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Dette blad er 
måske det 

næstsidste nummer 
af Lokalbladet!

UUllvveenn  kkoommmmeerr!!
Redaktionen har tidligere næsten råbt “Ulven kommer” og har flere gange råbt “vagt i gevær”, 

når der har været lejlighed til at skrive om Lokalbladets økonomi. Det er ikke blevet bedre!

Kassen er næsten tom - og efter udgivelsen af det blad du læser i nu, 
er der kun ca. 2.500 kr. i kassen. Derfor kan der kun udgives et meget, meget lille blad 

i december - måske kun med Kirke-Nyt og annoncesiderne - og så ikke flere. 

MED MINDRE der kommer flere penge i kassen!
Der mangler 15.000 kr. til decembernummeret og 15.000 kr. til februar, hvor næste girokort er med.

I redaktionen har vi lyst til at fortsætte, og de reaktioner, vi hører fra fok, er også 100 % positive. 
Men det lader sig ikke gøre uden penge at udgive et blad i december og videre i årene frem.

I denne årgang har redaktionen besluttet indtil nu at fortsætte udgivelsen på samme niveau, 
men har samtidig taget initiativ til både besparelser og øgede indtægter. 

Dels har Menighedsrådene venligst øget deres betaling for at Lokalbladet bringer Kirke-Nyt, 
og dels har vi skiftet trykkeri, hvilket også har givet en besparelse, men det er samlet slet ikke nok!

Indtægterne fra såvel foreninger som private indbetalinger er faldet til i år, og det skal der 
rettes op på, hvis Lokalbladet skal fortsætte. Kort sagt: slip slanterne! 

Brug indbetalingskortet, der er lagt ind i dette nummer!

Redaktionen har overvejet flere tiltag, ud over at der også skal flere penge i kassen:

Kan der tegnes flere annoncer?
Kan annoncerne være dyrere?
Kan vi finde andre sponsorer?

Kan vi droppe uddelingen og i stedet lade læserne selv hente bladet flere steder i området?
Kan vi droppe trykningen og kun lave en digital udgave til internet og som e-bog?

Sæt handling bag ordene og slip slanterne!
- og så på engelsk:

Put the money, where your mouth is!
- f.eks. ved at I bruger indbetalingskortet
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VIGTIGT
LOKALBLADET 

udkommer næste gang 
27. november 2012

Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er 

15. november

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund -  oplag: 1500

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) 
(e-mail: lismarrup@gmail.com)

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) 

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!

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

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Et aktivt efterår
Sommeren er snart slut, og efterårets/vinte-
rens aktiviteter begynder i det lokalområdets
store fællesskab og de mindre fællesskaber i
foreningsregi og i andre grupper.

Der er godt gang i samarbejdsprojekter, og
der er grøde på rigtigt mange områder.

Redaktionen håber på, at Lokalbladet også
fremover kan bidrage til såvel fællesskabet
som samarbejdet og aktiviteterne - MEN det
kræver at alle - private, firmaer og foreninger
- ikke bare regner med, at Lokalbladet er en
selvfølge, men at ALLE også bakker økono-
misk op om udgivelsen.

Læs mere på siden overfor. 

Redaktionen



Her er billeder fra sankthansaften.
Ole Jespersgård holdt årets båltale
og både han og de trods alt
mange fremmødte tog den kølige
danske sommer i stiv arm.

Det har været et hektisk forår og
sommer – og spændende.
Vi har lige haft den til dato bedste
og mest vellykkede Bålhøjfestival.
Læs om det andetsteds i bladet.

Og sikke et vejr – et rent lykketræf i
sommeren 2012.
Festivalen har virkelig krævet
mange mande og kvindetimer for
både bestyrelse og masser af frivilli-
ge. Mange tak til ALLE jer der gav
en hånd med på den ene eller
anden måde. Vi ses til næste år.

Det er et privilegium at bo i en by,
hvor folk godt ved, at vi kun er
noget i kraft af hinanden. På den
gode måde. 

Når vi kommer op i det nye hus,
vil vi have gang i at engagere så
mange af byens borgere som
muligt i forskellige interessegrup-
per om f..eks. musik, kunst, arran-
gementer generelt, foredrag, byud-
vikling og hvad vi ellers kan
komme i tanke om.

Vi ved, at der allerede er mange
ideer, der er klar til at blive sluppet
løs i vort nye hus.

Også i borgerforeningen er der
blevet arbejdet i det nye hus, mest
i klubhusdelen, som heldigvis snart
er klar til at blive taget i brug.
Meget flot er det blevet.

Det næste sikre arrangement er når
vi skal have julelysene tændt. Hold
øje med opslagene når vi nærmer
os.

Forsamlingshuset er endnu ikke
helt solgt, men den dag det sker vil
det straks blive meldt ud. Ting
tager tid, men vi håber og regner
med et snarligt salg.

Birgit Søndergaard

Øster Brønderslev Borgerforening
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LOKALBLADET
Kære borgere. Alle folk læser LOKALBLADET, det ved vi.  MEN alt for få
af jer bidrager økonomisk til bladets drift. Det koster både kroner og
timer at holde bladet kørende. 

Se nu at få betalt. Det er ikke nok, at tro at det ordner naboen.

Alle borgere, foreninger osv. har brug for bladet til at få byens liv for-
midlet og vist frem. Gør noget ved det !!

Birgit Søndergaard
Formand for Øster Brønderslev Borgerforening

Byggegrunde i ØB

Nu er der snart igen
ikke flere byggegrunde
ledige i Øster
Brønderslev, og en
planlægning af kom-
mende udstykning(er)
begynder inden længe.

Status på de seneste 5
byggegrunde nord for
Elmehøj er, at 2(røde)
er solgt, og at de sidste
3 (blå) er reserverede. 



Som alle jo kan se, sker der nyt
hele tiden både indenfor og uden-
for. 

Selve byggeprocessen er trukket
noget ud i forhold til det planlagte,
men nu er alt ved at være klar i det
nye hus. Det ser efterhånden rigtig
flot ud både indenfor og udenfor.

Der er lagt rigtig, rigtig mange fri-
villige timer i det gamle klubhus og
omklædningsrum. Utrolig hvad folk
kan og vil. Tak for det og tak til de
familier, der er bag alle de fædre,
der har brugt den ene weekend-
aften efter den anden.

Vi mangler nu ”kun” ibrugtag-
ningstilladelse” fra Kommunen og
det håber vi snart, at vi kan få, så
vi kan komme rigtig i gang med at
bruge huset. Der er nogle forhold
omkring p-plads og adgangsfor-
hold, som vi i øjeblikket drøfter
med kommunen.

Så snart det er muligt, inviterer vi
til åbent hus, så alle får mulighed
for at glædes over det flotte pro-
jekt vores by har kunnet stable på
benene.

Hvis du har planer om, at du gerne
vil leje lokaler i Samlingshuset til
familiefesten eller andet, så kontakt
Leder Henrik Hald på tlf.23347169. 
Det er virkelig blevet flotte og ind-
bydende faciliteter både i salene
og i køkkenet. 

Vi har i bestyrelsen besluttet hvad
priserne skal være for udlejning.
Cafeområdet bliver centralt for
hele huset og vil komme til at
summe af liv.

Der bliver brug for en flok frivillige
til at hjælpe til i kiosken. Jo flere jo
bedre, så opgaven fordeles. Der er
nok mange af jer, der kan afse et
par timer om måneden til kioskt-
jans.
Meld dig allerede nu til Henrik
Hald.

På fondsbestyrelsens vegne
Birgit Søndergaard
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Samlingshuset
Udlånsregler
Booking af Samlingshuset sker ved at kontakte 
Henrik Hald.
Samlingshuset udlejes 
efter principper vedtaget 
af Østsidefonden.
Samlingshuset udlejes til
private samt til kommer-
cielle arrangementer.
Der er ingen tidsbegræns-
ning i antallet af dage, 
der kan udlejes.
Personer under 18 år kan
med forældres underskrift og tilstedeværelse leje huset.
Lejer har selv ansvar for lejlighedsbevilling ved politiet.
Det påhviler lejer at aflevere huset i samme stand som modtaget.

Pris for leje
Lejen betales forud ved bestilling.
Lejeperiode i dagene fredag – søndag er fra kl. 10.00 til kl. 10.00
Der betales et depositum på 1000 kr. ved afhentning af nøgle.
Det koster 1125,- kr. for leje af køkken.
Sal 1. 60 personer med scene: 1250 kr.
Sal 2. 90 personer: 1625 kr.
Begge sale samlet 150 personer: 2250 kr.
I perioden mandag-torsdag er det muligt at leje på timebasis: 200 kr.

Ved aflysning refunderes pengene ikke, medmindre der kan opnås nyt
lejemål.

Med kvittering er lejer indforstået med reglementet. Overtrædelse heraf
medfører krav om dækning af Samlinghusets evt. påførte udgifter

Der er mulighed for fremvisning, hvis man kontakter Henrik Hald

De kvindelige medlemmer af Østsidefondens bestyrelse i gang med at pakke køkken-
inventar m.v. ud og med at sætte det på plads. De har allerede bestemt, hvor skabene
skal stå. Fra venstre ses: Birgit Søndergaard, Gitte Christiansen, Pia Christensen og
Bente Børjesson



The Blue Van
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The Blue Van kommer til byen!
Blue Van, der i år spillede på Skanderborg Festival i stedet for på Bålhøjfestivalen samme dag,  kommer alligevel til
byen. Det sker med en koncert i Østsidehallen lørdag 10. november. 

Der bliver et supportband, men hvilket er ikke aftalt endnu. Dørene åbnes kl. 20.00, og musikken begynder kl.
21.00.

Billetterne kommer til at koste 150 kr., og billetsalget begynder 15. september fra Spar Øster Brønderslev v/ Jan
Jæger og Bog & Ide, Algade, Brønderslev.

Øster Brønderslev Idrætsforening er arrangør, og koncerten erstatter i år således forjulsballet.

Abekatastrofer
Syv år er gået siden The Blue Van debuterede med albummet "The Art of Rolling", og siden har etableret sig som
et af den hjemlige rockscenes mest driftsikre og flittige liveorkestre. Trods travlheden har forsanger, guitarist og
sangskriver Steffen Westmark gennem alle årene fundet tid til at skrive digte ved siden af sangskrivningen - og der
er udkommet et udvalg fra perioden 2003-11 under titlen "Abekatastrofer" på forlaget PrintXpress. I en pressemed-
delelse udtaler Steffen selv om udgivelsen: 

"Digtene kredser omkring et ungt menneskes opfattelse af sine omgivelser i de år, hvor man formes som menneske - de
ukontrollerede og forvirrende følelser, vi som mennesker besidder, og som vi gang på gang stiller spørgsmålstegn ved.
Digtene fungerer også som en form for optegnelser over, hvor digteren har været følelsesmæssigt og geografisk - som en
dagbog, der prøver at forstå, hvad der gør os til mennesker, og om hvad mennesket er. Er vi bare en abekatastrofe?".

Til bladet GAFFA siger Steffen bl.a.:
“De digtere, som har inspireret mig indirekte til at skrive poesi, er blandt andre T.S. Eliot, Robert Frost, Charles Baudelaire
og Wilfred Owen.
Jeg har altid haft i tankerne, at det kunne være sjovt at udgive en digtsamling, men tog først de spæde skridt hen imod
en udgivelse for et par år siden. Der var cirka 150 digte skrevet sporadisk over ti år, som skulle koges ned til essensen.
Derefter begyndte jeg at sende manuskriptet rundt til forskellige forlag. Så idéen har hele tiden været der.”

"Abekatastrofer" - i alt 60 siders lyrik – er udkommet den 10. august, og den kan erhverves via forlagets hjemmesi-
de www.printxpress.dk
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Abekatastrofer
Med spidset mund vil jeg grynte et par
abekatastrofer
Spidset mund som i et forklædt kys
Det er primal kærtegneri at flette bånd
VI fletter langt ned mellem skovens
rødder
Hvor vi dog hænger fast i det banale
Vi vælter rundt og skriger
Og skærmer os mod verden med vores
zen-panser
Hvad er et ord andet end en lyd 
skrevet på papir
Hvad er et ord andet end en hånd-
flade på træets bark

Bavian i jakkesæt
Stammens krone
forkynder ordet
bevogter territoriet

Vi vælter rundt og skriger
og sværmer rundt i verden, valser og
danser
Hvad er intelligens? Evolutionens
våben mod
udryddelse eller ydmygelse?
Vi aber bare efter, bare abe efter

Spredte noter om Steffen Westmarks debut digtsamling 
Det er ikke sjældent, at visse toneangivende rockmusikere spiller på andre strenge end de rent musikalske. Man
har tidligere set personligheder som John Lennon, Jim Morrison, Nick Cave, Leonard Cohen og Bob Dylan have
litterære årer i form af digtsamlinger og romaner. Således også i dette tilfælde, hvor guitaristen fra det nordjy-
ske band ”The Blue Van” debuterer i bogform med udgivelsen af en digtsamling.

