. 

Send en besked med ønske om at komme på listen til Formand Gitte
Christiansen på tlf 51729474.
Mvh ØBI

Kommende arrangementer:
Mandag d.14/6 VM Danmark-Holland kl. 13.30 Sandwich/pastasalat.
Lørdag d.19/6 VM Danmark-Cameroun kl. 18.30 Sydafrikansk buffet.
Torsdag d.24/6 VM Danmark-Japan (spiller kl. 20.30) Surprise á la Gitte.

Dette er den foreløbige plan mht. til ting, der sker i klubben. Nye kan
komme ind imellem.
Ved alle disse arrangementer er der tilmelding senest 3 dage før pga. ind-
køb mm. Så tag naboen under armen og kom og hyg.
Tilmelding til Simon 40466402 eller Mia 20280581



U-14 håndbold-
drenge
Puljevinder i A-rækken 
ØBI har nogle rigtig dygtige hånd-
boldspillere ikke mindst U-14 dren-
ge spillerne. I denne sæson rykke-
de de op i A-rækken, og de endte
med at blive puljevindere. Et stort
tillykke til jer, og ikke mindst til
jeres træner.

Sølvmedaljer i JHF kredscup
Øster Brønderslevs U-14 drenge
spillere har udover deres egen
pulje, også spillet kredscup.
Det blev til nogle meget spænden-
de kampe, hvor det endte med at
drengene kom i finalen mod HF
Hjørring. Denne kamp spillede de
torsdag, den 8. april. og som deres
træner Robert Nielsen siger, så var
det en rigtig god kamp, ikke resul-
tatmæssigt, men spillermæssigt var
kampen helt i top. Modstanderne
fra HF Hjørring var en tand bedre
end ØBI. Men ØBIs drenge kæm-
pede en brav og fair spillet kamp.
Kampen endte 18-15 til HF
Hjørring, så det blev til en flot sølv-
medalje til U-14 spillerne fra ØBI.
Flot kæmpet drenge!

På vegne af ØBI
Susanne Dahl

Gymnastik
Den 13. marts havde vi gymnastik-
afslutning, hvor vi havde inviteret
alle forældre og bedsteforældre til
at komme og være med til vores
afslutning. Vi havde lejet en hop-
peborg og havde stillet en stor
bane op i hallen, hvor vi legede i
en hel time. Alle fik selvfølgelig
diplomer for deres flotte indsats. 

Bagefter var vi i cafeteriet, og
havde Simon bagt kage og lavet
saftevand til os. Vi hyggede os helt
ind til middag. 
Næste sæson starter vi op efter
sommerferien (se nærmere tids-
punkt på www.oebi.dk, og her har
vi mere på programmet. Der bliver
bl.a. et nyt Dance-aerobichold for
de voksne, og så bliver der et ny
MGP danse/springhold for dem,
der lige er startet i skole, og selv-
følgelig bliver der også et
mor/far/barnhold som altid. 
Vi vil gerne i Gymnastikforeningen
sige tak for en god sæson og byde
velkommen til næste sæson til
både nye og gamle gymnaster. Vi
glæder os.

Med venlig hilsen
Christina Krogh

Formand for 
gymnastikforeningen 

i ØBI
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Bagerst: Træner Robert Nielsen, Kristian Bang, Christoffer Sand, Emil Thomsen, Henrik
Lyngdahl, og Hjælpetræner Vibeke Lyngdahl
Foran: Johannes Larsen, Christoffer Andersen, Mark Bossen, Lukas Rask og Morten
Lyngdahl. Frederik Elgård er også med på holdet, men var syg da billedet blev taget
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Gade-

Hemmeligt 
bryllup, næsten
24 april, var der boksebrag i
Klubhuset. Et fælles initiativ havde
gjort at der kunne ses boksekamp i
Klubhuset. Inden kampen gik der
rygter om, at Formanden for ØBI,
Gitte Christiansen var blevet gift
med Carsten Jørgensen.
Unavngivende kilder oplyser at
have set dem uden for Rådhuset i
Brønderslev kl. 9 om morgenen.
Aftenen før havde skulle den yng-
ste datter være hjemme til kl. 22,
hvilket i kammeraternes øjne virke-
de mistænkeligt. Deltagere til
boksearrangementet undrede sig
derfor over sandheden af disse
rygter, og efter lidt sms frem og
tilbage, blev disse rygter bekræf-
tet, og lykønskninger  blev sendt. 
Lokalbladet ønsker parret tillykke.

