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Samlingsstedet er så småt ved at
vågne efter en meget stille som-
merferie. 

Hen over efteråret er der en masse
nye tiltag, som jeg håber, I vil tage
godt imod. 

Planen er, at der hver den første
søndag i måneden er BRUNCH,
hver den anden torsdag er CAFE.
Hver den tredje tirsdag er KREA-
AFTEN, og hver den fjerde torsdag
er 5 O´CLOCK TEA. 

Der hænger opslag i samlingsste-
det om disse arrangementer. Jeg
glæder mig til at komme i gang
med alt dette, og håber virkelig på
opbakning, og at jeg rammer
bredt, så flere har lyst til at
komme.

Onsdags-fælles-spisning fortsætter
og husk, at det stadig er muligt at
melde sig som ugens kok. Som
altid bliver udgifterne betalt, og du
og din familie spiser gratis.

Desuden er jeg åben for alle gode
ideer som Samlingsstedet kan bru-
ges til.

Aktivitetskalenderen er igen opda-
teret - se www.oebi.dk/samlingshu-
sets-aktivitetskalender.

Åbningstider i den næste tid vil
være: Onsdag fast samt hver gang
der sker noget i huset - kampe -
stævner - møder mv. - og når der
er behov. Send mig en sms, hvis
der er noget udover det sædvanli-
ge, men husk at jeg ofte er et sted
i huset.

Og så lige til noget helt andet: 
Der er planer i støbeskeen om at
holde JULEAFTEN og
NYTÅRSAFTEN i Samlingshuset. 

Juleaften vil være for dem, hvor
flæskestegen er blevet for stor,
gæsterne for få, og for dem der
ufrivilligt tilbringer denne aften
alene af en eller anden grund. Men
alle er selvfølgelig velkomne.
Planen er at søge nogle sponsorer,
der har lyst til at give lidt, så denne
aften ikke bliver for dyr. Så hvis du
ligger inde med - ja hvad som
helst - eller bare har lyst til at støtte
dette - tages der imod med kys-
hånd. Mere om tilmelding og det
endelige koncept senere.

Nytårsaften vil være for dem der
har lyst til at være med til en stor
fest med god mad og samvær for
både børn og voksne. Opslag kom-
mer, når ideen er færdigudviklet.

Kig efter opslag - tjek kalenderen -
kom med på sms-listen, så jeg kan
skrive til dig, når der sker noget.

Hyggeligt efterår til alle

Mia 
20280581 - miareedtz@gmail.com

Samlingsstedet
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Mia har også indrettet et hyggeligt sted udendørs med farvestrålende møbler,
hvor man kan få sig en is eller tage sin kaffe med ud og nyde det gode vejr.
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Denne gang er stof og billeder væltet ind til redaktionen
helt indtil sidste punktum var sat - og endda noget efter det 
- og den første artikel til næste nummer er allerede kommet. 

Det vidner om rigtig fin opbakning fra alle sider, 
så mange tak for det!

Opbakningen har gennem tiden endda nået så langt, 
at der har været såvel økonomi og indhold til, 

at vi nu er nået til nummer 70!

Tillykke med det til alle borgere i hele området.

Vi gentager dog til sidst os selv:
I Redaktionen har vi hårdt brug for nye kræfter, så kom frit

frem. Der er brug for alle slags hænder og hoveder.

Redaktionen

Mange billeder

I dette nummer er der rigtigt
mange billeder, og det er absolut
med til at gøre Lokalbladet endnu
mere interessant, så husk også det
fremover.

Billederne på forsiden er fra
Bålhøjfestivalen, og i et album på
www.oesterbroenderslev.dk er der
endnu flere billeder fra dagen.



Jeg har siddet i byrådet i snart 16
år, de sidste 10 som udvalgsfor-
mand for henholdsvis Børne- og
kulturudvalget, Socialudvalget – og
de seneste fire år for Børne- og
skoleudvalget. Jeg har selv haft en
svær periode i mit liv, hvilket har
givet mig indsigt i vores samfund
set med brugernes/borgernes øjne,
og forløbet har givet mig stor
viden om og forståelse for, hvor
svært det kan være, og hvilke
udfordringer man møder, når tæp-
pet rives bort under en.

