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Lokalbladets økonomi
I sidste nummer blev Lokalbladets økonomi beskrevet i dystre og
indtrængende vendinger, men det er som om sagens alvor ikke er
gået helt op for alle. Trods alle indbetalingskortene i bladet og de
mange opfordringer om at indbetale bidrag til driften af
Lokalbladet har slet ikke mange nok været oppe med pungen! 

Lokalbladet plejer at have penge i reserve til at betale årets første
nummer. Det havde vi ikke i år, men fik penge nok til at betale det
samt dette og næste nummer til august/september, MEN så er det
også slut med Lokalbladet! Som situationen er lige nu, så er der
IKKE penge nok til årets sidste nummer!!

Det er dog stadig muligt at forbedre situationen, hvis der kommer
flere annoncer fra firmaer samt mange flere støttebidrag fra for-
eninger og private. Et rigtigt flot beløb på 10.000 kr. fra bestyrel-
sen for Østside-hallen i anledning af hallens 25-års jubilæum hjæl-
per selvfølgelig godt til, så MANGE TAK for det!

Det vil dog være rigtig godt med mange stabile og trofaste, 
private betalere. Hvis næsten alle husstande betalte bare 
100 kroner om året, ville alt set lyst ud - hvis ellers der stadig er
brug for og lyst til Lokalbladet fremover, altså! 

Ikke mere ”pyller” her fra redaktionen – så se at komme til 
betalingsstederne: Dit eget pengeinstitut, Nordjyske Bank 
– eller bare en fra redaktionen!

Samlings-
huset
Som Birgit Søndergaard for-
tæller på siderne med nyt fra
Øster Brønderslev
Borgerforening her i bladet, 
er der ikke meget nyt fra
Samlingshuset. 

Alle holder vejret og afventer
meldingerne fra indsendelsen
af det myndighedsprojekt,
som både skal ende med en
byggetilladelse og være bag-
grunden for indhentning af
tilbud på byggeriet. Materialet
er netop indsendt til
Kommunen, og om kort tid
sendes det til en række entre-
prenører. 

Først derefter kender bygge-
riets parter situationen for
Samlingshuset – så som sagt
holder alle vejret lige nu, men
er samtidig fulde af forvent-
ning om, at det hele ender
med et flot og nyttigt bygge-
ri! Bare vent og se!

Guld i Øster Brønderslev
11. maj var en god dag, skulle man tro, når man ser på fotoet. Det siges, at der ligger guld for enden af regnbuen,
og skal man tro dette, er det bare med at komme i haven. Denne regnbue viser Øster Brønderslev fra motorvejen
og mod øst, og regnbuen rammer ned midt i byen et sted. Vi ønsker alle held og lykke med at finde skatten, og
lykkes det at finde den, vil vi her fra Lokalbladet gerne have 10 % til Lokalbladets slunkne kasse.
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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: 

Næstsidste nyt?
Den årvågne læser vil opdage, at denne leder næsten er identisk med 
lederen fra nummer 60 - og det er ikke tilfældigt, men skyldes den 
alvorlige situation for Lokalbladet! Som I kan se på side 2, ser det nemlig
stadig ikke for godt ud med Lokalbladets økonomi. 

Redaktionen har hvert år i årets første nummer bedt om kontant støtte til
den kommende årgang af Lokalbladet - enten ved at bruge det indlagte
betalingskort, ved at overføre via Netbank eller ved at gå ind i Nordjyske
bank for at betale - men vi har aldrig malet en vis mand på væggen - før
nu.

De første penselstrøg til Sidste Nyt er tegnet, hvis ikke der kommer flere
penge i kassen. Driftsudgifterne kan og vil vi forsøge at skrue lidt på, men
den store, mulige forhindring for at fortsætte med at udgive Lokalbladet er
de faldende indbetalinger fra især private læsere, men også fra foreninger.

Lokalt har vi før vist, at vi kan samle os om fælles opgaver, og det er tiden,
at vi gør det igen. 

At kun 10 % af vores læsere indbetaler frivillige bidrag til Lokalbaldet er
ikke imponerende, så vi håber meget på endnu større indbetalinger fra
mange flere af vores læsere.

Hvis f.eks. 25 % af alle husstande bare indbetalte 125 kr. ville det give
ca. 30.000 kr., og hvis flere foreninger også bidrog, ville det lune
endnu mere!

I dette nummer er der ikke indlagt indbetalingskort, men vi har flere steder
i bladet trykt et kort med alle de nødvendige oplysninger til at bruge
Netbank - og har I ikke det, så kig ind i Nordjyske Bank og indbetal direkte
her - eller smid en kuvert med kontante bidrag i postkassen ved et af
redaktionsmedlemmerne.   

I lederen for nummer 59 skrev vi sådan, og det mener vi stadig:
Fremtiden for Lokalbladet er op til jer læsere. Vi kan altid bruge jeres 
økonomiske støtte og opbakning til at skaffe stof, men redaktionsgruppen kan
også altid bruge nye hjælpere. 

Det kunne også
være, at fremtiden
byder på et inter-
netbaseret
Lokalblad - hvem
ved. Så længe der
er råd til at trykke
bladet på papir, er
det det, vi helst vil.
Men skulle kassen
en dag blive tom,
kunne net-udgaven
være en nødløsning.

Redaktionen 



Maria Jespersgaard Kristensen og
Ronni Nikolajsen på Tujavej havde
natten mellem tirsdag/onsdag før
påske ubudne gæster, som forsyne-
de sig med en scooter, en del
værktøj og nogle øl. Dengang så
Ronni tilfældigvis en kassevogn
køre forbi, men opdagede først
tyveriet næste morgen. Flere andre
i byen havde også haft besøg – sik-
kert af de samme banditter – også
nogle genboer, som havde fået
deres biler gennemrodet, og hvor
der bl.a. var blevet stjålet en reser-
venøgle til en af deres biler. Politiet
ville dengang ikke komme ud for
at se på sagen, men vågne skralde-
mænd havde set en rød Mercedes
Vito, og det interesserede siden
Politiet, da en sådan netop var stjå-
let i Kås. 

Da Ronni derfor natten mellem
den følgende søndag og mandag
(2. påskedag) sov let pga. den
pludselige varme, hørte han en bil
passere og sprang ud for at se,
hvem det var og så en rød kasse-
vogn køre stille forbi. Han løb
udenfor og så kort efter bilen par-
kere ved hjørnet af Broagervej og
Engvej, hvorefter 2 mænd stod ud
og gik derfra. Han sneg sig derhen
gennem nabohaverne og ringede
bilens nummer til Politiet. Det pas-
sede med den stjålne bil fra Kås,
og de lovede at komme, fordi de
havde fulgt bilens spor på tyvetog-
ter gennem en uges tid rundt i
området. De bad Ronni holde øje
med bilen og at følge efter den,
hvis de kørte derfra – så han uden
at sætte liv og lemmer på spil
kunne holde dem orienteret. Mens
Ronni ventede på dem, fik han
vækket naboen Morten Bilgaard,
men det eneste, Ronni og Morten
så, mens de ventede, var en hun-
delufter og en hvidklædt løber,
men det var ikke banditterne. 

Da politiet dukkede op, ventede de
2 naboer i den tomme carport ved
en nabo på den anden side af
vejen. Naboerne var på ferie, så
der var også plads i carporten til
politibilen, da den kom, og herfra
kunne de 4 vagtsomme folk diskret
holde øje med bilen. 

Da de havde ventet
længe, ringede poli-
tifolkene til en hun-
depatrulje, for de
overvejede, om ban-
ditterne var gået
derfra, og så ville de
sætte hunde på spo-
ret af dem. Da der
var gået en time, og
tålmodigheden var
ved at slippe op,
dukkede 2 folk op
ved kassevognen, og
så gik det hele
stærkt. Politibilen
kørte i fuld fart der-
hen og fik bilen
stoppet, og da
Ronni og Morten
kom løbende der-
hen, var situationen
under kontrol. Kort
efter kom hundepa-
truljen, og den ene
af de 2 snuppede folk genkendte
en af folkene derfra med ordene:
Du har da arresteret mig før. 

Inden de 2 banditter vendte tilba-
ge til deres bil og blev fanget,
havde de været på turné flere ste-
der i byen og havde i biler og huse
fundet nogle sager, som de havde
lagt frem flere steder klar til afhent-
ning, men da de var tomhændede,
var bevisbyrden umiddelbart ikke
nem at løfte. Ronni fik fat i de
naboer, Morten og Kirstine, som
have fået stjålet reservenøglen til
en bil, og de dukkede også op. Det
viste sig så, at de også havde haft
besøg denne gang. En låge var
åbnet, men de havde været så for-
nuftige at flytte bilen, som reser-
venøglen passede til, ind bag deres
anden bil. På Kirstines opfordring
fik politifolkene undersøgt de arre-
sterede, og den ene af dem havde
reservenøglen på sig. Sagen så
straks bedre ud fra politiets side!

De 2 arresterede var en 22-årig og
en 24-årig fra Aalborg-området, og
mens den 24-årige blev løsladt
efter afhøring, blev den yngre
varetægtsfængslet pga. 80 andre
sager, og begge kommer snart for
retten.

Ronni har siden talt med politiet
flere gange og har fået at vide, at
det er sjældent, borgere deltager i
en arrestation, fordi de fleste væl-
ger at nøjes med at ringe. Han ved
nu en del om civil arrest og er klar
til at gøre det, hvis situationen
skulle opstå, for han var meget sur
på tyvene. Det håber hverken han,
Maria eller de øvrige beboere på
Tujavej dog vil ske. 

Familien har sovet uroligt siden,
selv om det er ved at hjælpe på
det, og mange tanker har gået
gennem hovederne. Oplevelsen af
både at have været udsat for ind-
brud og at have været med til at
fange tyvene har sat sig sine spor.
Nu låser de alt og dobbeltchecker
det. 

Ronni siger selv: Vi er blevet mere
rolige, efter at de er blevet fanget,
men var urolige da de ikke var 
fanget.

Samtidig er alle beboerne på
Tujavej også blevet urolige ved
situationen, og man er ved at lave
en telefonliste, så man hurtigt kan
få fat i hinanden.

Per Drustrup Larsen 

Nabohjælp
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Nyt
Vi arbejder stadig på muligheden for
at udvide vores klubhus, så vi kan få
et samarbejde i gang med jagtfor-
eningen og borgerforeningen, hvor-
ved der så kan blive plads til alle for-
eningerne i huset og til vores rekvi-
sitter og få det gjort mere handicap-
venligt ved at indrette et handicap-
toilet.

Fodbolden fungerer rigtig godt, der
møder ca. 20 seniorer til træning
med Finn Pedersen som træner.

Petanque er startet op igen mandag
aften kl. 19.00, og der kan sagtens
blive plads til flere spillere, så mød
endelig op.

Hyggeklubben starter op igen den
14. september kl. 13.30 og bliver
hver onsdag eftermiddag på nævnte
klokkeslæt. Det skal lige nævnes, at
det er for både mænd og kvinder,
der kan sagtens spilles kort eller der
kan spilles og søges på PC, der står
til rådighed i klubhuset. 

Hvis nogen har en god ide til nye
aktiviteter, så kom endelig med
dem.

Krolf i
Hallund
Sæsonen startede tidligt, krolfspillerne
kunne simpelthen ikke vente længere,
selv om der var koldt og indimellem
også vådt, men det så de stort på, for
man kan jo bare tage noget mere tøj
på. Der er nu 22 spillere om formid-
dagen med 4 nye og 6-8 spillere om
aftenen, og der er hver gang et flot
fremmøde.
Der er tilmeldt 2 hold til DAI’s turne-
ring, hvor der allerede er spillet en
gang, og det blev under ekstreme for-
hold, da det startede med regnvejr,
der gik over i decideret snevejr, så
spillerne var både våde og stivfrosne,
men ved anden omgang blev vejret
tåleligt, så spillet blev gennemført. Begge hold skal spille 3 hjemmekampe og 3 udekampe med ca. en gang hver
måned, så turneringen slutter i september, hvis vi ikke kommer i finalen, som spilles i oktober. Næste år vil vi tilmelde
flere hold, da der er interesse for det, for det er jo altid sjovt at møde andre med samme interesse. Der er mange
muligheder for at komme lidt rundt i Vendsyssel og spille, da 12 klubber arrangerer et åbent hus–arrangement, som
strækker sig ud over hele sommeren. Til sommerfesten skal der også spilles, så alle kan se, hvad det går ud på, og alle
er velkommen til at prøve det, men kom og vær med til en almindelig træningsdag – vi spiller hver tirsdag, hvor vi
starter med kaffe kl. 9,30 og spiller fra kl. 10.

Sommerfest i Hallund 18.-20. august 
Teltet rejses
Sommerfesten bliver slået lidt i gang, når teltet skal rejses, og dette sker altid
i ugen inden, så det bliver i år lørdag, den 13. august kl. 9,00, men først er
der kaffe og rundstykker.
Stærke mænd med gode armmuskler søges, men alle er velkommen.

Gudstjeneste
Søndag14. august er der gudstjeneste i teltet, men inden da er
Menighedsrådet vært ved kaffe og rundstykker.

Fællesspisning, underholdning, lotteri og hoppepuder
Torsdag 18. august starter sommerfesten med fællesspisning kl. 18, og det er
igen mændene fra det tidligere mandemadlavningshold, der står for frikadel-
ler med tilhørende grøntsager, og efterretten består af jordbærgrød med
fløde, som nogle velvillige kvinder står for.
Der er lotteri over de fine gaver, som er doneret af firmaer og forretninger.
Når maden har sat sig, vil tidligere borgmester, Kjeld Jensen, fortælle historier
på vendelbomål. Børnene kan imens more sig på hoppepuderne.
Tilmelding til Gitte Sørensen på tlf. 2834 1904.