Velkommen til
Granvej 23 
Familien er flyttet hertil 15. nov. 2009 og består af børnene Caroline på 5
år, Mathias på 4 år og lille Sophie på 1 år. Caroline går i børnehave i
Myretuen, og hun er ”radise”. Hun elsker rutsjebanen dernede sammen
med veninderne, men hun holder også meget af at tegne, men mest af alt
elsker hun blomster. Mathias går også i børnehave i Myretuen, men han er
”spire”, og han elsker bestemt ikke blomster, men derimod traktorer, og
han leger altid med dem, hvis han kan kommer til det. Det gør lillesøster
Sophie desværre også, så lige så snart hun ser en traktor, siger hun ”min”.
Det er Mathias ikke altid glad for. Udover at drille så leger hun med sine
venner nede i dagplejen. 
Børnene har også en mor og far. Mor hedder Kristine Sørup Jensen. Hun er
30 år og sygeplejerske i hjemmeplejen i Brønderslev Kommune. Hun kom-
mer oprindeligt fra Serritslev, men er blevet glad for at bo i Ø. Brønderslev,
som de flyttede til, da de ventede Caroline. Far i huset er Brian, der er 29
år og lastbilmekaniker. Brian kommer fra Hallund og mener bare, at han og
familien måtte bo her i området, så da huset blev til salg, måtte de slå til.
Uden for huset ligger retrieveren ”Bamse” og holder vagt – han er vældig
fredelig, men vil godt se lidt ”farlig” ud. Huset har navnet ”Boelsminde”.
Noget den tidligere ejer har døbt det, og som Kristine og Brian ikke helt
ved, om det skal blive ved med at hedde.

Poldervej 4
1.februar flyttede Majken Langbak og Thomas Knudsen ind her sammen
med børnene Line på 6 år og Anne på 9 år – og en lille hund. Majken og
Thomas blev gift i november sidste år. Majken har boet i Øster Brønderslev,
da hun var gift med Brian Langbak på Lindevej – en bror til tømrer Allan
Langbak. Dengang gik Anne i Øster Brønderslev Skole, og det fortsatte
hun med, da Majken flyttede til Brønderslev. Da lillesøster Line skulle
begynde i skole sidste sommer, blev det også Øster Brønderslev, og
Thomas og Majken begyndte at kigge efter hus i byen. Nu bor de sådan,
at pigerne kan kigge fra det ene værelse til faderens hus, hvor de bor hver
anden uge. Alle er faldet godt til i byen. Til august bliver Majken udlært
som maler fra Jans Malerfirma i Brønderslev, og hun er i gang med at plan-
lægge sit svendestykke. Thomas er struktør og arbejder ved entreprenørfir-
maet Per Aarslef i Århus med opgaver over hele landet og af og til også i
udlandet. Han er derfor ofte hjemmefra flere dage om ugen, og familien
prioriterer derfor familielivet og mindre renoveringsopgaver i huset højt i
weekenderne.  

Kom hurtigt til Øster Brønderslev
- og kør langsomt derfra
Det er med at komme hurtigt til Øster Brønderslev, og så trække tiden ud
og glæde sig over, at det går langsomt, når det er nødvendigt at komme
derfra. Det ser ud til at trafikplanlæggerne har haft den idé, da de fastlag-
de fartgrænserne på hovedvejen mellem rundkørslen ved LandboNord og
den gamle kommunegrænse ved Lygtebækken. Når man kører fra rund-
kørslen ind mod Brønderslev må man kun køre 70 km/timen på hele
strækningen i den side af vejen og kan nyde at være i Øster Brønderslev
Sogn så længe som muligt. Når man derimod kører hjemad mod Øster
Brønderslev i den anden vejbane må man køre stærkere allerede fra
Lygtebækken. En kuriøs detalje, men helt naturligt, ikke?

Hvor er postkas-
sen og hvor kan
jeg hente
Lokalbladet?
Efter lukning af sparekasse og køb-
mand i Hallund bliver der placeret
ekstra blade i Lindas genbrugsshop
i Sølvgade, hos Bentes
”Filtestedet” på Søndersig og hos
Trine på kroen i Sølvgade.
Postkassen er blevet placeret på
kroens pakhus ved siden af bobler-
ne til glas og papir.
Udhængsskabet til småplakater og
meddelelser bliver placeret ved
siden af postkassen, men der er
ved at blive lavet en ny kasse, og
Linda vil også gerne hænge nyhe-
der op i døren til butikken.
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spejlet
Frivillig og ”kronprins”