I Børne- og skoleudvalget har vi i
denne byrådsperiode bygget ny
børnehave i Dronninglund - Den
grønne giraf. I Hjallerup har vi byg-
get Børnehaven Petra, endvidere er
vi næsten færdige med at renovere
Skolegades Skole i Brønderslev.
Sidstnævnte projekt er, som I
måske ved, ikke gået helt efter pla-
nen, men resultatet er til gengæld
blevet godt. Vi har netop genindvi-
et den renoverede skole her i
august måned. Vi har i min udvalg-
speriode bygget Børnehaven

Grøftekanten og ren-
overet skolen. 

Det næste lokale pro-
jekt er nybygning ved
Grøftekanten, så vi kan
samle vores børneha-
ver i nye rammer, der
er tidssvarende.
Samtidig er det vigtigt
få det bedste med fra
både Grøfte-kanten og
Myretuen, hvor børne-
ne kan lege såvel inde
som ude, da der er
kvaliteter i begge typer
leg - der skal være
”plads til” at såvel
børn og voksne er for-
skellige.

Vi skal i vores lokal-
samfund sikre en god
dagpleje, gode børne-
haver, en god skole og
et godt plejehjem,
som vi selvfølgelig skal
bevare, da alternativet
hertil er afvikling. Vi
skal sikre vores køb-
mand, vores virksom-
heder, vores kultur- og

idrætsliv, da det tilsammen er med
til at skabe et levende samfund.

Derfor skal vi også sikre nye bygge-
grunde og nye erhvervsgrunde.
Jeg synes, det har været tilfredsstil-
lende, at vi i en økonomisk svær
tid kan bygge nyt, og jeg tror, det
er vigtigt, at vi som kommune kan
være med til at skabe aktivitet
inden for byggefagene. Hermed
kan vi igen få gang i Danmark og
skabe tro på, at denne krise kan
overvindes. 

Vi skal altid holde en hånd under
de mennesker, der falder gennem
det sociale sikkerhedsnet. Derfor
har jeg været glad for, at regerin-
gen indgik forlig med Enhedslisten
på dagpengeområdet og på den
måde afværgede de værste forrin-
gelser. Jeg mener dog stadig, at
man også må gøre noget ved gen-
optjeningsretten - to års dagpen-
geret kombineret med et års arbej-
de for genoptjening hænger gan-
ske enkelt ikke sammen.
På børne- og skoleområdet er der

en centraliseringsbølge i gang.
Men jeg tror, det er vigtigt, at vi
beholder den decentrale struktur i
vores kommune. Administrationen
har en tendens til at mene, at ”big-
ger is better”, men når pengene -
der skulle spares ved centraliserin-
ger - skal findes, er der en klar ten-
dens til, at de forventede besparel-
ser ikke holder.

Aktuelt er der mange skoleluknin-
ger i for eksempel Hjørring
Kommune, men de besparelser, de
skulle give, ædes op af nye friskoler
i de gamle skoler. Politik er at ville,
og det er politikerne, der skal sætte
kursen - ikke administrationen.

Et godt samfund fungerer bedst,
hvis der er liv på landet, i landsby-
erne og i byerne.

Med hjertet 
til venstre
Politisk vil jeg værne om vores vel-
færdssamfund. Jeg mener, at de
bredeste skuldre skal bære de tun-
geste byrder. Jeg tror på fællesska-
bet og den nordiske velfærdsmo-
del. Vi som socialdemokrater skal
sikre, at samfundet sikrer alle men-
nesker nogle ordentlige livsforhold.
Vi skal skabe et tillidssamfund, der
gør op med, at alt det, der kan
måles, vejes og betale sig, har
værdi, mens det, der ikke kan
måles, vejes og betale sig, ikke har
værdi. Vi må gøre op med det vok-
sende bureaukrati og i stedet lave
et samfund, der sætter mennesker i
centrum. Socialdemokratiet skal
igen tilbage - med hjertet til ven-
stre – og sikre solidaritet, frihed og
fællesskab.