Titlen ”Abekatastrofer” er en sproglig konstruktion, der tydeligvis alluderer til henholdsvis abekat(testreger) og
katastrofer, men også den betydning selve ordet kan have i virkeligheden, som jeg dog vil overlade til læseren
selv at afkode. Som stilfærdig hjælp til dette, kan jeg dog hviske, at man til det formål kan læse titeldigtet
”Abekatastreger” samt ”December, hjerternes last – Dec. 2008” på side 47. 

Samlingen indeholder stemningsfulde digte om New York, hverdags- og nattelivsbilleder af storby-scenarier,
natur- og indre usminkede meditative sansninger hele døgnet rundt.

Tonen i digtene er bestemt ikke happy-go-lucky, men derimod bittersød tristesse tangerende til det modløse
udtrykt af en sensitiv digter, der formidler de indre og ydre indtryk, han modtager gennem sine lyriske prismer.
At ophavsmanden til digtene også er musiker, fornægter sig ikke, da der er flere allusioner til musik i disse
tekster.

En anden ting, som jeg gerne vil nævne og fremhæve, er de sjove og ind imellem også fikse ordspil, som digte-
ren skruer sammen, så som: en tjæorist, (et) vulgæret æble, verden er af lava og så i digtet ”Muserende vin”,
hvor digter-jeg’et ”…har fanget muser/I mine midnatsmusefælder…”  Og der flere af den type kække sproglige
ordspil. Led selv videre.

Af den ovenstående kan det forstås, at jeg egentlig godt kan lide denne debut-digtsamling, - der indeholder
mange gode digte med poetiske billeder af henholdsvis det skønne og det grumme samt eksistentielle pointer,
- og ser frem til næste udgivelse fra digterens hånd.

Bjarni Åkesson Filholm
Forfatter, bibliotekar, lyrikanmelder og tidligere pigtrådsmusiker



Bålhøj 
begejstrede
Lørdag 11. august blev en dag fuld
af begejstrede øjeblikke, da
Musikgruppen og
Borgerforeningen i ØB afholdt
Bålhøj Festival. Et rekordstort publi-
kum på 1700 gæster fandt i løbet
af dagen vej til Bålhøj, hvor solen
skinnede fra en skyfri himmel.

Fowli’s fem års fødselsdag blev fej-
ret med det største musikprogram i
festivalens historie. Musikgruppen
havde inden festivalen lovet musik
for enhver smag, og dette løfte
blev holdt med alt lige fra tung,
dyster rock over contry/folk til pop
og rapmusik.

Traditionen tro var eftermiddagen
fyldt med aktiviteter på
Ranchområdet. Ranchen bliver sta-
dig mere og mere populær, og bli-
ver besøgt af flere og flere børn.
Det er styregruppens mål, at Bålhøj
Festival skal være et hyggeligt sam-
lingspunkt for venner og familie i
alle aldre, og i dette mål indgår
Ranchen som et meget vigtigt ele-
ment. Børnenes begejstring lyser
ud af øjnene, når de klapper kal-
ven, svæver hen over pladsen i
svævebanen, kører den 117. tur i
hestevogn eller hopper i halmhop-
peborgen. 

I løbet af eftermiddagen spillede
HUSH, Hoop, Kings Garden på den
store scene i skoven. HUSH fik med
deres folk/country inspireret musik
skabt en begejstret atmosfære og
til stort bifald konstaterede bandet
fra scenen, at Øster Brønderslev er
indehaver af Danmarks hyggeligste
festival.

Get Your Gun sparkede aftenen i
gang på den store scene med
mørk, dystert rock, som man som
publikum ikke kan undgå at reage-
re på. Da Xander & Ankerstjerne
gik på scenen genlød skoven af
vilde teenagepigeskrig og der blev
skreget med på deres iørefaldende
melodier. 

Bålhøjfestival 2012
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Rasmus Nøhr havde i løbet af afte-
nen bevæget sig rundt på pladsen
og mærket stemning, så han var
ekstra tændt, da han gik på sce-
nen. Og mens lysene blev tændt i
træerne knyttede publikum og
bandet sig til hinanden og skabte
magi i luften. Om det var publi-
kum eller Rasmus Nøhr, der var
mest begejstret, er svært at vurde-
re, men Rasmus har i hvert fald
konstateret, at han meget gerne
vender tilbage til Bålhøj.

På den lille scene begejstrede
Michael Slot Pihl, Mikael K. &
Klondyke og TØT City Band publi-
kum. Michael Slot Pihls smukke
sange passede perfekt ind i de
smukke rammer mellem træerne,
Mikael K. & Klondyke spillede og
begejstrede publikum med under-
fundige og finurlige melodier og
historier fra vores udkantsland.
Mon ikke Klondyke fik et par nye
fans i Øster Brønderslev? Til slut
lukkede TØT City Band festivalen
med et brag af et dansebal.

Et arrangement af den størrelse,
som Bålhøj Festivalen efterhånden
har nået, kræver en masse hænder.
Før, under og efter festivalen er
der ca. 150 frivillige hjælpere i
sving, og fra styregruppen skal der
lyde et kæmpe stort ”TAK” for
jeres indsats. Jeres betydning for
festivalen er helt afgørende. Uden
støtten fra jer frivillige og fra det
lokale erhvervsliv var der ingen
festival – Så enkelt kan det siges!
Det er fantastisk at opleve den
opbakning, som I møder med, og
rigtig mange af jer knokler løs i
mange timer for at festivalen skal
lykkedes. Mange, mange tak for
det!

Styregruppen går nu i gang med
at evaluere årets festival. Selvom
festivalen er en succes, er der sta-
dig ting, der kan forbedres, og der
er mange nye ideer, der skal afprø-
ves. Og vi tør allerede godt love,
at Fowli flyver igen i 2013. 

Hvis du sidder inde med ris, ros
eller gode ideer kan du kontakte
styregruppen via borgerforeningen
– Alle input er meget velkomne.

Anders Bang Andersen
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Søde situationer på Ranchen
Børn, unge og lidt ældre havde nogle skønne timer på ranchpladsen og nåede mange af aktiviteterne. Der var flere
pudsige og søde iagttagelser, hvoraf nogle bringes her.

I ko-afdelingen var der i år udvidet med en kun 5 dage gammel kviekalv. Den var yndig som en lille Bambi, men
absolut uvant med at have grime på og stå bundet. Den var i byen uden mor, så flere børn måtte hjælpe den med
at drikke mælk fra malkekoen, som altså ikke var dens mor. Mælken kom i en spand, og så dyppede børnene fing-
rene i den varme mælk, hvorefter den lille kalv kunne sutte lidt mælk i sig. Det var trættende at være ranch-kalv, så
engang imellem faldt den i søvn lige på stedet. På et tidspunkt lå den med hovedet i skødet på en lille pige, der
sad og talte til den uden at ænse, at vi var mange, der stod og så på. Pigen talte nu til den sovende kalv og sagde:
"Jeg ved, det har været svært for dig at være hjemmefra og opleve alle de mennesker her. Men jeg synes, du har
været dygtig, og jeg tror, du nu ligger og drømmer om, at det en dag er dig, der skal være malkekoen på Bålhøj."
Da fik vi voksne altså en lille klump i halsen....

På et tidspunkt kom to store drenge hen til mig og spurgte meget alvorligt, om drenge også måtte ride på heste-
ne. Der er jo mange ridepiger, men jeg forsikrede dem om, at de hverken var for store eller havde det forkerte køn!
De kom på nakken af et par heste, og så red de bare runde efter runde og blev dejligt beskidte. De nåede også en
tur med hestevognen, og tilfredsheden lyste ud af dem, men om de fortalte det i skolen om mandagen, ved vi jo
ikke!

I indianerlejren havde squaws`ene og deres hjælpere meget travlt, for der var mange besøgende. Èn af aktiviteter-
ne var at give sit bidrag på en fælles totempæl med pynt eller maling. De mindste børn malede nederst på totem-
pælen, og de større børn dekorerede højere oppe. En meget lille pige stod i timevis helt i sin egen kunstneriske
verden og malede og malede. Forældrene prøvede at få hende videre til andre aktiviteter, men hun var helt
opslugt at sit maleri. Der manglede næsten kun det syn, at hun trådte et lille skridt bagud for at checke kvaliteten!

Spejderne fra Hallund havde overgået sig selv med deres høje og lange svævebane. Først fik man sikkerhedsudstyr
på, hvorefter man kravlede 6 meter op ad en stige for at kaste sig ud over Bålhøjpladsen. Der var konstant kø, og
de yngste deltagere var ikke ret gamle. På et tidspunkt var der 2 drenge, der pressede deres far helt vildt for, at
han skulle prøve den sjove og vilde tur. Faderen afslog gentagne gange under henvisning til den lange kø. Han
ville da ikke tage fornøjelsen fra alle de børn, der stod spændte i kø, og desuden var han nok for tung, mente han.
Men de ansvarsbevidste spejderledere, der hjalp børnene, råbte, at svævebanen kunne tage et helt ton, men fade-
ren ville stadig ikke tage fornøjelsen fra andre børn. Sønnerne plagede, og faderen lovede så, at de kunne komme
og hente ham oppe på festivalpladsen, når der ikke længere var kø. Den situation opstod så ikke, for svævebanen
blev ved med at få mange besøgende. Gad vide, om farmand var ked af det...?

Afsluttende må det fremhæves, at uden de frivilliges positive og glade indsats på ranchen, var der ikke alle disse
glade børn! Der kom endda folk på venteliste til at hjælpe i Ranchen, så det må vist være en win-win-win- situa-
tion.

Birgit Dinesen

Se mange flere billeder på
Borgerforeningens hjemmeside.

Her kan du klikke og se 130
billeder fra Bålhøjfestival 2012

www.oesterbroenderslev.dk



En beretning fra
landet om næste-
kærlige naboer

På vores deltidslandbrug har vi
blandt andet opdræt af fedekalve.
Vi køber hvert år et hold tyrekalve,
når de er vænnet fra mælken, og
så feder vi dem op til lækkert kød.

I januar havde min mand Niels
Jensen doneret en nyre til sin store-
bror, og vi havde derfor indlagt et
hul mellem slagtningen af de 1-
årige tyre og indkøb af nye småkal-
ve.

Da tiden var kommet til at indkøbe
nye småkalve, var vort sædvanlige
marked ikke tilgængeligt, så Niels
drog til Års kvægauktion sammen
med vores erfarne kreaturhandler
fra Vrensted. De to herrer hjem-
bragte en flok kødkvægstyre af for-
skellig race, og de var så gamle, at
de allerede havde gået på græs.
Efter at have stået på stald den før-
ste tid, kom dagen, hvor de skulle
ud og æde sig tykke i forårets safti-
ge og rigelige græs.

Den 11. maj stillede vi an og valg-
te at lukke tyrekalvene direkte på
fold, da de jo var foldvante, i ste-
det for at lukke dem ud i vores lille
"børnehave" til føl og kalve på vej
ud.

Men foldvante....,hm, det vidste
tyrene vist ikke, at de var, for 8 stk.
brød gennem hegnet og forsvandt
i alle retninger. Vores erfarne
bagbo Søren Christensen med
familie samt vores nabo Kaj
Gregersen optog sammen med os
jagten. Da tyrene viste sig at være
særdeles velgående, blev der sendt
bud efter en anden nabo Mogens
Larsen, V. Hebbelstrup, hans søn
Andreas og deres skønne ATV’er.
De fik hurtigt 4 af løsgængerne til-
bage i hegnet. En 5. tyr blev fan-
get i endnu en nabos lade, og så
var der blot 3 stk. på fri "klov".

Søren og jeg prøvede at løbe foran
tyrene, der havde kurs mod

Hvilshøj Mark. En af tyrene var dog
lige på en kort visit i Henning og
Johanne Kristensens lade, inden
turen fortsatte syd over. Det blev
vist til 10 km i gummistøvler gen-
nem korn....