Aksel Jensen fra Hollensted har været udsendt som frivillig 5 gange til for-
skellige steder i verden. Første gang var i 1995 til Sarajevo Han har haft
mange forskellige oplevelser både gode og dårlige, men de gode er hel-
digvis flest.
Inde i selve lejren bor der mellem 30.000 og 70.000 mand af mange for-
skellige nationaliteter. De bor sammen i telte med 6 mand i hver. I teltene
er der aircondition, hvilket er en absolut nødvendighed, for der kan blive
op til 55 grader. 
Aksel er mekaniker og arbejder på værkstedet, som også er et telt Det er
ikke lige behageligt hele tiden på grund af varme og støv. Det sker også, at
deres materiel går i stykker og skal repareres ude i marken. Det er ikke det
sjoveste. Engang kørte de i Afghanistan gennem ørkenen i 11 timer. Selve
juleaften blev de fløjet tilbage til lejren i helikopter.
Inde i lejren kører der busser rundt, og overalt er der skilte med ”drik 6-9
liter vand daglig”. Lejren har egen vandforsyning indenfor, det lyder lidt
mærkeligt med vand ude midt i ørkenen. Hver dag bespises ca. 2.000
mand fra et køkken, så der er tit lang kø. Nogle gange vælger de at grille,
så får de råvarerne fra køkkenet. Hver onsdag er der "lagkage-bingo", det
vil sige gevinsten er lagkage.
Alle er lige. Der var f.eks. en feltpræst, Peter, som dagligt kom ind på værk-
stedet for at få nye vittigheder.
Der er altid besøg fra Danmark til de udsendte, det kan være forsvarsmini-
steren eller som i Afghanistan, Kronprinsesse Mary, som kom rundt og gav
alle danskere hånden. Aksel spurgte pænt, om man måtte tage et billede
af hende. ”Meget gerne”, var svaret, ”men du skal da med derpå!”
Aksel er klar til at tage en tur til, så til august drager han 3 måneder til
Libanon.

Aalborg DH
Grand Prix
Den lokale ejer af Aalborg DH, Jan
Hansen, havde 1. maj arrangeret
et sponsorløb, der skulle skaffe
penge til klubben. Løbet blev kørt
på spinningcykler med kilometer-
tæller på. De 14 ryttere var en
blanding af sportsfolk og helt
almindelige mennesker uden kon-
dition. Alle gav den gas fra starten,
og der blev gået til den. Orla
Knudsen, som sidder i bestyrelsen
for Aalborg DH, havde sit eget
hold, for planen var, at han selv
skulle køre cyklen, men han måtte
opgive på grund af en knæskade.
Han havde derfor allieret sig med
René Dahl Jeppesen, der er spin-
ninginstruktør i vores lokale
motionscenter. Team Orla
Knudsen, kørte 41,5 kilometer på
en time, og det var nok til en før-
steplads. Team Orla Knudsen
havde sammenlagt 350 kr. pr. kilo-
meter, hvilket giver et bridrag på
14.525 kr. til Aalborg DHs kasse.
Der blev kørt 135.000. kr. ind i alt.
De fleste ryttere klagede dog over,
at de var godt ømme bagi, men
det er der ikke noget at sige til.
Efter løbet var der kamp mod
Odense, og efter sejren var alle ryt-
tere og sponsorer inviteret til spis-



Petanque
Selvom det er så som så med som-
mervejret, er en flok kvinder og
mænd startet petanque-sæsonen.
Der spilles på 2 baner hver man-
dag kl. 19, og de første 2 gange
var der 10, der spillede, men kom
op og se, om det er noget for dig.
Banerne findes på B70’s område,
og det er John Sørensen fra B70,
og Finn Villadsen der står for det.

Krolf
Det er en nyere sportsgren, som er
en blanding af kroket og golf,
deraf navnet. Det er blevet meget
populært og spilles mange steder,
især af pensionister, da der ikke er
så mange tilbud til den gruppe,
men det kan naturligvis spilles af
alle. 
Det er Lis Marrup, der står som
tovholder, og på et afholdt møde
var der 10, der tilkendegav, at de
var interesserede. Foreløbig har vi
fået lov til at prøve at spille i Brøn-
derslev og Jerslev, som lige er kom-
met i gang.

Der er søgt penge til krolfudstyret i
den ny sparekassefond, men det
trækker lidt ud, så vi har fået lov-
ning på at låne udstyret af Dansk

Arbejder Idræt indtil videre. Banen,
som DAI har foræret os, er anlagt
på arealet ved klubhuset, og vi spil-
ler første gang den 11. maj kl. 13.
hvor alle er velkomne til at komme
og se, hvad det er for noget, eller
du kan ringe til Lis på 9883 5049
for yderligere information. 

Som I kan se af tidspunktet, er det
de ældre, der begynder, men er
der interesse blandt de yngre, kan
de spille om aftenen, og større
børn kan sagtens spille sammen
med voksne.

