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Sparekassefonden
Ved ansøgningsfristen 1. marts var
der i alt kommet 19 ansøgninger
til Øster Brønderslev Sparekasses
fond, og bestyrelsen havde på et
møde valgt 9 projekter ud til at
modtage støtte på i alt 374.070 kr.
Ansøgerne fik støtten overakt af
formanden Karsten Sørensen på et
møde 3. maj i Nordjyske Banks
afdeling i Øster Brønderslev.

De støttede
projekter er:
Elmehøj ØB - mikrofon, højttaleranlæg til salen + DAB radio til de 2
afdelinger: Det fulde projektbe
løb på 8.000 kr.
Den runde pavillon Brønderslev hjælpemidler for handicappede +
puslebord: Det fulde projektbeløb
på 10.625 kr.
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Samlingshuset ØB - inventar til
køkken og café samt teknik m.v. til
salene: 100.000 kr. ud af et projektbeløb på 464.000 kr.
B70 Hallund - tilbygning til klubhus - opbevaring og handicaptoilet: 185.000 kr. ud af et projektbeløb på 532.504 kr.
Brønderslev Lokalhistoriske Arkiv opbevaring af billeder, negativer
og arkivalier: 10.000 kr ud af en
projektbeløb på 30.000 kr.
ØBI Gymnastik - flere redskaber:
Det fulde projektbeløb på 9.695 kr.
ØBI Håndbold – harpiksmaskine:
Det fulde projektbeløb på 24.750
kr.

Slægtshistorisk Forening
Brønderslev – computer: Det fulde
projektbeløb på 5.000 kr.
Kraghede Idræts- og
Borgerforening – redskabsrum: Det
fulde projektbeløb på 21.000 kr.

Næste
ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist er 1.
oktober, og hvor mange
penge, der er til uddeling til
den tid er ikke endelig afklaret,
men det bliver samlet set
måske maksimalt i samme
størrelsesordning.

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Aase Mogensen
Bronzevej 32 (2156 7973)
Hallund

God sommer!
Sommeren er over os, og efter dette nummer vil redaktionen holde fri,
men vender tilbage igen med nummer 67 til august med alt det nye,
der er sket siden dette nummer:

(e-mail: aase114@hotmail.com)

Reportager fra de 3 store, fælles oplevelser i løbet af sommeren:
Byfesten i Øster Brønderslev, Bålhøjfestivalen og Sommerfesten i hallund

Kirsten Agesen,
Dannevirkevej 14 (9881 1034)

Indvielsen af Samlingshuset

(e-mail: kirstenagesen@gmail.com)

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

Vibeke Hatt Sørensen, Bålhøj 30
(2971 3034)

- og alt det andet stort og småt, der er sket, og som vil ske fremover.
Kom endelig med alle nyheder og ideer til stof til os - og husk at fortælle,
når du har fået ny nabo, som skal præsenteres og bydes velkommen her i
Lokalbladet.
Redaktionen

(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

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

PS: Og læs og lær af artiklen side 26-29 med eksempel i Øster Brønderslev
om, hvad samarbejde betyder for lokalsamfundet - historisk og aktuelt!

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

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

Det nederste forsidebillede er fra 1920’erne og er taget fra kirketårnet mod vest ned
over Øster Brønderslev By. Bygningen i forgrunden er Øster Brønderslev Skole, der i dag
rummer børnehaven Myretuen.
De 3 øverste forsidebilleder er fra andre artikler i dette nummer.

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!
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FOWLI fylder 5 år !
Vi har i år forsøgt at skabe et alsidigt musikprogram på
Bålhøjfestivalen. Musik som repræsenterer flere genrer, og som henvender sig til et bredt publikum.
Samtidig vil vi gerne udfordre publikums ører og rette opmærksomheden mod det fremmede og ikke
så kendte udtryk.
Vi er alle så trygge ved det kendte,
men på festivalen vil vi også gerne
give plads til det alternative udtryk
og sparke til vores vanetænkning
om musik og hinanden.
Vi håber, at I som publikum vil
være med til at skabe en festival
med et stort nærvær og opmærksomhed på musikken.
Et godt publikum viser alle udtryk
respekt og er med til skabe en dag
på Bålhøj med oplevelse af samhørighed.
”Li’ meget hvem du er,
Li’ meget hvor du er,
Så velkommen her.
…
Længe leve mangfoldigheden”
(Peter A. G. Nielsen)

Hoop
Hoop åbner årets festival
Det kendte Brønderslevorkester
Hoop har i år 30 års jubilæum.
Hoop åbner festivalen med et
nostalgisk og unplugged tilbageblik på de sidste mange års popmusik.

King's Garden
Traditionen tro spiller Byens Bedste
Band på festivalen.
I år er det talentfulde King’s
Garden, som med deres energiske
og velspillede rock viser os, hvordan ung, vital rock skal spilles.
Bandet består af Jacob Nørgaard,
guitar, Steffen Larsen, guitar, David
Nielsen, trommer, Jacob Trudslev,
bas, og Ida Knudsen sang.
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Michael Slot Pihl

Get Your Gun

På lille scene præsenterer vi i år to
troubadorer. Den romantiske sangskriver Michael Slot Pihl vil med
egne sange om kærligheden og
dens udfordringer tale til vores
hjerte med sin smukke stemme.

Fra det kendte til det mere udfordrende. Bandet Get Your Gun vil
med sit eget tilbagelænede og
intense udtryk fylde Bålhøjskoven
med en rå og desperat energiudladning. Efter mange koncerter
rundt omkring i Danmark, Belgien,
Estland og Sverige stiller bandet op
på hjemmebane med deres postpunk og er klar til at sparke til
Bålhøj med overvældende kraft.

Mikael K &
Klondyke
Mikael K & Klondyke, som er en fin
repræsentant for UdkantsDanmark,
vil fortælle historier og synge sange
om vores elskede Vendsyssel.
Mikael K, der bor i Fristrup ved
Børglum, prøver som sangskriver
elegant og humoristisk at omdefinere opfattelsen af det liv, som
leves uden for storbyerne.

HUSH
HUSH har skabt deres helt eget
musikalske ståsted på den danske
musikscene. Bandet har turneret
flittigt med deres folk/pop/countryinspirerede musik og lægger nu
vejen omkring Bålhøj. Der er lagt
op til en stemningsfuld, akustisk
oplevelse om eftermiddagen, præget af stor intimitet. Sangerinden i
HUSH, Dorthe Gerlach, er opvokset
i Sterup og vender således tilbage
til lokalområdet med gruppens
anmelderroste musik. HUSH skal
opleves live, og i den forbindelse
har Nordjyske skrevet:
”Det var smukt, og dermed er
opfordringen givet videre. Tag ud
og hør dem, hvis de spiller et sted i
nærheden af dig!”

Vintage Affair
Vintage Affair (festivalens husorkester) vil med rock- og bluesklassikere forsøge at skabe kropslig uro på
pladsen. Der bliver også mulighed
for sammen med Mette Rask at
skråle med på det kendte.

Ankerstjerne og
Xander
Som allerede afsløret gæster
Ankerstjerne og Xander Store
Scene. De to popstjerner har smedet lænkerne sammen, og når
deres hitparade skyller igennem
skoven, vil der være garanti for
teenageskrig og pigehjerter, der
slår dobbelt takt til hits som ”Den
første nat” og ”Det burde ikk’ være
sådan her”.

Rasmus Nøhr
Når lysene tændes i træerne, og
Bålhøj-stemningen er på sit højeste, indtager Rasmus Nøhr store
scene med hits, der indeholder alt
fra inderlige udleveringer til spøjse
indslag. Rasmus Nøhr vil med sin
hjertevarme koncert knytte publikum tæt til sig og til hinanden.

Tøt City Band
På lille scene er der dømt party
med Tøt City Band. Med popmusik, som vi alle kender, er der lagt
op til et festligt afdansningsbal.
Vi håber med dette mangfoldige
program at skabe en oplevelsesrig
dag i Bålhøjskoven, hvor alle er velkomne den 11. august.
Anders Bang Andersen
og Peter Westmark

Billeder af nogle af musikerne
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FOWLI - Ranch og billetter

Ranchen
Igen i år vil Ranchområdet genlyde
af indianerhyl og yeeehaars fra de
seje cowboys.
De GRATIS aktiviteter for børn og
unge om eftermiddagen på
Bålhøjfestivalen, som er et særkende for vores festival, består i år af
såvel populære og kendte aktiviteter som enkelte fornyelser.
Duften af heste snuses ind ved
mange og lange rideture på små
og store heste samt på de hyggelige køreture med hestevogn på
Ranchpladsen og ud i naturen.

Ranchen – nu med klappe-kalv?
Koen skal klappes og malkes, og
der skal smages på den varme
mælk. Måske er der en lille kalv,
der gerne vil sutte på børnenes
fingre og kløes bag ørerne?
Spejderne tilbyder masser af aktiviteter til lands og i luften, og i
halm-hoppe-borgen kan man
hoppe sig både sulten og tørstig!
Lidt afskærmet kan man øve sig i
hestesko-kast, og nærmer man sig
indianerlejren, kan man øve sig i at
skyde med pil mod en bison!

Billetter
Indtil 30. juni: 130 kr.
1. juli-5. august: 160 kr.
Derefter kun salg ved indgangen: 200 kr.
Der er gratis adgang for børn under 12 år i
følge med en voksen.
Billetter kan købes i SPAR Ø. Brønderslev,
Børneshoppen i Brønderslev og på
www.forlagetstork.dk
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Indianerne ankommer langvejs fra
til Bålhøj Festivalen i år. De har
rejst over stepperne med totemdyr,
fjer og perler for at møde byens
børn. I år medbringer indianerne
blandt andet buer og pile samt nye
prydfulde farver til at festpynte
byens børn og voksne.
Så velkommen til nogle herlige
timer i Ranchen om eftermiddagen.
Alt er GRATIS for børn, når de
voksne har betalt entré.

spejlet
Da mårhunden blev til en sølvræv
Da Jørgen Hansen fra Hallund fangede et dyr i en fælde på Poul Møllers ejendom, Skanvad mellem Hallund og Jerslev, var han og sønnen Brian lidt i tvivl.
Kunne det være en mårhund? Det afkræftede Lars Uthsen Holm Jacobsen, der
bl.a. er mårhundereguleringsjæger for Danmarks Jægerforbund, da han havde
studeret dyret i den lille fælde. Da det var blevet aflivet og lagt op, viste det sig
da også som forventet at være en sølvræv.
Det var dog godt, at den blev aflivet, for den havde store problemer med sin
mund og sin tænder. Der var meget få tænder tilbage, og gummerne var svulmet op i svampede strukturer. Billederne sendes nu til DMUs Afdeling for
Vildtbiologi og Biodiversitet på Kalø, så fænomenets årsag kan findes.

