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Samlingshuset
Trods forsinkelser af forskellige gode grunde i forhold til den oprindelige plan går det støt fremad. I et så stort
projekt har det vist sig svært at lave en nøjagtig tidsplan. Det er også erfaringen fra andre steder med lignende
projekter.
Projektet er i øjeblikket under byggesagsbehadling i Kommunen, og der er i den forbindelse berammet en
offentlighedsfase. Samtidig har materialet været sendt ud til flere firmaer, og der har været licitation
onsdag 24. august - mens Lokalbladet er i trykken - og det bliver spændende at se, hvordan pengene slår til.
Følg med på Borgerforeningens hjemmeside www.oesterbroenderslev.dk
Så lidt efter lidt falder det hele på plads. Med dygtighed, smidighed og udholdenhed skal vi nok få Samlingshuset
sat i værk.
Vi hører jo af og til spørgsmål, om det snart bliver til noget med det hus, men nu er vi tættere på end nogensinde.
Der bliver arbejdet lige nu både i byggegruppe og økonomigruppe.
Alle, der har givet tilsagn om støtte ved den store indsamling, vil snart modtage et brev med anvisning på, hvordan man skal forholde sig.
Kom du ikke med ved den første indsamling og gerne vil støtte projektet, kan du henvende dig til Anders Bentsen
på tlf. 40315104. Hold dig ikke tilbage!
TAK for alle de forventningsfulde og opmuntrende bemærkninger mange af jer er kommet med. Det luner for alle
os, der arbejder med projektet. Det bliver en mega stor dag – den dag spaden ryger i jorden.
På fondsbestyrelsens vegne
Birgit Søndergaard

Kunst med lokal inspiration
Løverelieffet i Øster Brønderslev Kirke er fra vikingetiden, men sætter sig spor i dag også. Det indgår i den nye træskulptur ved Gl.
Buurholt, men kan lige nu også ses på Vrå-udstilingen i en helt
særlig version.
Kunstneren Gorm Spaabæk fra Dronninglund har lavet 30 billeder
med samme motiv, hvor ”vikingeløven” er temaet. Enkeltvist er de
gode, men tilsammen danner de et fantastisk billede i meget varierede farver. Jeg har fået den idé, at billederne vil passe rigtigt flot
til det kommende Samlingshus – f.eks. ophængt samlet i salen. De
vil på allerbedste, kunstneriske vis koble den lokale fortid og nutid
sammen - og så vil de være utroligt flotte at se på i de nye rammer!

Det er dog kun en løs idé og ønsketænkning.
Lad os nu få byggeriet af huset i gang, og så
kan vi se – men kender nogen en person eller
andre med en passende pose penge – ca.
100.000 kr. – er ideen hermed givet videre til
overvejelse.
Per Drustrup Larsen
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Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Kirsten Agesen,
Dannevirkevej 14 (9881 1034)
(e-mail: kirstenagesen@gmail.com)

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

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

Lis Marrup, Sølvgade 71,
(9883 5049)

Lokalbladet
Økonomien
I dette nummer vil redaktionen slet ikke klage sig over økonomien (dog
ikke fordi der ikke er grund til det!), for de indtrængende meldinger i sidste nummer har i nogen grad givet resultat.
Pengekassen er nu i stand til at betale for det nummer, I som læsere har i
hånden OG det næste nummer også. Derefter vil kassen være tæt på tom,
men så begynder et nyt år, og der kommer nye annoncekroner, tilskud fra
foreninger, penge fra menighedsrådene ind - og i det første nummer i
2012 er der så indbetalingskort til de frivillige indbetalinger.
Vi satser på, at også 2012 kan løbe rundt – men det kræver en fælles indsats til den tid.
Redaktionen siger mange tak for bidragene!

(e-mail: lismarrup@gmail.com)

Indholdet

Ove Dam, Husumvej 7
(9881 1414)

Kom med alle ideer til konkrete artiker, ideer til fornyelse af Lokalbladets
indhold, sjove historier, alvorlige emner, spændende hobbier, markante
meninger - og billeder!

(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

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

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

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

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934
VIGTIGT
LOKALBLADET
udkommer næste gang
til december 2011
Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er
18. november 2011

Lad din forening og gruppe bruge Lokalbladet endnu mere som
informationskanal om foreningens aktiviteter.

Landsbynetværk
Invitation til idémøde om LANDSBYNETVÆRKET for Hallund-Hollensted og omegn

12. september kl. 19 i Hallund Klubhus
Landsbynetværket er et digitalt netværk, som skal genskabe Hallund-Hollensteds lokale torv på nettet og binde
landsbyen og oplandet sammen. Det er et mødested for fælles interesser, en lokal nyhedskanal, en opslagstavle,
en markedsplads og et idéforum, hvor borgerne i Hallund-Hollensted kan organisere landsbyens liv, og hvor nye
initiativer kan sættes igang. Men hvad skal det kunne, og hvordan skal det fungere?
Projektet sparkes i gang med et åbent idémøde for Hallund-Hollensteds borgere i starten af september 2011,
hvor Tanya Toft orienterer og giver inspiration til netværkets muligheder.
Landsbynetværket henvender sig til privatpersoner i alle aldre, foreninger og selvstændige. Det skal blive et brugervenligt netværk for alle.
Landsbynetværket - Hvad kunne Landsbynetværket være?
En informationskanal for foreningslivet?
En markedsplads for deling, køb og salg?
Et diskussionsforum?
Et forum hvor lokale virksomheder kan reklamere?
Et sted, hvor interesserede mødes og planlægger kursus- eller hobbyaftener?
En opslagstavle for annoncer om børnepasning, græsslåning eller åbent hus?
Et online-arkiv med billeder, der fortæller Hallunds historie?
Eller?
... og hvordan får vi det finansieret?
Landsbynetværket er udviklet af Tanya Toft og skal gøre det nemmere for borgerne
i Hallund-Hollensted at komme hinanden ved, og sparke gang i lokale initiativer.
Kontakt til forslag og spørgsmål: tanyatoft@gmail.com

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

Tryk: Print Nord, Vrå - oplag: 1500
Lokalbladet
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Gade-

Hvem er hvem?
Til Bålhøjfestivalen viste Allan
Villadsen fra Hallund (og The Blue
Van) stolt sin nye hund frem, og
han spurgte om ikke den kunne
komme på Lokalbladets forside.

Velkommen til
Elmevej 33 - Villa Fri
Midt på Elmevej ligger villa Fri, som i mange år har været beboet af Ruth
Skjøttrup, som nu er flyttet til Brabrand ved Århus. Huset er nu beboet af
et ungt og meget lokalt par: Dennis Toft (23) og Annesofie Simoni (20),
der begge er fra lokalområdet. Dennis er kommer fra Hvilshøjmarkvej 187
og Annesofie fra Taksvej 2. Parret købte huset 1. juli. De har siden renoveret haven og er nu i gang med at lave om på den indvendige del af huset.
Dennis, der er ansat som murer hos Torben Lindgaard Nielsen i Hjallerup,
har selv forestået alt murerarbejdet, og sammen er de næsten færdige med
at renovere det indvendige. De er begge meget glade for Ø. Brønderslev
og har stor glæde af, at de har en stor vennekreds, som stadig bor her og
ønsker at blive i byen. Begge spiller håndbold i ØBI. Dennis spillede i serie
1, men da halvdelen af holdet er flyttet, har de været nødt til at starte et
nyt serie 4 hold, der så må arbejde sig op. Annesofie spiller serie 3.
Annesofie er frisørelev i Sindal