På Hvilshøj Mark gjorde Ulla og
Lars Eilersen et ihærdigt forsøg på i
bil at bremse de 3 herrer, men for-
gæves. De 3 tyre delte sig nu som
en anden Langelænder-pølse, og
de næste par dage var de på togt.
Èn af dem var nær blevet skudt af
Christian Søndergaard, der forvent-
ningsfuld sad i sin hochsitzt og
ventede på en stor buk. Hans
hustru Esther dukkede dog pludse-
ligt op fra pileskoven, hvor hun
havde mødt èn af vore tyre, og så
ændredes bukkejagten til en tyre-
jagt. Esther ringede til os, og vi var
straks på pletten, da vi i forvejen
rodede rundt og ledte i Daalen.
Trods friske spor og klatter fandt vi
ingen tyr, men vi var til gengæld
nær blevet bidt i rumpen af en
hundepatrulje, der ronderede ved
minkfarmen, og de syntes godt
nok, at det så meget mistænkeligt
ud med 4 beskidte personer, der
løb rundt ved minkfarmen i alle
retninger.

De næste dage fortsatte eftersøg-
ningen hver dag efter arbejdstid,
og vi var nået frem til, at Ryå mod
syd måtte være grænsen i den ret-
ning. Vi kiggede i Ryå, men trods
det blev den første tyr fundet på
den anden side af åen! Mogens
Larsen mødte igen op på ATV’en
og med en kreaturvogn, nedlagde
tyren fra sin maskine som en
anden cowboy, og så blev tyren
bragt hjem til Hedensminde.

Nogle dage senere blev nr. 2 spot-
tet - en Angustyr- hos Michael
Olsson på Hvilshøj Mark. Michael
og hans familie har selv nogle
ammekøer, og der gik vores Angus
så ned hver aften ved solnedgang
og kisse-missede med køerne.
Michael gjorde et stort stykke
arbejde med at gøre tyren tryg,
men den mistede i den grad tilli-
den til mennesker igen efter et
vildt indfangningsforsøg igen fra

cowboy-gutterne fra V. Hebbel-
strup - denne gang med 2 ATV’er. 
I den efterfølgende tid genoptog
Michael "tillidsøvelserne", og det
endte med, at angusen blev lokket
ind i Michaels stald og herfra kørt
hjem til os.

I den mellemliggende tid havde
Niels taget kontakt til Brønderslev
Ultralight-klub, og han tog med
stor fornøjelse mod tilbuddet om
at komme ud på et rekognosce-
ringstogt. Niels og den trænede
pilot så mange dejlige kreaturer fra
luften, men desværre ikke vores
sidste tyr.

Den sprang ind i hegnet til Svend
Eriks Kristiansens køer og kalve på
Hvilshøj Mark og gav sig til at fyre
op under hans køer. Det lykkedes
hverken med pisk eller gulerod, at
få vores tyr under kontrol, og
Svend Erik var ikke interesseret i at
bruge vores unge fyr som avlstyr,
da han har sin egen, så den endte
med en kugle for panden og ligger
nu i fryseren. Så kan han lære det!
Den 24. juni var der så ro!

Ovenstående lange beretning for-
tjener en plads i Lokalbladet, fordi
vi på denne måde også gerne vil
sige yderligere tak til alle de hjælp-
somme - og modige - naboer, der
har brugt tid, helbred og maskiner
på at hjælpe os. Også politiet har
været en venlig medspiller, da der
jo kan opstå farlige trafikale situa-
tioner i et sådant forløb.

MEN: ALLE HJÆLPERNE VAR HELTE!

Deltidsbondekonen
Birgit Dinesen

Tyrejagt - til lands, til vands og lidt i luften
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Nogle tyrekalve inden for hegnet 
ved Hedensminde
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Gade-

Velkommen til Hasselvej 4
I det midterste hus på Hasselvej, i læ af Buurholtskoven, er der kommet nye
ejere. Her er et par fra Aalborg flyttet ind, sammen med deres datter og
hund. Fruen i huset, Tina Raetzel (27), er lige blevet uddannet som lærer,
og vil gerne i nær fremtid starte en dagpleje op på hjemmeadressen. 
Da huset af de tidligere ejere har været brugt til privat dagpleje, er indret-
ning og legemuligheder jo allerede lavet. Dog er der lige en fødsel der skal
overståes inden jobstart, men tina er meget bestemt på at komme i gang så
hurtigt som muligt efter fødslen, så der er ingen planer om en lang barsel.
Thomas Kjær Hansen (33) er uddannet tømrer, og arbejder hos Palle V.
Hansen i Aalborg. Hvis navnet lyder bekendt er det fordi han har lokal rød-
der, og stammer fra Hallundvej, hvor han er vokset op med sine forældre
Lene og Tommy. Parret er flyttet hertil med deres datter Jessika på 11/2 år,
efter en årrække i Aalborg. De overtog huset 1 maj. efter Anette og Thomas, der nu er flyttet til Rebildområdet. 

Flyttedag i motionscenteret og nyt udstyr
Øster Brønderslev Fitness er begyndt at flytte i nye og størrer lokaler.
Efter Samlingshuset er blevet færdigt, er det nødvendigt at flytte motion-
scenteret, så ØBI kan få klublokaler igen. I weekenden i uge 33 flyttede
spinning deres cykler og udstyr ind i den nye tilbygning øst for det
gamle klubhus. Der mangler dog stadig et par lister og en dør, men det
kommer, inden vi rigtigt tager det i brug. Planen er så, at cafeteriet skal
flytte ind i spinning, og dette kan iværksættes nu. I den følgende week-
end skal der lægges gummigulv i det nye motionscenter, der er delt i 2
afdelinger: et til håndvægte og stænger og et til maskiner. Flyttedagen
bliver nok lørdag, og der er aftale med flere af de unge, at de den træ-
ningsdag bruger deres kræfter på flytning i stedet for træning. Flere har
hjulpet undervejs med frivilligt arbejde og økonomisk tilskud. Der er
bestilt nyt udstyr: en benpresmaskine, med vægte op til 200 kg og et
nyt løbebånd. De har været lovet længe, men alle motionister, har haft
stor forståelse for, at ØBI´s penge er blevet brugt til nye lokaler i stedet.
Der kommer også nye og tiltrængte pedaler på alle cykler i spinning. 3.
november bliver der afholdt en event i Hallen, sammen med gymnastik-
afdelingen, hvor der er fælles instruktør for Zumba og spinning og der
sker forskellige andre aktiviteter i Hallen den dag, se mere på ØBI´s
hjemmeside. Vi vil forsøge at få andre klubber til at komme forbi med
deres cykler og gymnastikafdelinger.
Vi går også med planer om at lave noget crossfitness, som er en træ-

ningsform, der vinder meget frem rundt om i Danmark. Det går i sin enkelthed ud på, at man træner mere med
kroppen som vægt, og man har meget få redskaber, og det kan foregå udendørs, hvilket er dejligt om sommeren.
Vi håber, vi har mere om det i næste nummer af Lokalbladet. Her vil vi også fremvise vores nye og færdigindrette-
de lokaler. Vi vil selvfølgelig opfordre alle til at kigge forbi og se de nye lokaler og få en prøvetime.

René Dahl Jeppesen

50 års skolejubilæum på Toftegårdsskolen
Lørdag 24. november skal Toftegårdsskolens 50 års jubilæum fejres - og det gerne med manér.
Derfor har en gruppe tidligere elever og lærere sat sig for at arrangere en fest i skolens hal. Festlighederne begyn-
der ved 15-tiden, hvor tidligere elever kan mødes klassevis til kaffe og få en snak om "gamle dage".
Ved 18-tiden er der spisning i hallen. 
Tilmelding til festen kan først foretages fra 15. august kl. 12 - og det kommer til at foregå efter "først til mølle"
princippet. Der er plads til ca. 700 gæster, så det er en god ide at være klar ved tasterne.
Der opfordres endvidere til at gamle klasser begynder at kontakte hinanden - så man ved, at der kommer andre fra
ens klasse/årgang.
I perioden op til tilmeldingen åbner, kan der findes mere info på facebook. Der er oprettet en begivenhed under
navnet: ”Toftegaardsskolens 50 års jubilæumsfest”, hvor alle kan invitere gamle klassekammerater til at deltage i
"snakken".
Tilmeld dig på hjemmesiden www.toftegaardsskolen.com.

Laila Sørensen



Husstandsvindmølle
Familien Bolmgren – Lis og Flemming – har
netop fået opstillet en hustandsvindmølle
ved deres ejendom Hallundvej 294: den kan
ses fra vejen, men nede i engen syd for
huset er der endnu et energirigtigt tiltag,
der ikke kan ses. Her er der nedgravet et
jordvarmeanlæg, og Flemming fortæller, at
det er et projekt, som er tænkt som en sam-
let indsats for miljøet og for at spare penge.  

Vindmøllen er af fabrikatet Ecowind, og den
er en enkel og velfungerende model, der er

gennemprøvet i mange år. Tårnet på 22 meters højde er det første af den
type i Nordjylland. Møllen er en nettomølle, som er koblet på elnettet, og
den kan cirka producere 10.000 kWh om året. Det er nok til at dække
energiforbruget til jordvarmeanlæggets produktion af varme samt distribu-
tion af den i hele huset, så selv om der samlet set er tale om en investe-

ring på ca. 500.000 kr., så vil
det hele sagtens kunne betale
sig, fortæller Flemming og Lis.
Vi kommer til at spare indkøbet
af 3.000 liter fyringsolie, så for-
retningen er god nok. Flere
oplysninger kan findes på
www.ecowind.dk 

Opstillingen blev fejret med et hyggeligt rejsegilde sammen med alle
naboer i området, mens møllen snurrede lystigt over hovederne på folk. 

Kursus i
blomster-
binding
Hallund Borger- og
Idrætsforening afholder
igen i efteråret, nemlig
den 13. september, kur-
sus i blomsterbinding,
men skynd dig at melde
dig til, da der kun er
plads til 15 deltagere.
Der er mulighed for at få
gode råd og undervis-
ning i, hvordan efterårs-
blomsterne kan blive til
flotte buketter og opsat-
ser. Kurset finder sted i
klubhuset på Søndersig i
Hallund med start kl.
18.30 og det er Britta
Kornum, der igen i år
underviser og vejleder.
Du skal selv medbringe
materialer, og der skal
ske tilmelding til Kirsten
Madsen eller Lis
Jørgensen. 13
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Lidt om Krolf i
Hallund
Afdelingen har nu 35 spillere,
hvoraf de fleste er seniorer, der
spiller tirsdag formiddag og de
unge spiller om aftenen. Der bli-
ver gået til vaflerne og dårligt
vejr er ingen hindring for krolfer-
ne – de tager bare noget andet
tøj på, men i det dejlige som-
mervejr stiger lysten til at spille
mærkbart. 

Turneringsspillerne, som består
af 2 hold med 4 i hver, klarer sig
godt, så vi håber, de går endnu
videre i turneringen.

Vi er medlem af DAI's krolfudvalg
i Nordjylland, der arrangerer
åbne Regionsmesterskaber, som
7 af vore spillere har meldt sig
til. Der er noget at leve op til, da
en af vores kvindelige spillere,
Birte Jørgensen, blev regionsme-
ster sidste år, og det er samtidig
en spore for dem, der går med
en vinder i maven.

Ølsmagning i Hallund
Traditionen tro holder vi ølsmagning i Hallund
fredag d. 5-10 kl. 19.00 på Hallund kro. 

Nogle siger, at vi har 10 års jubilæum i år, hvis
det passer, giver vi den hele armen.  Hvis ikke
det  passer, giver vi den også hele armen.  

Lige som sidste år koster det 125 kr., og man er
tilmeldt, når man har betalt. Betaling kan ske på
reg. Nr. 9024 konto nr. 0241 306 925 . 

HUSK at opgive FULDE navn ved
tilmelding/betaling  og eventuelt adresse. 

Man kan også betale kontant til Lars Bredo,
Sølvgade 84, tlf: 98140059. Sidste frist for tilmel-
ding er fredag 28.-9.

Vel mødt! 
Borger- og Idrætsforeningen



Sikke en fantastisk fest vi havde til-
bage i maj måned!!!

ØBI var igen i år vært ved en dejlig
fest for byen, tidligere kaldet
Byfesten, men nu med ny titel
”Byens Fest”. I år var konceptet
tænkt bredere ud, og med nye
arrangører bag.  Det er altid kær-
komment, når nye borgere byder
sig ind, til at hjælpe med arrange-
menter af alle art, og især en så
stor fest som Byens Fest var/er.

Et af de helt store tilløbsstykker var
fodbold turneringen, hvor mere
end 60 hold deltog. Rigtig dejlig at
se så mange børn og forældre,
godt de ikke blæste væk i stormen.