Ladywalk
Så har ladywalkerne kun en
træningsaften tilbage, før vi
skal ud at gå d. 21. maj i
Frederikshavn sammen med
mange andre kvinder. Der er
ladywalk i 9 andre byer
samme aften.
Vi har i gennemsnit været
25 kvinder ude at gå hver
gang, og vi er 24, der har
meldt os til at gå d. 21. Og
vi er alle fit for fight. Ingen
har skader på nuværende
tidspunkt, så vi har store forventninger til, at alle gennemfører 7 eller 12 km
turen i fin stil. På træningsaftenerne har vi gradvist
øget distancen og er nu
nået op på at gå godt 7,5
km pr. aften.
Vi har været på stort set alle
veje og stier i og omkring
Øster Brønderslev. Nu skal
der ikke nævnes navne her,
men en af kvinderne, som
har boet i byen i mere end
32 år, har på vores ture set
dele af Øster Brønderslev,
som hun slet ikke kendte til.
I mandags gik vi ud forbi Vester Gjerndrup og videre ind i plantagen, og der så vi pludselig mange rådyr. Et flot
syn - men ja - de flygtede (formentlig skræmt fra vid og sans) i fuld fart ud over markerne, da de hørte os, for
snakken går livligt på vores hyggelige ture.
Traditionen tro afsluttes sidste træningsaften med kaffe og kage på Bålhøj, mens Per Drustrup fortæller en spændende og lokal historie.
Lena, som er nybagt mor til en lille dreng, der har været med på turen i barnevogn alle mandage, har taget initiativ til at fortsætte den ugentlige træningsaften med start mandag d. 4/6 kl. 18.30 fra klubhuset. Kvinder i alle aldre
er meget velkomne.
Mette Boye
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Øster Brønderslev Borgerforening
Så er det igen blevet forår, og alt
bliver grønt og smukt. En fryd for
øje og sind hver gang det sker.
Borgerforeningen har siden sidst
haft generalforsamling, og der blev
en enkelt udskiftning i bestyrelsen.
Marlene Sommer valgte at holde
pga. arbejde. Nyvalgt blev Sara
Tornø (bor i Smed Arnes gamle
hus).

Bestyrelsen
Bestyrelsen ser sådan ud:
Birgit Søndergaard, formand
Helle Pilgård, næstformand
Jesper Albrektsen, kasserer
Mette Boye, sekretær
Kim Sloth
Mette Andersen
Sara Tornø
Jan Jæger, suppleant
Lars Pedersen, suppleant
Per Pedersen, tilknyttet bestyrelsen
Der er mange opgaver i borgerforeningen, så der er nok for alle at
tage fat på. Og selvfølgelig regner
vi med jeres opbakning.

Kontingent
TAG derfor godt imod, når vi snart
kommer rundt med GIROKORT til
borgerforeningen. Det er billigt
med 150 kr. pr. husstand, men det
betyder meget for foreningens
arbejde. Det koster at drive foreningen med de aktiviteter, der er.

Aktiviteter
Her er eksempler på, hvad vi laver:
Bålhøjfestival, aktiv omkring
Samlingshuset, Ladywalk, flagalle
til konfirmation, hjertestier, fastelavnsfest, skraldeindsamling, julebelysning, drift af forsamlingshus,
arrangement med lygtetænding 1.
søndag i advent, sankthans på
Bålhøj, drift af Bålhøj plantage,
medlem af landsbyrådet i kommunen. Dertil kommer samarbejde
med kommunen om udviklingen i
byen, og hvad vi ellers finder på og
har kræfter til.
Lige nu fylder Samlingshuset og
Festivalen rigtig meget, og der
bruges utroligt mange frivillige
timer begge steder. Stor tak til alle
for jeres tid og engagement – det
er alfa og omega for, at det hele
skal lykkes.
Rygter er der mange af. Og så
snart forsamlingshuset er solgt,
melder vi det ud med det samme.
Følg med på hjemmesiden
www.oesterbroenderslev.dk

Sankthansaften
I år falder Sankthansaften på
en lørdag, og derfor vil vi
gerne invitere til en hyggelig
sommeraften på Bålhøj for
hele familien.
Vi tænder op i grillen og
håber, I har lyst til at tage en
madkurv og familien med. I
må selv sørge for det, der skal
på grillen. Vi har drikkevarer.
Hvis vi er heldige, kommer der
måske musik på scenen – det
vides ikke endnu.
Ole Jespersgård har lovet at
holde båltalen.
De sidste år har vi været rigtig
mange til Sankthansaften.
Vi håber på, at endnu flere vil
være med i år.
Birgit Søndergaard

Birgit Søndergaard

Store skraldedag
Med foråret kommer også store
skraldedag, der i år var 22. april.
Vi skulle have ryddet op langs vejene, og også i år meldte der sig en
flok friske folk, voksne og børn. I
løbet af et par timer havde vi fået
alle de andres skidt samlet op – og
det holdt tørvejr. Leif kørte rundt
på sin lille traktor og samlede
sække og folk op. Det var hyggeligt. Til sidst udbetaltes lønnen i
form af pølser i forsamlingshuset.
Virkelig meget ville være nået, hvis
folk lystrede: ” SÅ LA`DA VÆR”
med det svineri af skodder og
cigaretpakker ud af vinduet. Det er
ufatteligt, men der ligger hundredvis af skodder i vejsiderne og sviner
i mange år.
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Hallund-Hollensted Borgerforening
Ja, hvad har vi egentlig lavet i Borgerforeningen siden sidste blad?
Første arrangement var besøg hos P. E. Møllers Birkesaft på Skarnvad. Vi var en lille gruppe, der havde fundet
derud. Poul fortalte ivrigt om, hvordan han var startet op, hvordan det kører nu, og hvor det bliver brugt og solgt.
Vi så, hvordan saften løber ud af træerne og ned i dunkene, som bliver tilset hver dag. Saften har en positiv indvirkning på personer med pollenallergi. P. E. fryser saften ned, hvorefter det bliver sendt til kunden, som så tapper
det på flasker. Badeanstalten i Brønderslev bruger også birkesaft i deres sæbeproduktion, og sæben ligner faktisk en
birkestamme. Det produkt sælger de godt af. Det var utroligt spændende at se området, meget større end jeg
havde forestillet mig, og P. E. har styr på træerne og de gamle veje. Ydermere har han sin helt egen Krolfbane, som
vi var velkommen til at aflægge besøg. Til sidst indtog vi kaffen i stuehuset. Flere havde bagt, og da det var en lille
eksklusiv forsamling, blev alle mætte.

Arrangementet med Lanternen blev vi nødt til at aflyse,
da der ikke var tilstrækkeligt med tilmeldinger.
Vi har næsten styr på hjertestierne i området. De tager
udgangspunkt i Doktorpladsen, hvor vi kan parkere bilen
og så vælge mellem forskellige ruter på 6 eller 7,8 km.
Der var egentlig planlagt en 3. rute: Dalgårdsvej,
Hulknøsevej, Røverstuen, Hebbelstrupvej, Steffenhøj og tilbage til Doktorpladsen, men der er kommet indsigelser
fra lodsejere langs Steffenhøj, da de har problemer med
krybskytter!!!! Vi vil dog prøve én gang til, om ikke vi
kunne få lov at gå denne vej, og den vil blive på 8,7 km.
Planen er, at der kommer pæle op langs ruterne, så alle
kan finde vej, og når ruterne er klar til indvielse, så håber
vi, at alle i Hallund og omegn møder op, så vi kan få en
rigtig god omtale og måske komme i World of Record.
Vi har også haft ekstraordinær generalforsamling i vores bestræbelser på at nedlægge Borgerforeningen og lave en
ny fælles forening med B70. Der var meget snak frem og tilbage om, hvorledes man griber sagen rigtigt an, så
idrætsforeningen ikke mister tilskud, og at alle arbejder for det fælles bedste. Der var stort flertal for en sammenlægning, så nu skal vi have en ekstra-ekstra-ordinær generalforsamling, da der skal gå min. 14 dage mellem disse.
Vi skal så til denne have helt styr på overdragelse af midlerne. Den ekstra ordinære generalforsamling er planlagt til
tirsdag den 19. juni kl. 19.00 i Klubhuset.
Søndag den 22. april havde vi affaldsindsamling. Der mødte omkring 20 op til morgenkaffe på terrassen, spejderne
(og deres ledere) var også mødt op. Det er dejligt at se den interesse, der er for sagen. Kaffen blev skyllet ned og
ruterne fordelt. CCC og undertegnede tog Ørumvej fra Kirken til åen. Det er utroligt, hvad der bliver smidt ud fra
bilerne, desværre mange uden pant. Mange sække blev samlet ind, som vi efterfølgende kørte rundt og samlede
ind. Desværre havde jeg ikke sat alle ”læskedrikkene” ud, så det blev en billig omgang.
Næste arrangement er sankthans, der kommer til at forløbe som tidligere år: Vi varmer op under grillene,
Borgerforeningen laver salat, der altid smager, som vor mor drømte om. Dét kan I så købe til det kød, som især
mændene forstår at stege godt og grundigt. Vi har dog set eksempler fra tidligere år, at nogle er tilfredse, bare
kødet får striber fra risten.
Claus Iversen
Lokalbladet
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GadeØster Brønderslev Ungdomsklub
Klubsæson 2011/2012 har været godt besøgt af 4.-9. klasse. Denne sæson
har vi været nødt til at dele de 3. åbningsaftner op, sådan at mandag var
det 4.-6. klasse, der kunne benytte klubben, og onsdag var for 7.-9. klasse.
Torsdag var en fælles aften, hvor alle var velkommen. Dette har givet et
bedre forløb på disse aftener. Klubben stillede op til servering i forsamlingshuset til andefest marts 2011 og fik overskuddet på 10.000 kr., som blev
brugt til køb af diverse ting til klubben. Vi fra klubben siger tak for de
mange penge til Jan Jæger, som spurgte, om vi var interesseret i denne
opgave. De ting der blev købt til klubben var sækkepuder til TV-rummet og
TV,
computer,
spil og andre ting, vi lige manglede.
Sæsonen sluttede med Rødhustur, hvor der
var 42 unge tilmeldt. Turen forløb godt og
uden problemer, og de unge hyggede sig i
hytterne og svømmehallen/salen. Turen har
altid været en stor succes, og det er noget,
de unge ser frem til. De begynder allerede i
efteråret at spørge efter, hvornår de skal i til
Rødhus. Der er ingen tvivl om, at det er årets

højdepunkt. I år var lidt usædvanlig, da det eller er normalt, at
3-5 af de unge får for meget hjemve og skal hentes af forældre. Men der var i år ingen, der savnede deres forældre så
meget, at de ville hjem. Vi voksne er også meget glade for
turen, der også er afslutning på endnu en klubsæson.
Opstart til næste sæson bliver torsdag den 13/9-2012, hvor
der er klub for alle, og det er kun torsdage i september, der er
åbent.
Fra oktober er klubben igen åben mandag-onsdag-torsdag.