Fredag 19. august
Fodbold  
Krolf, hvor der først er lidt undervisning for dem, der ikke har prøvet det før,
og derefter spilles der en turnering, hvor de 3 bedste får en præmie.
Senere er der kvindestrip, hvor gruppen ”Larm og Lamper” spiller passende
musik til, og bagefter er der topløs servering.
Baren tilbyder lotteri, øl, vand og vin, pølser, slik og slush-ice, og på pladsen
er der hoppepuder.

Lørdag 20. august 
Hallund Jagtforening deltager med forskellige aktiviteter til sommerfesten.
Hallund Jagtforening starter med skydning og dyrekød på grillen. Kom og
prøv at skyde lerduer med rigtig jagtgevær eller prøv luftgevær. Der vil være
instruktør tilstede. Der vil være natursti-konkurrence for familier med spørgs-
mål om naturen, og der vil være præmier til de bedste. 
I vores telt vil der være en stor samling af våben lige fra pistoler til rifler.
10.00 til 14.00: Teltet vil være åben for våben
10.15 til 11.45: Skydning med hagl- og luftgevær
10.15 til 13.30: Naturstien vil være åben
12.00: Smag vildt fra grillen
14.00: Aktiviteter afsluttes, og der vil være præmie til vinderne.
Det koster 20 kr. at skyde med jagtgevær og 10 kr. med luftgevær - og hele
overskuddet går til idrætsforeningen B70.
Kom og få en god oplevelse med Hallund Jagtforening! Vel mødt!

Petanque-turnering. Prøv det sjove spil.
Hele eftermiddagen er der gratis kaffe og kage og saftevand til børnene, alt
imens pattegrisen står og simrer.
Kl. 18 starter festen med pattegris med fløde- og pillekartofler, salat og hjem-
mebagt brød. Desserten er som sædvanlig is, og ”Larm og Lamper” spiller
under hele spisningen.
Kl. 20 er der underholdning med lokal optræden, og derefter er der bal.
Billetter til lørdag aften kan købes hos Linda formedelst 125 kroner.
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Gade-

Velkommen til
Danserhøj 29
Efter at have boet på grunden i skurvogn i meget lang tid er Lotte
Villadsen og Poul Nielsen nu flyttet ind i deres dejlige nye hjem på
Danserhøj. Da de havde købt grunden, købte de samtidig en skur-
vogn, som de kunne bo i, mens de byggede huset. 14 måneder blev
det til i skurvognen pga. de to hårde vintre, der har forlænget byg-
getiden, men nu er de flyttet ind i huset, der fungerer som et ener-
gihus med jord- og solenergi.

Lotte, der er 26 år, er opvokset på Bålhøj. Her har hun boet hele sin
barndom og kender områdets mange muligheder for sjov leg. Hun
syntes, at det var her, hun gerne ville have deres børn til at vokse
op. Lotte arbejder til daglig som budkoordinator ved Nordjyske,
men har for tiden barselsorlov efter at have fået lille Victoria for 1 ?
måned siden. Victoria kom til verden en uge før tiden, så det var lige
knap nok, at der var sat døre i huset – men det blev der i en fart, så
der kunne flyttes ind, inden mor og barn kom hjem fra sygehuset.

Poul, der er 33 år, er fra Tylstrup, men har i 6 år haft hus på Elmevej,
hvor han købte hus, da flere af hans venner var flyttet hertil. Da han
så mødte Lotte, blev de enige om at bygge selv, og da Øster
Brønderslev er tæt på alt og alligevel lidt på landet, så blev de i byen
og er rigtig godt tilfredse med det.

Til daglig står Poul for salg af campingudstyr i Aabybro, så de må
begge ud at køre for at komme på arbejde.

Sølvgade 93 
Huset i Hallund er blevet solgt til Lena Nielsen, 34 år, og Casper
Nielsen, 28 år, med datteren Maria på 3 år, og familien er blevet
udvidet med en hundehvalp. De kommer fra Nørresundby, hvor de
boede til leje, men ville gerne på landet. Efter at have set på nogle
huse blev det så Hallund, de valgte.

Lena er i praktik på plejehjemmet ”Elmehøj”, og om en uge skal hun
videre i praktik i det nye Føtex i Aalborg, hvor der er mulighed for
fastansættelse.

Casper arbejder også i Aalborg på Arkil, det tidligere Nevejfa, og han
har kørselslejlighed hertil. Maria er i børnehave i ”Myretuen” i Ø.
Brønderslev, og hun er en dygtig pige med gang i. 

De er alle 3 meget glade for at bo i Hallund, de har forbindelse til
naboer, bagboer og genboer og er blevet taget meget godt imod.

Julebal i Østsidehallen
Reserver 19. november til stort julebal i Østside-Hallen. Musik: Hoop

Dronning Margrethe
får tørklæde fra
Hallund
Bente Toft har fået den ære at fremstille
et tørklæde til hendes Majestæt
Dronning Margrethe, som borgmester
Lene Hansen skal overrække hende som
Brønderslevs gave, når Dronningen
gæster Brønderslev den 24. maj.

Lidt om Bentes baggrund og hvordan
hun blev kunstner i stedet for tandlæge:

Bente er uddannet tandlæge, men hen-
des ryg sagde fra, og på den måde blev
hun tvunget til at finde på noget andet.
Hun har altid været meget kreativ og
ville gerne arbejde med sine hænder.
Hun tog en uddannelse på seminariet for
håndarbejde, og for 10 år siden åbnede
hun en butik i den ene ende af huset på
deres gård på Nørrebro. 

Hendes mand, Kim, blev træt af at være
landmand og begyndte at sælge træhuse
for et svensk firma, og parret blev så
begejstret for træhuse, at de opførte 2
huse på Søndersig, hvor Bente flyttede
ind med sin forretning og kaldte det
”Filtestedet”, mens det andet hus blev
deres private bolig.

Siden er det gået så stærkt, at hun i dag
har kurser 3 aftener om ugen, hvor delta-
gerne kommer langvejs fra, og der er rift
om hendes startpakker til begyndere.
Butikken har åbent tre dage om ugen,
og der er kunder fra hele landet, så det
har været nødvendigt at ansætte en
hjælper, Kirsten, som også er meget
interesseret i filtning. 

Hun har udgivet 2 bøger i 2005 og 2008
om filtning.



Sparekassefonden
Til anden runde af uddelinger fra Sparekassefonden var der 15 ansøgnin-
ger. Der var i alt søgt om 2.441.646 kr. til projekter for i alt 4.185.772 kr. –
altså også denne gang langt over Fondens formåen, idet forrentningen af
Sparekassefondens midler ikke havde givet ret stort afkast på uddelingstids-
punktet. 

Ansøgningerne blev grundigt gennemgået og diskuteret, og efter først i
enighed at have sorteret en række fra – ud fra Fondens retningslinier – blev
det besluttet at uddele i alt 102.000 kr. til 4 projekter.

BAS Bio i Brønderslev: 25.000 kr. som tilskud til digital fremviser 
Beboerne på Elmehøj: 12.000 kr. til anskaffelse af havemøbler. 
Hallund Borgerforening: 35.000 kr. til anskaffelse af en pavillon til anlæg-
get i Hallund. 
Nejst Rideclub: 30.000 kr. til anskaffelse af et springdommertårn. 

Pengene / tilsagnet om støtte blev uddelt til de 4 modtagere ved en sam-
ling 14. april i Nordjyske Bank i Øster Brønderslev. 

Næste gang, der uddeles støtte fra Sparekassefonden, bliver til efteråret
med ansøgningsfrist 1. september, og Karsten Sørensen, der er formand
for fondsbestyrelsen, fortæller, at han til den tid regner med, at der er flere
penge at dele ud. 

Find ansøgningsskema og retningslinjerr på hjemmesiden 
www.sparekassefonden.dk
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spejlet

Påskeharen på besøg
2. påskedag havde påskeharen inviteret alle Danserhøjs indbyggere til
påskeægsjagt på Bålhøj. 

30 Børn og voksne gik sammen på jagt efter 100 påskeæg. Der skulle kig-
ges under grene, i huller,i træstubbe og ikke mindst helt oppe på toppen
af legeredskaberne for at få fat i æggene. Sidste år var påskeægsjagten en
våd fornøjelse - i år blev den en varm en af slagsen. Ikke alle æg kunne
holde til kombinationen af en sommervarm påske og ivrige barnehænder.
Efter endt jagt var der dog stadig mange intakte æg og alle kunne spise
sig mætte i chokoladelækkerierne og påskekagen. 

Efter at have fået et godt skud sukker, brændte børnene energi af på lege-
pladsen, mens de voksne skålede i påskeøl mv. Det blev til et par timers
hyggeligt samvær. Børnene kom hjem med sorte tæer og chokoladeklistre-
de kinder- men der var heldigvis ingen skader, som et bad ikke kunne
klare. 
På Danserhøj glæder vi os allerede til påskeægsjagt 2012- der er bred enig-
hed om, at 2 års pilot-påske-projekt var nok. Nu er det en tradtition!

Naturens 
ubarmhjertighed
Dyr kommer jævnligt til skade eller
af med livet i naturen pga. folks
efterladenskaber som fiskesnøre,
øldåser, hegnstråd , plastposer
m..v. Hvem har kunnet forestillet
sig, at et stykke uldtråd skulle være
farligt? 
Denne forslugne fugleunge blev
fundet død af Agnete og Kaj
Svendsen på Buurholtvej. Den har
formodentligt tage fejl af snoren
og en orm og er så blevet kvalt i
forsøget på at æde den. 

Ny virksomhed på Vester Gjerndrup? 
Virksomheden, der i flere år har forarbejdet kartofler og løg på Vester Gjerndrup, er nu lukket. Det giver plads til en
ny virksomhed, som måske kan udnytte de miljøgodkendelser, som er givet til aktiviteterne på ejendommen, og
rygterne vil vide, at der allerede har meldt sig interesserede. 

Der er opstået forlydender om, at et kæledyrskrematorium kan være på vej. Der er nemlig kraftigt stigende interes-
se fra folk, hvis hunde, katte, kanariefugle eller andre nære venner gennem mange år er døde, om at få deres kæle-
dyr kremeret, så de kan blive begravet eller gemt i en urne. Det har tidligere været besværligt at få dette ønske
opfyldt i Danmark, så hvis kæledyrskrematoriet på V. Gjerndrup bliver til noget, skal der nok blive stor aktivitet på
stedet.



Køb billet 
i forsalg 
– og spar penge
Der sælges billetter til årets festival
i Spar i Øster Brønderslev og i
Børneshoppen, Bredgade 18-20,
Brønderslev.
En billet, købt i forsalg, koster 100
kr. Læs andetsteds på disse sider,
hvor meget du får for dette beløb. 
Forsalget slutter søndag 7. august. 
Billetter, der købes ved indgangen
på festivaldagen lørdag 13. august,
koster 140 kr. Børn under 12 år har
gratis adgang.
Mad og drikke må ikke medbrin-
ges. 

Festival Menu
Ligesom sidste år vil Jan Jæger og
hans dygtige team stå for tilbered-
ning af en lækker menu bestående
af forskellige slags kød, kartofler og
salater. Serveres til aften. 
Menuen sælges til en yderst rime-
lig pris, så der er ingen grund til
selv at skulle i køkkenet denne dag. 
Menu og pris vil fremgå af stander
i Spar op til festivalen. 
Desuden vil der hele dagen og
aftenen igennem være salg af pøl-
ser og brød, vafler, popcorn og slik
fra de mange boder på festival-
pladsen.
Fra de 2 vogne vil der være mulig-
hed for at få slukket tørsten med
fadøl, vin eller sodavand.

Bustransport
efter festivalen
Som et nyt tiltag arbejdes der på at
kunne tilbyde bustransport efter
festivalen, og der vil blive 2 ruter –
den ene bus kører mellem Øster
Brønderslev og Brønderslev og den
anden mellem Øster Brønderslev
og Dronninglund.
Billetprisen er endnu ikke fastsat.

Få mere at vide
om Bålhøjfestival 
Følg med på Facebook siden
”Bålhøjfestival” og få løbende flere
informationer om Fowl`i, der i år
skal flyve for 4. gang. Tryk ”synes
godt om”, så dine venner, der
endnu ikke kender festivalen, også
får chancen for at klikke sig ind på
siden.

På forsiden af Oplandsavisen vil der
i ugerne 24, 25, 30 og 32 være
reklame for festivalen, og der føl-
ges op med en artikel i avisen i de
samme uger.

Folkene bag festivalen er atter med
til Open by Night i Brønderslev,
torsdag 4. august, og her sælges
ligeledes billetter. Der gøres bl. a.
reklame for den fantastiske og helt
unikke ranch, idet Birgit Dinesen
medbringer en af sine heste, og
det plejer at være noget af et træk-
plaster.

Sidst, men ikke mindst, vil man
også kunne møde nogle festivalfolk
i Spar i week-end’en før festivalen,
og også her vil man kunne få en
snak om, hvad der tilbydes på årets
Bålhøjfestival.        

Mette Boye

Fowli 2011
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Øster Brønderslev Borger- og Musikforening præsenterer
Bålhøj Festival ‘11 - Lørdag 13. august kl. 14

Rødhuderne
kommer !
Ét af Bålhøjfestivalens særkender
er de mange gratis aktiviteter for
børnene på Ranchområdet ved
den gamle boldplads/Sankthans-
pladsen. Aktiviteterne indbyder
til, at børn og unge er selvaktive.

I år starter skolebørnene om
mandagen efter Bålhøjfestivalen,
så det er helt naturligt at give
børnene nogle dejlige timer efter
sommerferien i selskab med de
andre kammerater, inden skolen
venter.