Jeg håber, at I igen vil vise mig til-
lid, så jeg får mulighed for igen at 
blive jeres tillidsmand i byrådet.

Det er vigtigt, at I til kommunalval-
get stemmer lokalt og personligt
for herved at sikre den lokale
repræsentation i byrådet.

Venlig hilsen

Ole Jespersgaard
Børne- og skoleudvalgsformand

Ret til forskellighed
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Det kommende kommunalvalg
2013 står snart for døren.
Politikerne vil diskutere skolere-
form, ældrepleje, miljø og land-
brug, SFO-ordninger, økonomi og
meget andet.

Ofte ender disse debatter i hvor-
dan vi skal dele ”kagen” (kommu-
nens indtægter/udgifter) mellem
de forskellige områder.

Men få debatterer hvordan vi gør
kagen større – hvordan vi sikre
flere indtægter. Med øgede ind-
tægter vil det være muligt at forde-
le flere penge mellem de udgifts-
krævende områder. Og dem er der
mange af.

I min valgkamp vil jeg fokusere på
hvordan vi kan skabe bedre vilkår
for kommunens erhvervsliv og
hvordan vi kan tiltrække flere tilflyt-
tere. Det er disse områder, der skal
skabe kommunens vækst.

Erhvervslivet i
Brønderslev Kommune
skal have bedre vilkår:
√ En kommuneplan, som klart defi-
nerer, hvad Brønderslev kommune
vil tilbyde erhvervslivet på kort og
lang sigt
√ Garanterede sagsbehandlingsti-
der 
√ En, og kun en, kontaktperson på
kommunen 
√ Smidig og imødekommende
kommunal service – mere rådgiv-
ning frem for kontrol 
√ Kommunen fakturerer efter tids-
forbrug på miljø- og byggesager
√ Kommunens erhvervsarealer skal
stå klar til hurtig og gnidningsløs
etablering af nye virksomheder.

Og alle disse tiltag skal markedsfø-
res så virksomhederne vælger
Brønderslev Kommune frem for de
øvrige kommuner i landsdelen.

En øget vækst i erhvervslivet vil
føre flere tilflyttere med sig. 

Tilflytterne skal vælge
Brønderslev Kommune
fordi:
√ Kommunen tilbyder en folkesko-
le, hvor der samarbejdes på tværs
af skolerne og hvor moderne skole-
ledelse og undervisningsformer til-
byder eleverne udfordringer i hver-
dagen og gerne ved brug af digita-
le læringsmidler
√ Børnepasningsområdet er præget
af valgfrihed og tilpasning til foræl-
drenes behov
√ Ældreområdet er fokuseret på at
give den ældre flere valgmulighe-
der inden for eksempelvis pleje,
rengøring og mad. Den ældre skal
have mulighed for at være aktiv
længst muligt – og leve et sundt
aktivt liv. Enten i sit eget hjem eller
i pleje- og ældreboliger 
√ Kommunen tilskynder foreninger
og ildsjæle til at starte aktiviteter
for at skabe mere liv i Brønderslev
Kommune. Både inden for idræt,
kultur og natur 
√ At kommunens infrastruktur
(eksempelvis bustransport, adgang
til internet og mobiltelefoni) giver
virksomheder og tilflyttere mulig-
hed for også at bosætte sig i kom-
munens småbyer og landdistrikter.

Men Brønderslev Kommune er
langt fra i mål med at opnå en
attraktiv kommune for erhverv og
tilflyttere. Og specielt småbyerne
og landdistrikterne er afhængige af
at kommunen ”lægger sig i selen”
og begynder at fokusere på de
områder, der tidligere er nævnt.
Ellers bliver Brønderslev Kommune
valgt fra af nye virksomheder og
tilflyttere. 