Fodbold
Vi er nu kommet godt i gang med
dette års aktiviteter.
Fodbold kører derud af, holdene 
er kommet godt fra start og Finn
styrer tropperne rigtig godt, så nu
må vi se, om holdene kommer til
at kæmpe med om 1.pladsen.

Badminton
Badmintonsæsonen sluttede i april,
men starter op igen i 
september måned.

Gymnastik
Gymnastikken stoppede også i
april måned, og vi håber, at vi igen
til efteråret kan få Lis Jørgensen til
at stå for det.

Klubhuset
Med hjælp fra nogle ihærdige frivil-
lige, blev gulvet i den store sal i
klubhuset lakeret, og ved samme
lejlighed fik klubhuset den helt
store forårsrengøring. For dette
store stykke arbejde skal der lyde
en rigtig stor tak fra klubbens
bestyrelse. Uden jeres arbejde var
det ikke blevet gjort.
Som klub/bestyrelse er vi stolte
over at have så mange frivillige
med så stor gejst til at hjælpe til i
klubben, det er helt uundværligt.

Vi ser nu frem til sommerfesten,
som vi igen i år har et festudvalg til
at arrangere, og her vil der igen
være brug for mange hjælpende
hænder.

Til efteråret er der også et arrange-
ment i støbeskeen, men det vil I
kunne læse om i næste nummer af
Lokalbladet.
Klubben ønsker alle en rigtig god
sommerferie.

Nyt fra B70
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Sommerfest i uge 33 
Torsdag 19. til lørdag 21. august
Også i år prøver B70 Hallunds festudvalg at lave et sommerfestprogram, der henvender sig til alle, 
både unge og gamle.
Vi starter igen med gudstjeneste i teltet den 15. august, hvor menighedsrådet inviterer på 
kaffe og rundstykker kl. 10 og derefter til gudstjeneste kl. 11.
Torsdag den 19. august bliver der sat hoppepuder op, og der er fællesspisning til aften, hvor vores 
mandemadhold laver frikadeller og kartofler og god, gammeldags brun sovs. Derefter serveres jordbærgrød
med fløde, og der sluttes af med kaffe og småkager.
Fredag bydes der på body-tequila og strip samt seniorfodbold. Hvad der ellers sker denne aften, 
kan du komme og se efter.
Lørdag er der traditionen tro fest og ballade hele eftermiddagen og aftenen med, der bliver 
gadedyst i forhindringsløb – og spontan sjov.
Revyen byder på Hallunds havenisser – Troels Trier og Rebecca Brüel og så er vi ved at finde 
den lokale Sussi og Leo-duo. Det skal nok blive sjovt.
Alle dage sælges amerikansk lotteri med rigtig mange fine præmier.
Endeligt program udsendes i juni måned.
Vi mødes forhåbentlig til nogle sjove dage i Hallund i uge 33.

På gensyn - PÅ B70 Hallund festudvalgs vegne - Minna Sørensen



I år har Borgerforeningen flere
arrangementer end tidligere. Vi vil
være mere aktive, men hvis der
ikke er tilstrækkelig med tilmeldin-
ger – ja, så tillader vi os at aflyse
arrangementet. Vi skal som mini-
mum være 15 deltagere, ellers
synes vi ikke, det er ulejligheden
værd for nogen af os.
Morten Mikkelsen fra Hollensted
har været ”far” til de fleste arran-
gementer, men han har været så
heldig at få solgt sit hus, så des-
værre flytter han fra egnen, men vi
andre fra bestyrelsen overtager
arrangementerne, som er meget
forskellige, så der skulle være noget
for enhver smag.

Affaldsindsamling
i Hallund
Formand for Borgerforeningen skri-
ver: Til vores årlige affaldsindsam-
ling den 18. april var der desværre
kun 9 fremmødte. Det giver meget
mere arbejde til de få, der møder
frem. Det må vi kunne gøre bedre
næste år! Vi håber, alle ønsker en
flot natur rundt om vores byer,
noget som vi alle burde hjælpe
med.

Virksomhedsbesøg
Den 21. april tog 21 kvinder og
mænd på virksomhedsbesøg hos
AVV i Hjørring og hørte om affalds-
forbrænding og genbrug. I 2 timer
var der rundvisning, som var
meget lærerig og interessant, og
ved det efterfølgende traktement
kunne der stilles spørgsmål, og
ellers blev der snakket og hygget.