Hyldevej 5
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Efter en 6-7 år er Julie og Niels Smidt flyttet til Dronninglund af arbejdsmæssige årsager. Begge arbejdede også i Øster Brønderslev Ungdomsklub,
men fortsætter deres virke med ungdomsarbejdet i Dronninglund
Ungdomsklub.
Nu er huset pr. 1 august overtaget af Anders Møgelmose Jensen (19) og
Mathilde Svendsen (19). Anders, der bliver færdig som landmand 1 februar 2012, er fra Helgolandsgade i Brønderslev, men har i flere år været aktiv
i Øster Brønderslev Idrætsforening og har derfor gode relationer og venskaber i byen. Mathilde kommer fra Bålhøj 12, er igang med en uddannelse som pædagogassistent, det tager 2 år og 3 mdr. Begge er også aktive
håndboldspillere i vores lokale idrætsforening. De er glade for byen og har
mange venner, der også bliver boende her, så hvorfor flytte væk, siger de.
Huset var nyrenoveret, men der er blevet lagt et nyt gulv, og ellers er planen, at der inden længe skal nyt tag på huset samt nyt puds.
Lokalbladet

Han må dog nøjes med en mindre
fremtrædende plads denne gang,
men begge 2 skal dog med, for
flere af de folk, som har set billedet
indtil nu, har været i tvivl om
noget.
Kan Lokalbladets læsere hjælpe
med at løse gåden:
Er det Allan til højre eller venstre?

Julegaveværksted
Jo, det er ganske vist: julen nærmer sig!
Husk at afsætte 3. weekend i
november (19.-20. november). I år
bliver det lidt anderledes, da 7
klasse jo er rykket ud af ØB skole,
men selvfølgelig er 7 klasses elever
stadig velkomne.
På planlægningsgruppens vegne
Birgit Søndergaard

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

Øl, blomster og hornmusik i Hollensted
Margrethe og Kurt Jørgensen har igen i år haft åben have for alle interesserede, og der kom mellem 250 og 300
haveinteresserede til en have på 1 hektar, der består af store græsplæner med små og store oaser med forskellige
blomster og træer og 2 søer i et flot kuperet terræn.
Der kan nævnes en meget charmerende solnedgangsplads med bord og bænk og med udsigt over søen, bedre
kan ikke ønskes, og sindet falder til ro, mens solen går ned. En fantastisk have, som kræver meget pasning og klipning, en have, der altid er i forandring, der opstår nye ideer, og de har altid gang i noget nyt.
Til ”Åben Have” var der boder, blandt andet en med ølbrygning af svigersønnen, Jesper, en trædrejer, en med
nips, puder og marmelade og flere med smagsprøver, og det var muligt at bage pandekager over bål.
Brønderslev Harmoniorkester spillede, og bogbussen var også til stede med bøger om havens pasning, men også
bøger om andet. Derudover var der blomsterbinding, filt og smykker.
Margrethe og Kurt er selvforsynende med frugt, æbler, pærer, kirsebær, blommer, jordbær og alle mulige krydderier, løg, kartofler og gulerødder. Desuden har de bær som stikkelsbær, solbær og ribs. Kål som hvid - rød og blomkål.
Margrethe og Kurt er altid i gang med nye projektor og forandringer. De næste projekter er en grillhytte med
rygeovn og en stengrotte, der også skal fungere som viktualiekælder.
De har haft åben have de sidste 5-6 år, og satser på at afholde det hvert år.
Lis Marrup

Hallund Vandværk 75 år
Hallund Vandværk havde i anledning af værkets 75-års jubilæum åbent hus på vandværket med efterfølgende spisning på Hallund Kro, hvortil der kom ca. 40 brugere.
Vandværket har 193 brugere, og vandværkspasser er Carsten Jensen, Jerslev VVS, som har tilsyn med værket, og
som også står for eventuelle reparationer.
I 2007 blev der foretaget en renovering af blandt andet pumpebrønden, som henter vandet 18 m nede.
Området omkring vandværket tager sig rigtig godt ud med nysået græs, nye buske og et fint hegn hele vejen
rundt. Huset skal have en omgang udendørs på grund af alger.
Lidt historie om vandværket, som er fra 1936, og som Peter Fiskers far var med til at starte.
Jørn Sørensen fortalte, at vandværket har haft til huse 3 steder, på Dalgårdsvej, Farvergården ved åen og nu
Sølvgade i sin nuværende form.
Jørn har været i bestyrelsen flere gange og kunne fortælle, at nogle af de gamle rør ligger der endnu (kan skyldes,
at rørene var af bedre kvalitet, end der var tilbudt).
Inge Bang, der også kom til åbent hus, kunne fortælle, at hun havde gjort rent på værket, og hendes mand var
kasserer.
Ove Kristiansen, der har boet i Hallund hele sit liv, fortalte om sine oplevelser om værket ved spisningen. Der var
en rigtig god stemning ved spisningen, som ikke mindst skyldtes Trines gode mad med efterfølgende kaffe og
kage.

Eftermiddagshygge
Onsdag 14. september kl. 13.30 – 16.00 starter vi igen med vores eftermiddagshygge for både mænd og kvinder i
Hallund Klubhus.
Dagen, hvor vi kan spille kort – bruge pc – strikke – male – eller hvad, du kunne tænke dig.
Vi starter kl. 13.30 og vi får kaffe og kage ca. kl. 14.30.
Man betaler medlemskontingent 100 kr. fra nu og indtil jul og 100 kr. igen efter jul.
og man giver 20 kr. pr. gang til kaffe.
Husk det er for hyggens skyld og til gavn for vores klubhus.
Sidste år havde vi 2 ture ud af huset, og det vil vi gøre igen i år.
Kom med forslag til, hvor vi skal hen og ellers med forslag til, hvad vi skal lave om onsdagen.
På hyggeligt gensyn den 14. september i klubhuset.
Minna Sørensen
Lokalbladet
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Gymnastik i ØBI
Vi er i ØBI gymnastik stolte af, at vi i kommende sæson kan præsentere 7 hold.
Vi tilbyder i år familiegymnastik, drengegymnastik fra 5-8 år, et pigehold fra 5-8 år, latin dance for unge i alderen
13-24 år, latin dance for hele familien og 2 forskellige latin dance hold.
Vi er rigtig glade for den interesse, borgerne i ØB viser for gymnastik, og i år har vi fået flere hjælpeinstruktører,
drenge og piger, samt 2 nye voksne instruktører. Det er dejligt med opbakning, og når der er flere, der vil hjælpe
til, kan vi også udvide med flere hold.
Sidste sæson sluttede vi af med en kanonflot opvisning med rigtig mange gæster, og vi har da også allerede planer
om at gentage succesen.
På ØBIs hjemmeside kan man finde informationer om kontingent, instruktører, holdbeskrivelser osv.
Maria Christiansen

Gymnastik 2011 / 2012
Vi starter som sidste år en blanding af gymnastik og latininspireret bevægelse.
Mandag 26. september kl. 18.30 for damer/piger og herrer kl. 19.30.
Der spilles volleybold i hallen fra kl. 20 - 21.
Instruktør: Hanne
Johanne Dahl Kristensen
Der også kan svare på evt. spørgsmål 9881 1488.