Klasse arrangementet var også
godt besøgt, ligesom gudstjene-
sten var. Dejligt at se så stor
opbakning i byen til alle dagene,
og især søndag, da der var banko,
en aktivitet, der ikke kan undværes.
Sidst, men ikke mindre væsentligt
skal nævnes den store opbakning
der var til oprydningen søndag.
Det var alle tiders med hjælpen.
Tak! 

Vi vil også gerne takke alle sponso-
rerne, det er fedt, at I stadig bakker
op om byens idrætsforening. For
igen i år kom vi ud med et godt
overskud, som jo går til alle de
mange glade børn og unge ( og
voksne), der bruger vores idræts-
forening. 

En stor tak skal lyde til arrangører-
ne bag, og til alle hjælperne. Der
var både nye og kendte blandt alle
hjælperne, og festen kan jo ikke
lade sig gøre uden jeres hjælp. 

Så på hele ØBI’s vegne vil vi sige
TAK FOR EN GOD BYENS FEST, og
vi håber på gensyn til næste år!!

Fortsat god sommer 
fra hovedbestyrelsen i ØBI

Annitta Baun

Byens fest i Øster Brønderslev
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De 3 arrangører af Byens Fest 2012: Niels Rask, Henrik Clausen og Michael Østergaard
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Sankt Hans på
Elmehøj
En dejlig dag som startede allerede
kl. 11, hvor vores lokale præst,
Rune, holdt båltalen. En god og
flot tale, som gav os alle gode tan-
ker. 
Bålet brændte lystigt, og den fine
heks røg afsted til Bloksbjerg. Vi var
rigtig mange i haven på vores dejli-
ge overdækkede terrasse. I år fik vi
også gæster ude fra byen, som ville
opleve vores Sankt Hans. Vi fik sun-
get Midsommervisen og selvfølge-
lig Elmehøjs slagsang. Efter en god
og hyggelig stund i lettere blæst,
men ingen regn, var der dækket
flot op i de skønneste grønne far-
ver i salen til en god middag.

Brønderslev Harmoni orkester på
besøg på Elmehøj.
En aften som startede med fælles
aftensmad i salen, derefter ud på
plænen i rimeligt lunt vejr, dejlig
musik, hvor vi afsluttede med at
spise is. En god aften, som vi har
som en årlig tradition. 

Vi er rigtig glade for de gæster, vi
har til aktivitetsdagene. Det giver
ekstra liv og glæde. Programmet
for aktivitetsdagene hænger altid
på opslagstavlen ved indgangen.
Det koster ikke noget at deltage.
Kun kaffe og kage er for egen
betaling. Så husk I er velkomne!
Sommeren er på sit højeste, haven
bliver brugt rigtig meget af bebo-
erne, når der skal spises middags-
mad og bagefter en lur i den friske

luft. Solbær
og ribs er
plukket og er
klar til at
blive til mar-
melade. 
Nogle af
beboerne har
igen i år
været en tur i
Fårup
Sommerland,
hvilket er en
stor oplevelse
for alle.

Jette Ramskov

Elmehøj 
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Elmehøj 75 år
Elmehøj har her i sommer holdt 75 års fødselsdag. 
Huset har hele tiden rummet mennesker, der skulle have en eller anden form for omsorg. Da det blev bygget i
1937, afløste det Fattiggården på Kraghede, og det kaldtes De Gamles Hjem, og det kom til at ligge, hvor det lig-
ger i dag. Navnet var måske lidt misvisende, da der, udover gamle mennesker der ikke kunne klare sig, også boede
daglejere, der tog på arbejde i dagtimerne, og derefter spiste og sov på hjemmet. Det ændrede sig langsomt over
år til at blive et regulært alderdomshjem og i 1996 ombygget til det moderne plejecenter, som vi kender i dag.
Holdninger og krav til det at bo på et alderdomshjem/plejehjem har været mange gennem årene. Da huset blev
indviet i 1937, var der tre toiletter og et’ badeværelse til 19 beboere. Værelserne var så små, at der kun var plads til
en seng, et bord og en stol. I dag er værelserne meget større. Der er eget badeværelse og lille tekøkken, og store
fælleslokaler, hvor der er god plads til fælles sociale aktiviteter.
Kælderen rummede i 1937 endvidere sognerådslokaler og kommunekontor. Disse lokaler er i dag benyttet af
Lokalbladet og Lokalhistorisk Arkiv, som beboerne engang imellem går på opdagelse i for at genopfriske gamle
minder.

Vibeke Hatt



Tak, tak 
til jer alle som kom og fejrede
Elmehøjs 75 års fødselsdag. 

Tak for den flotte flagalle´ igennem
byen. Tak til jer alle, for de mange
gaver vi fik. Der er ingen tvivl om,
at hver eneste lækkeri vil blive
nydt. Vin, chokolade, blomster og
ting til at stille i haven og i huset. 

Vi var godt nok spændte på, om
der nu også kom nogen, men i
løbet af de 3 timer, var der mere
end 100 gæster, som ville sige til-
lykke og nyde vores kæmpe kage-
bord. Kagerne var bl.a. bagt af
beboere og personale, men vi fik
rigtig mange kager sponsoreret.
Tak for det til jer alle.

Vi havde også besøg af en lirekas-
semand, der underholdt. 

Om aftenen holdt vi en hyggelig
fest med stegt flæsk og persille-
sovs, og softice med jordbær til 
dessert. 

Mandag morgen, hvor alle sov
længe, var der brunch, som 
nattevagterne havde forberedt.

Det var en lang og uforglemmelig
dag, som vil blive snakket om lang
tid fremover.

Jette Ramskov
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Der skal vælges nyt menighedsråd i
Øster Brønderslev Sogn, bestående
af 6 medlemmer for perioden
2012-16.

Øster Brønderslev Sogn har fået
dispensation fra lov om valg til
menighedsråd til at deltage i et
forsøg med Valgforsamling som
valgform. Valgforsamlingen har til
formål at vælge medlemmer til
menighedsrådet for den kommen-
de funktionsperiode 2012-16. 

Valgforsamlingen træder i stedet
for det ordinære valg tirsdag den
13. november 2012, med mindre
der kommer en alternativ liste.

Der indkaldes til Valgforsamling
tirsdag den 11. september 2012
kl. 19.00 i Samlingshuset i Øster
Brønderslev

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Menighedsrådets opgaver og
kompetencer
4. Redegørelse for menighedsrå-
dets arbejde siden sidste valg
5. Redegørelse for kommende
opgaver for menighedsrådet
6. Redegørelse for dispensation til
valgforsamling samt reglerne her-
for
7. Valg af stemmetællere
8. Beslutning af valgform (a eller b) 
a. Forhandling om fællesliste (for-
handling om grupperingers pladser
på listen)
i. Præsentation af grupperingernes
kandidater og stedfortrædere
ii. Debat og mulighed for spørgs-
mål til kandidaterne

iii. Afsluttende forhandling om for-
deling af pladser i rådet til gruppe-
ringerne
iv. Afstemning af forhandlingsresul-
tatet.
b. Personvalg
i. Opstilling af kandidater til
menighedsrådet
ii. Præsentation af kandidater til
menighedsrådet
iii Debat og mulighed for spørgs-
mål til kandidaterne
iv Afstemning
v. Opstilling af kandidater til sted-
fortræder og evt. præsentation og
yderligere debat
vi  Afstemning
9. Meddelelse af afstemningsresul-
tatet og underskrivelse af beslut-
ningsprotokol
10 Orientering om muligheden for
at indgive en kandidatliste og der-
ved begære valg gennemført efter
de almindelige regler og om klage-
mulighed til biskoppen.
11. Eventuelt

Der er offentligt adgang til forsam-
lingen, men kun personer med
valgret har tale- og stemmeret
under mødet. Personer med valg-
ret skal oplyse navn, adresse og
fødselsdato, alternativt legitimere
sig med f.eks. sundhedskort.

De generelle regler om valgret er
gældende, dog skal man være fyldt
18 år, være boende i sognet og
medlem af folkekirken senest den
11. september 2012 og sogne-
båndsløsere, inden-pastoratsflyttere
og tilflyttere til sognet er kun valg-
bare/har valgret, hvis de har løst
sognebånd eller meddelt flytning
til folkeregisteret senest den 31.
august 2012.

Man kan kun stemme ved person-
ligt fremmøde.

Kandidater kan opstilles uden frem-
møde såfremt kandidaten har givet
skriftligt samtykke. 

Resultatet af valgforsamling offent-
liggøres ved opslag i Oplandsavi-
sen 25. september 2012

Det er muligt at begære valg
afholdt efter lov om valg til menig-
hedsråd ved at indgive en alterna-
tiv kandidatliste senest den 18.
september 2012 kl. 19.00.
Information herom kan ses på
www.menighedsraad.dk, eller fås
hos formanden for valgbestyrelsen.

Evt. alternativ liste til begæring af
valg efter de almindelige regler skal
indleveres til:
Benny Simonsen
Adresse: Sundeved 9, 9700 
Telefon: 9881 1036 
eller
Pia Christensen
Dannevirkevej 3, 9700 
Telefon: 9881 1352
Begge træffes daglig mellem kl.
17.00 og kl. 18.00

Formand for valgbestyrelsen for
Øster Brønderslev Sogn
Benny Simonsen
Sundeved 9, 9700
9881 1036 
E-post: kirkevaerge@oeb-kirke.dk

Med venlig hilsen
Øster Brønderslev Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2012 i Øster Brønderslev Sogn

18
Lokalbladet

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne



KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

19
Kirkenyt

Som det fremgår af de officielle bekendtgørelser, er der valg til menighedsrådene tirsdag den 13. november 2012. 

Forud for valget er der:
Valgforsamling i Samlingshuset i Øster Brønderslev tirsdag den 11. september kl. 19.00
og Valgorienterings- og opstillingsmøde på Hallund kro torsdag den 13. september kl. 19.30

Man skal ikke blive forvirret over, at møderne hedder noget forskelligt. Det skyldes blot, at Øster Brønderslev
menighedsråd er med i en forsøgsordning, der har til formål at forenkle valgproceduren. Det eneste, det betyder,
er, at fremgangsmåden på mødet i Øster Brønderslev vil være lidt anderledes end vanligt.
På begge møder vil menighedsrådene fortælle om menighedsrådsarbejdet, og begge møder har til hensigt at for-
søge at opstille én fælles liste for hvert sogn. 
Vi vil opfordre alle, der har interesse i menighedsrådenes arbejde til at møde op, og menighedsrådene byder natur-
ligvis på kaffe og kage til de fremmødte.

Menighedsrådsvalg i Hallund Sogn
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres det 
herved, at der tirsdag den 13. november 2012 vil blive afholdt valg af
5 medlemmer til menighedsrådet. 

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en
godkendt blanket på nedennævnte adresser fra tirsdag den 25. september
2012 kl. 19.00, til tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.00.

De personer, hvortil kandidatlister kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum
alle hverdage fra kl. 17.00 til kl.18.00.

Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som findes på
www.menighedsraad.dk, www.km.dk eller kan fås hos formanden for valg-
bestyrelsen. Blanket til evt. anmeldelse af liste/valgforbund kan ligeledes fås
hos valgbestyrelsens formand eller findes på www.menighedsraad.dk.

Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af
listen, at få kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for
indleveringen.

Krav til kandidatlisten
Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat og antallet af
navne må ikke overstige det dobbelte af det antal, der skal vælges.  
Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.
Ingen kan være kandidat for mere end en liste, en kandidat kan ikke være
stiller for den liste vedkommende er opstillet på, men godt for en anden.
Man kan kun være stiller på en liste.
Alle kandidater og stillere skal være opført med det fulde navn, adresse og
CPR samt underskrift.
Kandidaterne skal opføres i den rækkefølge de ønskes opført på stemme-
sedlen.
Det skal på blankettens forside angives om listen er prioriteret eller sideord-
net.
Det skal angives, hvilken stiller valgbestyrelse kan rette henvendelse til ved-
rørende listen.
Kandidatlister kan anmelde til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgfor-
bund med hinanden.
Ved sideordnet opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater, der
skal være medlemmer af menighedsrådet og hvilke der skal være stedfor-
trædere i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst. Samtidigt skal det oply-
ses hvilken kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen
bliver aflyst.

Menighedsrådsvalg

Oplysninger og vejledning om valget
og opstilling kan fås hos valgbesty-
relsens formand eller på
www.menighedsraad.dk.