Kommende
arrangementer
Onsdag, den 2. juni er der rundvis-
ning på Nordjyllandsværket.
Vi mødes ved Klubhuset på
Søndersig, fylder bilerne op og
kører kl. 18,20 til Nordjyllands-
værket, hvor rundvisningen starter
kl. 19. Efter rundvisningen, som
ikke er egnet for gangbesværede,
er værket vært ved en lille forfrisk-
ning. Der skal være mellem 15 og
30 deltagere, for at arrangementet
afholdes.

Lørdag, den 5. juni -
Blomsterfestival og Niels Juels
Kanoner.

Vi prøver igen og håber, vi ikke
render ind i flere store fødselsdage.
Vi mødes ved Klubhuset på
Søndersig kl. 9.30 og kører til
Frederikshavn.

Onsdag, den 23. juni 
– sankthansfest.
Det bliver som tidligere år, hvor
grillen bliver tændt, og vi serverer
kartoffelsalat og almindelig salat.
Kødet medbringer I selv og sørger
også selv for at stege/brænde det.
Bålet bliver tændt kl. 21 – båltale-
ren er ikke på plads endnu.

I løbet af forsommeren vil vi prøve
at arrangere en tur til Brønderslev
Golfklub, hvor I vil få lejlighed til at
prøve at slå til en lille golfbold efter
kyndig vejledning af erfarne spille-
re/pro’en i klubben.

I efteråret er der arrangeret besøg
hos AKV Langholt, onsdag, den 6.
oktober og besøg på ”Spritten” i
Aalborg, onsdag, den 17. novem-
ber, men derom senere.

Se mere omkring arrangementerne
på vores hjemmeside: www.hal-
lundhollensted.dk.

Hallund-Hollensted Borgerforening
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Hallund-Hollensted Sponsorklub
Arbejdsgruppen, som blev dannet på det stiftende møde, og som består af Kim Toft, Jette Rasmussen, Anne-
Marie Larsen, Anders Larsen og Eddy Marrup, har været i arbejdstøjet og har kontaktet nogle af de firmaer, de
ikke havde hørt fra i første omgang, og det har givet bonus, så der nu er 19 erhvervsdrivende og 1 privatper-
son, der har sagt ja til sponsorklubben.

Sponsoratet pr. år er på 1.000 kroner for erhvervsdrivende og 500 kroner for private.
Når arbejdet er kommet i gang, vil der blive afholdt møder et par gange om året, hvor der kan udveksles ideer
og erfaringer, og deltagerne kan lære hinanden at kende og på den måde måske også bruge hinanden i andre
sammenhænge. Der afholdes Stiftende Generalforsamling den 31. maj kl. 19 på Hallund Kro.

De deltagende firmaer er følgende:

Biavler Bjørn Skov Larsen
Claus Iversen Holding
John Andersen, ejendomsmægler
Bente Toft, Filtestedet 
Pia-Lotte Kongerslev, GoldenHorze 
Lars Hahn Rasmussen, Hahn Consult
Niels Jensen, Hallund Auto- og Karosseri
Kaj Andersen, Hallund Kraftvarmeværk
Anne-Marie og Anders Larsen, Hallund Stald Service
Knud Erik Nielsen, Hallund Vandværk

Henrik Nielson, Håndværkerhjælp
Jette Søbygge, HH Garn
Jette Rasmussen, Infolink
Flemming Kristiansen, Korslund Landbrug
Horst Schlüter, Ostemanden i Hallund
Eddy Marrup, privatperson
John Sørensen, Din lokale Tømrer 
Torben Christensen, TC Holding Aps
Kurt Vandkjær, van Consult
Morten Pedersen, Rasmus Klump Familierestaurant
Kim Toft, Wood Home



SSaannkktthhaannss  
ppåå  BBåållhhøøjj
Igen i år bliver der lagt op til en
rigtig hyggelig sankthansaften på
Bålhøj, og vores sognepræst 
Rune Nørager Christensen er 
årets båltaler.
Forhåbentlig har varmegraderne
sneget sig lidt længere op, så vi
kan håbe på en lige så fantastisk
sommeraften som sidste år.
Vi vil igen prøve at udnytte scenen
til et musikalsk indslag, og måske
er der også i år nogen, der vil
benytte den anledning til at samle
venner, naboer og andet godtfolk
om den madbragte madkurv.
Husk, der er borde og bænke.
Det er også en fin anledning til lige
at få inviteret sin nye eller gamle
nabo med.
Borgerforeningen vil tænde op i
grillen til en grilpølse, som kan
købes sammen med øl og vand.
Efter indslag fra scenen, går vi ned
til bålet, hvor vi vil høre talen og
synge midsommervisen.
Hold øje med plakater og hjemme-
side når vi nærmer os. Vi ses.