Jeg vil arbejde for at Brønderslev
kommune bliver en kommune,
hvor man kan leve livet – hele livet.
Hvor der er plads til at arbejde, gå
i skole, få kulturoplevelser, dyrke
idræt, få børn, blive ældre og være
aktiv i foreningerne og i naturen.
Men: Det hele starter med din
stemme til kommunalvalget den
19. november 2013 – og en stem-
me på Venstre

Lars Hahn Rasmussen

Vækst i Brønderslev Kommune

5
Lokalbladet



Kandidat til kommunalvalg for 
Øster Brønderslev–Hallund
Venstrevælgerforening:
Søren Lauritsen (37 år).
Bopæl: Ø. Brønderslev opland.
Uddannelse: Tømrer/snedker, 
byggetekniker.
Stilling: Selvstændig.
Civil: gift med Anne (36 år), og sam-
men har børnene Mikkel (4 år) samt
Mathias (1 år). 

Efteråret vil interessere mange bor-
gere i de danske kommuner. Nu
tænker jeg specielt på det kom-
mende kommunalvalg, som løber
af stablen d. 19. november. I den
forbindelse er jeg smigret over at
blive valgt som den ene af Venstres
lokale kandidater til kommunalval-
get. Et vigtigt demokratisk valg
som vi alle med stemmeret kan
have indflydelse på. 

Netop et kommunal-
valg er jo den korte-
ste vej til at påvirke,
hvilken retning vi
skal i Brønderslev
Kommune. Især
hvad vi vil med vores
landsbyer. Det er jo
os, der skal tegne
fremtiden for
Hallund og Ø.
Brønderslev, når vi
nu har valgt landsby-
erne. 
Af egne erfaringer er
jeg af den overbevis-
ning, at vi både i Ø.
Brønderslev og
Hallund + opland,
har masser af ildsjæle
som VIL landsbyer-
nes udvikling. Et kor
som jeg selv tilslutter
mig. 
Det bedste eksempel
er, som vi har bevist,
at de forskellige
kræfter finder sam-
men i et hus og vil
styrke vores egen
eksistens i forhold til

den centralisering, man fornemmer
vil ske i kommunens større byer.
Foreningerne vil ”køre længere på
literen” og være slagkraftige med
deres tilbud til borgerne + man ad
omveje kan få indflydelse. Det
kunne f.eks. være gennem byernes
borgerforening,
Handelstandsforening, idrætsfor-
ening osv. Tiltag som nævnte skal
kommunen påskønne mere.
Synergieffekten heraf kan styrke for
eksempelvis vores skole i Ø.
Brønderslev, og den struktur der er
omkring den. Børnehaver, idræt,
sikre skoleveje osv.
Men her slutter udviklingen ikke.
Det er vigtigt, at der bygges videre
på pyramiden, hvor man gør de
små lokalsamfund klar til yderligere
udvikling, når vi vil den.
Herunder tænkes placeringer af
forskellige tiltag ind i den store
masterplan, som bør have horison-
ter længere ud end de 4 år ad gan-