Kom i god tid, når løjerne i cow-
boylejren starter klokken 14, og
kast jer ud i hestevognskørsel
med heste i flere forskellige stør-
relser - og fart. Rid på hestene i
folden, malk en ko, bliv spejder
for en dag ved bålet og prøv
deres vilde svævebane, hop i den
skønne halmborg, lyt til hyggelig
cowboymusik m.m. (Alle børn,
der rider, får godkendt ridehjelm
på.)

Som noget nyt i år rykker india-
nerne ind med deres tipi, hvor
man kan lave sine egne flotte
fjer- og perleprydelser, få lagt
krigsmaling, danse krigsdans og
… måske ryge en fredspibe eller
to bagefter (af lakrids?)



Musikken
Vi er stolte af nu at kunne 
præsentere musikprogrammet for
Bålhøjfestivalen 2011. 

Som tidligere år er der musik på
den udendørs scene og på teltsce-
nen. 

MUSIKTELTET bliver i år udvidet
og her præsenteres tre meget for-
skellige bands, som hver spiller to
gange. 

Første navn er Weels Viseværter,
som præsenterer gamle danske
sange, som ”Du gamle måne” og
”En lille pige i flade sko”.
Kvartetten tager afsæt i Kaj
Norman Andersens mange lang-
tidsholdbare melodier.

Fra Århus har vi hentet Bluebillies.
Fire glade fyre, som sprudler af
energi, og som leverer et smitten-
de mix af blues, soul, rock, gospel
og jive. Deres spilleglæde skulle
smitte værre end influenza.

I år vil der være natbal med
Muleskinners. Tre erfarne herrer,
som mest spiller bluegrass og
country. Når først Olav Gudnasson
danser rundt om kontrabassen, bli-
ver der gang i festen. Glæd jer til
natbal med Muleskinners.

På DEN UDENDØRS SCENE åbnes
med smukke vokalharmonier af 
De Larmende Naboer. Koret, som
består af to mænd og fire kvinder,

har specialiseret sig i fortolkninger
af kendte melodier. F.eks. ”Black or
White” med Michael Jackson og
”Something to talk about” med
Bonnie Raitt.

Der er tradition for, at Byens
Bedste Band spiller på
Bålhøjfestivalen. I år er det Lady,
som står på scenen. 
Et nyt velspillende og entusiastisk
band, som bevæger sig i
funk/disco/club-genren. 
Husk danseskoene.

Sidst på eftermiddagen skal vi have
et nostalgi trip med Schwåmpis
Venner og Kjeld Torbjørn og Den
Anden Ungdom. 
Sidste år spredte Schwåmpis
Venner en dejlig irish feeling over
pladsen. Derfor har vi valgt at
sætte dem på plakaten igen.
Kjeld Torbjørn, som tidligere var
den karismatiske sanger i Slåbrock
Band, har genoptaget karrieren
med en ny CD-udgivelse og et nyt
hold musikere i ryggen. Kjeld
Torbjørn og Den Anden Ungdom
har lovet at spille både gamle og
nye numre.

Vintage Affair starter aftenen med
gamle blues og rock klassikere. Der
er rygter om, at sangerinden Mette
Rask, bl.a. træder i karakter som
Janis Joplin.

Vi er glade for at kunne præsentere
velskrevet poprock med 
Christian Brøns og Band.
Christian udkom med nyt album i
2010, produceret af Chief 1. Han
producerede også Christians første
album tilbage i 2002 ”Du kan gøre
hvad du vil”, som blev en lande-
plage med 80.000 solgte albums
og udsolgte koncerter. Siden har
Christian haft to udgivelser
”Velkommen til begyndelsen” og
”Turist”. Heldigvis blev der plads til
Bålhøj i Christians koncertkalender,
som bl.a. rummer koncerter på
Nibe og Langelands Festivalerne. 

Omkring midnat skyder 
The Blue Van deres rockraket af og
”Firehill vil stå i flammer”. Hvem
husker ikke den energiudladning,
som vi var vidne til sidste år. Der
har længe været usikkerhed om
TBV’s deltagelse på Bålhøj-
festivalen, da der er rift om bandet.
Heldigvis skal bandet først spille i
Skanderborg dagen efter Bålhøj.

Vi vil opfordre publikum til at
komme tidligt den 13. august. 
Tag venner og familie med og slå
jer ned på pladsen til en forhåbent-
lig dejlig dag på Bålhøj.
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Dette var bestyrelsens konklusion
til fremmødet, der talte bestyrelsen
og 6 forbrugere, revisor Jens Erik
Østergaard og en skriver.
Formand Kaj Andersen aflagde
bestyrelsens beretning, hvor der i
årets forløb var afholdt 7 bestyrel-
sesmøder, og derudover havde
bestyrelsen deltaget i fællesmøder
med kommunens decentrale kraft-
varmeværker og fjernvarmeværker.
Det er en god måde til at udvikle
gode ideer, og den ordinære gene-
ralforsamling i foreningen Danske
Kraftvarmeværker gav et godt ind-
blik i afgiftspolitikken og de høje
varmepriser, men nogen løsning er
vist ikke på vej. 
2010 har været ramt af høje ener-
gipriser, og økonomikrisen og for-
brugerrestancer grundet fraflytning

med manglende betalinger, kon-
kurser og tvangsauktioner er en
belastning i et selskab af Hallunds
størrelse.
Der har været problemer med
Nyfors med manglende informatio-
ner, mellemregninger og aconto-
betalingerne, men forholdet vil
blive bragt i orden.
Produktionen styres og program-
meres med fast hånd og stor erfa-
ring af varmemester Laurits
Jørgensen, men enkelte driftsstop
kan ikke undgås, og en spræng-
ning af en gummisamling i rørsy-
stemet betød, at ca. 40 m3 fossede
ud. 
Der er planer om udskiftning af
varmemålerne til noget mere
moderne til bedre kontrol og
aflæsning for forbrugerne.

Regnskabet blev gennemgået og
godkendt. Et lån er blevet omlagt
med forlænget løbetid til 2024,
hvilket er en klar forbedring af vær-
kets økonomi.
Efter valget ser bestyrelsen således
ud: Kaj Andersen formand, Henrik
Sudergaard næstformand, Jørgen
Jensen kasserer, Kim Toft sekretær
og Laurits Jørgensen bestyrelses-
medlem og varmemester.
Suppleanter blev Torben Christen-
sen og Kasper Harbo, nyvalgt efter
Lars Bredo, som ikke ønskede gen-
valg.
Efter generalforsamlingen var der
kaffe og sædvanlig hygge og snak.

Vand og varme i Hallund
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Hallund Vandværk har afholdt ordi-
nær generalforsamling den 28.
marts, hvortil der kom ca. 30 bru-
gere.
Fungerende formand, Lars Bredo
fremlagde bestyrelsens beretning.
Kort efter sidste generalforsamling
besluttede formand, Knud Erik
Nielsen og Karl Peter Andersen at
træde ud af bestyrelsen på grund
af nogle uenigheder, og supplean-
terne, Lars Bredo og Jørgen Jensen,
blev henholdsvis formand og
menigt medlem.
Vandværket har mange planer for
fremtiden. Nogle ting er igangsat,
og andet er i støbeskeen. Blandt
andet har der været afholdt møder
med firmaer om digitalisering af
ledningssystemet, men da dette er
meget dyrt, blev det besluttet at
udsætte det til denne generalfor-
samling. 
Arbejdet med en trykforøgerstation
på Sølvgade er påbegyndt, men på
grund af den strenge vinter blev
den ikke færdiggjort. Vandværket
er med i kommunens vandforsy-

ningsplan, hvor en kortlæggelse af
ledningsnettet er en nødvendig-
hed, og det gælder også for digita-
liseringen af ledningsnettet.
Alle vandure skal udskiftes i 2011,
hvilket er lovpligtigt hvert andet år.
Vandværket står for det økonomi-
ske. Samtidigt med udskiftningen
bliver alle stopure markeret. 
Vandværket med tilhørende grund
trænger til at blive pyntet op. Det
gælder selve huset og skråninger-
ne, som bliver ryddet for træer og
buske, og grunden jævnes ud, og
ny beplantning og et hegn om
grunden skulle gerne være færdigt
til august til Vandværkets 75 års
jubilæum.
Regnskab og budget blev fremlagt,
og efter nogle spørgsmål god-
kendt.
Ved valget skete der en stor
udskiftning, og nye i bestyrelsen
blev Eddy Marrup, Claus Iversen og
Bjarne Damkjær (genvalg).
Suppleanter blev Erik Madsen og
Jørgen Damgaard, og revisorer
blev John Sørensen og Kim Toft

med Gunnar Madsen som revisor-
suppleant. Efterfølgende opsagde
vandværkspasser Svend Bruun sit
arbejde med samme dags virkning.
Ved indkomne forslag foreslog Kim
Toft, at anlægsbidraget for at blive
tilsluttet skulle nedsættes til 25.000
kroner inklusiv moms. Dette blev
vedtaget med det forbehold, at det
kun var, hvor hovedledningen går.
Efter generalforsamlingen konsti-
tuerede bestyrelsen sig således: Jan
Christensen formand, Bjarne
Damkjær næstformand, Eddy
Marrup sekretær, Jørgen Jensen
kasserer og Claus Iversen menigt
medlem. Suppleanter blev Erik
Madsen og Jørgen Damgaard, og
revisorer blev Kim Toft og John
Sørensen med Gunnar Madsen
som revisorsuppleant.
Søndag den 7. august fejrer
Hallund Vandværk 75 års jubilæum
på Hallund Kro, hvor alle brugere
er velkomne.  

Tilfredse andelshavere i Hallund Kraftvarmeværk

Generalforsamling i Hallund Vandværk



Vores første arrangement i forenin-
gen i 2011 var fællesspisning den
19. marts, hvor Ida igen havde
fremtryllet rigtig god mad til os
med hjælp fra Poul, som stod for
kødet. 
”Di Takmæmlæ” sørgede for
underholdningen denne aften, og
selv om jeg i alle mine år har hørt
og talt på vendelbomål (undtagen
3 måneder), så må jeg nok sige, at
jeg lige skulle lytte en ekstra gang.
Deres sprog var så bondsk, at selv
indfødte i byen måtte høre rigtig
godt efter, men det var en rigtig
underholdende aften, og mange
var ikke klar over, at man kunne
skrive en sang om ”møngsfjæller”
og ”movbore”. Men det er altså
muligt. De var dog så flinke at
oversætte visse ord, da ikke alle i
selskabet forstod betydningen af
”Trånget” = Tranget. De var helt
fantastiske, og det var maden
også.

Næste arrangement var affaldsda-
gen, som flere var mødt op til, for
at rydde vores grøfter for affald, og
igen er det dejligt at se det store
fremmøde til denne fælles opgave.
Spejderne er altid flinke til at møde
op, men vi kan sagtens bruge flere
hjælpere, jo flere vi er, jo hurtigere
går det. Borgerforeningen gav
rundstykker og kaffe på terrassen
ved klubhuset, ruterne blev fordelt,
og efterfølgende kørte vi rundt og
samlede de sorte sække, som kom-
munen ville afhente senere.

Vi havde søgt Jerslev Sparekasse
Fonden om tilskud til en ny hjem-
meside i Borgerforeningen. Vi var
heldige at blive indbudt til udde-
ling den 6. april. Britta og under-
tegnede mødte op til en hyggelig
eftermiddag. Vi fik overrakt et
gavekort, som dækker opsætnin-
gen af den nye side, så hold øje
med vores hjemmeside, som snart
får  et løft.
Dagen efter var der brev i postkas-
sen om, at vi var inviteret til Ø.
Brønderslev Fonden, hvor vi havde
søgt om en pavillon til opsætning i
anlægget. Borgerforeningen havde
skrevet under på en fælles ansøg-
ning sammen med Jagtforeningen
om, at vi hvis vi kom i betragtning
med et eventuelt tilskud, så skulle
det tilfalde B70’s klubhus.
Fondsstyrelsen ville dog gerne, at
vi også søgte ”noget til gavn for
borgerne i byen”, så vi indsendte
en ansøgning på en pavillon til
anlægget og det var vi heldige at
få bevilliget. Ida, Britta og jeg
mødte op i banken i Ø. Brønders-
lev til et hyggeligt arrangement,
hvor alle de ”heldige” var indbudt.
Vi fik overrakt en check, som skulle
kunne dække opførelsen af en
pavillon. Vi håber, at med den
hjælp vil byens borgere få øjnene
op for denne oversete perle midt i
byen og benytte den noget mere
fremover.
Til konfirmationerne satte vi atter
flag op ved indkørsler og byskilte.

Vores næste
arrangement er 
Trailermarked den 28. maj. 
Sædvanen tro arrangerer vi igen
Sct. Hans fest. 
Borgerforeningen sørger for salat
og varme grill. 

Kommende
arrangementer
I august skal vi besøge Siemens
Vindmøllefabrik i Aalborg. Egentlig
havde vi stillet et golfarrangement i
udsigt her i maj måned, men da
der er åbent for nye medlemmer
hver tirsdag aften i Brønderslev
Golfklub, synes jeg ikke, at der var
grund til at lave dette arrange-
ment.
Hvis nogen sidder med gode ideer
til vores arbejde, så ring/skriv ende-
lig til os. Vi vil gerne prøve at lave
nye arrangementer for jer.
I kan som altid følge med i vores
arbejde på vores hjemmeside:
www. hallundhollensted.dk, som
snart bliver opdateret.