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg
Der blev holdt generalforsamling i
Borgerforeningen d. 10-3. Et stu-
vende fuldt Forsamlingshus (I had
a dream), hørte formandens beret-
ning om Borgerforeningens mange
aktiviteter i årets løb.

I vilkårlig rækkefølge skal f.eks næv-
nes: arbejdet omkring
Samlingshuset, Bålhøjfestivalen,
ølsmagning, fastelavnsfest, LAN –
parties, danseaftner, flagallé til kon-
firmationer, Ladywalk.
Samarbejde med kommune
omkring lokalplaner, faldefærdige
huse og byfornyelse. Samarbejde
med Landsbyrådet.
Der udover drift af Forsamlings-
huset og Bålhøj Plantage.
Mette Andersen fremlagde regn-
skabet, der generelt ser fint ud,
men der er pt. flere udgifter på
Forsamlingshuset end indtægter
pga. nødvendige vedligeholdelses-
udgifter. Der er en meget fin udlej-
ning over året.

Tak til Mogens Pedersen for arbej-
det med Forsamlingshuset og til
Per Drustrup for styringen af hjem-
mesiden.
Per Drustrup aflagde beretning for
Lokalhistorisk Arkiv og efterlyste
her medlemmer til arkivets besty-
relse, gerne fra Hallund.

BBeessttyyrreellsseenn
Peter Andersen ønskede at udtræ-
de, men fortsætte med at hjælpe
med mange ting, f.eks vedr. For-
samlingshuset, Festivalen og ikke
mindst om Samlingshuset. 
Tak til Peter for tiden i bestyrelsen,
og fordi du fortsat tager en stor
tørn.
Nyvalgt til bestyrelsen blev
Marlene Sommer, Poldervej
Bestyrelsen er nu:
Birgit Søndergaard, Formand
Henrik Jensen, Næstformand
Mette Andersen, Kasserer
Mette Boye, sekretær
Marlene Sommer, medlem
Jan Jæger, aktiv supl.
Lars Klovborg Pedersen, aktiv supl.
Per Pedersen, aktiv tilknyttet best.

Tak til alle, der har hjulpet med i
foreningen. Få kan lidt – sammen
kan vi meget mere.

GGiirrookkoorrtt
Tag godt imod vores lille girokort,
der kommer ud i løbet af de næste
par uger.
Det koste kun 150 kr. om året at
være medlem af Borgerforeningen,
og så støtter du alt det frivillige
arbejde, der foregår i foreningens
regi. Det er billigt og nødvendigt.
Samtidig også en til-
kendegivelse af at I
værdsætter det arbej-
de, der laves.

SSkkrraallddeeiinnddssaammlliinngg
De cirka 15 børn og voksne, der
søndag 18. april samlede affald
sammen langs vejene til og fra
Øster Brønderslev, ydede en fin og
meget tydelig indsats. De fjernede
i alt ca. 30 sække med affald af
enhver slags, og de mange fund
gav anledning til mange kommen-
tarer både undervejs, og da man
samledes bagefter ved Lis og Ove
Dam til en omgang velfortjente
pølser.
Især to forhold gav anledning til
kommentarer:
Det er helt fint og fornuftigt at
hundeejere tager en plastpose med
til at samle hundelort op i, når
hunden luftes. MEN det er noget
skidt, at man bagefter smider
posen med lorten ind i f.eks.
læhegnet langs Hvilshøjvej, hvor
der var mange poser af den slags!
Den bilist, der har for vane at
smide de små flasker med bitter-
snapsen St. Vitus Boonenkampf ud
af vinduet på vej hjem eller på vej
fra arbejde, må MEGET gerne tage
dem med til en skraldespand. En
ting er både at drikke og køre bil –
det er på alle måder uforsvarligt,
men det er mere svineri, når ved-
kommende samtidig smider de rig-
tigt mange små flasker ud i vejkan-
ten på en kort strækning i sydsiden
af vejen cirka fra Øster Brønder-
slevs byskilt og 1-200 meter mod
Hallund.

Foruden at være nyttigt, så er det
faktisk også hyggeligt at lave sådan
noget sammen, og der er både
plads til og behov for endnu flere
hænder – så vær med næste år!