Valgbestyrelsen for Hallund Sogn
Formand: Kjeld Christensen
Lundensvej 9, 9700 Brønderslev
Telefon: 9883 5223
E-post:
soendergaard_hollensted@yahoo.dk

Kandidatlister kan indleveres til:
Kjeld Christensen  Navn:  
Lundensvej 9, 9700 
Telefon: 9883 5223 

Lis Jørgensen
Kjølskevej 11, 9700 
Telefon: 2444 5005

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

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

September
2/9: 13.søn.e.trin
9/9: 14.søn.e.trin
16/9: 15.søn.e.trin
23/9: 16.søn.e.trin
25/9: Tirsdag

30/9: 17.søn.e.trin

Oktober
7/10: 18.søn.e.trin
14/10: 19.søn.e.trin
21/10: 20.søn.e.trin
28/10: 21.søn.e.trin

31/10: Onsdag

November
4/11: Alle helgens dag 
11/11: 23.søn.e.trin
18/11: 24.søn.e.trin
25/11: Sidste søn. i kirkeåret

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

9.30 Ole Skov Thomsen
9.30
11.00
11.00
19.00 Høstgudstjeneste 

(se omtale)
Ingen

9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
11.00
11.00 Afslutning for minikon-
firmander
19.30 Koncert

9.30
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

HALLUND KIRKE

ingen
11.00
Ingen
9.30
Ingen

11.00 Høstgudstjeneste 
(se omtale)

Ingen
11.00
Ingen
Ingen

Ingen

11.00
9.30
Ingen
11.00

Kirkenyt

Vigtige datoer september-november
Tirsdag 11/9: Valgforsamling (Øster Brønderslev menighedsråd) i Samlingshuset kl. 19.00 (se omtale)
Torsdag 13/9: Valgorienterings- og opstillingsmøde (Hallund menighedsråd) på Hallund Kro kl. 19.30 (se omtale)
Tirsdag 25/9: Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev kirke kl. 19.00. Kirkekoret vil medvirke. Efter gudstjenesten er
der kaffe og foredrag ved Per Drustrup i Samlingshuset. Se omtale.
Søndag 30/9: Høstgudstjeneste i Hallund kirke kl. 11.00 og derefter spejdernes høstmarked. Se omtale. 
Søndag 28/10: Afslutningsgudstjeneste for efterårets minikonfirmander.
Onsdag 31/10: Koncert i Øster Brønderslev kirke kl. 19.30.

Høstfest i Hallund søndag 30/9
Igen i år fejrer vi høstgudstjeneste i Hallund kirke med efterfølgende frokost og høstmarked hos spejderne. Det sker
søndag d. 30. september kl. 11.00.
Ligesom sidste år byder Hallund menighedsråd efter gudstjenesten på frokost ved Hallund spejderhus, og når vi har
spist, fortsætter dagen med spejdernes høstmarked, hvor der vil være forlystelser for alle aldre. Sidste år var der
bl.a. svævebane fra den nye indgangsportal, og mon ikke spejderne også finder på noget sjovt i år? Kom og vær
med til en sjov og festlig dag for hele familien!

Høstgudstjeneste i 
Øster Brønderslev Kirke 
tirsdag 25/9 kl. 19.00
Tirsdag d. 25/9 kl. 19.00 er der høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev kirke. Koret vil medvirke og bidrage til at
gøre gudstjenesten ekstra festlig. 

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på kaffe i
Samlingshuset. 

Efter kaffen vil Per Drustrup og Birgit Søndergaard for-
tælle om og vise billeder fra deres ture til Sydafrika
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Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter

Alle gudstjenester begynder
10.15

Torsdag d. 20/9
Torsdag d. 18/10
Torsdag d. 22/11

Kirkenyt

Konfirmationsdatoer 
de kommende år

Som det vil være de fleste bekendt, er 7.klasserne fra Øster Brønderslev
Centralskole flyttet ind til Søndergades Skole. Det betyder blandt andet,
at Blå Mandag skal koordineres med de elever, der skal konfirmeres i
Brønderslev. Søndergades Skoles ”Brønderslev-konfirmander” bliver, som
det er nu, konfirmeret den anden søndag i maj, mens vore konfirmatio-
ner ligger sidste søndag i april og første søndag i maj. I Brønderslev har
man besluttet at flytte konfirmationsdagen fra anden søndag i maj til sid-
ste søndag i april (denne ændring træder i kraft i 2015). Det betyder
altså, at der for vore konfirmander (fra 2015) højest vil være 1 uge mel-
lem konfirmationen og Blå Mandag. På den baggrund finder vi i menig-
hedsrådene, at der ikke for indeværende er grund til at ændre på vore
konfirmationsdage. Ingen kender naturligvis fremtiden, og det kan selv-
sagt blive nødvendigt at ændre datoerne senere hen. En evt. ændring vil
dog blive varslet 3 år i forvejen. De næste år er konfirmationsdatoerne for
Øster Brønderslev og Hallund:
2013: Hallund søndag d. 28. april og Øster Brønderslev søndag d. 5. maj.
2014: Øster Brønderslev søndag d. 27. april og Hallund søndag d. 4. maj.
2015: Hallund søndag d. 26. april og Øster Brønderslev søndag d. 3. maj.

Kornyt
Så gik sommeren, og snart starter koret op igen. Vi starter en spændende sæson med workshops og samarbejde
med andre kor.
Lørdag 3. november er vi inviteret til workshop med Erik Sommer som en del af Brønderslev Kulturfestival 

lørdag 10 november workshop med Hans Dammeyer i samarbejde med
Stenum og Jerslev Kirkekor. 
Endnu en workshop er under planlægning sammen med Vrå Kirkekor.
Skulle du have lyst til at synge sammen med os, er du hjertelig velkommen i
koret.

Vi begynder sæsonen 4. september 
kl. 19.00 i det nye Samlingshus.

Venlige korhilsener fra 
Inger Malgård (mobil 6060236) Koncert med

‘Kirkekvartetten’ 
onsdag 31/10
kl. 19.30 
Kirkekvartetten fortæller om løv-
faldets stemninger gennem
musik, sang og små fortællinger.
Der bliver også mulighed for at
synge med.
Der er gratis entré
.
Kirkekvartetten har beskæftiget
sig med kirkemusik i den lyriske
og rytmiske genre i tre årtier, og
skal til foråret 2013 være hus-
orkester ved Danske Kirkedage i
Aalborg.

Kirkekvartetten er:
Anette Bilde Jacobsen, Hørby,
Vokal
Jørgen Hvejsel Vest, Aalborg, El-
bas 
Jens Nielsen, Hjørring, Klaver
og Søren Baggesen, Bindslev,
Saxofon

Læs og hør mere på 
www.kirkekvartetten.dk
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Kirkelige adresser

Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 
Rune Nørager Christensen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, 
tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: RNC@km.dk, 
ugentlig fridag: Mandag.
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk

Organist, begge sogne: 
Inger M. Hansen, Svendsgade 2, 2. sal th., 9000 Aalborg, 
tlf. 6060 2361.

Kirkesanger, begge sogne: 
Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1169.

Graver, Ø. Brønderslev: 
Charlotte Kristiansen, Byvasen 11, Thise, tlf. 3057 1276.

Graver, Hallund: 
Gitte Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628

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

Kirkeværge, Ø. Brønderslev: 
Benny Simonsen, Sundeved 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1036.

Formand for menighedsrådet, Hallund: 
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk

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

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Program for kirkehøjskolen i Vendsyssel efteråret 2012 
13. sept.: ”Vi som er søgende”. 
V/ Iben Krogsdal, Hjortshøj, forfatter, salmedigter og har en ph.d. i religionsvidenskab.

11. okt.: ”Samtidsreligion som udfordring til kristendommen”.
V/ Viggo Mortensen, dr. theol. og professor ved Århus Universitet. 

25. okt.: ”Kirkemusik og salmetraditioner i fokus”. 
V/ Peter H. Anderson, organist ved Hune kirke og Peter A. Krogsøe, præst og provst ved Skalborg kirke. 

15. nov.: ”Den nye Gud”.
V/ Niels Grønkjær, dr. theol. og præst ved Vartov Valgmenighed, Kbh. 

Praktiske oplysninger:
Alle mødeaftener i denne sæson er torsda-
ge og finder sted Kl. 19.30
i Sognegården Vrå, Sdr. Vråvej 11A, 9760
Vrå.
Deltagergebyr for hele møderækken:
175,00 kr.
Enkelte aftener: 50,00 kr. Priserne inklude-
rer kaffe.

Kirkehøjskolens Nyhedsbrev kan man få til-
sendt ved at sende en mail til bestyrelsens
formand: Erik N. Sørensen:
blokhus.dec@mail.dk

Stemningsbillede fra gudstjenesten ved Byens Fest
d. 20/5 Se flere billeder et andet sted i bladet

Menighedsråds-
møder

Øster Brønderslev Menighedsråd:

Tirsdag 11/9 kl. 19.00:
Valgforsamling (se omtale)
Torsdag 22/11 kl. 19.00

Hallund Menighedsråd:

Tirsdag 28/8 kl. 19.00
Torsdag 13/9 kl. 19.30:
Valgorienterings- og opstillingsmø-
de (se omtale)
Torsdag 29/11 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)



Den 19. juni havde vi den 2. eks-
traordinære generalforsamling i
Borgerforeningen, hvor vi endelig
nedlagde foreningen, efter at den
havde eksisteret i 81 år.

Idéen med nedlæggelsen kom for
nogle år siden, da området ikke er
stort nok til to foreninger. Nu skal
det forstås rigtigt! Det er svært at
finde medlemmer til bestyrelsen i
begge foreninger, og ved at vi
laver en fælles forening, der samler
alle foreninger i området (i første
omgang i B70), så skal der ikke
bruges så mange i bestyrelsen som
tidligere. Der bliver lavet forskellige
udvalg som man kan melde sig til.
På den måde kan du undgå at
sidde i bestyrelsen, deltage i alle
møder og man er ikke så forpligtet.
Du kan f.eks. tilbyde, at du vil
arrangere Sankt Hans, sætte flag til
konfirmation, virksomhedsbesøg,
foredrag, underholdning eller
passe Doktorpladsen og ikke andet.

Når vi lige er ved Doktorpladsen,
så har de fleste sikkert bemærket,
at der intet vand kommer op af
stenen. Karret er ganske simpelt
utæt igen, igen. Kim Toft har en
løsning på problemet. Det kræver
dog, at vi har tørvejr i en god uge.
Karret skal sandblæses (vi har fun-
det en sponsor), dernæst skal der
smøres en gummihinde på, og
dette skal gøres to gange, hvor
luftfugtigheden er lav. Så vi håber
det lykkes.

Vores sankthansaften forløb plan-
mæssigt. I år var vejret med os, og
traditionen tro havde vi varme grill
klar til byens mandfolk, så de
kunne branke deres kød. Efter den
tidlige spisning kunne vi alle drage
mod bålet, hvor vi i år havde fået
Ole Christensen fra EU parlamentet
til at komme og holde båltalen.
Det var let at tænde bålet, da Kim
Toft havde skaffet en balle halm, så
vi ikke i år skulle optræde med
benzin. Efter bålet gik vi tilbage til
klubhuset, hvor vi indtog kaffen og
hyggede os til det var mørkt.

Efter at have siddet i bestyrelsen
for borgerforeningen 
i knap 4 år, er jeg
kommet til at
kende byen og en
masse herlige
mennesker godt. 

Et af mine "formål" med bestyrel-
sesarbejdet, var faktisk at lære byen
at kende, da vi lever lidt "isoleret"
oppe i bakkerne.

Nu håber jeg, at den "nye" for-
ening i Hallund får en god start og
at der vil blive mange nye tiltag,
hvor folk står i kø for at hjælpe til.

Jeg vil gerne takke den afgående
bestyrelse for godt arbejde i den
tid, jeg har været formand. 
De gør det sgu godt.

Venlig hilsen
Claus Iversen

Hallund-Hollensted Borgerforening 
er nedlagt

23
Lokalbladet

2 foreninger bliver til 1
Ved den ekstra-ekstra ordinære generalforsamling, som afholdtes den
19. juni, skulle de 24 forsamlede stemme for sammenlægning af
Hallund-Hollensted Borgerforening og Boldklubben B70 Hallund for 2.
gang og det blev til sammenlægning af de 2 foreninger.
Borgerforeningen blev stiftet 31. marts 1931, altså har den bestået i 81
år og det var lidt vemodigt at nedlægge en velfungerende forening.
Dagsordenen var sammenlægning af borgerforeningen og B70, som
allerede blev vedtaget til den første generalforsamling den 20. april,
men efter reglerne skal det vedtages 2 gange og der var igen flertal for
en sammenlægning.
Derefter blev overtagelse af borgerforeningens midler drøftet og der var
enighed om at have 2 adskilte kasser. Lokalbladet ved Lis Marrup
anmodede om hjælp til Lokalbladets slunkne kasse, men det var der
ikke stemning for. Derimod skal Doktorpladsen have en kærlig hånd,
som er meget tiltrængt. frysehuset i Hollensted, som bliver brugt til
opbevaring, blev også drøftet
Hvad den nye forening skal hedde, er der ikke taget stilling til endnu.
Til sidst takkede John Sørensen borgerforeningen for godt samarbejde
gennem årene. Borgerforeningens sidste opgave blev afholdelse af
sankthans sammen med B70.