Krolf – B70
Det går rigtig godt med at spille krolf. Der er nu 23 spillere tirsdag formiddag, og der er sjældent afbud. Om aftenen er der for øjeblikket 5 spillere, men de vil gerne være flere, så er der interesse for at prøve spillet, kan du møde
op tirsdag aften på B70’s baner.
Vi har været heldige med vejret, men krolferne går ellers ikke af vejen for lidt blæst og regn, så tager de bare tøj på
derefter.
Vi deltager i en turnering med 2 hold hver med 4 spillere, og det går udmærket. Der bliver kæmpet bravt, så må vi
se, om vi kommer i finalen. Modstanderne er fra meget af Nordjylland, bla. Klarup syd for fjorden. Ellers er det
hold fra Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Deltagerne i turneringen er glade for at møde nye mennesker og
spille på nye baner, så næste år er der måske interesse for at tilmelde flere hold.
Til sommerfesten er der mulighed for at prøve det populære spil fredag aften klokken 18, hvor der først er lidt
undervisning, inden der spilles kampe.

Gymnastik afløser gåture i Hallund
Onsdagsmotionisterne kan snart pakke skoene sammen og finde gymnastiktøjet frem.
Onsdag, 6. september afsluttes gåturene med en tur ud af byen til Aså Havn, hvis ikke det står ned i stænger.
Bilerne fyldes op og der er afgang kl. 18.
Alle er meget velkommen – også mændene – husk lidt til ganen og en madpakke..
Onsdag, 5. oktober starter gymnastikken under Lis Jørgensens ledelse, og hun regner med at gense de ”gamle”,
men håber også at få ”nye” med i flokken.
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Kirsten Madsen og Lis Jørgensen arrangerer igen i år modeshow. Sidste år var en vældig succes, og det bliver i
oktober, men datoen er ikke fastsat endnu.
Derudover bliver der blomsterbinding, måske 2 gange – i efteråret og til jul med Brita Kornum, men vær opmærksom på plakater i ophængsskabet ved kroen, og i Hollensted
Lokalbladet
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Ladies-cup
Så er årets kick overstået på Ørnedalsbanen. Jeg gennemførte
med kun lidt skrammer på den nymalede bil. Desværre kørte bilen
ikke optimalt, men jeg placerede mig alligevel i en c-finale, hvor
jeg blev nr. 5 ud af 6 kørere.
Der var i alt 24 deltagere i ladies-cuppen i år, og jeg sluttede på
en samlet 15. plads. Alt i alt et ok resultat, da jeg stadig kun kører
denne ene dag om året. Alle kvinder skulle unde sig den fornøjelse og spænding at prøve at køre folkerace bare en gang i livet. Jeg
blev interviewet, da jeg var den ældste deltager i ladies-cup (52 år
er ingen alder). Der blev bl.a. spurgt om, hvad der får mig til at
fortsætte med at køre, og jeg svarede, det er duften af benzinos
og spændingen ved at holde på startbanen med foden på speederen og vente på startsignalet. Hele min familie var mødt op for at
heppe, men desværre kunne jeg ikke som lovet indfri løftet om en
heatsejr dette år. Der var i år også et par deltagere fra rallycrossholdet, der stillede op, så det var et skrapt felt, der kørte. Men
måske til næste år. Per vil også ind i kampen, så måske bliver vi 2, der kører i bilen igen til næste år.
Jeg vil gerne takke mine sponsorer i år, Hallund Kro, Sweedish Wood v/Kim Toft og E.C. Håndværkerservice.
Lis Jørgensen

Hallund Jagtforening
Jagtforeningen har følgende på programmet det kommende efterår:
Hundetræning onsdag 31/8 med mødested Kommuneskoven kl. 18.30
Hundetræning onsdag 5/9 med mødested Kommuneskoven kl. 18.30
Andejagter onsdag 7/9 med mødested Lossepladsen kl. 19.30
Andejagt onsdag 14/9 med mødested Lossepladsen kl. 19.30
Andejagt onsdag 21/9 med mødested Lossepladsen kl. 1930
Andejagt onsdag 28/9 med mødested Lossepladsen kl. 19.30
Fællesjagt lørdag 8/10 Skarnvad. kl. 8.30
Fællesjagt lørdag 5/11 Skarnvad kl. 8.30
Fælles jagt, ny jagt, lørdag 26/11 med mødested Skarnvad kl. 8.30

Er du ny jæger, er du velkommen
til at kontakte os for at få et indblik
i vores forening. Vi tager godt
imod dig og hjælper med alle de
spørgsmål, som man jo har, når
man er ny.
Tag kontakt til os, vi glæder os til
at hjælpe dig.
Hallund Jagtforening.
Formand
Erik Christensen. Tlf. 2184 8490
Mail: evcchc@mail.dk

Ladywalk
32 kvinder var under navnet " Øster
Brønderslev Pigerne" ude at gå Ladywalk i
Nørresundby den sidste mandag i maj. I alt
var 37.000 kvinder i 10 byer i Danmark ude
at gå denne aften.
Der blev trukket lod om årets holdpræmie,
som var en glasstatuette, og vinderen blev
Kirsten Frost Rasmussen, mens Birte Pleidrup
blev den heldige vinder af en lady-walk køletaske
Vi har haft det hyggeligt på den ugentlige
træningsaften, og nogle besluttede at fortsætte med at gå hver mandag kl. 18.30 med
start fra klubhuset - og de er mødt trofast op
hele sommeren igennem.
Mette Boye
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Bålhøjfestival 2011 - Fowli
Fowli fløj igen!
I de sidste par uger, inden Fowli atter skulle på vingerne, så det i vejrudsigten ud til, at årets Bålhøjfestival skulle
udsættes for det samme vejr, som mange andre musikfestivals rundt omkring i Danmark er blevet ”velsignet” med
i år; nemlig øsende regnvejr.
Men som dagene skred frem, stod det til vores glæde mere og mere klart, at vi endnu en gang kunne forvente
pænt vejr med en del sol. Og sådan blev det heldigvis.
Allerede en uge inden festivalen havde 600 købt billet i forsalg, så det gjorde, at forventningerne om en velbesøgt
festival var høje hos arrangørerne, og de kom til at holde stik.
På dagen myldrede det ind med gæster, og godt 1400 deltagere havde en hyggelig og fornøjelig dag på den hyggelige festivalplads, der bød på hjemmelavet mad, vafler og andre lækkerier fra boderne, mens der var trængsel
omkring de to ølvogne fra start til slut.
På ranchen bød mange spejdere, cowboys og squaws velkommen til de mange børn og voksne, der gæstede
området. Der var livlig aktivitet overalt: den 11 år gamle malkeko bød på dejlig lun mælk, og hestene red og kørte
vejene tynde hele eftermiddagen igennem. To cowboys bidrog til den hyggelige stemning med deres live western
musik, mens der i indianerlejren blev produceret mange fine smykker med fjer og perler. Spejderne, der havde
overnattet på pladsen natten til lørdag for at gøre det hele klar, havde i år udvidet deres aktiviteter og inviterede
bl.a. på en GPS skattejagt. Som sædvanlig var halmhoppeborgen populær blandt de mange børn.
Efter manges mening har det meget varierede musikprogram aldrig været bedre end i år, og grupperne blev fortjent hyldet efter deres optræden.
Da mørket faldt på, blev området omkranset af de mange lyspærer, som var ophængt i træerne, og en helt speciel
stemning lagde sig over pladsen, som blev mere og mere tæt befolket i løbet af aftenen. Det var tydeligt, at aftenens musik både appellerede til den unge del af publikum og til det mere modne, og pladsen foran scenen var
fyldt til bristepunktet, da The Blue Van sluttede af på store scene.
Der er al mulig grund til at rose de 160 hjælpere for en fantastisk indsats, hvad enten de hjalp med de mange
praktiske opgaver i dagene før eller efter festivalen, eller de tog en eller to vagter i en af boderne på dagen. Der
blev knoklet igennem med godt humør og engagement alle steder.
Nu venter vi spændt på resultatet. Forhåbentligt kommer der et godt overskud ud af anstrengelserne, så der atter
kan inviteres til Bålhøj Festival i 2012.
På styregruppens vegne
Mette Boye