Øster Brønderslev Borgerforening
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Isdronningen
som tema
Vi ankom til lejren Gittehus lidt øst
for Hirtshals fredag efter aften.
Derefter var der lejrbål ved pejsen
med begyndelsen af H.C. Ander-
sens eventyr, Isdronningen, som
idéramme. 
Lørdag morgen havde vi andagt
med Gerda og Kajs barndom. Så
besøgte vi ”Blomsterhaven hos
konen der kunne trolddom” med
bingo med blomster, tipskupon,
forhindringsbane for at nå frem til
en flot blomst. Vi lavede crepepa-
pirblomster, smeltede sne i trangia,
lavede iglo til fyrfadlys, havde
kimsleg med naturlyde og endelig
en stafet. Blomsterne pyntede i
hytten resten af lejren. 
Der skal noget i sækken, altså
mavesækken, når man er i aktivitet,
og det er koldt, og det fik vi med
Najas hjælp.
I næste afsnit drejede det sig om
”prins og prinsesse” med eksempel
på kragesprog (koder), at bryde
gennem muren ind på slottet,
snige sig frem og undgå at vække
opsigt. På stranden blev malet et
flot maleri. Børn og vand hører
sammen, og det kunne vi ikke
undgå at opdage. Vi spiste én af
de dejlige kager på stranden, inden
vi vendte snuden hjem mod hytten
til mere kage og kakao.

Efter en lækker aftensmad med kød
og ganske små splinter af isdron-
ningens spejl (læs: ris) lavede spej-
derne løb for bævere og ulve med
”den lille røverpige” som historie. 

Her var der overfald, et lille løb, et
ophold i røverhulen og historien,
inden ”natmad” til de mindste. 
Lejrbålshyggen, mens de små faldt
i søvn, bestod mest af opfriskning
af minder fra tidligere lejre blandet
med sange fra sangbogen, mens
knuderne brændte ud i pejsen. 

Et forslag om at
gå en tur til
stranden viste
sig at indeholde
lidt af hvert. Vi
kiggede lidt på
den utroligt
flotte vinterstjer-
nehimmel og
nød stilheden. 

Pludselig startede en bil i nærhe-
den og drønede væk. Derefter
fulgte i hurtig rækkefølge en kid-
napning af en af vore ledere, fun-
det af et blinkende lys fra en kuf-
fert, fundet af en hashkuffert, mere
mærkelig bilkørsel i mørket, og det
var ikke så rart. Alle oplevede dog
natmaden.
Søndag var der oprydning og
opbrud på tapetet. Derefter var der
aktivitet udenfor hytten, og i sidste
historie blev isdronningens magt
brudt.

Generalforsamlingen 
havde svag tilslutning, 
men meget god 
meningsudveksling.

Birte Kold

KFUM-spejdernes vinterlejr i Gittehus
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BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Birthe og Niels Kold (9883 5359)

Daginstitutionen Myretuen 
Øster Brønderslev (9881 1475)

Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9881 1900)

Skolefritidsordningen, 
Øster Brønderslev  (9945 4770)

Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst 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,  
(3217 2767 og mobil 2056 4389)

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
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)

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 Sparekassefond
v/ Karsten Sørensen,
Sølvmågevej 12
9700 Brønderslev
www.sparekassefonden.dk

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, 
Lars Bredo (9843 3135)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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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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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.

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

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

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19

9700 Brønderslev
(2362 0224) 

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER

9899 8066 - 9883 1010
Tlf. kons. hverdage kl. 7-99

www.midtvendsysseldyrlaeger.dk
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.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: 3011 4166
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

HALLUND AUTOLAKERING
v/ Anders Chr. Larsen

Lakering af biler, køkkenlåger, døre m.m.

Røgelhedevej 14 - Hallund - 9700 Brønderslev

Maler Per Rasmussen - tlf. 2965 5550

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.  
(9881 1522)

Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter 

www.pc-elektronik.dk

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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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

DUO’en 
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE

Her er der også 
plads til din
annonce!
Lokalbladet bringer meget gerne annoncer for
lokale firmaer og for “udensogns” firmaer med
lokale folk bag.
Kontakt redaktionen (se side 3) og aftal nærmere.

Annoncepriser
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216, 

9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103) 

Træhuse leveres: 
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

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. 

Ostemandens åbningstider:
Mandag kl. 13.30-18: Sølvgade 120, Hallund
Tirsdag kl. 11-17: ved siden af Shell i Hjallerup
Onsdag kl. 11-17: ved Torvekroen i Hals
Fredag kl. 11-17: ved Brugsen i Dronninglund
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18. maj kl. 19.30: 
Forårskoncert i Ø. Brønderslev
Kirke.

19. maj kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøde i Ø.
Brønderslev.

21-24. maj kl. 18.30: 
Byfest i Øster Brønderslev.
Se midtersiderne.

27. maj kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøde i Hallund.

31. maj kl. 19:
Hallund-Hollensted Sponsorklub.
Der afholdes stiftende general-
forsamling på Hallund Kro.

31. maj kl. 18.30: 
Ladywalk i Nørresundby.

Cirka 1. juni kl. 18.18:
Forsalg af billetter til
Bålhøjfestival.