Hallund-Hollensted Sponsorklub
støtter foreningslivet
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Hallund-Hollensted Sponsorklub har givet 10.000 kr. til Hallund Jagtforening til indkøb af en lerduemaskine.
Hallund Jagtforening får tilskud, fordi de er den første Jagtforening i Danmark, der forlanger, at deres medlemmer
skal have deltaget i mindst én af foreningens flugtskydninger for at kunne deltage i foreningens jagter. Hallund
Jagtforening ønsker, at medlemmerne øver træfsikkerhed, så jagtbyttet aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.
Resten af det, Hallund-Hollensted Sponsorklub samler ind i år, går til B70 Hallund som tilskud til en udbygning af
klubhuset. Indtil videre har B70 fået 9.990 kr.
På sponsorklubbens generalforsamling den 6. marts holdt Jette Søbygge, som ejer ”HH-garn” i Nørresundby, et
levende foredrag om sin butik og sin tid som selvstændig. Derefter holdt Hans Henrik Thomsen et interessant
oplæg om, hvordan man driver et moderne, økologisk landbrug.
På generalforsamlingen blev Kim Toft og Jette Rasmussen genvalgt til bestyrelsen. Hans Henrik Thomsen blev valgt
ind i stedet for Eddy Marrup, som havde ønsket at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Jette Rasmussen som formand, Anders Larsen som næstformand, Hans Henrik
Thomsen som sekretær og Anne-Marie Larsen som kasser. Kim Toft er menigt medlem af bestyrelsen.
Næste nummer af Lokalbladet vil indeholde en liste over de firmaer, der gennem medlemskab af HallundHollensted Sponsorklub er med til at støtte byens foreningsliv. Der er altså stadig mulighed for at støtte foreningen
og komme med på medlemslisten for 2012. Alle er velkomne. Medlemsprisen for private er 500 kr. For virksomheder koster det 1000 kr. Beløbet kan indbetales på konto 7369 1213695 - husk at angive navn.
Lokalbladet

spejlet
Ny skulpturog bypark
Visti Møller på Gl. Buurholt har
netop opstillet de figurer,
Lokalbladet skrev om sidste år i
nummer 62. Med placeringen af
den store elmetræsskulptur med
historiske motiver fra Gl.
Buurholts og byens historie på en
markant plads i skovkanten lige
ved indkørslen til byen vestfra hilses alle velkommen på flotteste
vis. Lige bag skulpturen står en hestefigur, der er lavet af
samme træstamme. Samtidig er området lige overfor blevet
ryddet for træer, og der er sået græs og plantet allétræer – og
det bidrager også til en flot indgangsportal til byen.
I den del af Gl. Buurholt Skov, der ligger mellem Elmevej,
Buurholtvej og Hasselvej, har Visti samtidig fået etableret en sti,
der går skoven rundt. Der er sået græs på stien, og på en plads
undervejs er det planen at opstille bænke og en skraldespand –
så der i den høje skov bliver et flot sted at gå tur med mulighed for at hygge sig undervejs.

En sælsom Barselsaffære
Vi har modtaget:
Man hører af og til Røster om, at Ungdommen af i Dag ikke er god nok. Den tager ikke Tiden alvorligt nok. Der
manes til mere Eftertanke og det med Rette; thi Tiden maner i Sandhed ikke til al for megen Lystighed.
Men Unge er Unge, der maa i nogen Grad bæres over med dem, naar de i deres overstadige Lystighed laver en
gal Streg.
Nedenstaaende Streg er derimod bedrevet af ældre, ansete Mennesker, som jo skulde vise de Unge et godt
Eksempel paa en sund Livsførelse. Men mon ikke det er et meget daarligt Eksempel, der her i Ø. Brønderslev er
givet. Hør blot:
En af Sognets Proprietærer havde midt i Julens søde Tid indbudt Naboer samt en kendt Forretningsmand med Frue
til en bedre Frokost. Og efterhaanden, som Tiden skred, blev den gode Julemad mere og mere svømmende.
Gæsterne følte sig til sidst saa ”utilpasse”, at de maatte gaa til Sengs. Forretningsmanden maa have klaget sig over
stærke Smerter paa det Sted, hvor Maven sidder; thi Enden paa det hele blev, at der tilkaldtes Jordemoder, som
oven i Købet skulde komme ekspres. Men ak og ve, der var ikke en Vognmand at faa til at køre, saa Zonen fra
Brønderslev maatte i en Fart rekvireres. Den var naturligvis i Løbet af faa Minutter paa Stedet med Madammen;
men stor var hendes Overraskelse, da hun kom til Aastedet og fandt et stort, kraftigt Mandfolk i Sengen. Og det
var nok ikke blide Ord, der faldt, da der samtidig blev ringet til hende om at assistere ved en rigtig Fødsel i
Brønderslev.
Det var en meget smagløs Spøg, som med Rette har vakt Forargelse. Jordemoderen er naturligvis ikke tjent med
paa den Maade at blive holdt for Nar, men værre er det, at hun kunne være blevet forhindret i at komme til Stede
ved en Lejlighed, hvor det drejede sig om Liv og Død.
Det er ogsaa en alvorlig Sag at spilde af Landets dyrebare Benzin ved den slags Fuldskabsløjer. Forhaabentlig kommer Sagen heller ikke til at gaa upaatalt hen.
Bondekonen i Ø. Brønderslev
(Udateret avisnotits – sandsynligvis fra Vendsyssel Tidende en gang i 1960’erne.)
(Identiteten af hovedpersonerne er redaktionen af Lokalbladet bekendte, men de afsløres ikke her)
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Lokale virksomheder
Initiativpris til
Hallund
Staldservice
For syv år siden sagde et ungt par,
Anne Marie og Anders Chr. Larsen,
deres gode og faste stillinger op
for at tage springet til at blive selvstændige. Hvis de havde vidst,
hvor hårdt det blev, havde de nok
sagt nej, men i dag er de glade for
springet.
De har en lidt ”gammeldags” og
god indstilling til økonomi, der går
ud på, at der kun bruges 80 kroner, hver gang der tjenes 100 kroner, og de køber ikke en bil eller
andet, før de har pengene. De
låner ikke penge til biler eller leaser
biler, og de har nu 10 montørbiler
til de 12 medarbejdere, som er
dygtige og altid parate til at rykke
ud uanset tidspunktet, da de servicerer deres kunder 24 timer i døgnet. Efterspørgslen efter Anders
Chr. Larsens kunnen inden for
indendørsmekanisering til landbruget bliver større og større, og til
trods for finanskrisen går det stadigt fremad for det flittige og
stræbsomme par.
Deres firma spænder vidt fra kunder i Skagen i nord til Randers –
Viborg i syd, og de får hele tiden
nye kunder. Hallund Staldservice er
en sund og omstillingsparat virksomhed med medarbejdere, der er
dygtige, villige, alle hjælper alle, og
ingen ser begrænsninger, men
muligheder.
Initiativ- og iværksætterprisen fik
de af Dronninglund Sparekasse, og
udvælgelsen sker i en priskomite
for Dronninglund Sparekasses initiativ- og iværksætterpris.
Prisen er på 10.000 kroner, blomster, diplom og en erindringsgave
– et stort tillykke – godt gået!
Lis Marrup
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KJ Service
Klaus Dam Jensen har startet nyt
firma med adresse på Højgaard,
Sankelmarksvej 98.
.
Han tilbyder alle former for entreprenørarbejder, så som belægning,
beton-/støbearbejde, nedbrydning
og smede-/værkstedsarbejde.
I samarbejde med tømrermester
Mads Kamp Marcussen fra
Brønderslev udføres al jord- og
betonarbejde til nybyggerier.
Kloakarbejde udføres i samarbejde
med autoriseret kloakmester Jacob
Bæk fra Klokkerholm.
Familien Dam Jensen, som består
af Stine og Klaus og de to drenge
Frederik og Nikolaj på henholdsvis
5 og 3 år, er for nylig flyttet til
Højgaard, som tidligere var ejet af
Klaus’ forældre Lene og Ole Jensen.
Ud over egne børn er der til daglig
yderligere 4 børn i huset, idet Stine
er kommunal dagplejer.

På Højgaard har Klaus indrettet et
stort og veludstyret værksted, desuden er der for nyligt lavet plads i
en af hallerne på gården til et større lager af byggematerialer mm.
For tiden er firmaet i gang med
kloak- og belægningsarbejde på
Tolstrupvej i Brønderslev og skal
snart i gang med et nyt hus i
Sulsted, hvor der skal graves ud til
sokler og støbes fundament. Der er
for øjeblikket ansat en medarbejder
i firmaet ud over Klaus.
Firmaet kan kontaktes via hjemmesiden www.kj-service.nu
Telefonnr.: 2440 8351
eller 9882 1548.
Ove Dam

B70 Hallund
Nyt fra B70
Hallund
Nu sker det, vi skal lave en tilbygning til vores klubhus. Vi er så heldige at få del i Ø. Brønderslev
Sparekassefondens uddeling, og vi
er jo i forvejen blevet tildelt midler
fra LAG-Brønderslev, så nu er vores
budget klar til, at vi kan begynde
udgravning og komme i gang med
byggeriet, og ansøgning er sendt
til kommunen. Er det ikke herligt,
at vi her i Hallund også kan få
gang i byggeri, der vil blive til
gavn og glæde for hele byen og
omegnen, og at vi kan stå sammen
om at få noget op at stå, for her
bliver virkelig brug for flittige, frivillige hænder i den nærmeste fremtid. Så meld jer bare til de opgaver,
der lige passer til Jer, store som
små.
Sammenlægningen af B70 og
Borgerforening, hvor borgerforeningen vil blive et udvalg under
B70, blev besluttet med klart stemmeflertal for på Borgerforeningens
ekstra ordinære generalforsamling
20. april. Det indebærer, at der skal
være en ekstraordinær generalforsamling igen, men vi afventer lige
nu en dato for den.
Ligeledes er der ved at blive oparbejdet et rigtig godt og tæt samarbejde med Jagtforeningen, så vi
skulle gerne kunne blive fælles om
at bruge de faciliteter, der forefindes her i byen til alles gavn.
John Sørensen

Sommerfest i
Hallund
Sommerfesten i Hallund holdes 16.
til 18. august 2012.
B70 Hallund - Hollensted arrangerer sommerfest, som egentlig starter med opsætning af festteltet,
lørdag, den 11. august, så hvis du
er stærk og frisk, så kom endelig.
Søndag 12. august er der gudstjeneste i teltet og det er også værd
at gå efter – det er en meget speciel oplevelse.