Lis Marrup



Fra KFUM spejderne i Hallund var
vi 25 deltagere i den store fælles
spejderlejr for alle spejderkorpsene.
Sammen med 35.000 andre even-
tyrlystne spejdere - heraf 4000 fra
udlandet - tilbragte vi en uge på
en græsmark i det vestjyske. Det
første døgns tid var alle travlt
beskæftigede med at forvandle
Lars Tyndskids mark til en velfun-
gerende provinsby, så der blev sat
telte op, bygget spiseborde i rafter,
etableret bålsteder og indrettet
huggepladser og gravet ” fedtfæl-
der”, som er et meterdybt hul til at
opsluge tandbørstnings- og kartof-
fel vand……

Søndag aften var der åbningslejrbål
på sceneområdet. Alle havde en
halv times vandring til scenen,
men grundet de mange mennesker
var der udarbejdet en minutplan
for alle enheder og nøje beskrevne
ruter for at få de 35.000 deltagere
frem i tide. Alle skulle krydse en
bæk, så militæret havde lavet 5
nye broer til formålet. Under sådan
en folkevandring gik det op for
Hallundspejderne, at vi langt fra
var de eneste spejdere i landet!
Selve lejrbålet var ledet af de sorte
spejdere, og blev TV-transmitteret,
så vi kunne følge med på storskær-
me.

Den følgende dag havde lejren fint
besøg af vores kønne statsminister

og prinsesse Benedikte, som vi fik
et glimt af, og sandelig om ikke vi
under indtagelsen af makrelmad-
derne fik besøg af vore egne borg-
mestre Lene Hansen og Arne Boelt.
Måske de jagtede kommende spej-
derstemmer, men vi blev da meget
beærede over besøget.

I løbet af lejren deltog vi i en del
forskellige aktiviteter, der alle var
fantastisk flot planlagte og afvikle-
de på trods af 1-2 tusinde deltager
pr. gang! Nogle af vore seniorer
var inde i Holstebro og lave ” Flash
mob” Udstyret med øresnegl og
en lille lomme radiomodtager blev
de dirigeret rundt i gågaderne  af
stemmen i øresneglen. Med de
mindre spejdere var vi en dag til
en Lego aktivitet i en sportshal
med gulvet fyldt af klodser.

Patruljerne skulle sammen udvikle
modeller som forslag til byggeri på
slagterigrunden i Holstebro.
Kommunens arkitekter og tekniske
medarbejdere gik så rundt og
spurgte til spejdernes ideer -
mange med grøn energi, rekreative
områder og store drømme.

Hele tirsdagen var alle 25
Hallundspejdere til aktiviteten mad-
tropperne. Et stort set-up hvor
1000 spejdere skulle lave ekstra
spændende mad over bål. 
Projektet var støttet af Madkulturen
under Fødevareministeriet, og de
75 madmentorer skulle lære os at
lave smørrebrød af friske fisk fra
Torsminde og masser af lokale øko-
logiske varer. Vi skulle lave to slags
højtbelagt smørrebrød og så bytte
madder med en flok katolske italie-
nere! Om eftermiddagen skulle vi
lave en tre-retters menu over bål:
forretten var friske blåmuslinger i
fiske suppe. Hovedretten var kron-
dyrkød fra Klosterheden, nye kar-
tofler og et overdådigt udbud af
grøntsager. Der var honningmari-
nerede jordbær med råcreme til
dessert. Lokale fødevare producen-
ter stod stolte og fortalte om deres
gode råvarer. Der var endda til-
plantet et krydderurtebed på 25
m2 til hver dag i ugen, og 2 urte-
piger gav gode råd om hvilke
urter, der egnede sig til dagens
dressing, dip eller marinade. En vir-
kelig gennemført aktivitet der gav
alle spejderne madglæde, og de
mæskede sig i muslinger og andre
lækkerier!

Spejdernes lejr 2012 i Holstebro
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Om onsdagen var vi til en festelig gudstje-
neste på scenen, mange faner og engelske
salmer, flere præster der gentagne gange
måtte opfordre til at skåle i vand med
menigheden for at undgå dehydrering
under den stærke sol! 

Grundet det tiltagende sommervejr valgte
nogle af Hallund spejderne at flytte ud af
teltene og i stedet bygge en bivauk. 
Man sover bedre under åben himmel og
vågner til duften af varm havregrød over
bål, eller æg og bacon. 

På et tidspunkt havde en af vore spejdere
meldt sig til Hit-Man, som er en seriøs 12-
timers gemmeleg for unge. Man fik tildelt et
billede, navn og spejdergruppe på den,
man skulle forsøge at finde, men samtidig
skulle man undgå selv at blive opdaget af
en anden hemmelig deltager, så Lasse valg-
te at gå under-cover og tage sin sovepose
med over i en fjernt liggende lejr, for ikke at
blive fanget. Desværre tabte hans kammerat
i nattens mulm og mørke billedet af den ita-
liener som de skulle fange, ned i lokummet!
Det blev opgaven ikke nemmere af, for de
havde så kun en svag erindring om et foto,
og der var 35.000 sovende spejdere i lej-
ren!! 

Spejdernes lejr var første gang, hvor alle
korpsene forenedes om en kæmpe lejr: blå
og grønne, kristne, muslimer og ateister,
drenge og piger – og det gik over al for-
ventning. Vi mødte mange nye spejderven-
ner og nød en uge uden Facebook og stik-
kontakter, men med det simple liv med at
hente vand, kløve brænde og altid huske at
sætte vand over til opvasken. Maden sma-
ger bedre, når man selv har renset fisken,
ens kammerat har smurt gryden ind i brun
sæbe, og man kan samles på raftebænken
med en glubende appetit pga. overdoser af
frisk luft, sol og leg ad libitum! 

Det hele sluttede af med et gigantisk lejrbål
med de herrer Anders Breinholt og Anders
Lund Madsen. Det blev efterfulgt af et brag
af en koncert med Alfabeat og det vildeste
fyrværkeri. 

Og så kunne vi alle drage hjem - glade og
høje på masser af gode oplevelser fra
Danmarks største spejderlejr!

Sommerlejr er eventyr.

Poul Christensen
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Gade-

Canada og lokale rødder
Rigtigt mange danskere udvandrede til USA, Argentina eller Canada i åre-
nen på begge sider af årtusindskiftet 1900, og Lokalhistorisk Arkiv får jævn-
lig henvendelser fra den anden side af dammen fra folk, der vil finde deres
lokale rødder. For et godt stykke tid siden fik vi en henvendelse fra en dansk
familie på samme jagt. 
Børnene i den familie, som i perioden frem til 1921 boede Hebbelstrupvej
21, blev forældreløse, og et par af dem emigrerede i 1925 og 1929 til
Canada. Efterkommerne fra de canadiske udvandrere havde sat deres dan-
ske familie i gang med at finde ud af, hvor deres fælles ophav havde boet,
og et besøg i Arkivet gav resultat.
Midt i august fik Hanne Skaarup, som er barnebarn af det par, der købte
ejendommen i 1934), og hendes mand Martin Mølbak Nielsen derfor
besøg. I alt 59 gæster blev taget imod på gårdspladsen og fik fortalt gårdens historie af Hannes forældre Grethe og
Alfred Skaarup, som i dagens anledning havde de oprindelige skøder og matrikelkort med,og som kunne fortælle
om gårdens historie, efter Nielsine og Stephen Christian Steffensens børn var flyttet forskellige steder hen. Blandt
gæsterne var også 7 familiemedlemmer fra Canada fordelt på 3 generationer, som både oplevede dansk værtsskab
på højt niveau og fik set deres danske forfædres egen og ejendom.

1943
I sidste nummer af Lokalbladet
bragtes på side 11 en fantastisk
historie skrevet af ”Bondekonen”
om ”En sælsom Barselsaffære”. Her
stod, at den vist var fra en gang i
1960’erne, men det rigtige årstal
er 1943. 

Den oplysning har Lokalhistorisk
Arkiv fået fra flere sider. 

Desuden fik vi den oplysning, at
der et stykke efter episoden var
underholdning i Forsamlingshuset.
Har var en entertainer inviteret til
at underholde med muntre histori-
er, og han havde forberedt sin
optræden ved at snakke med loka-
le beboere, så han kendte godt til
episoden, som han brugte i sin
optræden. Det forlyder, at det var
rigtigt sjovt for tilhørerne i salen –
undtagen for de implicerede par-
ter, der også var blandt publikum. 

Julegaveværksted
Tænk at vi allerede skal til at tænke på jul igen!
HUSK at julegaveværkstedet som sædvanlig er den 3. weekend i november
d. 17-18 nov.

Kryds af i kalenderen. Har du gode ideer til et nyt værksted så sig til.
Julegaveværkstedsgruppen: Bente Børjeson, Hanne Hartmann, Mette
Jørgensen og Birgit Søndergaard

Ny skoleleder 
Skolechef Jakob Ryttersgaard har efter indstilling fra ansættelsesudvalget
udpeget Steen Jensen til skoleleder på Øster
Brønderslev Centralskole.

Steen Jensen forbliver ind til den 30. august i sin
stilling som viceskoleleder på Vester Hassing skole
og tiltræder i Øster Brønderslev 1. september
2012.

Privat bor han med sin familie i Klokkerholm.
Konen Susanne er lærer på Klokkerholm skole.
Familien består desuden af tre børn på henholds-
vis 9, 11 og 13 år. Steen er valgt blandt 14 ansø-
gere til stillingen.



Spændende arkæologisk fund 
I forbindelse med sommerens nedgravning af højspændingskablerne langs motorve-
jen blev der samtidig lavet arkæologiske undersøgelser i det spor, der blev lavet gen-
nem landskabet. Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring fandt og registrerede
arkæologiske fund en del steder i de ca. 32 kilometer spor, der gik gennem deres
område.
Lokalt var der et meget interessant fund ret tæt på Øster Brønderslevvej strækkende
sig fra lige ved gården i nummer 54 og 400 meter sydpå ned mod det lavere områ-
de ved Klovborg. Der blev kun lavet undersøgelser i det 6 meter brede spor, men på
den smalle strimmel blev der fundet og udgravet ca. 30 meget store og dybe koge-
stensgruber og en del mindre kogestensgruber (15 cm dybe og ca. 50 cm brede). 

Der blev kun fundet nogle få stolpehuller, men
ikke spor efter bebyggelse. Arkæolog Marlena
Haue og historiker Lise Jørgensen ved VHM beteg-
ner fundet som spændende, men ingen på museet
har kunnet regne ud, hvad formålet med de
mange kogestensgruber har været. Det overvejes,
om de har været brugt til madlavning, eller om
der er tale om gruber, som har haft rituelle formål.
Der indsendes jordprøver til analyse, og resultater-
ne af disse undersøgelser vil måske give svaret. 
Gruberne fandtes under 90 cm muld, og kommer
der en lejlighed til yderligere udgravninger i områ-
det, vil et større areal kunne undersøges til den tid.
Indtil da ligger fortiden godt og sikkert begravet.

Per Drustrup Larsen

Kære alle 
hundeluftere 
i Øster
Brønderslev

Vi ved godt, at vi har
nogle dejlige, store, grøn-
ne arealer ved skolen og
ved hallen, hvor der er
dejligt at lade hunden
løbe frit. 

MEN!!!

Vi har også en hel del, der
træner og spiller fodbold
på de arealer. Det er altså
så kedeligt at træde i jeres
hunds efterladenskaber
midt i en træning eller i
en kamp.

SÅ VIL I IKKE VÆRE SØDE
AT SAMLE OP EFTER JERES
HUND!!!!!

På forhånd tak
Hilsen Fodboldbestyrelsen 
i ØBI 27
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spejlet

Hundedressur
Kommunemesterskabet 2012 i hundedressur blev afholdt af  Hallund Jagtforening i
”Halliwood”.Holdmesterskabet blev vundet (igen) af Hallund med 1 point foran
Hjallerup. Titlen som "Bedste veteran" vandt “Lasse mæ daj gamel huuj” fra Hallund.