2. juni kl. 18.20:
Rundvisning på
Nordjyllandsværket. Se side 27. 
Arr: H/H Borgerforening.

5. juni kl. 9.30:
Blomsterfestival og Niels Juels
Kanoner. Se side 27. 
Arr: H/H Borgerforening.

7. juni kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

15. juni kl. 16.15: 
Menighedsrådsmøde i Ø.
Brønderslev.

23. juni kl. 18.30: 
Sankthansfest på Bålhøj
i Ø. Brønderslev. Se hjemmeside.

23. juni kl. 18.30: 
Sankthansfest i Kraghede.

23. juni: 
Sankthansfest i Hallund. Se s.27.
Arr: H/H Borgerforening.

2. august kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

4. august kl. 18: 
Flugtskydning på Skarnvad. 
Arr.: Hallund Jagtforening.

11. august kl. 18: 
Flugtskydning på Skarnvad. 
Arr.: Hallund Jagtforening.

11. august kl. 19: 
Konfirmandindskrivnings-
gudstjeneste

12. august kl. 14: 
Bankospil i Hyggeklubben. Alle
tager en pakke til 20 kroner
med. Der er tilmelding til
udflugten næste gang. Sted.
ØBIs Klubhus. Hyggeklubbens
møder er for alle pensionister og
efterlønnere.

14. august: 
Bålhøjfestival!
Se side 6 og 7. Husk det nu!

15. August kl. 11:
Gudstjeneste i det fri
i teltet på festpladsen i Hallund.

19-21 august: 
Sommerfest i Hallund. Se s. 26.

21. august kl. 9: 
Pokalskydning på Skarnvad. 
Arr.: Hallund Jagtforening.

25. august kl. 18: 
Oprydning på Skarnvad. 
Arr.: Hallund Jagtforening.

26. august kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøde i Hallund.

26. august kl. 9: 
Hyggeklubben tager på udflugt.
Der er afgang i bus fra P-pladsen
ved ØBIs Klubhus. 

September: 
Ny Kor sæson. Se kirkesiderne.

6. september kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

8. september: 
Andejagt, Mødested:
Lossepladsen på Ørumvej.
Tilmelding til næstformand
Henrik Christensen (4087 5685)
Arr: Hallund Jagtforening

9. september kl. 10.15: 
Gudstjeneste på Elmehøj.

9. september kl. 14: 
Peter Hinsch fra Brønderslev
med flere underholder i
Hyggeklubben. Sted. ØBIs
Klubhus. 

22. september: 
Andejagt, Mødested:
Lossepladsen på Ørumvej.
Tilmelding til næstformand
Henrik Christensen (4087 5685)
Arr. Hallund Jagtforening

23. september kl. 14: 
Else Østergaard fra Vestbjerg for-
tæller i Hyggeklubben. Hun viser
billeder fra og fortæller om sine
oplevelser i Canada og USA.
Sted. ØBIs Klubhus. 

26. september kl. 11:
Høstgudstjeneste i Hallund Kirke,
med efterfølgende frokost og
høstmarked hos spejderne

30. september kl. 19.30: 
Koncert med “Dyvohrai” i Øster
Brønderslev Kirke.

4. oktober kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

LOKALBLADET udkommer næste gang august 2010.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 58 af LOKALBLADET er 1. august 2010.

6. oktober:
Besøg på ”Spritten” i Aalborg
Se side 27 
Arr: H/H Borgerforening

7. oktober kl. 14: 
Bent Heiselberg fra Asaa fortæl-
ler i Hyggeklubben om sine 31
år som politimand i Grønland.
Sted. ØBIs Klubhus.
Hyggeklubbens møder er for alle
pensionister og efterlønnere.

1. november kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

4. november kl. 14: 
Erik Nielsen fra Frederikshavn
fortæller i Hyggeklubben om
hvordan han kørte gennem flere
lande med hest og vogn. Sted.
ØBIs Klubhus. Hyggeklubbens
møder er for alle pensionister og
efterlønnere.

17. november:
Besøg hos AKV Langholt
Se side 27 
Arr: H/H Borgerforening

18. november kl. 14: 
Frode Muldkjær fra fortæller i
Hyggeklubben om ”Verden iføl-
ge børn og mig”. Sted. ØBIs
Klubhus. Hyggeklubbens møder
er for alle pensionister og efter-
lønnere.

21. oktober kl. 14:
Hyggeeftermiddag med sang,
spil og andet i Hyggeklubben.
Sted. ØBIs Klubhus.
Hyggeklubbens møder er for alle
pensionister og efterlønnere.

6. december kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

14. august
Se side 6-7