Sommerfesten varer 4 dage og har
efterhånden bestået i nogle år, så
efterhånden er der blevet traditioner i det.
Torsdag 16. august indledes der
med fællesspisning og underholdning. Alle er velkomne og det plejer børnefamilier og seniorer at
møde op til i stor stil, hvor de hygger sig med frikadeller og jordbærgrød.
Der er hver aften lotteri, og Trine
har i år overtruffet sig selv og kan
love, at der er mange fine præmier, ligesom der aldrig tidligere har
været så mange hovedgevinster,
som er et lotteri for sig selv.
Sponsorerne har været meget villige til at bidrage, og mange firmaer
er repræsenteret med deres annonce i festskriftet eller en gave.
Festudvalget har også været vidt
omkring, f.eks. kan nævnes
Dronninglund, Hjallerup, Tolstrup Stenum, Tylstrup, Brønderslev, Ø.
Brønderslev, Jerslev, Kraghede og
Hallund – Hollensted.
Fredag 17. august er der Krolf - og
Petanqueturnering med præmier.
Hvis du ikke har prøvet at spille
krolf før, er det nu muligt at prøve,
da der er folk til at hjælpe. Det er
blevet et meget populært spil i
Hallund og spilles hver tirsdag formiddag af 30 ivrige seniorer. Når
spillene er færdige, plejer de unge
at hygge sig med deres musik.
I teltet sælges der hver dag øl,
kaffe med kage, sodavand, slik, is
og hot dog. Her kan du også købe
lodder til hovedgevinster.
Lørdag 18. august vil jægerne i lighed med sidste år lave et arrangement for hele familien. Der bliver
lejlighed til at prøve at skyde under
kyndigt opsyn og vejledning, og
mon ikke jagtforeningen i lighed
med sidste år vil grille noget hjorte- og fuglekød. Hele eftermiddagen er der gratis kaffe og hjemmebagt kage.
Dagen sluttes af med fællesspisning og revy, og derefter er det
danseskoene, der står for tur. Der
vil være salg af lotteri alle dagene
for både børn og voksne, og for
børnene er der 2 nye hoppepuder
og en rutsjebane.

Søndag 19. august kommer det
sure slid, hvor teltet skal tages ned
efter nogle forhåbentlig gode og
sjove dage.

Ekstraordinær
generalforsamling i Hallund
B70 Hallund har afholdt ekstraordinær generalforsamling, da det til
den ordinære generalforsamling
ikke var muligt at finde en formand.
Der var et fremmøde på 31medlemmer inkl. bestyrelsen.
Dagsordenen blev på mødet fastsat
til: Godkendelse af vedtægter,
diverse valg og eventuelt.
Formand blev John Sørensen, nye
medlemmer til bestyrelsen blev
Helle Sørensen, Kim Toft og Carl
Christian Christensen, suppleanter
Johnny Nielsen og Carl Peter
Andersen, revisorer og suppleant
Brian Christensen, Knud Per
Andersen og Gunnar Grønning.
Ved eventuelt gik snakken meget
om den kommende sammenlægning af foreningerne i Hallund,
som der skal arbejdes på.
Der bliver brug for medlemmer til
de forskellige udvalg, så alle, der
har lyst til at yde lidt hjælp til
arrangementerne, kan henvende
sig til formanden.

Påskekursus i
Hallund
Onsdagsgymnasterne i B70 har
afholdt påskekursus med fremstilling af påsketing, blomster og
dekorationer torsdag, den 22.
marts og onsdag, den 28. marts i
Klubhuset på Søndersig, hvor Britta
Kornum i lighed med juletingene
underviste i påsketing.
Det var 2 gode aftener, som alle fik
meget ud af, og de hyggede sig i
samværet. Der var kvinder med fra
forskellige byer, fordi der ikke mere
bliver afholdt sådanne arrangementer, men alle var begejstrede
for initiativet og opfordrede Kirsten
Madsen og Lis Jørgensen til at gentage succesen til næste år.
Lokalbladet
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Samlingshuset
Når I lægger vejen forbi Samlingshusbyggeriet, så glæd jer over, at
vi i den her lille by er i stand til i
enighed at få sådan et stort projekt
op at stå. Det er ganske enestående, og vi ved, at det giver genlyd
langt omkring.
Der er og bliver brugt rigtig, rigtig
mange frivillige timer fra mange
gode folk. Uden det vedholdende
engagement og en masse faglig
viden og planlægning var det ikke
lykkedes.
Selve nybygningen bliver færdig
omkring 1. juni, og arbejdet i klubhusdelen, der er den frivillige del,
skrider også godt frem. Det har
været og er en meget stor frivillig
opgave – og nu lysner det.
Billederne herunder viser nogle få af de
mange aktive frivillige er har deltaget i
ombygningen - men tak til ALLE!

– nu kan vi øjne målet

Vi ved ikke helt, hvornår køkkenet
er klar, og derfor kan vi ikke sige
endnu, hvornår vi kan begynde at
leje ud, men det ved vi forhåbentlig snart.

Der er også lagt mange timer i arbejdet med fundraising, og her er
en oversigt over det, vi har fået i
støtte indtil nu til forskellige dele af
projektet:

Miljø- og Teknikudvalget har været
forbi og har set byggeriet og adgangsforholdene. Vi har søgt om
hjælp fra kommunens side til udbedring af vejen langs skolen og til
belysning. Det, håber vi, går igennem, også fordi vi har klaret alt
andet selv.

Lag-Brønderslev (hus) 985.000 kr.

Økonomien ser fornuftig ud. Vi har
været heldige at få en del fondsmidler og har en del ansøgninger
ude, som vi ikke har hørt fra
endnu. Der er også kommet nogle
afslag, men sådan er det. Senest fik
vi 100.000 mere fra Sparekassefonden. Mange tak for det! De skal
blive brugt fornuftigt.

Lag-Brønderslev (køkken og café)
312.475 kr.
Sparekassefonden
(i alt over 3 gange) 700.000 kr.
Nordjyske Bank 50.000 kr.
Krista og Hans Risagers Fond
20.000 kr.
Oticonfonden 10.000 kr.
Brønderslev Kommune
(betinget) 312.475 kr.
Ud over disse støttebidrag er der
kommet afslag fra 8 steder, men
der er fortsat ansøgninger ude til
de sidste dele af projektet.
Vi er også i gang med at planlægge det udendørs areal, så der bliver
arbejdet på flere fronter.
Bestyrelsen for Østsidefonden
holder lige nu møde hver uge, så
alle bolde holdes i luften.
Det er spændende og udfordrende
at få alt til at gå op i en højere
enhed på bedst mulige måde.

Samlingshuset
som arbejdsplads
Samlingshuset er også arbejdsplads
for 2 medarbejdere.
Lederen af Samlingshuset hedder
Henrik Hald, og han startede 1.
maj på fuld tid.
Vi er glade for, at Henrik tog imod
denne udfordring og er sikre på, at
der vil komme en masse godt ud
af samarbejdet hen ad vejen.
Henrik er nu ved at lære huset og
brugerne at kende, og vi ved også,
at han allerede har ideer til nye tiltag, når huset kommer rigtigt i
drift. Læs portrættet af ham på
næste side.
Birgit Søndergaard
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Henrik Hald
den nye leder af
Samlingshuset
Efter 26 års arbejde på Pedershaab
Maskinfabrik – og hvad den har
heddet siden – skal Henrik Hald
have sit hovedarbejdsområde
inden for et felt, hvor han hidtil har
slået sine folder i fritiden, nemlig
som aktiv i kultur- og foreningslivet. Han er blevet ansat som leder
af Samlings-huset i Øster
Brønderslev fra den 1. maj.
Bestyrelsen for Østsidefonden
havde 10 ansøgere at vælge mellem, og man valgte efter samtaler
med 4 af dem at ansætte den 45årige Henrik Hald, fordi han passede til den profil, man ønskede at
have til posten med de mange
samarbejdspunkter og funktioner.
Henriks opgaver bliver udlejning
og booking af Samlingshusets forskellige dele: De nye sale, mødelokaler, Østsidehallen og øvrige faciliteter. Dertil kommer den daglige
vedligeholdelse og rengøring i
samarbejde med Simon, som ØBI
har ansat til andre opgaver.
Desuden er det planen, at Henrik
både skal tage initiativ til nye aktiviteter og understøtte de ideer, der
helt sikkert kommer, når de nye og
gode rammer er klar til brug.
Henrik har ved siden af sit arbejde
som maskinarbejder senest været
kulturblæksprutte i Brønderslev
Kommune med opgaven at skabe
og understøtte lokale kulturaktiviteter, men er også kendt fra arbejdet
med Den runde Pavillon og fra
adskillige sider af musiklivet i
Brønderslev og andre steder.
Fra at møde og gå hjem på faste
tidspunkter og undervejs udføre de
produktionsopgaver, han fik overdraget på fabrikken, skal han nu til
selv at tilrettelægge sin arbejdstid,
og her kun 14 dage efter ansættelsen, hvor Lokalbladets udsendte
snakker med Henrik, fortæller han,
at det har været det sværeste at

Henrik Hald fotograferet sammen med bestyrelsen for Østsidefonden.
Fra venstre: Anders Bentsen, Pia Christensen, Bente Børjesson, Birgit Søndergaard,
Henrik Hald og Gitte Christiansen. Desuden er Kurt Thomsen også med i bestyrelsen.

indstille sig på, men det skal nok
komme, for “jeg er blevet taget rigtigt godt imod, og jeg glæder mig til,
at de nye, flotte rammer bliver helt
færdige.”

Det gode, lokale samarbejde har
han allerede oplevet mange små
og store beviser på, og det glæder
han sig til at kunne være en del af
og til at bidrage til.

Henrik fortæller, at han søgte stillingen, fordi han dels syntes, der lå
mange spændende muligheder i
den, men også fordi han fra venner
og bekendte samt fra sine aktiviteter som bl.a. kulturblæksprutte
kendte Øster Brønderslev som en
driftig by med mange initiativer –
et sted, han gerne ville være en del
af. Han var derfor glad, da han
blev indkaldt til samtale, og endnu
mere glad, da han fik stillingen.

Henrik er utroligt glad for den
positive måde, han er blevet taget
imod. Han har deltaget i flere
møder og har snakket med rigtigt
mange folk i de første uger, han
har været ansat. Henrik siger, at
han selvfølgelig selv har ideer til
nye aktiviteter og udfoldelsesmuligheder i Samlingshuset, og det har
bestyrelsen for Østsidefonden
også, men han understreger, at
han er helt afhængig af respons fra
så mange som muligt.

Gennem sine mange foreningsaktiviteter har han mødt rigtigt mange
aktive folk inden for mange områder, men han er blevet meget
imponeret over den store energi,
der på mange forskellige måder
bliver lagt lokalt i arbejdet med
Samlingshuset. Han siger, at han
ud fra sit kendskab til mange steder ikke kender andre byer og
områder, hvor et så stort projekt
med ambitioner og perspektiver
kunne gennemføres på samme
måde med et så tæt og energifyldt
lokalt samarbejde.