På dette opslag ses et lille udsnit af de
billeder, der kan ses på hjemmesiden
www.oesterbroenderslev.dk
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Formiddagshygge i legestuen
Bedste- og oldeforældre var mødt
talstærkt op, da dagplejens gruppe
L havde inviteret til formiddagshygge i legestuen. De seneste år
har vi været på Bålhøjs legeplads,
men i år, hvor legepladsen er
under renovering, rykkede vi ned i
legestuen, hvilket gav os nogle
andre og lige så gode muligheder
for at få en god og uforglemmelig
dag.
Dagen startede selvfølgelig med
glædeslys i øjnene, da børnene så
deres bedste- og oldeforældre
træde ind ad døren i legestuen. Da
alle var kommet, stod der hjemmebagte boller og kaffe på menuen.
Det blev med velbehag spist af
nogle meget stolte børn og deres
bedste- og oldeforældre.
Nu var det ved at være tid til at
vise, hvad vi kan lide at lave, når vi
er i legestue. Der blev lavet kollager, malet med vandfarver, spillet
puslespil, leget med klodser og ikke
mindst snakket og grinet, så man
fik helt ondt i maven.
Det har i flere år været en rigtig
god og hyggelig tradition i gruppe
L, en dag, som både børn og dagplejere glæder sig rigtig meget til.
Vi vil gerne benytte lejligheden til
at sige tusind tak til de bedste- og
oldeforældre, som gennem årene
har bakket op om vores arrangement. Vi glæder os til de næste
mange gange, vi skal have bedste/oldeforældredag.
Vi vil samtidig gerne opfordre til at
besøge vores hjemmeside,
www.brønderslevdagpleje.dk . På
siden kan man fx se årsplaner over,
hvad de forskellige grupper koncentrerer sig med, læse de læreplaner, dagplejerne laver, få inspiration til leg med børnene og se
nogle skønne billeder og meget
meget mere.
Sommerhilsner fra børn
og dagplejere i grp. L
Bente Brogård, Conny Jensen,
Lillian Bilgaard, Lone Svendsen,
Mona Villadsen og Stine Dam.
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Øster Brønderslev Borgerforening
Kære borgere i ØB.
Sommeren går på hæld, og høsten
er i fuld gang, alt det vejret tillader.
Den 13. august fik vi på allerbedste
måde afviklet årets Bålhøjfestival.
Der ligger rigtig mange frivillige
timer bag et så stort arrangement,
og så er det bare fantastisk, når tingene lykkes. Selv vejrguderne var
med os, og det er slet ikke lige
meget. Heldigvis vil mange give en
hånd med til fælles bedste, for
ellers kunne vi ligeså godt pakke
sammen og glemme alt om udvikling i ØB.
Stor tak til alle, der på forskellig
måde støttede op om festivalen!
Det giver genlyd langt omkring, at
vi kan stable sådan en festival på
benene i lille ØB. Stolte kan vi godt
tillade os at være.
Denne 4. festival var nok den bedste indtil nu, og i arrangørgruppen
får vi mere styr på tingene år for
år. Rutine er nok store ord endnu,
men alligevel.
Vores koncept er jo en familie- og
musikfestival, og der var da også
livlig aktivitet på ranchen med de
mange familieaktiviteter der. Der
kom også en del familier ”udefra”
netop pga. børneaktiviteterne. Det
fungerede rigtig godt med heste,
spejdere, halmhoppeborg og
smykketelt. Samtidig var musikken
meget varieret og fungerede fint
på vores hyggelige, runde plads.

Det nye store same-telt, som ses
på billedet fra Fowli ranchen, er
borgerforeningens nyeste anskaffelse. Dvs. vi har fået penge til det via
Landsbyrådet. Tanken er, at teltet
nu står på pladsen en måneds tid
mere, så kommer det i vinterhi, og
til foråret stilles det op på Bålhøj et
sted. Det er et telt, alle kan benytte
til leg og ophold. Teltet er jo ret
stort og kan rumme 25-30 personer, så det kan også rumme en
skoleklasse.

Landsbyrådet har støttet os flere
gange. Udover same-teltet er det
Runestenen ved kirken, 10
bord/bænkesæt og optimering af
strøm på Bålhøj.
Vi har i bestyrelsen planer om et
Halloweenarrangement. Mere om
det senere.
På bestyrelsens vegne
Birgit Søndergaard
formand

Pas godt på teltet. Det er dit og
mit og vores fælles ansvar.

Billeder fra årets sankthansfest, hvor mere end 150 hørte Lars “klovborg” Pedersens tale
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Fugleskydning i Hollensted
Den 6. august blev der afholdt fugleskydning i foreningen til
Jægerkulturens Fremme i
Hollensted. Vi begyndte dagen
med at besøge sidste års fuglekonge Hardy Jensen.
Han havde dækket op på Hardy
Jensens Plads, hans terrasse. Vi var
24 skytter, så der var pænt fyldt op
på pladsen. Her var Hardy vært ved
nogle forfriskninger. Der blev
selvfølgelig udbragt et leve for den
afgående fuglekonge. Hardy skulle
naturligvis også transporteres
standsmæssig hen til Lars Pinstrup,
hvor skydningen foregår.
Det klarede Susan Hvarregaard.
Hun ankom i sin flotte røde
Mercedes sportsvogn og kørte med
Hardy, mens vi andre gik behørigt
bagved.

Ved ankomsten blev der
serveret grillpølser. Efter
indtagelse af
en malurtsnaps var vi
klar til at
begynde
skydningen.
Leif Simonsen
styrede sikDen nye fuglekonge flankeret af kronprinsen og skyttekongen
kert fugleskydningen dagen
Kl. 17 ankom pigerne, og Carsten
igennem, mens Hardy stod for seri“nabo” kunne afvikle damernes
eskydningen. Midt på eftermiddaserieskydning.
gen fik vi kaffe og wienerbrød
Det blev en ren gyser, da der
sponsoreret af Bavinchibageren i
måtte omskydning til mellem mor
Brønderslev.
og datter, Ditte og Helle Bang
Ravn, og her trak moren det længste strå.
Om aftenen var vi 50 personer til
grillet svinekam og salat. Det var
en lang og hyggelig dag, som først
sluttede ved midnatstid.
Bjarne Sørensen

Dagens skyderesultater:
Følgende fik diplomer:
Jesper G. Nielsen
for
Carsten Jensen
for
Kim Andersen
for
Kaj Jensen
for
Jacob Thomsen
for
Egon Kristiansen
for
Lars Johansen
for
Jonas Bæk
for
Hanshenrik Ravn
for

kronen
h. klo
v. klo
halsen
halen
h. vinge
v. vinge
brystpladen
brystpladen

skudt
skudt
skudt
skudt
skudt
skudt
skudt
skudt
skudt

ned
ned
ned
ned
ned
ned
ned
ned
ned

af
af
af
af
af
af
af
af
af

Jacob Thomsen
Jens Petersen
Carsten Jensen
Jacob Thomsen
Claus Johansen
Henning Nielsen
Lars Pinstrup
Jonas Bæk
Jonas Bæk

Den gamle fuglekonge abdicerer og giver
pokalen til den nye fuglekonge.