På Borgerforenings vegne
Claus Iversen

Hallund-Hollensted Borgerforening
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Hallund-Hollensted Sponsorklub
Bestyrelsen i Sponsorklubben har afholdt møde i april, hvor der blev taget stilling til, hvordan midlerne skulle
fordeles. Foreningerne har sendt ansøgninger ind, og ud fra disse ønsker blev pengene fordelt således: 
KFUM-spejderne i Hallund fik 3.750 kroner til en kuffert med snitteværksted eller til hjælp til andet nævnt i
deres ansøgning.                                                                 
B-70 fik 22.750 kroner for at imødekomme deres ønsker. Blandt andet ønskes materialer til de sidste lofter i
omklædningsrum og gæstetoiletter, læhegn og planter til læbælte.
Fonden har således uddelt 26.500 kroner af de indbetalte 27.500 kroner – 1000 kroner går til administration.
Modtagerne forpligtiger sig til at sende årsregnskab til Sponsorklubben.
Ved borgerforeningens generalforsamling var der medlemmer, der gerne ville støtte forskellige initiativer, og de
blev opfordret til at melde sig ind i Sponsorklubben, hvor private medlemmer betaler 500 pr. år. Der vil blive
udformet et brev, som vil blive husstandsomdelt. 
Der vil blive afholdt et møde med beløbsmodtagerne, hvor pengene bliver overrakt



Spændende nyt
Se selv!
Lyset er kommet tilbage og alting
springer ud. Utroligt, at det sker
hvert eneste forår. Folk mødes igen
på fortovet eller får sig en snak
over hækken.

Et sikkert forårstegn er det også,
når flagene vajer på konfirmations-
søndag, og i år var det særligt flot
med sol og blå himmel. Det kunne
ikke ønskes bedre.

Generalforsamling
Generalforsamling i Borgerforenin-
gen foregik i marts. Vi havde i for-
bindelse med generalforsamlingen
planlagt alle tiders herremodeshow
med skønne lokale mænd, men
det måtte vi desværre aflyse pga.
for få solgte billetter. Ingen ved,

hvad vi gik glip af!! Selve general-
forsamlingen blev dog afviklet på
god gammeldags maner for de ca.
25 fremmødte. Formandens beret-
ning kan ses på hjemmesiden
www.oesterbroenderslev.dk

Vi valgte at udvide bestyrelsen fra
5 til 7 medlemmer. Henrik Jensen
valgte at stoppe i bestyrelsen, men
bliver i Festivaludvalget. Stor tak til
Henrik for dit store arbejde i besty-
relsen.

Nyvalgt blev Jesper Albrechtsen,
Kim Sloth og Helle Pilgård. 
Velkommen til jer. I er beviset på,
at unge (ok yngre) folk har lyst til
at gå ind i foreningsarbejde og
gøre en forskel for byen. 

Ud over de 3 nyvalgte består
bestyrelsen af Mette Andersen, kas-
serer, Mette Boye, sekretær,

Marlene
Sommer, Lars
Pedersen,
arbejdende
suppleant, Jan
Jæger også
arbejdende
suppleant, Per
Pedersen
også arbej-
dende og
Birgit
Søndergaard,
formand.

Skraldindsamling
I begyndelsen af april var den årli-
ge skraldedag. Ca. 20 små og store
var mødt op, og der blev samlet
meget sammen i de tre timer, vi
havde til det. Bagefter var der pøl-
ser i Forsamlingshuset. Tak til jer,
der mødte op.
En hyggelig dag i en god sags 
tjeneste – og – der er plads til flere
af jer!
Der bliver så pænt langs vejene i
cirka 15 min. Så ligger den første
dåse der F…… igen ! Så er det, at
man skal tælle til 10 !!! Det pæne-
ste ord er vist Grisebasser.

Girokort
Nu kommer vi snart rundt med det
årlige girokort. Tag godt imod det,
smid ikke væk, men betal den
ringe sum og støt det arbejde, der
laves i bestyrelsen.

Samlingshus
Denne gang er der ikke det helt
store og nye at fortælle. Der arbej-
des på byggetilladelsen og herefter
skal der indhentes tilbud, så lige nu
er det mest byggegruppen, der
arbejder. Det hele skrider stille og
roligt fremad.

Sankthansaften
på Bålhøj
En rigtig hyggelig tradition, hvor vi
også i år vil prøve at skaffe under-
holdning fra scenen, inden bålet
tændes nede på pladsen. Tag fami-
lien, vennerne og naboen med.
Måske har du fået en ny nabo.
Prøv en eller flere af vores ristede
pølser, eller tag madkurv med.
Hold øje med opslag i byen, når vi
nærmer os, så kan I jo også benyt-
te lejligheden til at se renoveringen
og nyplantningen på Bålhøj. 
Det skal nok blive godt!
(Se også næste side)

Øster Brønderslev Borgerforening 
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En del af de deltagende skraldeindsamlere
fotograferet sammen med dagens høst af
skrald.



Hjerte-stier
Vi er gået med i et kommunalt
projekt, som går ud på, at der i de
mindre byer i hele kommunen
etableres 3 afmærkede stier eller
ruter på ca. 3, 6 og 10 km.
Vi er gået sammen med LØBI, og
Taus Jensen er tovholder her fra
ØB. Vi deltog nogle stykker i en
workshop på Hallund Kro, hvor
repræsentanter fra de forskellige
byer lavede forslag til ruter.
Kommunen tager sig af at få talt
med lodsejere, hvor det er aktuelt.
Meningen er, at der skal udarbej-
des en pjece eller lign. med alle
stier, så man kan tage på besøg på
hinandens stier, for på den måde
at lære andre egne i kommunen at
kende. Man skal så også lave en
form for løbe/gå arrangement i
hver by, hvor man inviterer de
andre byer. Det ser ud til, at vores
kommune har rigtig mange skønne
steder, der nok er værd at besøge.

Sametelt
Landsbyrådet, som vi jo er medlem
af, har bevilget os et stort, solidt
og flytbart Sametelt. Det kan stå
permanet hele sommeren og vil så
kunne benyttes af alle til opholds-
sted, madpakkehytte o. lign. Det
har plads til 20 - 30 personer.

Vi har ikke fået teltet hjem endnu,
og vi har ikke helt besluttet, hvor
det skal stå, men det bliver på
Bålhøj et sted..

Rigtig god sommer!

Birgit Søndergaard
Formand

Mail : Birgit @drustrup.dk
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Bålhøj
Plantage
Fornyelsen på
Bålhøj plantage er
ved at være over-
stået. Før jul fik vi
fældet en masse
træ, som blev fjer-
net, og det har
dannet økonomien
for nyplantninger-
ne samt de yderli-
gere åbninger, der
er behov for til
Bålhøjfestivalen.
Der var ønske om
et større telt nord
for rundingen af
bøgetræer samt plads til telte bag rondellen mod vest, for vi har et håb om endnu flere gæster til festivalen 13.
august, så derfor skal der være mere plads.
Resten af plantagen er mest tyndet ud for ikke-blivende træer. Desuden er der åbnet nogle stier, som fremhæver
det unikke ved den gamle plantage, hvor der kan anes gamle veje og stier efter de gamle bøgetræer.
Noget sådan gør jo, at skoven er blevet mere åben, men det har dog hjulpet, efter der er kommet blade på træer-
ne. Med de nyplantninger der er lavet, vil der i årene som kommer, blive endnu flottere. Ligesom der med de
træer, der er plantet, vil være mere grønt i vinterhalvåret efter løvfald.
Der er fjernet kviste og bortfræset træstubbe, så det er muligt at færdes uden risiko for helbredet. Der er også sået
græs, som vil gøre de åbne pletter grønne i løbet af sommeren. De sidste planter – rhododendroner - bliver plan-
tet lige, så snart vejret tillader det.
Vi håber, at alle bliver glade for fornyelsen, som har været under god rådgivning og hjælp fra Nordjysk Skov- og
Naturpleje ved Preben Mentz fra Tylstrup.

Lars Pedersen



Østsidehallen 25 år 
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Sang
VED INDVIELSEN AF ”ØSTSIDEHALLEN”
Lørdag, den 21. marts 1987

Mel.: Katinka, Katinka………

I dag skal der festes, ja det er da klart,
vi ”ØSTSIDEHALLEN” indvier,
vi længe har savnet at få os en hal
hvor alle med glæde kan samles.
Kommunen ej tilskud her til kunne gi´
så derfor vi selv tog initiativ,
besøgte hver husstand og samlede ind
ved fælles hjælp fik vi så hallen.

Før hallen blev bygget vi havde det trangt,
Lokalerne var alt for lille,
Der var ikke plads til at gør’ gymnastik
Langt mindre med bold kunne spille,
Der gik mange timer af fritiden her
Og nu kan vi alle så glæde os ved
Vi fik hallen bygget, det var sliddet værd,
Derom tror vi nok vi er enig.

Nu glædes vi sammen med ungdommen her,
Der masser af idræt udøver,
Så hallen bli´r udnyttet 100%
Behovet det var her tilstede,
Der gik kun et år, fra at grunden blev støbt
Til hallen blev færdig og den så blev døbt
En tak her til alle som har hjulpet til
Med drømmen om ”ØSTSIDEHALLEN”

Så slutter vi sangen og ønsker tillyk´
Med dagen og tiden som kommer
Vi håber befolkningen nu slutter op
I fremtiden som der jo kommer,
Så vi kan bevare vor sammenhold her
Til glæde for borger og ungdommen der,
Et trefoldigt leve vi nu råbe vil
TILLYKKE med ”ØSTSIDEHALLEN”

Formandsberetning
ved årsmødet 10. oktober 1987 i Østsidehallen S/I

Denne årsberetning tager sit udgangspunkt i januar måned 1986.
En blandet flok af borgere fra forskellige interessegrupper i det syd-
østlige opland af kommunen besøgte da Valgårdhallen ved Hobro.
Man fik her en grundig orientering om grundlaget for opførelsen
af denne hal og hjembragte et fyldigt skriftligt materiale, som
kunne danne baggrund for en beslutning om opførelse af en hal i
området. Der var blandt de tilstedeværende ingen tvivl om, at pla-
ceringen skulle være i forbindelse med skolen. Denne beslutning
blev truffet i februar måned, hvorefter man alvorligt tog fat på at
forberede det økonomiske og juridiske grundlag for hallen. 

Ved en storstilet indsamling den 19. og 20. april skabes det økono-
miske grundlag for hallen. Der tegnes lån for 1,5 mill. Kr. samt
ydes gaver på ca. 150.000 kr. Herefter er man klar til at gå til kom-
munen med den konkrete ansøgning. Denne ansøgning blev som
bekendt godkendt uden mange sværdslag. I samme periode stiftes
Den selvejende Institution Østsidehallen. Der udpeges en bestyrel-
se bestående af 5 selvsupplerende medlemmer samt 3 medlemmer
valgt af idrætsforeninger i området. Jeg kan her nævne, at et af de
selvsupplerende medlemmer, Poul Andersen, udtrådte af bestyrel-
sen i løbet af efteråret. Han erstattedes af Peter Andersen. Samtidig
med at der blev udarbejdet lokalplan for området, hvor hallen
skulle opføres, færdiggjorde man detailprojekteringen, således at
licitation kunne afholdes umiddelbart efter sommerferien. Trods
den stramme tidsplan lykkedes det at starte byggeriet op i septem-
ber måned, således at hallen var under tag og lukket til nytår
1987. I efteråret blev der i bestyrelsen taget beslutning om at
ansætte en halinspektør. Det havde ikke været hensigten fra star-
ten, men efter praktiske og økonomiske overvejelser valgte man at
anstætte en halinspektør. Stillingen blev opslået ledig til besættelse
1. februar 1987. Der indkom 23 ansøgninger. Bestyrelsen valgte
blandt de 23 ansøgere Knud Johansen til jobbet. Hvad angår den
økonomiske side af sagen fremgår det af det afsluttende bygge-
regnskab, at udgifter i forbindelse med opførelsen af hallen har
været ca. 3,8 mill. Kr. Den budgetterede pris var ca. 3,4 mill. Kr.,
men heri var ikke indregnet udgifter til financering af hallen – byg-
gelånsrenter, kurstab o.l., samt den overdækkede gang langs klub-
huset. Alt i alt må man konstatere, at det oprindelige budget er
blevet overholdt, hvilket betyder, at vi fremover kan drive hallen på
den økonomiske forsvarlige måde. Jeg kan indskyde, at vi i foråret
1987 fik besked på, at vi var blevet tildelt kr. 110.000 fra
Tipsmidlerne. Et beløb der selvfølgelig styrker vores økonomi. Til
sidst i denne beretning skal jeg sige et par ord om driften i 1987
og 1988. Bestyrelsen har opstillet budgetter for 1987, hvoraf halv-
delen er realiseret, samt for 1988. For begge års vedkommende
budgetteres der med beskedne overskud, hvilket der selvfølgelig
også gerne skulle være tilfældet. Der er også grund til at antage, at
budgetterne holder – bedømt ud fra 1. halvår af 1987, idet vi
arbejder med kendte timetal. Til sidst i min beretning vil jeg gerne
sige tak til alle, som har hjulpet til i forbindelse med hallens realise-
ring. Det være sig både på det økonomiske og praktiske område.
Uden de manges hjælp havde vi ikke haft en hal i området i dag.

Jens Skibsted. 
Formand

Tillykke!
Østsidehallens jubilæum blev fejret lidt tidligt 
i forbindelse med ØBIs lidt sent markerede 
jubilæum og jubilæet for ØBI-fitness med en dag
med masser af liv i hal og klubhus - se et andet
sted i dette nummer.

Her markerer Lokalbladet jubilæet med lidt fra
Østsidehallens arkiver - og følger op i et 
kommende nummer med endnu mere om de
25 år med Østsidehallen som eksempel på det
lokale sammenhold.

Endnu engang tillykke!