gen.
Der skal være mulighed for
erhvervsområder tættere ved
motorvejene. Virksomhederne vil
eksponeres bedre der end ved den
nuværende placering. I kølvandet
af det vil nye boligområder blive
en naturlig investering. Her er der
for alvor muligheder omkring vores
landsbyer. Men kun hvis landsbyer-
ne vil.
Kulturelle begivenheder er yderst
vigtige. Gerne for hele familien.
Det budskab har stærke folk allere-
de hånd om i vores del af kommu-
nen. Det bør man værdsætte mere,
da det også er blevet et solidt
”brand” langt ud over kommune-
grænsen. Her tænkes på sommer-
festerne og især musikfestivalen på
Bålhøj i Ø.B., som selv i regnvejr er
en succes.
Byfornyelser vil også hjælpe på
sigt. De dårligste parceller skal
have hjælp til at komme videre
stærkt forfulgt med en efterfølgen-
de plan.
Brønderslev Kommune er en stærk
landbrugskommune. Desværre bli-
ver mange landmænd ramt urime-
ligt i visse henseender i forhold til
deres planteavl i de lavtliggende
områder. Det kræver et tungt pres
på de øverste myndigheder. Husk
der ligger mange skattekroner til
os alle – også der. 
Vi er 2 kandidater fra Venstre som
er garanter for udviklingen og
vækst i vores lokalsamfund i hele
kommunen: Lars Hahn Rasmussen,
Hallund, og undertegnede fra Ø.
Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening er klar til
udfordringerne og klar til at lægge
det tunge pres på diverse øvre
instanser.
Jeg ønsker alle borgere og byråds-
kandidater et godt kommunalvalg
den 19. november.

Søren Lauritsen
Hvilshøj Mark 48, 
Øster Brønderslev

6
Lokalbladet

Innovation, fællesskab og sammen-
hold i Hallund og Øster Brønderslev



Denne gang vil jeg gerne komme
lidt mere ind på, hvorfor det er
vigtigt, at Liberal Alliance kommer
ind i byrådet.

Et af vore mål er, at sænke kom-
munalskatten, sådan at kommunen
bliver attraktiv for de nuværende
borgere og tilflyttere.

Skattepengene skal bruges på
konkret service og ikke på bureau-
krati.
Kortere behandlingstider og lavere
byggesags- gebyrer. 

Vi ønsker at udbygge turismesam-
arbejdet mellem Brønderslev og de
omkringliggende kommuner.

Vi skal hjælpe vore landmænd
med, at producere i stedet for at
belaste dem med bureaukrati.

Pengene skal følge barnet, når det
kommer til valg af daginstitution.

Mindre bureaukrati og mere tillid
til socialrådgiveren og hjemme-
hjælperen.

Lederne i de kommunale institutio-
ner, skal have større fokus på med-
arbejdertrivsel ved fx, at give med-
arbejdere større frihed under
ansvar.

Vi vil sikre det frie skolevalg, ved at
give skolerne størst muligt handle-
rum, og bevare de små landsby-

skoler.
Alle borgere skal sikres en god og
værdig alderdom. Plejehjem skal
have mere fokus på individet, og
fritages for unødig administration
og bureaukrati.

Flere varme hænder, færre kolde.
Vi vil sikre den højest mulige grad
at, kommunalt selvstyre.

Det er nogle af de ting, jeg vil
kæmpe for, hvis du sætter dit kryds
ved mig d. 19/11-2013.

De bedste hilsner
Bente Kristensen

Bestyrelsesformand for Liberal
Alliance Brønderslev
Din lokale stemme 

Derfor er det vigtigt, at Liberal
Alliance kommer i byrådet
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Søren Lauritsen vil arbejde for flg. mærkesager:
Sikre en liberal økonomisk ansvarlighed på alle områder. Brønderslev Kommune skal køre længere på literen.
Sikre og støtte vækst og udvikling i alle kommunens byer som vil fremtiden. Med særlig henblik på, div. tiltag i for-
eningslivet.
Flere attraktive erhvervsgrunde langs motorvejene ved til - og frakørsler. Attraktive byggegrunde efter eget design
udbydes til boligparceller. 
Alternative energikilder fremmes for at imødekomme CO2 reduceringen 2020. F.eks. solceller, vindmøller ved
motorveje.
Fastholdelse af landbrugsjord i produktion. Grødeskæring tillades, og randzoner sløjfes. Lokale ordninger for
udvalgte å løb.
Digitale læringsmiljøer til en skole i bevægelse. Øget fokus på samarbejde med erhvervslivet. Skole som ikke bare
giver adgang til job, men også skaber job.
Ældre sikres i eget hjem, så længe de kan. Flere veluddannede varme hænder og tidssvarende hjælpemidler.
Effektiv akutpleje og efterbehandling med selvhjælp for øjet når uheldet er ude. 65+ ordning som tilbyder en aktiv
tredje alder f.eks. ved PC cafe.
Vil imødekomme unges krav om mere indflydelse med demokratisk ansvar - f.eks. ved et ungdomsbyråd.
Mindre bureaukrati – mere handling.