Det betyder, at Lars Johansen bliver Kronprins, Jonas Bæk bliver
Skyttekonge, og Hanshenrik Ravn er den nye Fuglekonge.
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Serieskydning herre
Carsten Jensen
Bjarne Sørensen
Jesper G. Nielsen
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43
42
41

Serieskydning damer
Helle Bang Ravn
35
Ditte Bang Ravn
32
Lone Simonsen
27

Helle Bang Ravn får overrakt sit
vinderdiplom

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Koncerten med
blæserorkesteret PUST
Tirsdag 11. oktober kl. 19.30 giver blæserorkesteret PUST koncert i Øster Brønderslev Kirke.
PUST er et amatørorkester på ca. 10 medlemmer og en dirigent. Orkesteret har eksisteret
siden 1986 og har et bredt repertoire fra klassiske værker over operetter til traditionel musik
fra forskellige verdensdele.
Programmet 11. oktober vil være et blandet
repertoire med fællessang ind imellem, hvor
blæserne samler kræfter til næste afdeling. Det
bliver en stemningsfyldt aften i kirken med masser af god musik.

Forårskoncert
Tirsdag d. 10. maj var der forårskoncert i
Øster Brønderslev kirke. Koret sang et
bredt udvalg af klassiske forårssange, og
Peter Clemmensen havde fundet mange
sjove historier og interessante detaljer om
baggrunden for sangene.
Derudover bød aftenen også på smuk
solosang ved kirkesanger Poul Kristiansen
og en ren instrumental afdeling ved
ensemblet ”Blok til lyst”.
På menighedsrådenes vegne vil jeg gerne
sige alle de medvirkende tusind tak for en
rigtig dejlig koncert.
Rune Nørager Christensen
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Menighedsrådsmøder

Vigtige datoer september-december

Øster Brønderslev menighedsråd:
Onsdag 31/8 kl. 19.00

Tirsdag 27/9:
Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev kirke kl. 19.00. Kirkekoret vil medvirke. Efter gudstjenesten er der kaffe og foredrag i konfirmandstuen. Se
omtale.

Hallund menighedsråd:
Tirsdag 30/8 kl. 19.00
Tirsdag 24/11 kl. 19.00

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

Gudstjenester
14
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Søndag 25/9:
Høstgudstjeneste i Hallund kirke kl. 11.00 og derefter spejdernes høstmarked. Se omtale.

Onsdag 26/10:
Foredrag på Hallund Kro kl. 19.00 ved Villy Pedersen. Se omtale.
Søndag 20/11:
Afslutningsgudstjeneste for efterårets minikonfirmander.
Søndag 27/11:
Gudstjeneste, juletræstænding og adventshygge i Hallund fra kl. 14.00.
Se omtale.

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

9.30 Susanne Rytter Karamperis
11.00 Stig G. Rasmussen

Ingen
Ingen

9.30
Ingen
9.30 Susanne Rytter Karamperis
Ingen
19.00 Høstgudstjeneste.
Se omtale.

11.00
11.00
Ingen
11.00 Høstgudstjeneste. Se omtale
Ingen

Oktober
2/10: 15.søn.e.trin.
9/10: 16.søn.e.trin.
16/10: 17.søn.e.trin.
23/10: 18.søn.e.trin.
30/10: 19.søn.e.trin.

11.00
9.30
9.30 Susanne Rytter Karamperis
Ingen
11.00

9.30
11.00
Ingen
11.00
9.30

November
6/11: Alle helgens dag
13/11: 21.søn.e.trin.
20/11: Sidste søn. i kirkeåret
27/11: 1. søn. i advent

9.30
9.30 Ole Skov Thomsen
11.00 Afslut minikonfirmander
11.00

11.00
Ingen
Ingen
14.00 Se omtale

December
4/12: 2. søn. i advent
11/12: 3. søn. i advent
18/12: 4. søn. i advent
24/12: Juleaftensdag
25/12: Juledag
26/12: 2. juledag
31/12: Nytårsaftensdag

9.30
11.00 Ole Skov Thomsen
Ingen
16.30
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
15.00

11.00
Ingen
11.00
15.30
9.30
Ingen
13.30

August
21/8: 9.søn.e.trin.
28/8: 10.søn.e.trin.
September
4/9: 11.søn.e.trin.
11/9: 12.søn.e.trin.
18/9: 13.søn.e.trin.
25/9: 14.søn.e.trin.
27/9: Tirsdag

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

Stærke oplevelser
i mødet med kirken
Foredrag ved Villy Pedersen på Hallund Kro 26/10 kl. 19.00
Onsdag 26. oktober er der foredrag på Hallund Kro ved Villy Pedersen,
Brønderslev. Under overskriften ”Stærke oplevelser i mødet med kirken i
Sierra Leone” vil Villy Pedersen fortælle om en rejse, som han - sammen
med en gruppe andre danskere – var på til Sierra Leone i februar 2010.
Sierra Leone er et meget fattigt land, og fra 1991-2001 var landet plaget af
en voldsom borgerkrig, hvor mange mennesker døde, og op mod en
tredjedel af landets befolkning måtte flygte. Desuden drænede krigen
naturligvis landets ressourcer, og det har efterladt Sierra Leone i en meget
vanskelig situation.
Rejsen gik til Bo stift i den sydøstlige del af landet, som Mission Afrika samarbejder med. Villy Pedersen vil fortælle om sine oplevelser i mødet med
kirken i dette fattige land.
Aftenen arrangeres af Hallund menighedsråd

Gudstjeneste, juletræstænding og adventshygge i
Hallund
Søndag 27. november er den første søndag i advent, og dermed er det blevet tid til juletræstænding og
adventshygge i Hallund. Vi begynder med gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten går vi ned
og tænder byens juletræ, og til sidst er der gløgg, æbleskiver og bankospil i klubhuset. Alle er naturligvis velkomne. Arrangeres i samarbejde med Hallund-Hollensted Borgerforening.

Høstgudstjeneste
i Øster
Brønderslev
Kirke

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter

Tirsdag 27. september klokken
19.00 er der høstgudstjeneste i
Øster Brønderslev Kirke.

Torsdag 8/9
Torsdag 6/10
Torsdag 17/11
Lørdag 24/12

Efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet på kaffe i konfirmandstuen.

Alle gudstjenester begynder
kl.10.15

Efter kaffen byder aftenen på et
spændende foredrag om landbrug i - og den danske mission i
- Afghanistan.

Kornyt
Koret starter den nye sæson
tirsdag 6. september kl. 19 i
konfirmandstuen i Øster
Brønderslev Præstegård. Vi
øver hver tirsdag fra kl. 19-21.
Vi er ca. 18 medlemmer, der
synger et blandet repertoire.
Nye medlemmer er hjertelig
velkomne og kan kontakte mig
på mobil 6060 2361 eller bare
møde op til første øveaften.
Du behøver ikke korerfaring,
men skal kunne synge rent.
Vh. Inger Malgård (organist)
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Alle er naturligvis velkomne.
Kirkenyt

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Kirkelige adresser
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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

Præstens
besøg
Jeg bliver glad for en henvendelse, hvis man ønsker – eller
kender til en der ønsker – en
samtale.
Rune Nørager Christensen

Træskulpturer på Gl. Buurholt
Julius Urbanaviãius er fra Litauen
og er oprindeligt uddannet i kemi
og har arbejdet i mange år på en
cellulose- og pap-fabrik, men som
han selv siger, var han ikke interesseret i en jobmæssig karriere, så
han kom til at hænge fast i kunstens hængedynd. Han har i
mange år arbejdet med maleri og
især med skulpturer, og han har
deltaget i en lang række både
nationale og internationale udstillinger. Han har især arbejdet med
at lave store skulpturer i træ, og
der står rigtigt mange. I 2009
havde han lavet mere end 90 store
træskulpturer i Danmark, 20 i
Tyskland og 6 i Tjekkiet samt 60 i
Litauen.