Alle ideer samt alle tilbagemeldinger om, hvad der har været godt
eller mindre godt, er nødvendige
for at komme videre, siger Henrik
Hald.
“Jeg har været vant til en kontant og
konstruktiv tone på min tidligere
arbejdsplads, og det vil jeg fortsat
gerne opleve – så kom frit frem med
alle synspunkter direkte til mig, så
jeg ikke får dem at høre ad omveje,
eller slet ikke får dem at høre!”
Per Drustrup Larsen
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Nyt fra Myretuen og Grøftekanten
Siden sidste lokalblad er der blevet
arbejdet på fuldt tryk i begge børnehaver.
Der er rigtig mange børn i begge
børnehaver, Grøftekanten har 54
og Myretuen 72 børn, og det betyder, at vi pladsmæssigt er lidt overfyldte i begge huse.
I Myretuen har vi derfor lavet forårsgrupper, som vi plejer, hvilket
betyder, at børnene fra det store
hus på skift er på ture rundt
omkring. Det giver mere plads til
resten af børnene, men samtidig er
det jo ganske fantastisk at være af
sted til mange sjove og spændende oplevelser.
De ældste børn i børnehaverne er i
fuld gang med et stort fællesprojekt, hvor formålet er at lære hinanden at kende og få en masse
oplevelser, som vi normalt ikke tilbyder i det daglige. I år er der lidt
over 30 børn i den ældste gruppe,
hvoraf de fleste skal i skole til sommer. Se beskrivelse nedenfor.
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I Grøftekanten har der været et par
projektuger i løbet af foråret, hvoraf den seneste, Søugen, beskrives
andetsteds i Lokalbladet.
Der er også blevet bygget en ny
løbegård til vores kaniner. Børn og
voksne (og en gravemaskine) har
gravet den gamle løbegård op og
har anlagt en ny, hvor kaninerne
kan gå opdelt og have god mulighed for at boltre sig i tunneller, på
træstubbe og i sandet. Det er dejligt at se dem ude igen, hele vinteren har de jo det meste af tiden
været i de små bure i vores stald.
Personalet har været samlet til flere
møder igennem foråret, hvor der
har været arbejdet med planlægning og organisering. Der er en
positiv stemning blandt de ansatte,
og der er allerede nye projekter på
bedding på tværs af børnehaverne.
Alle i børnehaverne ser frem til en
forhåbentlig god sommer og glæder sig til den videre proces.
Mvh.
Henrik Smith

Hilsen fra Myretuen!
“Forår, forår, kom nu snart
vi har ventet længe,
vi vil ud og tumle os
i de grønne enge.”
Som vejret har opført sig i den sidste tid, skal det ikke være nogen
hemmelighed, at vi – børn og
voksne - savner varmen og solen
her i børnehaven. Men på trods af
det er der hver dag hektisk aktivitet
i Myretuen.
I øjeblikket er vi i gang med et førskoleprojekt, der løber over 6 uger
– med start d. 10. april og til og
med uge 20.
Hver dag har førskolegruppen –
enten hele gruppen sammen eller
opdelt i en pige- og en drengegruppe – en uge ad gangen været
ude af huset fra kl. 9 – 14. I den
forbindelse har vi de 3 af ugens
dage samkørt med førskolegruppen fra Grøftekanten, så børnene
kommer til at kende hinanden,
inden de skal starte i skole.

Om mandagen har grupperne
været på skolen i SFO’en – dette
har efterhånden givet dem et lille
kendskab til rutinen dér, til de fysiske rammer, samt til de voksne i
afdelingen. Samtidig møder børnene de ældre børn, der går på skolen, samt ikke mindst eventuelle
søskende.

aldrende og med voksne, der har
fuld fokus på dem. Og de får nogle
anderledes oplevelser end dem, de
plejer at få hjemme i børnehaven,
hvor tiden jo skal deles med de
yngre børn. Samtidig får de et
intenst fællesskab med de kammerater, som de til august skal gå i
klasse med.

Om tirsdagen har grupperne været
i hallen, hvor de har lavet forskellige samarbejdslege kombineret
med motoriske aktiviteter.

Førskoleprojektet er en del af det,
vi kalder for vores forårsgrupper i
Myretuen. Vi har været nødt til at
gøre det sådan, at en gruppe børn
er ude af huset hver dag, for at der
kan være plads. Vi er i øjeblikket
rigtigt mange børn i Myretuen, og
det, at en gruppe tager af sted,
giver luft og plads til os alle – ikke
mindst til dem, der er ude af
huset.

Om onsdagen har de været ude i
naturen – bl.a. på Bålhøj og ved
”Verdens Ende” ( inde i
Brønderslev).
Torsdage og fredage er de to børnehaver af sted hver for sig. Vi i
Myretuen har på de dage meget
brugt naturen omkring os – Daalen
og Bålhøj – men vi har også brugt
Georginegården i Brønderslev som
en god og hyggelig base.
Vi oplever, at børnene nyder godt
af disse koncentrerede projektuger
– de er sammen med andre jævn-

Fra uge 21 er det mellemgruppebørnene, der skal være i udegrupperne.
Med håb om, at sommeren snart
er på vej, vil vi herfra ønske alle en
god ferie.
Hilsen
Børn og voksne i Myretuen
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Elmehøj
Sikken en fest
vi har haft....
Forårsfesten er vel overstået. Festen
var for beboere, pårørende og personalet. 52 var vi i salen og så lige
de 5 musikere fra Vindstyrke 15, så
kan der næsten ikke stoppes flere
ind, for vi skulle jo også have plads
til at danse.
Vi startede med en god middag,
inden der blev spillet op til dans.
Godt nok var dansegulvet lille,
men skidt med det, for der blev
rigtig danset og sunget til alle de
gode numre, som Vindstyrke 15
spillede. Kørestole er ingen hindring. Rytmer er der stadig.
Centerrådets medlemmer var som
vanlig dem, der sørgede for, at
aftenen gik fantastisk godt. De
anrettede, de serverede, de ryddede af og vaskede op - ja de sørgede for, at alle fik en god og hyggelig aften med deres store hjælp.
Det kan nok være, at beboerne sov
længe næste dag og var noget
trætte i benene.
Det var en sjov og hyggelig aften
på Elmehøj, som vi gentager næste
år igen.
Elmehøj har haft besøg af foreningen ”Ældre hjælper Ældre”. De
ville gerne se Elmehøj og høre om
" det gode plejehjem". Der var en
god spørgelyst fra den frivillige
organisation, som primært bruger
deres ressourcer på ældre i eget
hjem.
Vi har haft besøg af LO-bossen
Harald Børsting. Han var rundt for
at se på forskellige virksomheder
og ville også gerne se Elmehøj.
Efter en rundvisning på vores dejlige plejehjem fik Harald Børsting
mulighed for at snakke med tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten og mig som leder.
Der blev snakket arbejdsmiljø og
om, hvordan Elmehøj drives.
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Elmehøj holder fødselsdag den 1.
juli. 75 år bliver Elmehøj som alderdomshjem og nu plejehjem. På
dagen holdes der åbent hus, hvor
også Lokalhistorisk Arkiv og
Lokalbladet

Lokalbladets redaktion er åbent. Vi
håber at se rigtig mange af byens
borgere til en reception. Vi giver
lidt godt til ganen.

Vi vil opfordre til, at hvis nogen har
billeder, artikler, historier og andet
godt om Elmehøj, så vil vi meget
gerne låne dette.
Jette Ramskov

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Konfirmander 2012

Øster Brønderslev Kirke 29/4 kl. 9.30:
Bagerst: Rasmus Brøndbjerg Jensen, Tim Kim
Jespersgaard og Jonas Kronborg Busk.
I midten: Kathrine Demuth Jensen, Birgitte
Kjeldsen, Emil Lindgaard Sloth, Simon Bang Ravn
og Martin Haugaard Christiansen.
Forrest: Pernille Bro Nielsen, Emma Ringberg
Pedersen, Signe Bomholt Madsen, Julie Sølvkær
Andersen og Camilla Daarbak.

Øster Brønderslev Kirke 29/4 kl. 11.00:
Bagerst: Jesper Voigt Kristensen, Kennett Bastian
Fribo Vanggård, Mikkel Guldmann Møller,
Alexander Bastian Blicher, Kristoffer Skjødt
Knudsen, Mads Guldmann Møller og
Niels-Jacob Thing.
Forrest: Emilie Hjulskov, Anna Kirstine Ladegaard,
Pernille Skjødt Knudsen, Simone Jakobsen og
Nicolaj Lykkegaard Jørgensen.

Hallund Kirke 6/5 kl. 10.00:
Bagerst: Daniel Elias Hougaard Krogh Mogensen
og David Martinussen.
Forrest: Jonathan Vejrgang Christensen, Thomas
Sudergaard og Michael Hansen Pinstrup.
Kirkenyt
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Ikoner
Årets konfirmander
udfoldede sig her i
foråret kunstnerisk
under organist
Inger Malgaards
ledelse.
Det resulterede i
nogle rigtig flotte
ikoner med påskemotiver. I april
måned har ikonerne været udstillet i
Øster Brønderslev
kirkes våbenhus,
og billederne her
viser nogle eksempler på
værkerne.

Gudstjenester
20
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Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

Ingen

27/5: Pinsedag
28/5: Anden pinsedag

11.00 Gudstjeneste
på festpladsen
11.00
11.00

Juni
3/6: Trinitatis søndag
10/6: 1.søn.e.trin
17/6: 2.søn.e.trin
24/6: 3.søn.e.trin

11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
11.00

Ingen
9.30
Ingen
Ingen

Juli
1/7: 4. søn.e.trin
8/7: 5. søn.e.trin
15/7: 6. søn.e.trin
22/7: 7. søn.e.trin
29/7. 8. søn.e.trin

Ingen
11.00
9.30
Ingen
11.00 Ole Skov Thomsen

11.00
9.30
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

August
5/8: 9. søn.e.trin
12/8: 10. søn.e.trin

9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

19/8: 11. søn.e.trin
26/7: 12. søn.e.trin

9.30
11.00

Ingen
11.00 Gudstjeneste i festteltet
(se omtale)
Ingen
9.30

September
2/9: 13. søn.e.trin

9.30 Ole Skov Thomsen

Ingen

Maj
20/5: 6.søn.e.påske

9.30
Ingen

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

Kor-nyt
Koret starter på den ny sæson 4.
september. Alle er velkomne. Vi
synger et bredt repertoire med
mange stilarter. Vi øver en gang
om ugen, nemlig tirsdage fra
19-21 i det nye fælleshus.
Kom og vær med, det er sjovt
og hyggeligt, og vi får vores
sangmuskler i god form! Har du
spørgsmål, så ring til mig.
Med venlig hilsen
Inger Malgaard

Næste års
konfirmander

Menighedsrådsvalg 2012
Folkekirkens medlemmer skal til stemmeurnerne den 11. november, hvis
der vel at mærke er indleveret mere end 1 kandidatliste i sognet. I langt
de fleste af landets cirka 2000 sogne opstilles der erfaringsmæssigt kun 1
liste, hvorfor afstemningen naturligvis bortfalder. Forud for hvert eneste
valg tales der om, at det er katastrofalt for demokratiet med de få kampvalg, men man kunne jo også kalde det nærdemokrati, der virker. For realiteten er, at man mange steder i forlængelse af de offentlige orienteringsmøder forud for valget sammensætter en kandidatliste ved afstemning
blandt de fremmødte. Sådan er det foregået her i sognene ved de sidste
mange valg.
Men det kræver jo altså, at du møder op ved orienteringsmøderne og
gør din indflydelse gældende ved opstillingen af kandidater til valget.
I næste nummer af Lokalbladet vil man her på kirkesiderne kunne finde
flere informationer samt datoer for orienteringsmøderne.
På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen

Gudstjeneste i festteltet søndag
12. 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

Selvom 7. klasserne er flyttet ind
til Brønderslev, finder konfirmationsforberedelsen fortsat sted
her i Øster Brønderslev. De børn,
der nu går i 6. klasse på Øster
Brønderslev Centralskole, vil i
løbet af sommeren modtage et
brev med information og invitation til konfirmandindskrivning.
Hvis man bor her i sognene, men
ikke går på Øster Brønderslev
skole, vil man ikke automatisk
modtage en invitation, og jeg vil
derfor bede om, at I kontakter
mig, hvis I ønsker at følge forberedelsen her i Øster Brønderslev.
Rune Nørager Christensen

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

d.
d.
d.
d.