Idéklubben er en klub, hvor 12
kvinder samles den sidste mandag i
måneden. 
Jeg blev inviteret ud til dem, da
klubben nu har eksisteret i 30 år,
og det, synes de, da er værd at
nævne. Det er jeg da helt enig
med dem i, da de, selvom de ikke
er slyngveninder, så dog er venner
som en del af hinandens netværk
på (som de selv siger) ”godt og
ondt”. Dog ikke mere ondt, end at
de den sidste mandag i måneden
trofast møder op hos hinanden.
Mandagen er lidt hellig, for som
en sagde, så er det kun lovlig
grund at blive væk, hvis man skal
til sølvbryllup. Og hvem har sølv-
bryllup på en mandag!! 
De deler glæder og betror hinan-
den sorger. De diskuterer verdens-
situationen, familiesituationer, feri-
er, teletaxa og meget meget mere.
De fleste har været med i alle 30
år, og så er der nogle få, der har
været med lidt kortere tid. De sam-
les én mandag om måneden. Det
er blevet til 360 mandage og der-
udover ca. 120 udflugter/fester på
de 30 år - imponerende! Når man
sidder blandt dem, mærkes det, at
de kender hinanden ud og ind.
Kender hinandens stærke og svage
sider. De er sikkert overbærende og
strikse med hinanden på én gang.
De ved, hvornår det er vigtigt at
lytte efter, og hvornår man bare
kan knevre løs. Vi sad på et tids-
punkt, hvor hele flokken snakkede i
munden på hinanden – og som at
trykke på en knap blev alle stille,
og så lyttede de på, hvad én havde
at sige. Ja, jeg ved ikke lige, hvad
der skete, og hvad der fik dem til
at tie stille, men jeg har heller ikke

kendt disse kvinder i 30 år. Jeg er
virkelig misundelig på det sam-
menhold og den fingerspidsfor-
nemmelse, disse kvinder har for
hinanden. Der skal en god portion
accept, respekt og kærlighed til,
for at man mødes så mange gange
årligt i så mange år. Og tænk at
være en del af et fællesskab, der
bare er til for hinanden. 

Idéklubben startede i forbindelse
med, at man i Øster Brønderslev
havde et slankehold, der kørte i
Husholdningsudvalgets regi. Nogle
af deltagerne blev enige om, at
man ville mødes om noget andet
også. ”Det med slankekure, ved vi
jo, får en ende”, så Idéklubben
blev oprettet. Jeg tror, man blev
enige om, at Bodil fandt på nav-
net. Meningen var, at de skulle
mødes om et eller andet spænden-
de emne, som man på skift fandt
på. Der var bred enighed om i
gruppen, at det er Åse Poulsen
(der var lærer på slankeholdet) har
været den, der er flittigst med
ideer. Ideerne har været mange
gennem tiden. Eksempelvis så har
der været biografture, de har set
udstillinger, været på forretnings-
besøg, haft besøg af en kinesiolog
og meget meget mere. 
De startede med at mødes på
Biblioteket i Øster Brønderslev, så
flyttede de ned i Ungdomsklub-
bens lokaler, men er senere
begyndt at mødes privat. Det er
Lis, der holder styr på, hvem der
skal lægge hus til næste gang.
Der er ikke meget, der er forudbe-
stemt i klubben udover den sidste
mandag, men der er en julefrokost
og en sommerfest sammen med

mændene, og der er en juleudflugt
og en påskeudflugt og nogle år lidt
derudover. Der er ingen bestyrelse
eller formand, men der er en pro-
tokolfører (Ingrid). Hun skriver,
hvad de har lavet, hvor de har
været, og hvem de har været hos
osv. Desuden er hun kasserer. Hvert
medlem betaler den fyrstelige sum
af 100 kr. om året. Dette beløb spi-
ses op til sommerfesten. Det går
på skift, hvem der bestemmer
menuen, og så må den ikke røbes
før spisningen. De indrømmer dog,
at mændene betaler for sig, og at
de selv må betale lidt ekstra. Men
de har det sjovt, og det er det vig-
tigste.
Der findes en vigtig regel. Det er
aftenkaffen på mandagene – der
må ”kun” serveres brød med
pålæg og kun én slags kage. Og de
siger, at reglen overholdes.
Desuden spiller de Lotto sammen –
det står Karla for. De spiller for 15
kr. ad gangen pr. person, men den
store gevinst har de endnu til
gode. Èn mener dog, at den kom-
mer i næste uge.
Mændene får sig en friaften. Nogle
har lavet deres egen lille hygge-
klub, hvor de får lidt at spise sam-
men, nogen benytter chancen til
et familiebesøg, og andre holder
simpelthen bare en friaften.

Selv om klubben udspringer fra
Øster Brønderslev, så er de fleste af
klubbens medlemmer ved at være
flyttet ind til Brønderslev, men det
betyder intet, hvor de bor, for de
vil blive ved at komme i klubben,
så længe de kan.

Vibeke Hatt

Idéklubben har 30-års jubilæum
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Inger Larsen
Karla Andersen
Kirsten Jensen
Inga Andersen 

(kaldet Inger)
Bodil Johansen
Lis Ringberg
Kamma Sørensen
Gunhild Christensen
Åse Poulsen
Ellen Nielsen
Sinna Thomsen
Ingrid Thomsen 



Årets konfirmander
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Hallund 1/5 kl. 10.00:
Bagerst fra venstre: Anders Hahn Boelt, Phillip Munnicke Wittusen,
Marianne Skjølstrup Larsen, Trine Mosen Sørensen, Ditte Marie Simoni Larsen

Årets konfirmander har været meget kreative. Under ledelse af organist Inger Malgaard fremstillede konfirmanderne nogle fine illustra-
tioner af salmevers. Disse billeder har været udstillet i våbenhuset i april måned. Hvis man er gået glip af udstillingen, kan man se
nogle af billederne her.
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Øster Brønderslev
8/5 kl. 9.30:

Bagerst fra 
venstre: 
Mike Qvist Friis-
Pedersen, Peter
Thorup
Kristensen, Mads
Haages Larsen

Ida Vestergaard
Andersen, Maria
Hessellund, Rikke
Frøstrup Gjerløv

Ida Albøge
Olesen, Thea
Lindrup Jensen,
Pernille Mørk,
Mie Pedersen,
Signe Dahl
Pedersen

Øster Brønderslev
8/5 kl. 11.00:

Bagerst fra 
venstre: 
Magnus
Gregersen
Dissing, Steffen
Sørensen

Mark Lund
Andersen, Rasmus
Dahl Jeppesen,
Jonas Friis
Thomsen, Kasper
Hartmann
Christensen, 
Peter Stavad,
Maria Louise
Jæger

Julie Aagaard
Andersen, Stine
Christiansen,
Nynne Mathilde
Rask, Laura
Lindgaard
Hansen, Stine
Martine Dahl



Efterlysning 1 
I nummer 59 efterlystes efterkom-
mere efter skolelærer Søren
Christian Thomsen fra Hallund
Skole i perioden 1879-1911 - og
især viden om et af hans børn,
Dagmar Emilie Elisabeth Thomsen,
samt et af hendes børn Hjalmar
Bertelsen (1897-1981).
Den erfarne slægtsforsker og lokal-
historiker, Ingrid Schmidt, med
lokale rødder, men bosat i Billund
har sendt arkivet en grundig over-
sigt over medlemmerne i flere
slægtled og grene. Tak for det! Nu
må vi se, om DR kan og vil bruge
oplysningerne til forberedelse af en
kommende udsendelse om en
kendt persons familiehistorie.

Efterlysning 2 

I Lokalbladet nummer 53 blev ur
nr. 20 lavet af Bertel Langthjem
efterlyst, men uden at det er blevet
lokaliseret.

I mellemtiden er der dog dukket
endnu et forsvundet ur op efter at
have været forsvundet siden 1962.
Det drejer sig om ur nr. 45, som
har forbindelse til Øster
Brønderslev. Det stod i en lejlighed
på Christianshavn i København hos
en familie, der havde pranget sig
til det, da de købte lejligheden, og
det mest utrolige af alt er, at de nu
har solgt uret til Henrik Mejlby, der
i sin tid efterlyste nr. 20, og som er
i familie med Bertel Langthjem.

Henrik Mejlby havde skrevet om
urene på Jerslevs hjemmeside, og
familien i København havde fundet
oplysningerne der, da de påtænkte
at sælge uret, fordi de ikke længere
havde plads til det pga. deres store
børneflok. Derfor havde de skrevet
til Henrik Mejlby for at spørge, om
han kunne fortælle mere. 

Uret med værknummer 45 er et
standur i en smuk og velbevaret
kasse. Uret var i 1962 hos fru
Karen Strangen, der boede på
Tersløsegaard ved Sorø i en fribo-
lig. Hun havde arvet uret efter sin
mor, der var datter af proprietær J.
K. Winde i Gl. Burholt. Uret var
oprindeligt anskaffet af Windes
bedstefar, Henrik Winde, der ejede
Burholt til sin død i 1817. Uret, der
er bygget mellem 1795 og 1805,
forsvandt igen fra Tersløsegaard
sammen med Karen Strangen.

Uret er nu udlånt til Vendsyssel
Historiske Museum i Hjørring - i
første omgang frem til 2016 - og
det kan nu ses på museet.
Historien bag uret og Henrik
Mejlbys detektivarbejde kan læses i
det nyeste nummer af VHM-Nyt,
der kan hentes på museet, når
man nu alligevel tager til Hjørring
for at se det! 

Efterlysning 3 
Hvem har malet dette maleri, der
hang på kontoret i den nedlagte
Øster Brønderslev Brugsforening,
og er der en god historie bag bille-
det og maleren, hvis signatur er
Chr. Petersen? 

Lokalhistorisk Arkiv
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Efterlysning 4!
I flere omgange har bestyrelsen
for Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
efterlyst nye medlemmer. Det er
mere end et år siden, der har
været medlemmer fra
Hallund/Hollensted med – efter
Karlo Smidts alt for tidlige død,
er der nu kun 2 medlemmer til-
bage. 
Der er meget spændende arbej-
de og samarbejde forude, så nye
hænder efterlyses. 

Af gode kvalifikationer kan næv-
nes:

- Uanset alder og lokal tilknyt-
ning er der brug for historisk
interesserede, der har lyst til at
grave efter deres rødder.

- Hvad der sker i dag, er historie
i morgen – så lyst til at indsamle
og bearbejde nyt om aktuelle
begivenheder er en god vinkel.

- Lyst og evner til at systematise-
re arkivets mange billeder og
arkivalier, da en total registrering
på edb er på vej. 

- Nysgerrighed er godt – i denne
sammenhæng især efter at
afdække den historiske baggrund
for, hvorfor lokalområdet ser
sådan ud i dag – som baggrund
for at udvikle det i den rigtige
retning fremover.

Kontakt Holger Dahl Hansen
(9880 2151 / 3066 7151) eller
Per Drustrup Larsen (9881 1453
/ 2826 1453) 

– inden de
bestemmer sig
for at sætte 
arkivet på
stand-by /
lægge det i
mølpose / lade
det gå i dvale 

– indtil nye
kræfter vil tage
over engang….



KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

19
Kirkenyt

Fastelavn

Søndag 6. marts fejre-
de vi fastelavn. 
Dagen, som var arran-
geret i samarbejde
mellem menighedsråd
og borgerforening,
begyndte med en kort
børnegudstjeneste,
hvorefter vi gik over i
Forsamlingshuset til
tøndeslagning og
hygge. 
Som man kan se på
billederne, var der vir-
kelig gang i den.
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Rettelse
I sidste nummer af Lokalbladet
skrev jeg ved en fejl, at konfirma-
tionen i 2013 i Hallund er 28. maj.
Det passer ikke. 
Det er 28. april. 

Konfirmationsdatoerne er altså:

2012: 
Ø. Brønderslev 29/4 og 
Hallund 6/5

2013: 
Hallund 28/4 og 
Ø. Brønderslev 5/5

2014: 
Ø. Brønderslev 27/4 og 
Hallund 4/5

Vigtige datoer
marts-juni

Søndag 14/8: 
Gudstjeneste i festteltet i Hallund
kl. 11.00

Søndag 25/9: 
Høstgudstjeneste i Hallund Kirke kl.
11.00 og derefter spejdernes høst-
marked. Omtale følger senere, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tirsdag 27/9:
Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke kl. 19.00.
Kirkekoret vil medvirke.

Menighedsråds-
møder

Øster Brønderslev menighedsråd:

Torsdag 9/6 kl. 19.00

Hallund menighedsråd:

Tirsdag 7/6 kl. 19.00
Tirsdag 23/8 kl. 19.00

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

Maj
20/5: Bededag
22/5: 4.søn.e.påske
29/5: 5.søn.e.påske

Juni
2/6: Kristi Himmelfarts dag
5/6: 6.søn.e.påske
12/6: Pinsedag
13/6: 2. pinsedag
19/6: Trinitatis søndag
26/6: 1.søn.e.trin.

Juli
3/7: 2.søn.e.trin.
10/7: 3.søn.e.trin.
17/7: 4.søn.e.trin.
24/7: 5.søn.e.trin.
31/7: 6.søn.e.trin.

August
7/8: 7.søn.e.trin.
14/8: 8.søn.e.trin.

21/8: 9.søn.e.trin.
28/8: 10.søn.e.trin.

September
4/9: 11.søn.e.trin.

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

11.00
9.30 
9.30 Ole Skov Thomsen

11.00
Ingen
11.00
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

14.00 Stig G. Rasmussen
Ingen

9.30 NN
11.00 Stig G. Rasmussen

9.30

HALLUND KIRKE

Ingen 
11.00
Ingen

Ingen
11.00
9.30
Ingen
Ingen
11.00

Ingen 
11.00
Ingen 
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen 

Ingen
11.00 Gudstjeneste i festteltet
Stig G. Rasmussen
Ingen
Ingen

11.00
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Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter

Alle gudstjenester begynder
kl.10.15

Torsdag 9/6
Torsdag 7/7
Torsdag 8/9

Kirkenyt

Kornyt
Så gik der endnu en korsæson
med masser af gode korafte-
ner, nyt repertoire og nye kor-
medlemmer. 
Koret fik 4 nye medlemmer,
som er hjertelig velkomne, og
som tilføjer koret både yngre
og erfarne korstemmer. 
Sidste korprøve havde vi besøg
af Søren Birch, som til daglig
er leder af koret "Coro Misto,"
og underviser på musikkonser-
vatoriet. Søren er korkonsu-
lent, og som korleder er jeg så
heldig at være blive tildelt 10
timers vejledning, som jeg vil
bruge i koret og som soloun-
dervisning.
Koret slutter sæsonen som
sædvanlig med forårskoncer-
ten 10. maj i Øster Brønderslev
Kirke. 
Sæsonen starter op igen tirs-
dag 6/9 kl. 19 i konfirmands-
tuen, og nye korister er vel-
komne. Hvis du har spørgsmål
til dette, er du meget velkom-
men til at kontakte mig på
mobil 60602361.
Tusind tak for en rigtig god
sæson, glæder mig til at se jer
til september.