Det var oprindeligt planen, at
der skulle have været lavet én
stor skulptur på stammen, mens
den stod på roden, men det viste
sig at være en bedre løsning at
save stammen ned og dele den i
2 skulpturer.
Visti Møller fortæller, at skulpturen med hesten nok bliver sat op
i haven til børnene at ride på,
mens den historiske skulptur
kommer til at stå ude ved enten
Elmevej eller Buurholtvej, når der
bliver tid til at få lavet en sokkel
til den - og pindsvinefamilien er
fastboende.
Per Drustrup Larsen

Et par af hans skulpturer står i
Hallund ved Poul Møller, og det er
herfra, at hans søn Visti Møller fik
ideen til at udnytte en af de
udgåede elmetræer vest for den
store lade ved hans gård
Gl. Buurholt. Man kan også se
Julius´s udfoldelser i træ ved
Kirkegaard i Hallund.
I begyndelsen af sommeren kom
Julius sammen med sin kone,
Vitalia, til Gl. Buurholt, og mens
han gik i gang med sine kædesave
i flere størrelser, sørgede hun for at
de altid var fyldte med benzin og
olie. Senere tog hun over med finpudsningen af skulpturerne, og i
løbet af i alt godt en uge fik de
sammen lavet 3 skulpturer.
Hovedformålet med det var at få
afbilledet Gl. Buurholts historie, og
det viser motiverne på den ene del
af stammen. Den anden del er blevet til en springende hest, men
stubben er blevet til en pindsvine-

På det øverste billede er Julius
lige gået i gang med den
historiske skulptur, der på det
midterste billede ligger noget
skjult bag hesteskulpturen.
På det nederste billede ses en
detalje, der bl.a. viser løvefiguren
fra vikingetiden, som i levende live
også kan ses i Øster Brønderslev
Kirke.
Den historiske skulptur må man
vente med at se i sin helhed, til
den er sat op.

familie.

Se flere figurer og læs mere
om Julius og Vitalia på deres
hjemmeside:
www.juliusurban.puslapiai.lt
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Hallund-Hollensted Borgerforening

Livet går videre i HallundHollensted Borgerforening, også
efter en tiltrængt sommerferie, og
bestyrelsen har smøget ærmerne
op igen og planlagt efteråret.
Første arrangement var det efterhånden traditionelle trailermarked i
Hallund. Denne gang foregik det i
anlægget, da Kroen havde et
arrangement.
Også i år regnede det, dog ikke så
meget at hverken udstillere eller
besøgende blev borte. Bogbussen
kom på besøg og serverede hyldeblomstdrik, de havde også en lille
konkurrence med. Hvad gevinsten
var, ved jeg ikke, jeg vandt åbenbart ikke et krydstogt til Caribien
på den konto. Salget var ikke det
helt store i de mange boder, det
var det til gengæld omkring grillen, som vi havde stillet op, hvor
alle kunne købe gode, varme pølser med brød, som var revet væk.
Næste år har P. E. Møller lovet, at
hvis det regner, så kan vi stille
vores trailere op i hans hal.

Sankthansaften
Sankthansaften forløb rigtig fint,
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der var god opbakning med 50 til
spisning. Ida havde igen lavet en
fantastisk kartoffelsalat, grøn salat
og bagt flutes. Efter maden var der
båltale, som præsten stod for igen i år hørte jeg ikke efter, da jeg
igen i år havde store problemer
med at tænde det våde bål. Jeg
troede, 5 liter olie var rigeligt, men
nej, lige som man troede, den var
der, så gik det ud igen. Kim Toft
blev min redningsmand, han kom
med 5 liter benzin, som var lige
det, der skulle til - det er også lige
noget at vise byens ungdom!!

om alt lige fra den spæde start
med 10 mand til i dag, hvor der er
over 1200 ansatte på deres store
fabrik, som har 7 store haller og
administrationsbygning på deres
400.000 kvm. store grund. Jeg
kunne godt se på de besøgende
ekslandmænd, at de hurtigt regnede det ud i hektarstøtte. Det var en
rigtig spændende tur, hvor
Siemens også bød på kaffe og
vand til de 27 deltagere fra byen.
Efterfølgende holdt vi ind ved
anlægget for at slukke den værste
tørst.

Heksen var hurtigt på vej til
Bloksbjerg med en hale af ild efter
sig. Bagefter gik vi tilbage til klubhuset for at indtage kaffe og kage,
og yderligere 20 kom til. Kagen
havde nogle af de unge piger
bagt, yderst velsmagende.

Fællesspisning og
foredrag

Siemens
Vindmøllefabrik
Første dag efter sommerferien
havde vi udflugt til Siemens
Vindmøllefabrik i Aalborg øst, hvor
Albert Holkenberg fortalte ivrigt

Næste arrangement er fællesspisning og foredrag med Abbé Pierres
klunsere fra Tylstrup.
Dette foregår i klubhuset den
15. september.
Mere på vores hjemmeside, når de
sidste brikker falder på plads.

Ølsmagning på
Kroen

Bustur til
Tyskland

Investering i
mosteri

Atter i år inviterer Borgerforeningen
på ølsmagning på Kroen, og som
altid er det den første fredag i oktober, i år den 7. oktober kl. 19.00. I år
er det muligt at bestemme, hvem
man vil sidde sammen med, det sker
samtidig med tilmeldingen. I år
koster det 125 kr. pr. person, så får
man
buffet á la Trine - man er først tilmeldt, når man har betalt.
Man skal tilmelde sig til Lars Bredo
og indbetale på Borgerforeningens
konto.

Lørdag den 5. november har vi sammen med Jørns Busrejser arrangeret
bustur til Tyskland, så er der mulighed for at gøre indkøb til årets julebag og måske købe lidt vin med
hjem. Dette arrangement har Brita
lovet at stå for, og tilmelding foregår
til hende på telefon 51 94 77 65.
Turen koster 175,- og man er først
tilmeldt, når pengene er indbetalt.

Her til allersidst har vi besluttet, at
Borgerforeningen investerer i et
mosteri, som medlemmerne kan leje
billigt. Det består af en elektrisk
frugtmølle, der river æblerne i mindre stykker og en presse på 40 liter,
der arbejder med vandtryk, så kan
man faktisk bare læne sig tilbage og
nyde saften, der kommer ud. Kan
fortælle, at det smager rigtig godt.

Første søndag i
advent

Men – som I allerede ved, så kan I
altid følge Borgerforeningen på vores
hjemmeside: www.hallundhollensted.dk

Første søndag i advent er også blevet
en ren tradition, først gudstjeneste
og efterfølgende gløgg og æbleskiver i Klubhuset. Her skal vi ikke glemme det spændende bankospil, som
rigtig mange ser frem til.

På Borgerforenings vegne
Claus Iversen

Nyt fra Elmehøj august 2011
Så er sommeren vist lidt på retur,
men mon ikke der stadig bliver dage,
hvor vi kan benytte haven til spisning og hygge. Vore æbler er ved at
være klar til at blive kogt til æblekager, og pærerne skal spises.
Rosengåden
Efter en dejlig dag med grill og
Richard Ragnvald drog vi på
Rosengåden, hvor der også skulle
grilles og laves gymnastik sammen
med en masse børn. Det var det flotteste solskin, så solcremen måtte
bruges flittigt.
Vi har så inviteret Rosengårdens
beboere til grisefest her på Elmehøj.
Musik og sang skal der også til for at
lave en god aften for alle.
Dronningen
Den dag, Dronningen var i
Brønderslev, drog en bus med forventningsfulde beboere af sted til
byen, og de var så heldige, for
Dronningen gav hånd til 4 beboere.
En stor oplevelse. Derefter spiste alle
en god middag på Grønningen.
Sankthans
Heksen blev som vanligt sendt til
Bloksbjerg med tale, sange og god
mad i haven på Elmehøj. Flere af
beboerne var dagen efter så til sankthans fest i Bien, hvor der var en
masse optræden.