Forskønnelse af huse i Hallund
”Doktorboligen”, som den hedder i folkemunde, og huset på hjørnet af Nørrebro og
Sølvgade er ved at blive renoveret, og det bliver virkelig dejligt for byen, da de 2
huse jo er meget synlige, når man kører igennem Hallund og det er der utrolig
mange, der gør. 
Samtidig er det godt for byen, da det påvirker og smitter af på huspriserne. 
I den anden ende af byen er Sølvgade 52 ved at få nyt tag.



Sommerfest i Hallund 2012
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Sommerfesten tyvstartede som sædvanligt weekenden før, hvor vi mødtes lørdag formiddag til rund-
stykker og teltopsætning. Søndag den 12. august havde vi gudstjeneste i teltet med vores lokale præst
Rune, og menighedsrådet var vært med kaffe og rundstykker. Et velbesøgt arrangement.

Torsdag fik vi gang i hoppepuderne og de blev straks taget i brug. Der var tilmeldt 100 personer til fæl-
lesspisning. Menuen bestod af frikadeller med tilbehør og jordbærgrød. Maden var lavet af frivillige
mænd og kvinder. Trine fra Hallund Kro samt andre lokale damer kogte kartoflerne og varmede frikadel-
lerne for os og Lilly havde som sædvanlig lavet jordbærgrøden. Efter maden underholdt ”Martin fra
Jerslev” med Kim Larsen sange akkompagneret af Thomas, der trommede på trækasse, og det gjorde
de rigtigt godt. Vi sluttede af med kaffe, hjemmebagte småkager.
Der var salg af lodder til de mange forskellige ting, som Trine og Gitte havde samlet ind hos de forskel-
lige forretninger og erhvervsdrivende og der var mange, der fik gode ting med hjem.
Alt i alt en rigtig hyggelig aften.

Fredag havde vi som noget nyt prøvet at lave en familieaften. Der blev lavet bolsjer og nålefiltet med
de mange børn, der var mødt op, og man kunne købe børnedrinks (alkoholfrie) i baren. Børnene hyg-
gede sig, så mon ikke det er noget, vi skal tage op igen. Der blev også holdt petanque og krolf turne-
ring. Finn Villadsen blev petanquemester og krolfturneringen blev vundet af Jørgen Jensen, Aksel
Jensen, Svend Pedersen og E.C. Kl. 22.00 blev der skruet lidt op for musikken (Larm og Lamper), og
man sad og snakkede og hyggede sig, indtil der blev lukket. En rigtig god familieaften.

Lørdag havde de ”morgenfriske” jægere lavet en flot udstilling i teltet med jagtudstyr, våben udstoppe-
de dyr og flotte naturbilleder. Der var mulighed for at skyde efter lerduer og for de lidt yngre kunne
man skyde mod skiver med luftgevær. Bedste skytte på luftgevær var Andreas Nielsen og ved lerdue-
skydningen var der fire skytter der måtte trække lod om de tre præmier. Nemlig Mads Sørensen,
Gunnar Grønning, Ove Kristiansen og Finn Villadsen. Jagtforeningen havde tændt op i grillen og man
kunne købe rådyr, råger og meget andet lækkert. 
Derefter kom Hjallerup modelflyveklub og gav opvisning med deres små fly og helikoptere. Det fik ”den
indre drengerøv” frem i mange af os. 

Lørdag aften var der tilmeldt 130 til middag. Menuen bestod af helstegt pattegris fra Hjallerup slagte-
hus, tilbehør fra Hallund Kro og is sponsoreret af Spar i Ø.B.  Efter spisningen var der revy, som blev
opført af lokale skuespillerspirer. Vanen tro var der hip til både lokale og nationale koryfæer til forsam-
lingens store jubel. Efter revyen var der dans med Larm og Lamper og alle havde en rigtig god aften.

Sommerfesten var det første store arrangement der blev holdt efter borgerforeningen og idrætsforenin-
gen blev lagt sammen. Vi er selvfølgelig ekstra glad for den rigtig store opbakning, der har været i år til
dette første fællesarrangement.

Festudvalget
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Alle hold starter i uge 38. 

Familie
Gymnastik
Lørdag kl. 09.30 - 10.30
For børn fra 1- 4 år
Instruktør Mette Thomsen.
Familie gymnastik er for børn i
dagpleje og børnehave og deres
forældre eller en anden voksen.
Familie gymnastik er for alle børn
og forældre, der kan lide at hoppe,
danse, lege, tumle og hygge sig
sammen. 
Vi skal synge, tage på fantasirejser,
lege med forskellige små redskaber
som ex. bolde og tumle på de
store redskabsbaner. 

Pigerne
Gymnastik 1
Mandag 16.30 – 17.30
Fra børnehave til 1. klasse (5 - 8 år)
Instruktør: Kirstine Rørmose
Mortensen.
Vi skal lave mange sjove og spæn-
dende ting, redskabsbaner, danse,
hoppe, synge og tage på fantas-
tiske fantasirejser. Altsammen skulle
gerne styrke balance, motorik og
koordinationsevne. 

Pige Gymnastik 2 
Mandag 17.30 – 18.30
Fra 2. – 4. klasse (9 - 11 år) NYT
Instruktør: Kirstine Rørmose
Mortensen.
På dette hold vil pigerne begynde
at få mere gymnastik ind i deres
træning - vi arbejder med rytme
og håndredskaber og lærer, hvor-
dan man begår sig som en rigtig
gymnast med ret ryg og strakte
ben Vi skal bl.a. lave serier, lære at

lave rigtige vejrmøller, samarbejde
og akrobatik. Det bliver sjovt,
spændende og udfordrende.

Drenge
Gymnastik
Onsdag 15.30 – 16.30
Fra børnehave – 1. kl.
Instruktører Annitta Baun og Mads
Søgaard.
Hvis du er til pøl og tons, så kom
til drenge gymnastik. Vi leger og
sveder i en time, for vi øver blandt
andet kolbøtter, vejrmøller og sal-
toer, ind imellem vi også træner
musklerne gennem sjove og udfor-
drende lege.
Altsammen for at blive seje gymna-
ster, når vi skal vise vores kunnen
til opvisningen i marts.

Latin
dance/aerobic
Tirsdag 19.00-20.00
Instruktør Signe Hald.
Kom og få smil på læben, pulsen
op og sved på panden, og samti-
dig forbrænde en masse kalorier. 
Vi skal danse til god musik og latin-
amerikanske rytmer, med masser af
god energi. 
Danseerfaring er ingen forudsæt-
ning. Zumba er for alle uanset
alder, form og niveau.. 

Familie Latin
dance/aerobic –
for alle!
Mandag 16.30 – 17.30
Instruktør Mette Lykkegaard Søskov
Tag mor, far og søskende med, -
lad os danse og svede løs!

Dette hold er for børn og voksne,
der har lyst til at danse og få pul-
sen op sammen. Træningen er
med skiftende tempo og intensitet,
så pulsen kommer i top og for-
brændingen sættes i gang. Der
danses individuelt på det niveau,
der passer til den enkelte, og vi
bevæger os til det nye musik, lige
fra latinamerikanske rytmer til hip-
hop. Vi danser med en del genta-
gelser, løse hofter, bløde bevægel-
ser og store smil.

Work Out Day
2012 
Lørdag 3. november afholder
Fitness og Gymnastik igen en ener-
gifyldt og festlig Work Out Day.
Der skal cykles og danses, og der
er aktiviteter for børnene i form af
redskaber. 
Så hold øje med ØBIs hjemmeside
– her vil arrangementet blive op-
slået.

Tilmelding til
gymnastik
Tilmelding til holdene foregår via
www.oebi.dk, hvor der er en uddy-
bende forklaring på, hvordan man
tilmelder sig. 

Tilmelding til Latin Dance Aerobic
foregår ved at klikke sig ind på
www.oebi.dk/gymnastik og vælge
holdet i venstre side. 

Kirstine Rørmose Mortensen

Gymnastik i ØBI
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Fugleskydning i Hollensted
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Dagens skydning gav følgende resultater.

Herreserieskydning Dameserieskydning
Lars Kjærsgård 48 Lone Simonsen 39
Henning Nielsen 41 Hanne Stride 36
Carsten Jensen 39 Susan Hvarregaard 33

Følgende modtog diplomer i fugleskydningen:
Henning Nielsen: Kronen skudt ned af Peter Larsen
Jens Chr. Nielsen: H. klo skudt ned af Kurt Jørgensen
Jens Petersen: V. klo skudt ned af Lars Kjærsgård
Hans Henrik Ravn: Halsen skudt ned af Hardy Jensen
Carsten Jensen: Halen skudt ned af Hans Henrik Ravn
Egon Kristiansen: H. vinge skudt ned af Kurt Jørgensen
Kim Svendsen: V.vinge skudt ned af Lars Kjærsgård
Finn Toldbod: Brystpladen skudt ned af Finn Toldbod
Mogens Thomsen: Brystpladen skudt ned af Finn
Toldbod

Resultaterne betyder, at Kim Svendsen er ny Kronprins,
Finn Toldbod er ny Skyttekonge, og Mogens Thomsen
er ny Fuglekonge.

Pokalskydning i Hallund Jagtforening
Hallund Jagtforening har afviklet pokalskydning med god tilslutning og i meget god stemning. Før middag afvikle-
des en skydning med venstre sideduer og bagduer med følgende resultat: Alle vindere havde fuld “jøw” i den ind-
ledende skydning, så det måtte omskydning til før vindren var fundet. Det blev i bagduer:1, Henrik Christensen, 2,
Henrik Winther. 3, René Gravgaard.Venstre sideduer: 1, Henrik Winther. 2, Henrik Christensen. 3, Erik Christensen.
Trap: 1, Henrik Winther. 2, Erik Christensen. 3, Frits Thomsen.
Efter en omgang frikadeller og kartoffelsalat afvikledes pokalskydning med følgende resultat: A rækken: 1, Henrik
Christensen. 2, Per Jørgensen. 3, Frits Thomsen. B rækken: 1, Jan Rubæk. 2, Rene Gravgaard. 3, Frederik
Christensen. Veteran rækken: 1, Benny Frederiksen. 2, Leif Blaunfeldt. 3, John H. Jensen. Ungdomspokalvinder:
Frederik Christensen. Monte Carlo skydning: René Gravgaard.
Hen på eftermiddagen kunne formand Erik Christensen takke for en god dag, hvor alle ville give en hjælpende
hånd, når det var påkrævet.
Efterfølgende har Hallund Jagtforening deltaget i Kommunemesterskabet for flugtskytter. Der deltog 10 hold fra
Kommunes jagtforeninger. Vinder i skydningen blev Hjallerup, skarpt forfulgt af Hallund.

Carl Christian Christensen

Lørdag 18 august blev der afholdt fugleskydning i
Foreningen til Jægerkulturens Fremme i Hollensted. Vi
mødtes kl. 10 hos den regerende fuglekonge Hans
Henrik Ravn. Her blev vi budt på et par forfriskninger
inden den snart forhenværende konge blev fragtet op til
skydebanen i en flot sort sportsvogn.
Her begyndte en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der
blev nydt malurtdram og grillpølser. Til kaffen var der
dejlig kringelkage sponsoreret af Bavinchi Bageren i
Brønderslev.
Der blev skudt ivrigt både på fuglen og på serieskyd-
ningsbanen hele eftermiddagen.
Udenfor var der et stort kar med koldt vand til at holde
drikkevarene kolde. Ved et beklageligt uheld dumpede
en af skytterne i. Jeg så ikke hvem, men bedømt på 
plasket var det et af de større medlemmer.
Kl. 17 ankom familierne og Carsten “nabo” kunne afvik-
le dameskydningen.
En god lang og varm dag blev afsluttet med en gang
grillet svinekam med salat, så bliver det ikke meget
bedre. 