Mange korhilsener fra Inger
Malgård

Næste års 
konfirmander
Efter sommerferien skal 7. klasserne som bekendt ind
til Brønderslev. Men konfirmationsforberedelsen fort-
sætter som hidtil med at finde sted her i Øster
Brønderslev. De børn, der nu går i 6. klasse på Øster
Brønderslev Centralskole, vil modtage et brev med
information og invitation til konfirmandindskrivning.
Hvis man bor i Hallund eller Øster Brønderslev sogn,
men ikke går på Øster Brønderslev Skole, vil man
ikke automatisk modtage en invitation, og jeg vil
derfor bede om, at man kontakter mig, hvis man
ønsker at følge forberedelsen her i Øster Brønderslev.

Rune Nørager Christensen

Gudstjeneste i festteltet 
Søndag 14. 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 gudstjeneste i teltet.

På menighedsrådets vegne
Rune Nørager Christensen

Velkommen til 
Ann Bech Larsen

I marts måned fik vi ansat ny gravermedhjælper i
Øster Brønderslev. Hun hedder Ann Bech Larsen,
bor ved Øster Hjermitslev og er uddannet gartner.
Og selvom Ann er ”ny” her hos os, er hverken
arbejdet som gravermedhjælper eller Øster
Brønderslev som arbejdssted nyt for Ann. Hun har
nemlig arbejdet som gravermedhjælper i Stenum, Tolstrup og Vester
Hjermitslev i 8 sæsoner. Og hun har tidligere arbejdet i Øster
Brønderslev hos Frosts Hjemmeservice.
Velkommen Ann! På menighedsrådets vegne

Rune Nørager Christensen

Forårets mini-
konfirmander

Ja, det er faktisk allerede et stykke tid
siden, for vi havde afslutning med for-
årets minikonfirmander 13. marts. Og
der var ret meget sne i betragtning af,
at det altså var forårets minikonfirman-
der. Men det lod vi os nu ikke kue af.
Vi legede i sneen, og vi spillede endda
”afrikansk fodbold” i sneen, og hvis
man ikke lige ved, hvad det er, kan
man bare spørge en af minikonfirman-
derne. 
Camilla og jeg havde det sjovt sam-
men med jer, og jeg glæder mig til at
se jer igen.

Tak for nu og på gensyn
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.

Graver, Hallund: 
Gitte 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.

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Præstens
besøg
Jeg bliver glad for en henven-
delse, hvis man ønsker – eller
kender til en der ønsker – en
samtale.

Rune Nørager Christensen

Tusind tak for hjælpen!
I marts måned blev et stort ønske opfyldt. Vi har nemlig manglet dragter
til brug ved juleafslutning for de små og udklædning til vores andre børne-
aktiviteter. Men i marts måned havde vi to sy-dage, hvor vi fik syet dragter
til den store guldmedalje. Fra menighedsrådene var vi Pia Christensen og
Susanne Pedersen, og vi fik en stor og helt uundværlig hjælp fra Kathrine
Larsen, Gurli Pedersen og Gitte Jørgensen. Som man kan se på billederne,
blev der arbejdet koncentreret! 
Så vi vil gerne sige Kathrine, Gurli og Gitte tusind tak for både arbejdsind-
sats og hyggeligt samvær!

På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen



Så er foråret kommet til Elmehøj,
tror vi!! 
Den ene dag skinner solen, men
pludselig er det så bidende koldt,
at vanterne ville være gode at
have, når vi som medarbejdere
cykler på arbejde.
Men vi trodser vejret og benytter
vore nye havemøbler og pavillonen
så småt nu. 
Vi takker Fonden for Øster
Brønderslev Sparekasse for de
12.000 kr. til indkøb af havemø-
bler. Som det pynter, og så er de
betydeligt mere stabile end de
gamle, vi havde før.
Elmehøj har været meget royale
den sidste tid, og det er ikke slut
endnu. Der blev varmet op til tvil-
lingedåben  med snak om de
mange billeder af de 2 små og
deres glade forældre. Der var
udstilling af flotte gamle dåbskjo-
ler, der blev holdt ”dåbs”gudstje-
neste og festet på selve dåbsdagen
med lækkert mad og flot dåbska-
ge, og ikke mindst så blev begiven-
heden fulgt på vore store Tv-skær-
me, som vi er så heldige at have.
Og så var 24 Nordjyske jo en tur
på Elmehøj og filme. Det var en
stor dag for alle her i huset.
Også det engelske bryllup blev
fulgt lige fra morgenstunden af
beboerne og medarbejdere, når
der var tid.
Nu er det så dronningens besøg
her i maj, der bliver snakket om. Vi
håber, at beboerne får mulighed
for at få et lille blik af vores
Dronning. Bussen er tanket og klar
til afgang.

Der blev holdt en rigtig god påske-
fest med godt 55 i salen. Der blev
spist og drukket alt det gode en
påskefrokost skal indeholde, og så
blev der som vanligt sunget alle de
kendte sange. I år gav Valdemar
Pedersen Fonden påskeæg til alle
beboere og medarbejdere. En flot
gestus. 

Brønderslevs 90 års købstadsjubilæ-
um blev også fejret på Elmehøj. Op
til dagen blev der snakket om det
gamle Brønderslev, og det var et
emne, som mange kunne byde ind
på med erindringer om. 

En flok tog ind til byen i menne-
skemyldret og så den gamle køb-
mandsbutik. Pengepungen blev
luftet flittigt. Middagen blev spist
på Grønningen, som serverede et
godt måltid. En skøn dag - og vi
tror, det ville være godt med sådan
en gammel butik i Brønderslev.

Centerrådet har givet cirkusbilletter
til beboerne. 6 beboere og deres
ledsagere drog af sted til Cirkus
Arena i højt humør. Alle fik en god
plads lige op til manegen. Der blev
spist popcorn og drukket soda-
vand, som det hører sig til i et cir-
kus. Alle fik en rigtig god aften
sammen med klovne, artister og
dyr, som alle viste deres allerbedste
artisterier. Det var nogle trætte
beboere, der gik i seng efter en
aften med så mange indtryk. Det
er bare så flot, at medarbejdere og
frivillige vil bruge deres fritid på en
aften for Elmehøj. Tak for det!!

Planlægningen til vores årlige grill-
fest er under opsejling. Richard
Ragnvald kommer og synger (han
er rigtig god til beboerne), Center-
rådet laver maden på vores grill.
Det er en dag, alle ser frem til.

Den 29/6 drager vi til Plejecenter
Rosengaarden i Jerslev. Vi laver en
fælles hyggedag for alle beboerne.
Der kommer børn og laver gymna-
stik, og der skal grilles pølser osv.
Det skal nok blive en god dag.

Vi er glade aftagere af gamle ting,
bøger osv. som beboerne kan snak-
ke om. Vi har en fin blivende
udstilling i salen af de ting, vi selv
har, men der er plads til mange
andre spændende sager, så hvis I
finder noget i gemmerne, som
beboerne kan have glæde af, så er
vi de glade modtagere.

Endnu en pris til Elmehøj:
Og så vil vi gerne lige prale lidt.
Elmehøj er kåret som årets praktik-
plads for SSH og SSA elever.

En lille efterlysning: Vi har i den
sidste tid fået breve uden afsender
og uden indhold i kuverten. Dog
et enkelt med en masse meget
svært læselige tal. Hvis der er
nogen lokalt, som har sendt disse
breve, så vil jeg gerne undskylde,
at jeg ikke kan svare, da jeg ikke
ved, hvem brevene er fra. 

Hilsen fra os alle på Elmehøj.
Huset hvor der er glæde.

Elmehøj
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Forår i havepavillonen



Nordjyske Bank Øster Brønderslev
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Fastelavn
Mandag 7. marts 2011
havde vi besøg af børne-
haveklasserne fra 
Ø. Brønderslev Skole,
som skulle slå katten af 
tønden i anledning af
fastelavn.

Der kom prinsesser og
cowboys, katte og
hunde, superhelte og
skurke..... Alle var de rig-
tig flot klædt ud.
Kraftkarle var der også,
for tønden, som drenge-
ne skulle slå til, holdt
knap nok en hel omgang
- så var det ovre. Pigerne
var lidt mere forsigtige -
eller også havde de bare
en lidt bedre tønde.

Efter de mange anstren-
gelser - og efter katte-
konger og kattedronnin-
ger var kåret - var der
kakao og Sonnis muffins
til alle. De faldt i god
smag.

Tak for besøget - det var
rigtig hyggeligt at have
de mange børn på
besøg i banken.

Personalet

Organisatoriske ændringer 
Den 1. marts tiltrådte kunderådgiver Jens Henrik Jensen en ny stilling i bankens filial i
Løkken, hvor han skal medvirke til at udbygge kunderelationerne hos de mange fjernk-
under, som Løkken traditionelt har uden for bankens normale, geografiske markedsom-
råde. 

I stedet har vi pr. 19. maj fået tilført finansassistent Line Nygreen som kunderådgiver i
Øster Brønderslev afdeling. Line er 21 år og har været ansat i Nordjyske Bank i 3 år.
Line er uddannet finansassistent og er for øjeblikket i gang med Akademiuddannelsen i
Finansiel Rådgivning. I sin fritid er Line en aktiv pige med interesser for fodbold, løb og
fitness. 



I ugerne 18 og 19 var der tema-
uger i Børnehaven Grøftekanten.
Denne gang var temaet ”Ko og
Gris – hvor kommer det fra”.

De to stuer, Muldvarperne, de stør-
ste og Mariehønsene, de mindste,
lavede forskellige aktiviteter, som
alle handlede om ko og gris.

På Muldvarpestuen blev der tegnet
og klippet grise ud, der blev skre-
vet og tegnet, og lavet plancher til
væggene, så vi kan se, hvad der er
lavet.

Samtidig har de lavet et stort land-
brug på en træplade. Her er både
indhegninger med dyr, 3 - længet
gård, marker med korn og græs
(karse) og sågar en silo. Alt sam-
men lavet af de dygtige
Muldvarper.

Mariehønsene har bla. lavet store
flotte lyserøde grise ud af gipsgaze
og balloner, haft værksted med
sang, rim og remser og historiefor-

tælling, og set film med Chapper
om dyr på bondegården. Som
afslutning på ugen, lavede
Mariehønsene
frikadeller, 
boller og
hjemmelavet
smør, mens de
fik sig en snak
om mælk, 
grisekød og
meget mere.
Alle de mind-
ste var meget
nysgerrige og
dygtige til det
hele.

Temaugen startede dog med en
fælles tur til en af de lokale grise-
farme, hvor de to grupper fik en
rundvisning i svinestalden.

Både de små og store børn fik en
masse at vide om de små, og de
endog meget store grise, der er 
på sådan en gård. En griseunge-
fødsel undervejs blev det også til –
en hel del unger faktisk.

Det har været et par gode og trav-
le uger, hvor børn og personale
virkelig har brugt fantasien og
deres kreative evner. 

Temauger som denne, vil være en
fast del af pædagogisk praksis i
Grøftekanten i fremtiden. 
Vi har fastlagt ialt 10 temauger om
året, alle med forskellige temaer,
bla. Skov, Strand og forskellige
Sprog.

Temauger i Børnehaven Grøftekanten
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Gade-

Talent Myretuen 2011
Torsdag den 17. marts havde vi i Børnehaven Myretuen premiere på vores
årlige teaterprojekt, der dette år hed Talent Myretuen 2011.
Projektet startede op allerede i januar måned, og børnene har indtil pre-
mieredagen været samlet 2 gange om ugen, hvor de har øvet sig på deres
numre. Samtidig har de også skullet øve sig i det at sidde stille og lytte, at
koncentrere sig, at samarbejde, at være tålmodige, at overskride egne
grænser og at bruge sproget på forskellige måder – alt sammen gode kom-
petencer at have med sig som kommende skolebørn. 
Som opvarmning på den store dag sang byens største børnekor bestående
af de 3-4-årige myretue-børn 2 sange for os. En egentlig opvarmning
behøvedes dog ikke, for det begejstrede publikum, der var mødt talrigt op,
var med fra starten. At publikum bestod af forældre og ældre søskende,
havde kun mindre indflydelse på begejstringen – et hvert publikum ville
have været grebet af stemningen og børnenes glæde over at skulle vise deres kunst.

Efter den indledende korsang skulle de 28 ældste børn så fremvise deres talenter. Efter tur gik de forskellige grup-
per på scenen behørigt præsenteret af aftenens 2 værter. Der var de 3 akrobater, der ud over almindelig akrobatik
kunne brake-dance. Der var det seje rockband med de 4 forsangere på el-guitarer. En hunde-dressør kom forbi
med sin dygtige men også lidt frække hund, stomp-gruppen trommede på foder-spande og 3 cowgirls spillede og
sang westernmusik. Som det morsomme indslag var der de 2 klovne, som nær havde væltet scenen, og som blev
efterfulgt af 4 friske og hoppende cheerleader-piger. I det sidste nummer blev vi på magisk vis fortryllet af de 2
tryllekunstnere, der kunne noget med kuverter. 
Der var naturligvis ingen tabere – kun vindere af talentshowet, så alle børnene kunne gå fra scenen med et diplom.
Efter forestillingen var der fællesspisning på de 3 stuer – forældrene havde medbragt skønne retter til det fælles
buffet-bord, og der blev hygget og snakket rundt omkring i huset – indtil en naturlig træthed hos børnene meldte
til opbrud. 