Tur til Hallund
Beboere og personale har været en
tur i Hallund for at drikke varm kakao
og fodre rådyr, der kommer helt ind
i Elsebeths have.
Fårup Sommerland
Vi var så heldige at få nogle fribilletter til Fårup Sommerland. 5 beboere
og deres hjælpere drog af sted. Godt
nok kan vore beboere ikke komme
op i Falken, hoppepuderne og svømmeland, men oplevelsen at se alle de
glade børn, det gør det hele. Og
ikke mindst at få en god middag og
den største Fårupvaffel, som købes
kan.
Høsttid
Lige nu er det høsttid, så dette snakkes der meget om. Vildmosemuseet
har lånt os en masse redskaber, som
der er blevet snakket meget om. Der
er en stor viden og fortællelyst fra
vore beboere. Salen er pyntet med
neg og korn, så der er noget for sanserne.
En tur på Try Museum, for at se
hvordan man høstede i gamle dage
uden alle de store høstmaskiner, er
det også blevet til. Det var den store
genkendelsesdag for mange af beboerne.
Vi er ved at planlægge en oktober
høstfest, hvor Lille Palle kommer og
underholder.

Besøg af børn
Den 23 august kommer der 18 børn
fra Myretuen på besøg. De er i gang
med et projekt ”Kend din by”. Vi
glæder os til at vise Elmehøj frem for
dem.
Vi er åbne for, at børn besøger os
formiddag og eftermiddag. Måske
synge sammen, måske har børnene
noget teater, de vil vise. Vi vil også
gerne inviteres til at besøge skole,
børnehaver osv. Ring bare til os, så vi
kan aftale noget..
Gudstjeneste og kaffe
Som før skrevet, så er der gudstjeneste og kaffe 1 x pr. måned kl. 10.15.
Her er alle velkomne til at deltage.
Det er følgende datoer i efteråret:
torsdag d. 6. oktober og torsdag, d.
17. november.
Frivillig
En opfordring til at være frivillig på
Elmehøj. Hvis nogen skulle have lyst
til at give en hånd med hygge,
banko og andre aktiviteter, så er I
velkommen til at komme og tage en
snak med os. Der er ingen store krav
til, hvor meget tid, I skal yde. Det er
helt på frivillig vis.
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Byfesten 2011 i Øster Brønderslev

Der var mange aktiviteter i teltet - som f.eks. fællesspisning, fest, strip, bankospil, bar og cafeteria....

Blandt de sportslige aktiviteter var der fodboldturnering samt udendørs spinning arrangeret af ØBI-Fitnes

Da modstanderholdet til ØBIs drengehold meldte afbud i sidste øjeblik, blev der meget hurtigt arrangeret kamp mod et hold forældre
og med Jan Jæger som “retfærdig” dommer. Resultatet blev, at det ene hold vandt stort, men af hensyn til de gamle, vil Lokalbladet
ikke fortælle, hvem der vandt.

ØBI havde arrangeret Byfest 2.-5. juni, og programmet var sat ind i sidste nummer af Lokalbladet.
Der er ikke kommet nogen melding om resultatet af Byfesten eller fra evalueringen af den, så her er et par billeder
fra dagene, men der bliver helt sikkert en byfest også i 2012!
ØBIs arrangementsudvalg arbejder med planer for indholdet af Byfesten og overvejer også et andet tidspunkt.
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Alle gode ideer til indhold og aktiviteter kan gives til Ingalil Jørgensen, Mysundevej (4088 1916)
Lokalbladet

Sommerfest i Hallund

Sommerfesten i Hallund, der arrangeres af B70, begyndte som sædvanligt lørdagen ugen før med opstilling
af telt og teltgudstjeneste. Så lørdag
13/8 kl. 9 mødte ca. 20 friske gutter
i alle aldre op til morgenkaffe og en
lille en til at klare strabadserne senere
på dagen.
Derefter var der teltgudstjenesten
søndag formiddag, og den kunne
lokke 24 interesserede kirkegængere
til kaffe og rundstykker og med efterfølgende gudstjeneste forrettet af
vores ”gamle” præst Stig G.
Rasmussen.

18/8
Selve sommerfesten startede torsdag
aften med fællesspisning i teltet med
116 deltagere.
Det er oprindelig mandemadlavningsholdet, der har stået for
maden, men nu er der mange andre
involveret. Opgaver med skrælning
af kartofler og gulerødder.
Frembringelse af jordbærgrød og
småkager har været delt ud til
mange, blandt andet krolfspillerne.
De mange frikadeller blev også lavet
i god tid.
Det er takket være et meget dygtigt
festudvalg med Trine i front, der har
den indstilling, at hele byen skal
hjælpe til. Hun er utrættelig og har
været i gang i flere måneder for at
skaffe sponsorer til lotteri, annoncer
til festbladet og ingredienser til
maden. Trine er en ildsjæl, som
brænder for sagen, og hun er godt
hjulpet af Gitte.
Menuen er den samme hvert år og

består af frikadeller med
tilbehør og efterfølgende
jordbærgrød, som alle
kan spise, store som små.
Efter maden underholdt
Kjeld Jensen, tidligere
borgmester i Støvring,
med små anekdoter og
vittigheder på vendelbomål, og det gjorde han
fremragende.
Til amerikansk lotteri var der godt
salg af lodder til de 70 gaver, og
aftenen sluttede med kaffe og hjemmebagte småkager.

19/8
Programmet fredag aften startede
med krolfturnering hvor 16 deltagere
var mødt op til at dyste mod hinanden. Der blev spillet i 4 hold, og det
vindende hold blev med 157 point
Tommy Nielsen, Finn Villadsen,
Thomas Sudergaard og Johannes
Jørgensen.
Aftenen bød også på lokalopgør i
fodbold mellem B-70 Hallund og
Klokkerholm. Kampen sluttede uafgjort 1-1, og derfor skulle der straffesparkkonkurrence til, som gæsterne
vandt. Som sædvane var der damestrip af 2 omgange. Dette trak også
en del især unge mennesker til teltet.

20/8
Lørdag formiddag startede med aktiviteter, som Hallund Jagtforening
stod for. Der blev vist våben af forskellig herkomst og alder. Mange af
de fremmødte forsøgte sig som skytte både med lerdue og skydeskive.
Og der var en del, der godt kunne
trænge til at få indstillet sigtekornet.
Der var gevinster til de bedste skytter
i begge kategorier. Jagtforeningen
bød også på lækre smagsprøver af
råger, krondyr, rådyr og fasan som
var veltillavet på grill af E.C.
Petangue-turnering om eftermiddagen blev styret med kyndig hånd af