24/5
21/6
12/7
16/8

Alle gudstjenester begynder
10.15
Kirkenyt
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Menigheds- Vigtig dato:
rådsmøder Søndag d. 12. august: Gudstjeneste i festteltet i Hallund kl. 11.00 (se omtale).
Øster Brønderslev
Menighedsråd
Torsdag d. 24/5 kl.
19.00
Hallund Menighedsråd
Onsdag d. 30/5 kl.
19.00
Tirsdag d. 28/8 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
herunder).

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

Her i skoven er der dejligt
Det er titlen på den nyeste sang af makkerparret Poulsen/Jensen – alias Ingelise Poulsen, der arbejder i Nordjyske
Banks afdeling i Øster Brønderslev, og den lokale musiker og korleder Poul Erik Jensen.
Sangen blev indsendt i til en sangkonkurrence, som Danske Skov- og Landskabsingeniørforening afholder i anledning af deres 100-års jubilæum her til sommer.
Der kom ca. 40 sange ind, og de var af meget høj kvalitet - så derfor tog det en uge mere for dommerne at finde
vinderen - som blev Henning Wibrandts "Hvor jeg elsker de danske skove". Den kan findes på foreningens hjemmeside - www.skovogland.dk - men her er det lokale bidrag.
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Øster Brønderslev Skole
Trivselsdag
Vores årlige trivselsdag havde i år
overskriften ”Uglens dag”.
Alle elever blev delt ind i hold på
tværs af årgangene, hvor samarbejdet mellem store og små var det
vigtigste.
Planlagt og styret af pædagoger fra
SFO og lærerne blev der lagt forskelligt indhold i ”værkstederne”.
Der var madlavning ude og inde,
fremstilling af ugler på forskellige
kreative værksteder. Der var også
et værksted med tal og bogstaver,
hvor uglen var emnet.
Ove Dam
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Hjertestarter

Ebbe Dissing går på pension

Trygfonden har bevilget en hjertestarter til
opsætning på skolen. Denne placeres i skolegården ved siden af hovedindgangen således,
at den også kan benyttes af byens borgere.
Opsætningen finder sted den 19. juni og
samme dag afholdes der kursus i betjening af
hjertestarteren for skolens personale.

Skoleinspektør Ebbe Dissing, der har været inspektør på skolen i
18 år, har med udgangen af august måned opsagt sin stilling for
at gå på pension.

Lokalbladet

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der skal sørge for, at en ny
inspektør kan ansættes til tiltrædelse pr. 1. august.

Klassefest 50 år efter
For 50 år siden blev disse 49 unge
mennesker konfirmeret i Hallund
og Ø. Brønderslev kirker.
Lørdag den 28. april havde Birgit
Nielsen og Alfred Møller, begge
konfirmeret i Hallund og i dag
bosat i Ø. Brønderslev, kaldt sammen til klassefest med start på
Skolen, hvor der var rundvisning
og kaffedrikning.
Birgit fortæller, at ideen opstod sidste år, hvor hun så et billede i avisen af årgangen før deres. På billedet var en pige, som Birgit bestemt
vidste, var blevet konfirmeret sammen med dem i 1962. Hun fandt
det gamle billede frem, og senere
mødte hun Alfred. De blev enige
om at forsøge at samle deres egen
årgang. Efter et omfattende detektivarbejde blev der afsendt ca. 30
breve. Dette resulterede i, at 15
personer mødte op på skolen den
28. april kl. 14.30.
Fra første minut gik snakken i
gang. Efter at have hilst på alle,
nogle havde svært ved at huske, at
der var en Ove Dam i den gamle
klasse, begav vi os på en omfattende rundvisning på den skole, der
trods alt havde taget stor forandring i den mellemliggende tid.
En del af deltagerne var startet på
den nye centralskole i 4. klasse og
andre først i 6. klasse alt afhængigt
af, hvilken af omegnsskolerne man
kom fra, idet disse ikke blev nedlagt samtidigt.
Også under rundvisningen blev der
snakket mange minder og fortalt
anekdoter om lærerne og klassekammeraterne. En ting var alle fælles om: ”Kan det virkelig passe, at
klasseværelserne var så små?”
Efter en god time var man klar til
at gå i gang med kaffen.
På billedet nederst ses de 15 fremmødte på trappen op til personalerummet på skolen.
Kl. 17.30 gik turen videre til
Restaurant Hedelund i Brønderslev,
hvor der var bestilt aftensmad.
Ove Dam
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Århundredskifter i Øster Brønderslev
Dette tilbageblik er lavet som et kort lokalhistorisk foredrag til de gående kvinder, der deltog i forårets Ladywalkture i omegnen af Øster Brønderslev. Men jeg vil gerne udbrede historien videre, for jeg kan se klare og interessante paralleller mellem tiderne omkring de to århundredskifter: Tiden omkring 1900 og 2000. Derfor er mine undersøgelser som grundlag for foredraget blevet til denne korte artikel om situationen i Øster Brønderslev By med cirka
100 års mellemrum.
Lignende historier kan fortælles mange steder fra, men her fokuserer jeg helt lokalt på Øster Brønderslev by og
nærmeste omegn. Beskrivelserne er helt sikkert ikke dækkende, men til gengæld skulle det, der står, gerne være
rigtigt. Ellers må I sige til.
Der er flere faktorer, som har indflydelse på udviklingen i et område eller en by. Foruden de overordnede historiske
og samfundsmæssige betingelser og påvirkninger i form af udefra kommende initiativer m.v., har de lokale beboere stor indflydelse på, hvordan tingene udvikler sig lokalt. Det er der mange eksempler på, og det er her, de for
mig centrale paralleller viser sig, og det er her, man kan lære af fortiden, så fremtiden bliver endnu bedre.
Per Drustrup Larsen

Befolkningsudviklingen
generelt

Situationen for Øster Brønderslev
Sogn viser således samme tendens
som for hele Danmark med en flytning fra land til by.

I hele Øster Brønderslev Sogn har
tallet svinget en del med stilstand i
årene omkring 1900 bl.a. pga.
udvandring til især USA. I årene
derefter var der fremgang for igen
at falde lidt efterfølgende.

Specifikt for selve Øster Brønderslev by er der sket en stigning i
antallet af beboere især i kraft af
udstykning af byggegrunde. På to
tidspunkter i den tidsmæssige
ramme for denne artikel ser antallet af beboere sådan ud:

Øster Brønderslev by - 1888
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I 1870 var der 511 indbyggere, i
1993 var der 883 indbyggere, og
siden er der kommet flere til.
Oprindeligt var langt størstedelen
af lokalbefolkningen beskæftiget
med landbrug og tilknyttede
erhverv. Gennem de senest godt
hundrede år er erhvervsstrukturen
med stigende hast skiftet bl.a. pga.
udviklingen i landbruget fra få
store gårde med mange ansatte til
udstykning i flere mindre gårde –

hvilket bl.a. skyldtes et øget antal
husmandsbrug som følge af lovgivningen ca. 1900 - og tilbage igen
til store gårde med færre ansatte.
Ellers er erhvervslivet ikke emnet
for denne artikel.
Med færre lokale arbejdspladser
har befolkningssammensætningen
ændret sig, så byen især er blevet
til et sted, hvor folk ikke er arbejdsaktive, men aktive i det sociale
familie- og fritidsliv. Det gør det
endnu vigtigere med gode rammer
for fællesskabet og for lejligheder
til at mødes og steder at gøre det.

1900 – cirka
UDEFRA og fra offentlig side er der
op til århundredskiftet taget initiativer, der fik stor betydning for
Øster Brønderslev.
Til erstatning for den gamle hovedfærdselsåre – Kongevejen, der gik
lige forbi byen - blev der lavet en
ny hovedvej i 1832, som først blev
chausseret (fik en rimeligt fast
belægning) i 1850’erne, men især
placeringen af jernbanen i

1870’erne gennem Vester
Brønderslev fik betydning. Øster
Brønderslev, som indtil da havde
været den største af de 2 landsbyer, blev hurtigt den mindste, og
udviklingen tog fart i Vester
Brønderslev – som senere tog navnet Brønderslev.
Den teknologiske udvikling medførte også, at Øster Brønderslev fik
egen telefoncentral i 1908, og det
varede indtil 1965, hvor udviklingen havde overflødiggjort den.
(Sted: På sydøstlige hjørne af
Sundeved og Elmevej)
LOKALT skete der rigtig meget i
årene efter århundredskiftet, hvor
lokale kræfter tog en række initiativer. De skete til dels som en følge
af den nationale udvikling med
bl.a. andelsbevægelsen, men var
også baseret på den nye situation
for byen, hvor den var sat bagud af
Vester Brønderslev. Det vil sige, at
det også skete ud fra lokale ønsker
og ideer, men uden lokale, stærke
initiativer var det ikke gået, som
det gjorde.

Danmark
omkring 1900
I store linjer og enkelte eksempler ser situationen sådan ud:
Internationalt var der efter 1900
en højkonjunktur, og i Danmark
var der optimisme på vej efter
det traumatiske nederlag efter
1864. I tiden op til 1900 opstod
andelsbevægelsen, og en samarbejdsånd bredte sig på flere
niveauer i det danske samfund.
På det politiske område sluttede
provisorietidens regime, der
bl.a. havde Gendarmslaget ved
Brønderslev Marked som resultat
med et politisk systemskifte i
1901.
Kulturelt var der grøde på
mange felter bl.a. film, revy,
malerkunst og litteratur.
Teknologisk og udviklingen tog
fart med Ellehammers første
flyvning i Europa og en stigende
udbredelse af biler. Samtidig
udbredtes telefonen, og fotografiet blev gjort tilgængeligt for
mange med bokskamera og rullefilm.
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Landbruget tog i perioden og før
det store skridt fremad. Hedeopdyrkning begyndte ca. midt i
1800-tallet og fortsatte med moseopdyrkning via mergling f.eks. af
Gl. Buurholt, men også de mindre
landbrug og husmandsbrug fik
nytte af de nye teknikker.
Landmanden og ejeren af et privatmejeri, Fr. Krogh, tog i 1901 initiativ til en lokal mergelbane, som
Hedeselskabet satte i drift i 1904.
Der var flere aktive folk i projektet,
bl.a. Isak Svendsen, der var en
foregangsmand på flere områder.
Udviklingen medførte omfattende
opdyrkning af de vidtstrakte heder
omkring Øster Brønderslev, og den
gav alle landbrug øgede indtægter
og muligheder.