Nye ansigter
Den 1. august startede så skoleåret
2013/14

Først den 12. august var det bør-
nenes første skoledag. Traditionen
tro startede vi op med morgen-
samling, hvor også en del forældre
var mødt op. Efter velkomst af sko-
leleder Steen Jensen sang vi 3
sange, hvorefter børn og lærere gik
i klasserne. I løbet af formiddagen
blev der udleveret bøger, udvekslet
sommerferieoplevelser, afholdt sko-
leårets første frikvarter og meget
mere.
Kl. 11.15 havde alle fri til at gå
hjem for at få de udleverede bøger
pakket ind. 
Ovenstående gjaldt kun 1. til 6.
årgang, idet vi kl. 9.45 fik besøg af
en flok forventningsfulde elever til
0. klasse.

Efter opråb af navnene gik de 2
gange 19 elever med børnehavek-
lasselederne Mette Hesthaven
Rasmussen og Irene Juul Rønager
til børnehaveklasselokalerne, hvor
man havde 1. lektion. Imens blev
forældrene sendt uden for døren.
Med på dagen var også Jane
Larsen, der skal overtage Mettes
job fra midt i august, idet Mette
skal på barselsorlov.

Ud over Jane Larsen er der også to
andre nye ansigter på skolen efter
sommerferien.

Vores sekretær Heidi Bomholt
Madsen overtog fra 1. august sek-
retærjobbet på Søndergades skole. 

I stedet er Merete Thy fra
Dronninglund ansat. Hun skal sam-
tidig fortsætte i en halvtids sekre-
tærstilling på skolebibliotekernes
kontor, som er placeret på

Dronninglund skole. Hun vil være
på vores skole fra kl. 7.30 til kl. 12
alle ugens fem dage.
Som støttepædagog i 1. årgang er
Maibritt Christoffersen, der bor i
Brønderslev, ansat. Maibritt kom-
mer fra en stilling i Flauenskjold.

Skår i glæden
Efter den forrygende 6.
Bålhøjfestival opdagede flere fra
arrangementsgruppen allerede
søndag morgen, at der i løbet af
lørdag aften var blevet smadret
adskillige øl- og mokaiflasker i sko-
legården og på legepladsen øst for
skolen. Desuden var der hevet en
udendørs lampe ud af væggen ved
fritidsordningen. 

Efter et flere timer langt arbejde
med at få fjernet de største glasskår
gik servicelederen i gang mandag
morgen. Alligevel opdagede vi, at
der stadig var en del meget små,
men sylespidse glasskår tilbage
både i skolegården og på gummi-
underlaget under legeredskaberne
på legepladsen. 

På billedet er det Steen Jensen, der
kravler og samler op. Foruden
Steen deltog også Bente Børjesson
og undertegnede i dette arbejde.
Det er i sandhed et alsidigt job, at
lede en skole.

Vi har fra skolens side opfordret de
forældre, vi har været i kontakt
med her ved skolestarten, om at
oplyse os navnene på deltagerne,
hvis man har hørt rygter, og der
har allerede været de første hen-
vendelser. 

Skoleleder Steen Jensen har kontak-
tet forældrene til 2 navngivne
drenge, desværre fra skoledistriktet
(begge er på overbygningsskoler
og derfor ikke elever på vores skole
mere).

Det kan være svært at forstå, at der
blandt tidligere elever er nogle, der
synes, at det kan være i orden at
forøve hærværk ved at smadre
(pulverisere) flasker i skolegården
og på legepladsen og rykke lamper
ud af væggen.