Bjarne Bang Sørensen
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Gade-

Vanddreven græsslåmaskine
I sommeren 2012 (ja, en af den våde af slagsen) skulle en mand på Bålhøj
til at slå sin græsplæne, på et sjældent tidspunkt hvor den var tør. Men plæ-
neklipperen ville ikke starte. Han forsøgte det, som alle mænd i samme
situation sikkert ville gøre, og var rigtig ærgerlig for ”plænen trængte”. I
midlertid var han så heldig, at nabokonen havde besøg af svigersøn og vok-
sen barnebarn, der ovre på terassen kunne høre, at der var noget galt! Tre
mænd med flair for det praktiske måtte sammen kunne få den til at virke,
og de forsøgte i længere tid, men nej!!--- Der blev holdt spisepause! --- Og
man forsøgte igen. Ting blev skilt af - noget blev lånt fra naboens maskine.
Luften var tyk af gode råd. Men nej, den ville ikke! Nabokonen råbte over
hækken, at man da bare kunne låne hendes plæneklipper. Nu var nabo-
manden ved at være træt, så han sagde ”ja tak, jeg gør det i morgen”. 
Dagen efter hentede han nabokonens græsslåmaskine. Der var ikke så meget benzin på, så han hældte resten af
det han havde i dunken over på tanken, og kørte ind for at hente noget mere benzin. Og nu troede han så, han
skulle til at slå græs, men nej samme problem med denne maskine. Efter en rum tid sagde han modløst til konen:
”det er som om, der er noget i luften. Det kan da ikke passe det her”. Han afleverede maskinen tilbage og sagde til
nabokonen, at hendes plæneklipper heller ikke virker. SURT!
Dagen efter kommer mandens søn med familie på besøg. Denne søn har forstand på lidt af hvert, så han bliver sat
til at se på plæneklipperen. Han så på den og sagde, at det godt nok er vådt her i sommer, men at de tændrør er
noget våde. Så han gav sig til at skille det hele af, og nu blev det underligt, for ”benzinen” var mere vand end
benzin. Manden kom pludselig i tanke om, at han for en uge siden i styrtende regnvejr, havde klippet hæk sam-
men med sit knap 3-årig barnebarn, og det lille fiffige barn var godt nok meget interesseret i den benzindunk, som
bedstefar havde. Da den tre-årige blev spurgt, om han havde hældt vand i bedstefars dunk, sagde han: ”Ja da, der
skal vand på!”
Nu blev egen og nabokones plæneklipper skilt af og renset og fyld med rigtig benzin. Så da hele nabokonens store
familie kom for at reparere plæneklipper, kunne de klippe hendes plæne i stedet for.
Der er en ny Georg Gealøs gemt i den dreng – eller måske en vand/”gas”-mester.                             Farmor

Åben Have med blomster og go´musik
Fredag 3/8 kl. 16-20 åbnede  Margrethe og Kurt Jørgensen , Hollenstedvej 247, Brønderslev deres  have for alle
interesserede.
Haven er en ca. 1 ha. stor landbohave med glidende overgang til den omkransende natur. Haven indeholder rodo-
dendron, stauder og georginer, forskellige træer og buske, 2 søer (den ene med vandfald) samt en masse sten
både i stendige og bede. Desuden er der en del små hyggekroge, hvor man kan nyde naturen og stilheden. 
Familien satser på stor selvforsyningsgrad fra drivhus, køkken og frugthave.

Aftenen bød på forskellige aktiviteter som ernæringskonsulent Birthe Jensen, Nordjysk Familiebrug, og hendes tro-
faste hjælpere, der serverede små smagsprøver, som var lavet ud fra en pjece, hun selv har været med til at lave.
Den hedder ”Unge laver mad til unge”. Birthes mand Ib serverede grillpølser og små kartofler. Helle og Kari bandt
buketter af havens blomster, Simon Peter Larsen, Hvilshøj viste sine flotte træting frem, Mona og Helle viste og flet-

tede mange fine kurve, foderhuse og insekter i
pil. Ligeledes viste gartner Peter Kristensen en
masse planter frem, både stauder og alpine plan-
ter. Anlægsgartner Kurt Thomsen stillede op med
en masse flotte billeder af mange af de ting, hans
firma laver. Han lavede også et flot bed i haven
med en masse sten, hvori der senere vil blive
plantet lidt stenbedsplanter.

Musik skal der til, så Brønderslev Harmoniorkester
gav en god koncert midt i arrangementet. Alt i alt
en vellykket aften. Dog begyndte det at regne kl.
halv syv, så vi lukkede kl. halv otte, men da havde
der også været 150 besøgende.

Vil man blive yderlige inspireret kan man gå ind
på hjemmesiden: bondegaardscamping.dk, hvor
man kan læse om gården og se billeder derfra.



”93 L. Jørgensen”
Bag overskriften gem-
mer sig Lis Jørgensen
fra Hallund, som er
bidt af at køre folke-
race, som hun delta-
ger i hvert år på
Ørnedalsbanen for
Team Rømer. Bilen,
hun kører i, er en
almindelig familiebil,
hvor alt indmad er
pillet ud. Sønnen,

Jens, der har kørt rallycross og gode venner gjorde
bilen klar med sikkerhedsbur og Jens kørte det før-
ste år, men Lis havde fået lyst til at prøve, så hun
overtog bilen. Lis har nu kørt i 4 år og når hun sid-
der i bilen, glemmer hun sin alder og ter’ sig som
en 16-årig, men dåbsattesten siger 53 år.
Lis kæmper i Ladies Cup, hun skal ikke kæmpe med mændene, der er for voldsomme, men kvinderne nøjes med at
skubbe til hinanden og de var lidt vilde i år, men hun forsikrer, at det ikke er farligt at køre folkerace.

Jubilæum i varmeværket
Øster Brønderslev Kraftvarmeværk fejrede lørdag den 17. august 50 - års jubilæum.

Siden starten den 9. juni 1962 har der kun været få formænd. En af de første formænd var Jørgen Dahl Jeppesen
som i 1981 efterfulgtes  af Bent Torp Johansen. I 2002 blev  byens købmand Jan Jæger valgt som formand, en
post, som han stadig har. Bestyrelsen består i dag desuden af, Kurt Christiansen, Henning Nordlund, Olfert Larsen
og Jørgen Sloth.

Værket startede som et oliefyret værk på Tjørnevej. I 1987 overgik man til naturgas og i 1996 indviede man det
nye kraftvarmeværk på Ahornvej.

Ud over, at forsyningen med brug af naturgas har været meget stabil, har det også betydet, at man har kunnet
sælge el på det fri marked, og derved indtjent penge til at holde varmeprisen i Ø. Brønderslev på et fornuftigt leje
igennem alle årene.

Den stabile leverance skyldes også, at varmemester Jens Erik Jensen, har passet værket på bedste vis i en årrække.

Værket fremtræder top-moderne og
yderst velholdt og kan også i årene
fremover betjene byens 331 husstan-
de med fjernvarme.
90 % af ledningsnettet er nyt og når
naturgasaftalen udløber om tre år og
man dermed ikke længere er bundet
af aftalen med Naturgas Midt-nord
kan man købe naturgas på det frie
marked og måske vil der vise sig
alternative energikilder så som f. eks.
biogas.

Bestyrelsen, som hvert år vælges af
forbrugerne, ser lyst på fremtiden og
forventer også, at der er et kraftvar-
meværk i byen om yderligere 50 år.
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spejlet

Bestyrelse og varmemester 2012:
Jan Jæger, Olfert Larsen, Jens

Erik Jensen, Henning Nordlund,
Kurt Christiansen og Jørgen Sloth



BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Tommy Johansen (30682674) 
tommy.johansen@kfumscout.dk

Daginstitutionen Myretuen 
Øster Brønderslev (9881 1475)

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)

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

Hallund Jagtforening, 
v/ Erik Christensen (2184 8490)

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)

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

Østsidehallen, 
Anders Bentsen (9881 1493)

SERVICE 
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev 
(9881 1003)

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen  
(9883 5366)

Hallund Vandværk, 
Jan Christensen (9883 5388)

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

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400) 
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

Ejerlauget Daalen, 
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (9881 1590)

Elmehøj Ældrecenter (99454960)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening, 
Birgit Søndergaard (9881 1453)
www.oesterbroenderslev.dk

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

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenør- 

og landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

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

DUO’en 
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

Koch Foto
Billeder af små børn, konfirmander,
få børn, mange børn, mor & barn,
mormor & barnebarn, børnehave,

dagpleje.
Niels Koch, Hollenstedvej 68

Tlf.: 98835185 
Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034 
e-mail: info@sante-info.dk
www.sante-info.dk
Kvalitetsvine fra Côtes de Ventoux
(egen import) samt vine fra Italien 
og Sydafrika fra andre importører.
Vinsmagninger for firmaer og private. 

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

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.

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.  
(9881 1522)

Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter 

www.pc-elektronik.dk

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

PETER STECHER

Statsaut. ejendomsmægler

Birkevej 4

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!     

9024 - 0000045934Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

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

Kenneth Christensen

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!

HER
ER

DER
PLADS
TIL EN

ANNONCE
MERE

Kontakt 
redaktionen
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

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

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer, 
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

Estate John Andersen
Statsaut. ejendomsmægler
Bredgade 3
9700 Brønderslev

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

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

Formand Kaj Andersen
Tlf. 9883 5026 - mobil 29672622

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

Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Røgelhedevej 14 . Hallund . 9700 Brønderslev

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

e-mail: hallundstaldservice@mail.dk

www.hallundstaldservice.dk

Døgnvagt 24 24 53 11

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

C lausen Graphic 9
6

4
5

 0
0

3
0

Tryksager

Fotoopgaver

Arbejdstøj
Firmatøj

Skilte
Plakater

Reklamegaver
Etiketter

-og meget mere

Bannere

Hallundvej 38 - 48  9700  Brønderslev

info@clausen.dk    www.clausen.dk

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!



Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit Jacobsen 
Tlf. 9826 0259 / 2762 5572

www.lillenejst.dk

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

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

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund 
(9883 5202)
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ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS 
FORRETNING
Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038
VVS-arbejde, alm. smede-
arbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

BRØNDERSLEV 
EL-TEKNIK
Håndværkervej 
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer 
Hvidevaresalg/service

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797 

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

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

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

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

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

Supermarked med tips 
og lottoforhandling

MUSIK TIL PRIVATE FESTER
med keyboard/piano/harmonika 

og sang. Alle genrer + egne sange.

Altid manuel musik til festsange.
Medlem af Dansk Musiker Forbund

www.pouleriksmusik.dk
www.pejmusik.dk

tlf. 9881 1458

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

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

Mad ud af huset

Ahornvej 16

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

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

98 81 12 24

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen

Birkevej 8, 9700 Brønderslev

FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER

Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19

9700 Brønderslev
(2362 0224) 

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER

Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010

Konsultation efter aftale.
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!
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1. september: 
Sidste frist for ansøgning til
Sparekassefonden.
Se www.sparekassefonden.dk

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

5. september kl. 19.30: 
Andejagt i Hallund Jagtforening.
Se mere på www.hallundjagt.dk 

13. september kl. 18.30: 
Kursus i blomsterbinding i klub-
huset i Hallund arr. Borger og
Idrætsforeningen. Se side 13

15. september: 
Forsalg begynder af billetter til
The Blue Van koncert 10 novem-
ber i Østsidehallen. Se side 6

Uge 38: 
Gymnastikopstart i
ØtserBrønderslev. Se side 30

19. september kl. 19.30:
Andejagt i Hallund Jagtforening.
Se mere på www.hallundjagt.dk 

1. oktober kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i kælderen under Elmehøj

LOKALBLADET udkommer næste (sidste?) gang 27. november 2012
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 67 af LOKALBLADET er 10. november 2012

5. oktober kl. 19: 
Ølsmagning på Hallund Kro. 
Arr.: Borger og Idrætsforeningen.
Se side 13

6. oktober kl. 8.30: 
Fællesjagt i Kommuneskoven og
andre steder. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 
Se mere på www.hallundjagt.dk 

3. november kl. 8.30: 
Fællesjagt i Kommuneskoven og
andre steder. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 
Se mere på www.hallundjagt.dk 

3. november: 
Work out day i Østsidehallen.
Arr.: Fitness og gymnastik

5. november kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i kælderen under Elmehøj

10. november kl. 8.30: 
Fællesjagt på nye arealer. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 
Se mere på www.hallundjagt.dk 

10. november kl. 20: 
The Blue Van koncert i
Østsidehallen. se side 6.

17.-18. november kl. 10-15:
Julegaveværksted på Ø.
Brønderslev Centralskole

24. november kl. 15:
Toftegaardsskolen holder 75-års
jubilæum

1. december kl. 9.00: 
Fællesjagt i Kommuneskoven 
og andre steder. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 
Se mere på www.hallundjagt.dk 

8. december kl. 8-12: 
Due- og kragejagt hos Thomas
Sejlund. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 
Se mere på www.hallundjagt.dk

15. december kl. 8.30: 
Fællesjagt på nye arealer. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 
Se mere på www.hallundjagt.dk 

1. og 2. februar 2013:
Øster Brønderslev dilettanterne
opfører “Svend, Knud og
Valdemar” i Samlingshuset.