Sognerådet tog initiativer på skoleområdet i årene efter århundredskiftet, og man byggede en række
nye skoler. I Øster Brønderslev
skete det i 1902 med en bygning,
som afløste de 2 tidligere skoler for
henholdsvis piger og drenge, for
nu skulle de undervises sammen.
Her lå Øster Brønderslev Skole indtil 1958, da der blev bygget ny
centralskole, hvor skolen ligger i
dag. (Sted: Hvor børnehaven
Myretuen er i dag)
I 1902 byggedes Øster Brønderslev
Brugsforening, der blev en stor forretning med såvel købmandsvarer
som foderstoffer. Butikken udvidedes og moderniseredes i 1956,
men lukkede som Brugsforening
i 1997. (Sted: Hvor SPAR er i dag)
Andelsbageriet
blev etableret
ca. 1903 og var
det ene af
byens 2 bagerier i flere år. I
1928 blev det
nedlagt som
andelsvirksomhed og drevet
som privat
bageri frem til
1970. (Sted: På
det nordøstlige
hjørne af Elmevej og Kastanievej – diagonalt over for
Brugsen/Spar)
Andelsmejeriet
blev etableret i
1904 og var
mejeri for landbrugene i lokalområdet på
samme måde
som de andre
små mejerier på
cirka samme
tid. Det fungerede indtil
1965, hvorefter
bygningerne
blev anvendt til

maskinfabrik for siden at blive fjernet, og Øster Brønderslev byggede
nyt der. (Sted: Hvor Nordjyske
Bank ligger i dag)
Da elektriciteten kom til Øster
Brønderslev i 1908, blev strømmen
lavet på det lokale elværk, der også
fungerede som mølleri. Det blev
bygget i 1908 og fungerede som
elværk frem til 1950, men var mølleri lidt længere. Senere blev det
Grillbar og rummer i dag Livshuset.
(Sted: Lige vest for Nordjyske
Bank)
I 1907 begyndte nogle af byens
driftige mænd at tegne aktier til
endnu et lokalt selskab, der havde
til formål at etablere Bålhøj
Plantage, der kunne fungere som
samlingssted for byens borgere.
Jorden blev købt i 1908, og da
plantningen var færdig, havde hele
projektet kostet 1.000 kr., der blev
finansieret gennem salg af 100
aktier á 10 kr. fordelt på 50 personer. Foruden at være sportsplads i
en årrække har Bålhøj været
anvendt som samlingssted til udendørs møder som grundlovsfest,
politiske møder, gymnastikopvisninger og sankthansbål. I dag ejes
plantagen af Borgerforeningen i
Øster Brønderslev, der overtog
plantagen i 1980’erne, efter den
havde været uden pasning i
mange år.
Forsamlingshuset blev bygget i
1904 og har været i flittig brug
lige siden til adskillige festlige, fornuftige, fornøjelige og fælles formål. Det blev drevet i mange år
med selvstændig bestyrelse for
siden at blive drevet sammen med
Borgerforeningen. Det erstattes nu
af det nye Samlingshus.
7-8 år før Forsamlingshuset blev
bygget, etablerede en gruppe borgere en foredragsforening, der ud
fra et grundtvigsk udgangspunkt
afholdt foredrag et privat sted.
Efter Forsamlingshuset begyndte at
arrangere foredrag, stoppede
Foredragsforeningen i nogle år,
men blev genoptaget i 1914.

Billederne i denne artikel er alle fundet i Lokalhistorisk Arkiv og er
gamle postkort med motiver fra Øster Brønderslev - ca. 1900
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2000 – cirka
Her cirka 100 år efter det, jeg vil
kalde Øster Brønderslevs første markante guldaldertid, er der godt
gang i den næste markante periode
i det fælles grundlag for byen og
hele området.
For hele området - ikke kun for
Øster Brønderslev by - ser jeg disse
centrale, positive punkter:
Det er oplagt, at etableringen af
motorvejen har haft stor betydning
for byens udvikling og bosætningen, og med endnu flere grunde af
forskellige slags, vil betydningen
øges.
Udbredelsen af en anden type
hovedveje - de teknologiske højhastighedsforbindelser - har haft og vil
få endnu mere betydning for
bosætning og erhvervsmuligheder.
Sagt i al beskedenhed mener jeg
også, at Lokalbladet nu i 15-16 år
har bidraget positivt til at opbygge
og styrke det fællesskab, der er i
hele området, ved at informere og
skabe debat om alle lokale forhold –
samtidig med at beboernes tilhørsforhold til området bliver knyttet
tættere.
Især for Øster Brønderslev by vil jeg
pege på disse forhold: Udstykning-

erne på Bålhøj og Danserhøj – og
før det i Daalen-kvarteret – har
givet byen mulighed for at udvide
befolkningstallet. Derved er grundlaget for skole og børnehave samt
for erhvervs- og det lokale erhvervsliv blevet skabt.
Renoveringen af Øster Brønderslev
Skole for et par år siden var tiltrængt, men vil helt sikkert også
vise sig som en styrke i diskussionerne om den fremtidige skolestruktur.
Så længe de har eksisteret, har skolerne, deres vilkår og placering
været genstand for diskussioner og
har til alle tider fået bølgerne til at
gå højt.

Fremtiden
Det er for mig at se utroligt vigtigt
at se tilbage og bygge på tidligere
erfaringer, når fremtiden skal planlægges, hvis det ellers kan lade sig
gøre at planlægge den, men i hvert
fald når der skal tages initiativer, der
forholder sig til virkeligheden, og
når fremtidsmulighederne skal
udforskes og udformes.

Der er et aktivt foreningsliv med
f.eks. en Idrætsforening og en
Borgerforening med vilje og evne til
fornyelse og udvikling – en ånd, der
heldigvis også kan findes i andre
sammenhænge.

Erfaringerne fra de to perioder,
artiklen her omhandler viser, at det
er afgørende med luft til at afprøve
ideer, og at lokalt samarbejde er det
helt centrale element i enhver positiv udvikling. Jeg kan også se
eksempler på det fra andre steder
og til andre tider. Uden samarbejde
- eller især med direkte modarbejdelse af initiativer – sker der ikke
noget fornuftigt i et lokalområde.
Det er der eksempler på, men heldigvis er der flere positive eksempler.

Den har bl.a. vist sig i det langstrakte og omfattende arbejde med
Samlingshuset. Det er et projekt,
der kun har kunnet lykkes i kraft af
en bred opbakning til et samarbejde på alle niveauer. Det har ikke
kun handlet om at skaffe penge nok
til hele projektet, men i lige så høj
grad om at udvikle og fastholde det
fællesskab, der ligger bag resultatet.

Lokalt i Øster Brønderslev har samarbejdet med Samlingshuset vist
vejen, og vejen må gerne gå gennem nye udstykninger af byggegrunde til såvel private boliger som
erhverv. Den må også gerne gå
videre til nye, spændende og udviklende ideer og samarbejdsprojekter,
og den må gerne forgrene sig videre til andre byer og egne.
Per Drustrup Larsen
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ØBI - Gymnastik
Gymnastikopvisningen
- en tradition som er kommet for at blive
Igen i år blev gymnastiksæsonen
afsluttet med en traditionel gymnastikopvisning i Østsidehallen.
”Det er en fornøjelse at se vores
gymnastikafdeling vokse!” – med
disse ord indledte vi dette års gymnastikopvisning i ØBI. Og vokse er
det helt rigtige ord at bruge om
gymnastikafdelingen - i år var der
hele 4 hold på gulvet, hvilket svarer til 120 gymnaster! Holdene, der
indtog gulvet, var vores drenge
hold 5 - 8 år og vores pige hold 5 8 år, familiegymnastik holdet samt
1 samlet hold med gymnaster fra
vores 3 Latin Dance Aerobic hold.
Vi havde et publikum på ca. 140
voksne og hertil en gruppe børn.
Rundt regnet var vi i alt 280 personer i hallen til vores fantastiske
gymnastikopvisning.
Vi vil fra ØBIs Gymnastikafdeling
takke børn og voksne for de
mange gode timer, vi har tilbragt
sammen i den foregående sæson.
Vi glæder os til næste sæson, som
begynder fra uge 38.
Kirstine Rørmose Mortensen
Formand for Gymnastik afdelingen
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Klik ind på hjemmesiden
www.oebi.dk/Gymnastik
og se alle de gode billeder.

ØBI - Generalforsamling
Årets ØBIere
Der blev afholdt generalforsamling
i ØBI den 16. april 2012.

Vi har fået indkørt Conventus, som
er et nyt system til både medlemmer og trænere, hvilket også har
været en stor udfordring for alle.

Vi havde i år to indkomne forslag,
som bragte stor diskussion i
opvarmningssalen. Det ene forslag
gik på, at frivillige ledere/trænere
skulle give afkald på deres ”løn” i
to år, så vi får flere midler i ØBI til
vores renovering. Efter stor debat
blev forslaget trukket tilbage.

Sidst, men ikke mindst, har vi på
grund af strukturændringer måtte
sige farvel til Simon som daglig
leder. Vi takker i ØBI for det gode
samarbejde, der har været og glæder os over, at Simon stadig har
lyst til at være en del af ØBI - nu
med nye arbejdsudfordringer.

Det andet forslag gik på, at man i
ØBI vendte tilbage til den gamle
regnskabsopstilling, hvor man i
hver afdeling opgjorde over/underskud, inden der blev trukket for
rengøring og husleje. Dette gøres
for at skabe overblik for den enkelte afdeling. Dette forslag blev vedtaget.

Hovedbestyrelsen består, næsten
som før, af formand Gitte
Christiansen, næstformand Jan
Rembrandt, kasserer Ingalill
Jørgensen, sekretær Annitta Baun,
medlem og webmaster Kristine
Rørmose Mortensen og suppleant
Bent Jensen.

Hver formand for de enkelte afdelinger berettede om det foregående år, og formanden for hovedbestyrelsen berettede om det sidste
år for ØBI, som har budt på flere
store udfordringer.
Her kan nævnes vores fantastiske
renovering, som har og stadig kræver mange frivillige hænder.

Vi mangler stadig en suppleant, så
har du lyst er du meget velkommen!!
Traditionen tro blev årets ungdoms-ØBI’er og ØBI’er kåret. Dette
års vindere blev for ungdommen
Maria Jæger for sit store arbejde i
flere af vores afdelinger. Annitta
Baun blev kåret som årets ØBi’er.