Andre veje
Som en del af projektet med at
lave den nye flotte tilkørselsvej til
Samlingshuset, som allerede er
taget i brug, har Brønderslev
Kommune lagt ny tæppebelæg-
ning på skolestien langs med sko-
lens vestfløj. I løbet af kort tid er
det planen, at der skal sættes lam-
per op på vestfløjen, så man også i
mørke kan færdes nogenlunde sik-
kert, når man er på vej til og fra
Samlingshuset. 

Ligeledes i løbet af kort tid går
kommunens folk i gang med at
lave en vendeplads på
Sankelmarksvej lige efter
Boligforeninngen PM’s boliger. Fra
vendepladsen vil vejen blive spær-
ret med bomme for kørende trafik.
Et tiltag som vil gøre
Sankelmarksvej til en meget sikker
skolevej.

Ove Dam

Nyt fra skolen
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Så gik endnu et Lokalblad i tryk-
ken. Det er et dejligt forum også
for børnehaven, da det rammer
meget bredt i lokalområdet, og
derved kan vi få fortalt rigtig
mange, hvad vi går og laver til
daglig i børnehaven.

Det har været et rigtigt dejligt forår
og sommer i Myretuen og
Grøftekanten. Der har været gang i
en masse aktiviteter både i den
enkelte afdeling, men også på
tværs af husene. For at styrke kend-
skabet til hinanden, både blandt
børn og voksne, har der været flere
fælles uger, hvor børnene på
samme årgange har lavet aktivite-
ter sammen.

De yngste børn har flere gange
besøgt hinanden og har haft en
fælles uge i idrætshallen, hvor de
lavede forskellige lege og sportsak-
tiviteter.

Mellemgruppen havde ture i sko-
ven, hvor de samlede blade og
kastanjer, som de så brugte til for-
skellige kreative aktiviteter.
Samtidig har de også besøgt hin-
anden på tværs af børnehaverne.

De ældste børn har kørt projekt
Samme Hammel, hvor de har
været på en hel del ture ud af
huset, bl.a. været ved søen, på for-
hindringsbanen i Dronninglund og
meget mere. De ældste har også
haft en skoleforberedende periode,
hvor de sammen har besøgt SFO
og børnehaveklasser.

Faktisk har børnehaven samlet
sendt 38 børn i skole i år – det er 
en ordentlig flok at sige farvel til,
og det er en lidt trist dag, når de
alle stopper. Men de får det godt i
skolen og i SFO, så det trøster jo

lidt.

Fremtiden for børneha-
ven står stadig lidt i det
uvisse. Der er toner, som
tyder på, at en sammen-
lægning måske ikke lig-
ger så langt ude i fremti-
den, men det er jo ofte i
sidste ende økonomi og
ikke vilje, der kan brem-
se sådan et stort projekt.

I Børnehaven arbejder vi
stille og roligt hen mod
den dag, sammenlæg-
ningen kommer. Vi for-
haster ikke samarbejdet
og lader de to afdelinger
fortsætte deres gode
arbejde på deres egen
facon, men det er klart,
der hen ad vejen vil
være steder og punkter,
hvor vi kommer til at
arbejde mere og mere
sammen.

I Grøftekanten har vi desværre
oplevet hærværk nogle gange. Der
har været vandaler på legepladsen
i flere omgange, og de har blandt
andet ødelagt en del af vores plan-
tekrukker, revet alle vores grønsa-
ger op, smadret en stor vandbe-
holder og forskellige andre og
ulækre ting. Det er vi selvfølgelig
rigtig kede af, og vi håber, at alle i
byen vil tage en snak om middags-
bordet om det, så vi kan få det
stoppet. Vi er nødt til at passe på
hinanden herude i de små byer. Vi
har set os nødsaget til at politian-
melde hærværket.

I løbet af efteråret vil vi bruge tid
på de nye børn, der løbende star-
ter med at gå i børnehave.
Samtidig vil vi arbejde med forskel-
lige temaer og projekter, og der vil
være fællesuger for nogle af årgan-
gene.