Forårshilsen fra børn og voksne i Myretuen.

Bogbussen kommer forbi…
Brønderslev Bibliotek er en del af et stort landsdækkende projekt kaldet ”Det gode liv i landområderne – udvikling
af mobile biblioteker”. Projektets formål er at sætte fokus på bibliotekerne i landområderne og hvordan bogbussen
kan være et attraktivt tilbud også i fremtiden. 
I Brønderslev ønsker vi at undersøge, hvordan bogbussen kan blive en del af udviklingen i kommunens landområ-
der og være med til at styrke at det gode liv bliver endnu bedre, og vi skyder projektet i gang med en fest…
Bogbus og sommerfest
Har du en lokal borger/by/sportsfest i din by i Brønderslev Kommune, vil bogbussen gerne være med. I maj, juni &
august, september vil bogbussen gerne komme forbi jeres fest. 
Vi pynter og fylder bogbussen med sjov og ballade, så den passer til netop jeres fest. Noget for både store og små
og selvfølgelig har vi altid en konkurrence om bord. Ring til os og lav en aftale, så vi kan komme, når det passer
ind i jeres festprogram.

Det gode liv i landområderne 
Vi håber, vi med vores besøg kan få et indblik i jeres lokalområde. Vi vil gerne vide mere om, hvor de gode steder
er, og hvad der kendetegner livet i de mindre byer.
Vi håber at få en snak om, hvordan I opfatter biblioteket, og hvad I kunne forestille jer, at vi som bibliotek kan
bidrage med også i fremtiden. Disse inputs og tanker samler vi i projektet og bruger til at udvikle nye og spænden-
de tilbud i fremtiden. Det bliver jeres tanker, ideer og inputs , vi vil bruge, så vi ved mere om, hvad det gode liv i
landområderne er, og hvordan det kan blive endnu bedre.

Kontakt 
Hvis du har en fest i dit område så kontakt os og få en aftale. Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Bent Jørgensen & Jytte Albrektsen, Brønderslev Bibliotek Tlf.: 9945 4747- du kan også skrive til bent.jorgen-
sen@99454545.dk eller jytte.albrektsen@99454545.dk



Brutalt løb
Øster Brønderslevs løbeklub, L’Øbi er efter vinterens træning nu i gang
med årets mål. Medlemmerne har for de flestes vedkommende trænet til
maratondistancen. Årets første maraton var igen i år Brutal Maraton i
Aalborg, som 3 af klubbens medlemmer løb i 2010. I år startede 4 fra
klubben, og alle gennemførte! Aalborg Brutal Maraton blev i år afviklet for
12. gang, og igen var der deltagerrekord med over 300 til start. 

Deltagerne kommer fra hele verden, og vinderen fra Sydney i Australien
vandt i tiden 2 timer og 41 minutter. På kvindesiden var det ligeledes en
fra Sydney, der vandt. Til forskel fra de foregående år var vejret helt utrolig
varmt, og det var anderledes hårdt at løbe, når fødderne bliver så varme.
For dem, der ikke ved det, er Brutal Maraton i Aalborg et af de hårdeste
maratonløb i Danmark, hvor man løber 6 runder på 7 km. rundt om og op
til Aalborgtårnet. Bakkerne er meget stejle, og mange vælger bevidst at gå
op på de stejleste stykker, hvilket sparer lidt kræfter til den ellers lange tur. 

L’Øbi var repræsenteret med Kim Aagaard Andersen, Per Esbensen, Taus
Jensen og René Dahl Jeppesen, og de kom ind i tider fra 3 timer og 58
minutter og op til 4 timer og 30 minutter. Vi havde alle gennemført Brutal
i de foregående år, men i år var vi meget stolte over at have gennemført
det sammen – samt at vi var så mange fra vores lille klub. Alle har nu pla-
ner om at deltage i København Maraton 22. maj, og der snakkes også om
en fælles tur til Amsterdam Maraton i oktober. Vi håber selvfølgelig, at flere
vil deltage i fællesløbeture med L’Øbi. Slet ikke alle vil løbe maraton, så der
bliver også deltaget i korte ture. Vi kan i klubben kun opfordre folk til at
tage kontakt til en af ovennævnte, hvis man har interesse i at høre mere
om løbeklubben.
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spejlet

Stjernevine fra Spar i Øster Brønderslev 
Denne gang har Jan Jæger fra Spar sendt 2 meget forskellige vine til
smagning og bedømmelse hos Lokalbladets redaktion. De har delt
redaktionen i deres bedømmelse af vinenes smag og mulighed for
at sætte dem sammen til mad, da Turning Leaf fra Californien er
mere sød i smagen end den italienske Barbera d’Asti.

Vi vil understrege, at smagning af vin er en stærkt subjektiv sag,
hvor ens personlige smag er afgørende for bedømmelsen, så det
bedste, I som læsere og vinsmagere kan gøre, er at købe en af hver
og selv bedømme dem!

Turning Leaf Vineyards - 2008
Vinen er lidt sød og “fed” i smagen og “tykkere” i viskositeten, 
og det skyldes nok, at den er lavet på druen zinfandel, der er den
mest kendte drue i Californien. Vi er ikke enige om, hvilken slags
mad, den er bedst til, men mener, at den helt sikkert også med 
fornøjelse kan nydes alene. 

Pris: Normalpris 68,95 kr. - men den kan af og til fås på tilbud 
til 3 flasker for 125 kr.

Barbera d’Asti - Miliasso - 2008
Det er en typisk vin fra området, som ikke er meget anderledes end
flere øvrige vine i sin smag og syre. Den kan med fordel drikkes til
f.eks. pizza og ost.  

Pris: Vinens faste normalpris er 49,95 kr.

Ny murermester
Jacob Kristensen, der er søn af
Johanne og Henning Kristensen på
Hallundvej, er begyndt som 
selvstændig murermester og kan
kontaktes via hjemmesiden
www.jacob.kristensen.dk.

Han er i øvrigt ved at bygge hus
på den store, tomme grund på
Broagervej med indkørsel ved
siden af Handelscentret. 



Lørdag 2. april afholdt ØBI 85-års
jubilæum, ØB Fitness holdt 5-års
fødelsedag og Hallen blev 25 år. Så
det var en stor dag i klubbens
historie. 

Der var forberedt en masse arran-
gementer i forbindelse med dagen.
Gymnastik afholdt flere zumbahold
for både børn og voksne, og bad-
mintonbanerne stod til fri afbenyt-
telse. Børnezumba viste sig at være
et stort tilløbsstykke, og mange af
de fremmødte kunne slet ikke få
nok af den nye dille. I mødelokalet
var der opstillet 3 konditest-cykler,
så fremmødte kunne komme og få
målt deres kondital på meget pro-
fessionel vis. Det skulle vise sig, at
alle de seje fyre skulle se sig slået af
jernkvinden Dorte fra Bålhøj, som
havde det højest målte kondital på
dagen. 

I cafeteriet vil der være mulighed
for at købe sig noget mad, og der
var både brunch om formiddagen
og pålægsbord til aften. 

I motionscenteret blev der kørt 8
timers spinning i træk, hvor de før-
ste startede kl. 9, og så blev der
kørt til kl. 17. En enkelt rytter kørte
alle 8 timer - sejt gået må man
sige. Familen Dybro havde lavet et
familiehold på 2 cykler, hvor alle
generationer kørte, og selv den

aldrende bedstefar kørte mere end
2 timer og var stadig sulten efter
mere. Der var under hele dette
arrangement en del tilskuere, som
nød at se rytterne køre til høj
musik og med gæsteinstruktører
fra Stenum. 

Dagen var rigtig hyggelig og vel-
besøgt og det var også en af de
første varme forårsdage, hvor man
kunne slå dørene op. Klubben vil
gerne takke alle for en rigtig god
dag, hvor man kunne komme og
se, hvad ØBI har at byde på.

René Dahl Jeppesen

Motion
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Åbent hus i Øster Brønderslev



Gymnastik-
opvisning i Øster
Brønderslev

Sikke en fantastisk oplevelse!! 70
aktive gymnaster var lørdag, den
12. marts med til at starte en tradi-
tion i Østsidehallen i Øster
Brønderslev sammen med ca.  150
gæster.
Gymnastikafdelingen i Øster
Brønderslev Idrætsforening ekspan-
derer hurtigt, så vi efter 3 sæsoner
kunne lave en opvisning med 3
hold på gulvet. Vi havde et hold
for småbørnsfamilien, som viste,
hvad de har lavet hele vinteren. De
sang, dansede og hoppede, så de
var en glæde at se på. Derefter
kom vores dejlige piger fra 0. kl. til
2. kl., og de var et flot langt
tusindben, der kom ind. De viste
både dans med slips og kasketter,
kolbøtter og vejrmøller. Vi kunne
godt se, de havde øvet flittigt hele
vinteren - der var mange koncen-
trerede ansigter, men bestemte
også glade smil på læberne. 

Til sidst kom vores pragtfulde latin
dancere og de sprudlede af energi.
Tilskuerne fik næsten lige så meget
sved på panden af at klappe, som
danserne gjorde. Det var meget
energifyldt af se
på og en flot
afslutning på en
vellykket opvis-
ning.
Vi håber, at se
endnu flere
glade gymnaster
til september,
når vi starter
sæsonen op
igen - vi har pla-
ner om flere
børnehold, fx et
springhold for
drenge i 0. Kl.
og 1. kl og
gerne flere - har
du lyst til at
hjælpe os med
et hold eller
andet praktisk
arbejde så kon-
takt os endeligt. 

Men hold øje med ØBI’s 
hjemmeside!!

God sommer, gymnastikhilsener 
fra en stolt træner
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Onsdagsmotionisterne i Hallund
Onsdagsmotionisterne har fundet traveskoene frem og har allerede været i gang en måneds tid, og som sædvanlig
er den første onsdag i måneden forbeholdt en tur ud af byen. Første tur, der gik til Oasen i Ørum og et besøg hos
Bente og Jens Brogaard på Sølvgade for at se deres park, har også fundet sted, når dette blad udkommer.
Den 1. juni er der planlagt en tur i Rhododendronparken i Brønderslev, og i løbet af sommeren bliver der arrange-
ret ture i Hollensted-området, til havnen i Aså og evt. Dronninglund Storskov, så den første onsdag i måneden er
en særlig dag, som altid trækker flere deltagere - husk at tage madkurv m.m. med. 

Ladywalk 
Det er nu 2.sæson, at kvinderne er gået i skarp træning med henblik på
deltagelse i den landsdækkende Lady Walk-aften, mandag 30. maj, hvor
der skal gennemføres hhv. 7 og 12 km ruter i 10 byer i Danmark.
I Øster Brønderslev er vi kommet særdeles godt fra start, og hver man-
dag strømmer kvinderne til. Man møder blot op ved ØBI`s klubhus de
mandag aftener, man kan. 
Den aften, vi har været flest indtil nu, var der 34 kvinder med på turen,
og det anslåes, at der i alt har deltaget omkring 45 kvinder, og det
synes, vi faktisk er ret godt ”gået”! 
Vi har øget distancerne i forhold til sidste år, og således var vi på den 8.
træningsaften ude på en godt 9 km. lang tur, og turen blev tilbagelagt
på knapt 2 timer i et tempo, så alle kunne være med, men alligevel så man fik pulsen op. 
Snakken går rigtig godt på turen, så man mærker det næsten ikke, hvis benene bliver en smule ømme undervejs. 
Vi er i alt 32, der er tilmeldt Ladywalk aftenen i Nørresundby, og ligesom sidste år medbringer vi kaffe og kage,
som skal nydes, når vi alle er kommet godt i mål.

Mette Boye



Hele vinteren er der blevet trænet i
motionscenteret på spinningcykler-
ne, og det blev bestemt, at formen
lige skulle prøves af. Derfor havde
ØB Fitness arrangeret en moun-
tainbiketur til Rold Skov 16. april.

I alt 15 modige personer havde lyst
til at se, om de havde gode ben,
og alle havde set frem til arrange-
mentet. Alle mødtes ved Klubhuset
lørdag morgen kl. 9, og der var
fælles kørsel til Rold Cykler i
Skørping. Der var i forvejen bestilt
cykler til dem, der ikke selv havde
en mountainbike. Efter at alle var
blevet klædt på med hjelm, tøj og
cykel, var der afgang ud på den 25
km lange tur i skoven. Vejret viste
sig fra den gode side. Det var
varmt, men heldigvis overskyet.

Der blev ret hurtig forskel på, hvor
hurtigt man cyklede, og vi delte os
op i 2 grupper. Frontgruppen
lagde hurtigt afstand til hovedfel-
tet, og få minutter efter var de helt
ude af syne. Turen var utrolig varie-
ret, der blev kørt lidt på grusveje,
men det meste foregik dog i sko-
ven. Der blev kørt helt op på de
højeste punkter i skoven, og de
stejleste steder måtte alle trække
op det sidste stykke. Det var natur-
ligt nok der, kræfterne begyndte at
slippe op. Efter kun 6 kilometer
begyndte den første at brokke sig
over, at kræfterne var brugt op, og
så var der stadig 19 kilometer igen.
Det viste sig hurtigt, at han bare
skulle finde sit eget tempo, som
han i fin stil holdt hele vejen hjem.
Det viste sig også, at de største

udfordringer ikke var opkørslerne,
men derimod nedkørslerne, for der
var der brug for 100 % koncentra-
tion. Forestil dig at køre ned ad en
45 graders nedkørsel med 40 – 60
km/t. Nedkørslerne var fyldt med
huller, løse sten og grene eller rød-
der. Der blev slidt en del bremse-
klodser på disse nedkørsler, da ikke
alle var lige frygtløse eller dumdri-
stige. Vi, der var 40+, blev enige
om, at vi lettere gik i stykker, hvis
vi styrtede på disse nedkørsler. 