Vi takker i hovedbestyrelsen for det
fine fremmøde til generalforsamlingen, som vi afsluttede med lækkert
mad fra CL Partyservice.
På hovedbestyrelsens vegne
Annitta Baun
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Øster Brønderslev vandværk
Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen lød sådan:
Der er i 2011 tilsluttet 5 nye forbrugere, så der i alt er tilsluttet 561
forbrugere til vandværket.
Der er udpumpet 97336 m3 fra
værket og solgt 98178 m3 til forbrugerne, et tab på 812 m3 eller
0,83 %. Der tillades et tab på indtil
10 %, inden der skal betales afgift.
El forbrug: 2011 – 47538kw, 2010
– 44411kw, Bållhøj: 2011 –
10540kw 2010 –11447kw.
Økonomien: Der har været nogle
større udgifter til de nye boringer/
pumper samt omforandring på
værket på godt 400.000 kr.
Udgifterne er ca. det, der er regnet
med i budgettet. Vi mener, det er
vigtigt, at vandværket løbende bliver holdt i god stand.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, formanden er med i
bestyrelsen for kommunens vandråd og har deltaget i de møder,
der har været i rådet.
Bestyrelsen har deltaget i FVD
generalforsamling i Rebild samt
Repræsentantskabsmøde i
Vandrådet.
Vandkvaliteten er som sædvanlig
god, alle analyseprøver ligger
inden for anførte min./max. kravværdier.
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Analyseresultaterne kan ses på
vandværkets hjemmeside
www.oeb-vandvaerk.dk
Kvalitetskontrolprogram 2011:
Kontrol på ledningsnettet x 2
Udvidet kontrol på vandværket x 1
Normal kontrol på vandværket x 1
Boringskontrol x 1
Fra 1. januar 2012 er der nye afgifter: 2012: 5,90 kr., 2013 – 2017:
6,13 kr., 2018: 5,46 kr.
6 nye grunde ved Danserhøj skal
tilsluttes vandværket. Der er ligeledes planlagt tilslutning på Bjergbakvej i Hollensted, hvor der er 8
eventuelle forbrugere. Det er i første omgang dyrt for vandværket,
men når alle er med, vil det kunne
hænge sammen.
I juni måned 2011 er arbejdet med
boringer og omforandring på værket afsluttet.
Bundfældningstanken, som er placeret uden for vandværket, er blevet renset op, der var begyndende
trærødder, som havde lyst til at
komme ind i tanken, derfor har vi
fået fældet alle poppeltræerne.
Der er nye regler på vej omkring
beskyttelseszoner omkring boringer. Hvor der hidtil var 10 m. zoner,
det bliver nu 25 m, og her må der
ikke gødes eller sprøjtes med gift,
og der skal betales en erstatning til
jordejeren, som ikke helt er fastlagt

endnu, men er noget, som bliver
afgjort her i april/maj måned.
Returventiler: Vandværket kan forlange, at industri/landbrug får monteret kontrollerbare returventiler.
Det anbefales husejeren jævnligt at
kontrollere installationen for utætheder ved at lukke alle haner i
huset og kontrollere, at vandmåleren står stille.
Der er en landmand, som har søgt
kommunen om at måtte bruge
egen boring til vand til dyrene. Det
drejer sig om ca. 15.000 m3 vand.
Sagen ligger hos kommunen, men
er ikke afgjort endnu.
Vandværket har også i 2011 haft
besøg af børn og lærere fra skolen,
der har vand som emne. Der har
også været besøg fra børnehaven.
Det er dejligt, at børn, lærere og
pædagoger er interesseret i rent
drikkevand fra vandværket.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Valg: Kjeld Andersen, Poul
Erik Jensen og Alfred Møller var på
valg, alle blev genvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Søren Kimer og Lars
Juul.
Valg af revisor: Der var genvalg til
Jens Poulsen. Som suppleant blev
Anders Larsen valgt.
Alfred Møller

Vand og varme i Hallund
Hallund Vandværks generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt 29. marts, og der var et pænt fremmøde, ca. 40 deltagere, hvoraf 21 stemmeberettigede.
Dagsorden ifølge vedtægterne gik hurtigt med Erik Madsen ved roret, og formand Jan Molin kunne berette om et
travlt år med flere nye bestyrelsesmedlemmer. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Vandværket fejrede
jubilæum, som var velbesøgt, hvor vandværket blev vist frem, og senere blev der festet på Hallund Kro, hvor julefrokosten med damer også foregik. Bestyrelsen brugte også en dag på at få skyllet rørene, og vandprøverne var i
orden.
Bestyrelsen har ansat en ny vandværkspasser, Carsten Jensen fra Jerslev, som er VVS installatør, og han har gennemgået selve vandværket og fået nødgeneratoren til at køre igen, ligesom han har udskiftet udstyret på værket, så at
eventuelle fejlmeldinger bliver SMS’et.
Værket er endnu ikke registreret i Ledningsejerregistret, men der arbejdes på det, og der er investeret i digitalisering af kort og indkøb af PC og program. Der arbejdes på at få alle ledninger digitaliseret, og dernæst skal alle
stophaner findes og indlæses.
Reparationer i årets løb har været i forbindelse med en pumpe med en utæt pakning.
Der har været lynnedslag på værket, og nødstrømsanlægget slog i gang.
Til afslutning påpegede formanden, at vandværket er en fødevarevirksomhed. Det tænker man jo ikke over i dagligdagen, men det er vigtigt, at alle reparationer foretages ud fra den synsvinkel, at ”Selv den mindste forurening
kan være katastrofal.”
Under indkomne forslag tog man en klage op fra en bruger, der mente, at han havde betalt for meget i tilslutningsafgift for 13 år siden. Bestyrelsen mente, at det kunne tages op på generalforsamlingen, men vandværkets
advokat mener, at generalforsamlingen ikke kan tage beslutning om dette.
Regnskabet og valgene gik hurtigt, og under eventuelt blev forsyningssikkerheden vendt.
Der var forslag om, at revisorerne udgik, og en professionel fik ansvaret for regnskabet. Det blev værkets revisor,

Generalforsamling i Hallund Kraftvarmeværk
Kraftvarmeværket havde indkaldt til ordinær generalforsamling den 26. april på Hallund Kro, hvortil der kom 16
inkl. bestyrelse, hvoraf 13 var stemmeberettigede.
Sammendrag af formand Kaj Andersens meget grundige beretning om det forløbne år. Spejdernes hus er nedrevet
og et andet opført, som har installeret elvarme, så de er udtrådt af fjernvarmeselskabet, så der nu er 98 forbrugere.
El- og varmeproduktion har været optimalt i det forløbne år, anlægget har kørt optimalt og problemfrit, takket
være Laurits Jørgensens faste hånd og hans store erfaring. Udskiftning af eksisterende varmemålere til nye og
moderne med bedre kontrol og aflæsningsmuligheder betyder, at prisen for varme kan holdes på samme niveau
som sidste år.
Kaj Andersen har været i bestyrelsen i alle årene, mange som formand, men han stopper nu. Beretningen blev
godkendt uden spørgsmål.
Regnskab og budget blev grundigt gennemgået og godkendt. Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller andelshaver/forbruger. Der var genvalg til Laurits Jørgensen og Jørgen Jensen, og suppleant Torben Christensen træder ind i
bestyrelsen. Tom Søbygge og Lars Hahn Rasmussen blev suppleanter.
Kim Toft takkede Kaj Andersen for hans store arbejde i bestyrelsen og overrakte ham en afskedsgave.
Bestyrelsen konstituerer sig ved det førstkommende bestyrelsesmøde.
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Foreningsvejviser
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Tommy Johansen (30682674)
tommy.johansen@kfumscout.dk

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)

Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9945 4984)
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)

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)
am@oeb-vandvaerk.dk
DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)
Ejerlauget Daalen,
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (9881 1590)

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)

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

Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning:
Mogens Pedersen (9881 1478 ell.
2216 1478)
se: www.oesterbroenderslev.dk

Hallund Jagtforening,
v/ Erik Christensen (2184 8490)

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

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

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)

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

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen
(9881 1282)
Østsidehallen,
Anders Bentsen (9881 1493)
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Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

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

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

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

Koch Foto
Billeder af små børn, konfirmander,
få børn, mange børn, mor & barn,
mormor & barnebarn, børnehave,
dagpleje.
Niels Koch, Hollenstedvej 68
Tlf.: 98835185

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

DUO’en
Karsten & Ib

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

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

Plads til
endnu en
lokal annonce!
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.
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Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.
(9881 1522)
Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter

bolig - så tag en

PETER STECHER
Statsaut. ejendomsmægler
Birkevej 4

snak med din lokale ejendomsmægler!

Jesper Hardahl

www.hvilshoejauto.dk
Telf.: 2228 2020
Hvilshøjvej 164
Kenneth Christensen

Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

www.pc-elektronik.dk

HER
ER
DER
PLADS
TIL EN
ANNONCE
MERE
Kontakt
redaktionen
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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

INFOLINK
v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund
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

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 Jacobsen og Mathilde Svendsen
Tlf. 9826 0259 / 2228 5902

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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4. juni kl. 18.30:
Ladywalker fortsætter gåturene i Øster Brønderslevs
omegn.Mødested: ØBIs klubhus

Aktiviteter

4. juni kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund
Sogne er åbent i kælderen under Elmehøj
19. juni kl. 19
Ekstra ekstra ordinær generalforsamling i Hallund
Hollensted Borgerforening i Hallund klubhus
23. juni
Sankthansaften på Bålhøj Arr. Ø. B. Borgerforening
Se hjemmesiden.
23. juni
Sankthansaften i Hallund. Se hjemmesiden.
1. juli:
Elmehøj fylder 75 år. Der er åbent hus kl. 12-17
6. august kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund
Sogne er åbent i kælderen under Elmehøj
11. august kl. 14:
Fowli-festivalen på Bålhøj.
16- 18. august
Sommerfest i Hallund Borger- og Idrætsforening,
ved klubhuset.
3. september kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund
Sogne er åbent i kælderen under Elmehøj
4. september kl. 19:
Kirkekoret starter ny sæson i Samlingshuset
1. og 2. februar 2013:
Øster Brønderslev dilettanterne opfører “Svend,
Knud og Valdemar” i Samlingshuset.

Ekstra ekstra
ordinær
generalforsamling
Hallund Hollensted
Borgerforening afholder
ekstra ekstra ordinær
generalforsamling 19. juni
kl. 19 i Hallund klubhus
DAGSORDEN:
Valg af dirigent
Emne: Nedlæggelse af
Borgerforeningen og dannelse en ny fælles forening
med B70
Indkomne forslag
Eventuelt

75-års
jubilæum
på Elmehøj

Fowli
flyver for
femte gang

I anledning af,
at det er
75 år siden,
Øster Brønderslev
Alderomshjem
blev taget i brug
er der ÅBENT HUS
søndag 1. juli
kl. 12-17 til markering
af jubilæet.

Bålhøjfestivalen går i luften
for femte år i træk.
Det sker lørdag 11. august
med musik og aktiviteter
for alle aldre.
Se mere side 4-6

Alle er velkomne.
Lokalhistorisk Arkiv
& Lokalbladet holder
også åbent.
Se mere side 18

Se mere side 9
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