Finn Villadsen. Der var 16 deltagere,
og finalen stod mellem Heidi
Hansen, Arne Hansen, Gunnar
Grønning og sejrsherren Finn
Villadsen. Der var besøg af bogbussen, som ud over bøger, bød på forfriskning af vin og lidt mundgodt til
de mindste. Der var konkurrence
hvor lodtrækningen mellem de
udfyldte kuponer var et gavekort til
en boghandel. Igen i år havde lokale
bagekoner sørget for lækre kager,
som kunne nydes til kaffen. De
opsatte hoppeborge blev flittigt
brugt af børn i alle aldre alle dagene.
Lørdag aften havde 120 personer
fundet vej til festteltet, som bød på
lækker pattegris fra Hjallerup
Slagterhus, tilbehør fra Hallund Kro
og is til dessert, som var sponsoreret
at Spar Ø-Brønderslev. Efter spisning
blev der underholdt med flot og
underholdende revy bestående af
lokale aktører både fra Hallund og
Hollensted: Trine Nielsen, Minna
Sørensen, Christina Mariager, Mona
Christensen, Helle Sørensen, Frederik
Frederiksen, Jesper Tjell, Brian
Hansen, Kim Toft, Finn Villadsen. De
fleste tekster var skrevet af Kim Toft.
Revyen indeholdt bla. besøg af
Hendes Majestæt med Prisgemalen
og cremekongen Ole Henriksen.
Vores borgmester i kommunen og
vores lokale borgmester i byen, Din
lokale tømrer, EC, Kim Toft og
Hallund Vandværk stod også for tur
samt Den Gamle Købmandsbutik.
Dronningen fik bl.a. lært kunsten at
drikke shots med hænderne på ryggen, hvilket hun syntes var meget
facinerende. Prinsgemalen fik prøvet
det nyeste tiltag i byen nemlig krolf.
Efter revyen blev der trukket lod
blandt de rettidige passive medlemskort. Vinderne blev Sølvgade nr. 19
og Hallundvej 350. Henning udtrak
vinderen af sømkonkurrencen, som
blev vundet af Christina Mariager,
som ramte 1 søm ved siden af.
Musikken som blev leveret af ”Larm
og Lamper” spillede derefter op til
dans, og hele arrangementet sluttede af med natmad kl. 0100.
Lis Marrup
& Lis Jørgensen
Billeder fra petanqueturneringen
og fra lørdagsfesten.
Se flere billeder på forsiden
og på bagsiden af bladet.
Lokalbladet
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Foreningsvejviser
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Birthe og Niels Kold (9883 5359)
Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)
Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9945 4984)

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)
Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9945 4770)

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen
(9883 5366)

Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)

Hallund Vandværk,
Jan Christensen (9883 5388)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

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

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)

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 Jagtforening,
v/ Erik Christensen (2184 8490)

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

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

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)

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

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen
(9881 1282)
Østsidehallen,
Anders Bentsen (9881 1493)
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Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund 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)

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand

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

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

Henning Agesen
Dannevirkevej 14

JC-Træbyg

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

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

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

DUO’en
Karsten & Ib

Træhuse leveres:
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

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

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

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 pr. år
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.

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE
Lokalbladet
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.
(9881 1522)
Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter
www.pc-elektronik.dk

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig

PETER STECHER
Statsaut. ejendomsmægler
Birkevej 4

- så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:
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9024 - 0000045934

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

HALLUND AUTOLAKERING
v/ Anders Chr. Larsen
Lakering af biler, køkkenlåger, døre m.m.
Røgelhedevej 14 - Hallund - 9700 Brønderslev

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

Maler Per Rasmussen - tlf. 2965 5550

Hallund
Kraftvarmeværk

Estate John Andersen
Statsaut. ejendomsmægler
Bredgade 3
9700 Brønderslev

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

Tlf. 30 11 41 66
Mail: 9700@estate.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

GOLDENHORZE.DK

INFOLINK

Røverstuen 71
9700 Brønderslev
www.goldenhorze.dk

v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund

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

Tlf. 7020 0903 - www.infolinkkurser.dk
Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Hallundvej 38 - 48 9700 Brønderslev

Tryksager
Skilte
Fotoopgaver
Firmatøj
Arbejdstøj
info@clausen.dk

9645 0030

C lausen Graphic

Plakater
Bannere
Etiketter
Reklamegaver
-og meget mere
www.clausen.dk

Plads til
endnu en
lokal annonce!

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

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

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

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER
Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010
Konsultation efter aftale.
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19
9700 Brønderslev
(2362 0224)

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797

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

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11

Taksvej 6, Ø. Brønderslev

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

Hallund Auto- og
Karosseri

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING

Mercedes

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund
(9883 5202)

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

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

98 81 12 24

www.lillenejst.dk

VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

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

www.filtestedet.dk

MUSIK TIL PRIVATE FESTER
med keyboard/piano/harmonika
og sang. Alle genrer + egne sange.

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

Altid manuel musik til festsange.
Medlem af Dansk Musiker Forbund

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

www.pouleriksmusik.dk
www.pejmusik.dk
tlf. 9881 1458

Ahornvej 16
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Jens Holm
Cedervej 6
9700 Brønderslev

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

www.jh-auto.com
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1. september:
Frist for Sparekassefonden.

Aktiviteter

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
konfirmandstuen. Se Kirke-Nyt
8. september: Hyggeklubben
tager på udflugt til Djursland bl.a.
med besøg på Gl. Estrup.
Hyggeklubbens arrangementer er
åbne for alle pensionister og efterlønnere.
8. september: kl.18.30
Ø.B Ungdomsklub starter
12. september kl. 19:
Invitation til idémøde i Hallund
Klubhus om Landsbynetværk for
Hallund-Hollensted og omegn
14. september kl. 13.30:
Hyggeklubben i Hallund starter op
15. september
Fællesspisning og herefter holder
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.

25 september:
Høstgudstjeneste i Hallund kirke
kl. 11.00 og derefter spejdernes
høstmarked. Se Kirke-Nyt
26. september kl. 18.30:
Gymnastik for damer-piger
i Østsidehallen
26. september kl. 19.30:
Gymnastik for herre
i Østsidehallen
27. september kl 19:
Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke. Kirkekoret vil
medvirke. Efter gudstjenesten er
der kaffe og foredrag i konfirmandstuen. Se Kirke-Nyt
3. oktober kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj
5. oktober
Gymnastik ved Lis Jørgensen i
Klubhuset i Hallund
6. oktober kl.14:
Lene Lavendelbo fortæller om
lavendel og lavendelprodukter i
ØBIs klubhus. Hyggeklubbens
arrangementer er åbne for alle
pensionister og efterlønnere.

20. oktober kl. 14:
Tage Enevoldsen fortæller i ØBIs
klubhus om sandflugt ved
Vestkysten. Hyggeklubbens arrangementer er åbne for alle pensionister og efterlønnere.
26. oktober kl. 19:
Foredrag på Hallund Kro ved Villy
Pedersen med titlen ”Stærke oplevelser i mødet med kirken i Sierra
Leone”. Se Kirke-Nyt
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.
5. november
Hallund-Hollensted Borgerforening
har arrangeret bustur til Tyskland.
7. november kl. 19: Lokalhistorisk
Arkiv for Øster Brønderslev og
Hallund Sogne er åbent i lokalerne
under Elmehøj

7. oktober
Ølsmagning i Hallund

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.

11. oktober kl. 19.30
Blæserorkesteret PUST giver
koncert i Øster Brønderslev Kirke.

19.+20. november kl. 10-15:
Julegaveværksted på Øster
Brønderslev centralskole
19. november kl. 19:
Julebal i Hallen
Arr: ØBI
27: november kl. 14:
Gudstjeneste, juletræstænding og
adventshygge i Hallund.
Se Kirke-Nyt
1. december kl. 12:
Hyggeklubben afholder julefrokost
i ØBIs klubhus. Hyggeklubbens
arrangementer er åbne for alle
pensionister og efterlønnere.
5. december kl. 19: Lokalhistorisk
Arkiv for Øster Brønderslev og
Hallund
Sogne er
åbent i
lokalerne
under
Elmehøj.

LOKALBLADET udkommer næste gang til december 2011.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 63 af LOKALBLADET er 18. november 2011.