Generelt var disse den største
udfordring for de fleste. Der blev
selvfølgelig holdt en del pauser
undervejs, hvor der blev ventet,
hvis nogle sakkede bagud. 

Da vi var halvvejs, måtte en unavn-
given motocrosskører fra Hvilshøj
Mark erkende, at hans kræfter var
sluppet op, og der blev derefter en
hel del venten, hver gang der kom
en lille bakke. Han modstod i star-
ten en del mobning, især fra den
kvindelige side. Hans kone havde i
hvert tilfælde ikke betalt for at
vente på ham. Selv efter at have
ligget 10 minutter med krampe i
begge lårmuskler, kørte han de sid-
ste 4 kilometer på psyken. Stor ros
for at gennemføre! Alle kom sikkert
i mål, fik afleveret cykler og fik ind-
taget den medbragte madpakke. 

Der blev gjort status over turen, og
alle var tilfredse med egen indsats
og havde ikke flere kræfter tilbage.
Jeg er ganske sikker på, at alle
havde haft en fed tur med en
meget grænseoverskridende ople-
velse. Jeg vil gerne benytte lejlighe-
den til at takke alle for en hyggelig
formiddag i Rold skov.

René Dahl Jeppesen

ØB Fitness på tur til Rold
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På vandværkets ordinære general-
forsamling 6. april aflagde formand
Alfred Møller, denne beretning:

Der er i 2010 tilsluttet 2 nye for-
brugere, der er i alt 556 forbrugere
tilsluttet vandværket.
Der er udpumpet 95.693 m3 vand
fra værket og 95.668 m3 solgt til
forbrugerne, så der er tab på kun
25 m3.
Vandkvaliteten er som sædvanlig
god, og alle prøver ligger indenfor
anførte min./max. kravværdier.
Med hensyn til dosering af opva-
skemaskine/vaskemaskine er hård-
hedsgraden middel. Der er ligele-
des taget prøver fra de tre nye
boringer, disse prøver viser en
meget fin vandkvalitet.
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder,
bestyrelsen har deltaget i FVDs
generalforsamling
I Vandrådets årsmøde (Brønderslev
Kommune) opnåede formanden
ikke genvalg på FVDs generalfor-
samling, men er med i bestyrelsen
for kommunens vandråd.
De planlagte 2 nye boringer er ble-
vet til tre. Den ene af de to gamle
boringer skal lukkes, fordi der er
lidt nitrat, og den er anbragt lidt
uheldigt ved en grøft, hvor vandet

har kunnet stå og
sive ned. Den store
mængde overflade-
vand, der kommer
fra bakken, indehol-
der sandsynligvis
meget næringsstof.
Vandværket har fået
Kommunen til at
rense rør og grøft,
og ligeledes er der
etableret en overkør-
sel til det nye stykke
vest for vandværket. 
Vi har en færdig
beredskabsplan lig-
gende på vandvær-
ket, samt hos besty-
relsen.

I sommer blev rør-
ledningen på
Hvilshøjvej renoveret,
gamle rør mod vest
er fjernet, og forbru-
gerne koblet på ny
ledning mod vest.

Der er monteret målerbrønde ved
de forbrugere, som ikke havde
målerbrønd.

Der har været et stop i vandforsy-
ningen, fordi en gravede i hoved-
forsyningsrøret, og det var på et
uheldigt tidspunkt lige til aften, så
al vandforsyning måtte stoppes et
par timer. Når rørene i sådan tilfæl-
de bliver tømt for vand, er der
efterfølgende meget luft, som kun
kan komme ud igennem haner, og
der løsnes samtidig okker, jern og
sand fra rørene, og derfor skal man
efterfølgende rense sine filtre i
hanerne. Vandværket har udluft-
ningshaner på flere af de lange
strækninger, og de bliver åbnet,
når der har været lukket for van-
det.
Med de tre nye boringer plus den
gamle boring, som bliver bevaret,
er der 4 boringer i drift. Der er kun
tre boringer i drift ad gangen, og
der bliver monteret mindre pum-
per, så boringerne holder længere.
Ved mindre sug, men flere driftsti-
mer undgås det man kalder tragt-
effekt, hvor der suges vand fra øvre
lag.

På værket vil der blive lavet for- og
efterfiltrering, og idet der kommer
en mindre mængde vand ind i fil-
teret, bliver resultatet flere driftsti-
mer, mindre pumper, mindre
strøm.

Vedrørende beplantning ved vand-
værket, er der indhentet to tilbud
fra henholdsvis Hede Danmark og
Kurt Thomsen fra Hollensted. Der
er ikke den store forskel i pris, men
plantningen bliver nok ikke før til
efteråret, da tilslutningen af de nye
boringer skal være færdige, og der
skal tages beslutning, om der skal
være en grøn oase inde på stykket
med sti ind til evt. bord/bænk

Økonomien viser et mindre plus i
årets resultatopgørelse. Der har
været en større regning til brønd-
boreren, som skal udredes, og der
er fra bestyrelsen forslag om en
mindre justering af fast afgift og
målerleje. Målerne skal nu skiftes
hvert 6. år eller sendes til afprøv-
ning, i stedet for som tidligere
hvert 8. år. Tiden kommer måske
også, hvor der skal monteres måle-
re med fjernaflæsning.
Der bliver større krav til analyse af
prøver, flere pesticidprøver og stør-
re laboratorieudgifter.

Formanden har været til møde 26.
januar i Brønderslev Kommune ,
hvor miljø- og teknikudvalget har
besluttet, at der skal udarbejdes en
ny vandforsyningsplan, som skal
gælde for hele Brønderslev
Kommune. Planen skal udarbejdes
af Kommunens grundvandsmedar-
bejdere i fællesskab med de alme-
ne vandværker, der løbende vil
blive indkaldt til arbejdsmøder.

Tak til bestyrelsen 
for godt samarbejde

Øster Brønderslev Vandværk
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Ved generalforsamlingen var der
genvalg til de to medlemmer til
bestyrelsen, Olfert Larsen og
Hans Peter Hansen. Som supple-
anter til bestyrelsen blev Lars
Juul og Søren Kimer valgt.
Ole Jensen blev også genvalgt
som revisor, og Anders larsen
blev suppleant.



Trivselsdag

Fredag den 13. maj blev årets triv-
selsdag afholdt på arealet omkring
skolen og i Bålhøj Plantage.

En gang om året bliver alle elever
delt op på kryds og tværs af årgan-
ge og klasser. Formålet er denne
dag at sætte fokus på trivsel og
samværet imellem børnene. 
Dagen starter med en morgensam-
ling, hvor “Vennesangen” er en
fast del af repertoiret. Som noget
nyt var der i år arrangeret en forry-
gende regnbyge, som næsten
overdøvede sangen. Vejret blev
heldigvis meget bedre i løbet af
formiddagen.
Efter samlingen gik de blandede
hold til de forskellige aktiviteter: 
bålmad, spejderliv, middelalderspil,
pileflet, “farlige” idrætsaktiviteter,
stratego og smykkeværksted.

Skolen
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Skolefritidsordningen og skolen har
i fællesskab leaset en stor, flot lege-
plads, som blev indviet som afslut-
ning på trivselsdagen.
SFO-leder Bente Børjesson klippede
snoren, hvorefter børnene gik i
gang med at afprøve de forskellige
legeredskaber. Bagefter var der pøl-
ser mm. til alle.

Indvielse af ny legeplads ved SFO
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Personalesituationen
Som beskrevet i forrige nr. af Lokalbladet, har besparelserne på skoleområdet bevirket, at Skolens 7. klasser fra
næste år flyttes til Søndergades skole i Brønderslev. Samtidig skal der spares på holdtimerne. 
Alt i alt betyder dette, at vi på skolen har været nødt til at sige farvel til 3 kolleger, som til august overflyttes til 2
af Kommunens andre skoler:
Karin Braun Christensen og Per Olesen er overflyttet til Søndergades skole, og Jacob Pedersen skal til august star-
te på Skolegades skole.

Vi er i øjeblikket i gang med planlægningen af næste skoleår.
Besparelserne har betydet, at vi har været tvunget til at ændre teamstrukturen fra 3 til 2 team med en del klasse-
lærerskift til følge.
Vi vil naturligvis også fremover få hverdagen til at fungere og skal nok få det bedste ud af situationen, selv om
det jo er vemodigt at sige farvel til både elever og ansatte, som i en årrække har været på vores skole.
Vi ønsker alle en god fremtid på deres nye skoler.



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, Gitte Sørensen
(2331 0628)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70, John Sørensen, 
9883 5822 og mobil 4014 6494)

Hallund Jagtforening, 
v/ Erik Christensen (2184 8490)

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, 
Jan Christensen (9883 5388)

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)

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)

Sponsorklubben 
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (98835307) 

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: 
Mogens Pedersen (9881 1478 ell.
2216 1478)
se: www.oesterbroenderslev.dk

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening, 
Lars Bredo (9843 3135)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand

34
Lokalbladet



Lokalbladet

35

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 lokale åbningstider:
Mandag kl. 13.30-18:
Sølvgade 120 i Hallund
mail: hsschluter9@gmail.com



36
Lokalbladet

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!     

Næstsidste nyt??
Læs side 2 i dette nummer - og find tegnebogen
frem! Brug oplysningerne på indbetalingskortet,
kontonummeret her - eller kig ind i 
Nordjyske Bank! 9024 - 0000045934Lokalbladets kontonummer 

til frivillige indbetalinger er: 
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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

Estate John Andersen
Statsaut. ejendomsmægler
Bredgade 3
9700 Brønderslev

Tlf. 30 11 41 66
Mail: 9700@estate.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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-og meget mere

Bannere

Hallundvej 38 - 48  9700  Brønderslev

info@clausen.dk    www.clausen.dk

Plads til 
endnu en 

lokal annonce!



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 PRIVATE FESTER
med keyboard/piano/harmonika 

og sang. Alle genrer + egne sange.

Altid manuel musik til festsange.
Medlem af Dansk Musiker Forbund

www.pouleriksmusik.dk
www.pejmusik.dk

tlf. 9881 1458

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

Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010

Konsultation efter aftale.
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk
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28. maj
Loppemarked i Kraghede
Klubhus.

28. maj
Trailermarked i Hallund.

1. juni:
Onsdagsmotionisternes tur til
Rhododendronparken. 

2. - 5. juni
(Kr. Himmelfartsferien):
ØBI’s Byfest 2011  

6. juni kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj

7. juni kl. 19:
Menighedsrådsmøde i Hallund

9. juni kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj

9. juni kl. 19:
Menighedsrådsmøde i ØB.

23. juni kl. 18
Sankthansfest på Kraghede med
helstegt pattegris.

23. juni:
Sankthansfest på Bålhøj

7. juli kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj

13. august kl. 14:
Fowli 2011 på Bålhøj

14. august kl. 11:
Gudstjeneste i festteltet i
Hallund.

4. august kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj

8. august kl. 14: 
Bankospil i ØBIs klubhus om
medbragte pakker til ca. 20 kr.
Arr. Hyggeklubben.
Hyggeklubbens arrangementer
er åbne for alle pensionister og
efterlønnere.

13. august
Bålhøj festival 2011.

18. - 20. august
Sommerfest i Hallund.

23. august kl. 19:
Menighedsrådsmøde i Hallund

1. september: 
Ansøgningsfrist til Sparekasse-
fonden.

5. september kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj

6. september kl. 19:
Kirkekoret starter op i konfir-
mandstuen.

8. september: Hyggeklubben
tager på udflugt – tidspunkt og
udflugtsmål kan oplyses ved at
kontakte Ingrid Andersen,
Broengen. Hyggeklubbens arran-
gementer er åbne for alle pen-
sionister og efterlønnere.

8. september kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj

14. september kl. 13.30:
Hyggeklubben i Hallund starter
op

15. september
Abbé Pierres klunsere holder
foredrag i Klubhuset i Hallund.

22. september kl. 14: 
Else Nørnberg og Richard Rask
Nielsen underholder med sang
og musik i ØBIs klubhus.
Hyggeklubbens arrangementer
er åbne for alle pensionister og
efterlønnere.

5. oktober
Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke.

6. oktober kl.14: 
Lene Lavendelbo fortæller om
lavendel og lavendelprodukter i
ØBIs klubhus. Hyggeklubbens
arrangementer er åbne for alle
pensionister og efterlønnere.

7. oktober
Ølsmagning i Hallund

LOKALBLADET udkommer næste gang i august maj 2011.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 62 af LOKALBLADET er 1. august2011.

20. oktober kl. 14: 
Tage Enevoldsen fortæller i ØBIs
klubhus om sandflugt ved
Vestkysten. Hyggeklubbens
arrangementer er åbne for alle
pensionister og efterlønnere.

3. november kl. 14: 
Thomas Sølvkær fra Falck i
Brønderslev fortæller om emnet
”Paramediciner på arbejde” i
ØBIs klubhus. Hyggeklubbens
arrangementer er åbne for alle
pensionister og efterlønnere.

17. november kl. 14: 
Kirsten Munkholt fortæller i ØBIs
klubhus om ”prinsesserne” fra
Annemarie Løns roman med
samme titel. Hyggeklubbens
arrangementer er åbne for alle
pensionister og efterlønnere.

1. december kl. 12:
Hyggeklubben afholder julefro-
kost i ØBIs klubhus.
Hyggeklubbens arrangementer
er åbne for alle pensionister og
efterlønnere.