Hvert år er der også julegavepro-
jekt i begge afdelinger, og der er
ligeledes en juleafslutning for børn
og forældre.

Den 17. september holder børne-
haven sit store forældremøde i
Samlingshuset. Denne aften er for-
ældrene inviteret til en aften med
foredrag og valg til forældrebesty-
relsen. I år er der foredrag med en
fysioterapeut, som fortæller om
krop og bevægelse, og måske
kommer med små ideer til aktivite-
ter man kan lave med børn.

Henrik Smith
Børnehaven Grøftekanten og

Børnehaven Myretuen

Nyt fra Børnehaven i Ø. Brønderslev
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Gade-

Engmosebæk-skoven
Den 22. juni var der indvielse af Engmosebæk-skoven på Åensvej ved
Ingrid og Erik Voigt. Deres arbejde med skoven blev indledt 12. april 2012
med reolpløjning af 2 hektar samt pløjning af en eng på 5 hektar. Desuden
blev der opsat 2,5 km. hegn. 

Der er plantet flere forskellige træsorter.
Hovedtræer: Eg, bøg, lind, kirsebær og birk
Stedsegrønne: Douglasgran og skovfyr
Øvrige træer og buske: Rødel, kalkved, vild æble, tjørn, hassel, hæg og
spidsløn

Indvielsen
Indvielsen foregik med start kl. 15, hvor der var stort telt i haven med kaffe
osv. Her fik vi information af Erik Voigt om projektet med skoven samt om,
hvad dagen skulle bringe. Efter kaffen gik vi så en runde og så den nyplan-
tede skov, hvorefter turen gik ned til søen, der er omkranset af store træer.
Samt en skovhytte, hvor vi gjorde ophold.
Her fik vi mere information om projektet, og en af gæsterne spillede ”I sko-
vens dybe, stille ro” på trompet, og der blev sunget til. det var et højtide-
ligt stop på turen, og her blev også nydt en lille skarp til ganen. 

Herefter gik turen videre til haven med de mange frugttræer m.v.
Rundturen sluttede ved huset, hvor der blev snakket og hygget, indtil
festen med spisning kunne begynde. Her fik vi den sidste information af
Erik Voigt, som fortalte om, hvorfor 2 ”gamle” mennesker fik ideen til at
plante en skov nemlig ud fra mottoet ”Plant et træ i dit liv”, som en sang
understregde. Her er et par vers af sangen, som satte et flot punktum på
dagen:

Hvad der først var en flygtig idé
blev fulgt op, tit af slid og af møje.
men nu ligger den der for vort øje:

Em fredskov så smuk vi kan se.

I dit liv skal du plante et træ.
Det vil leve, når du selv er borte.

Vore dage kan synes så korte.
Træet glæder såvel folk som fæ.

Her i skoven ved Engmosebæk
kan de kommende slægter sig hygge.

Og vi håber, at skoven gør lykke,
og består når for længst vi er væk.

Det er familien Voigts håb, at skoven vil blive et godt hjem for fugle og
dyreliv.  Med tanke på fremtiden er skoven en fredskov, der kan benyttes af
alle, som har glæde ved naturen. 

Det er således Ingrid og Eriks
ønske, at både efterkommere
og dyreliv skal have fornøjelse
af skoven.

Det var et flot udgangspunkt -
og et flot arrangement, som vi
takker for at få lov at være en
del af.
Hjertelig tillykke med
Engmosebæk-skoven.

Kirsten Hartmann

Arkivet ligger
underdrejet

Indtil der melder sig flere til at del-
tage i arbejdet med Lokalhistorisk
Arkiv, ligger arbejdet ret stille. 

De to eneste tilbageværende i
bestyrelsen, Holger Dahl Hansen
og undertegnede, vil forsøge at
holde arkivet åbent den første
mandag i hver måned og ellers
efter aftale.

Arkivet modtager stadig meget
gerne arkivmaterialer som doku-
menter, protokoller, billeder, udklip
og andet, men ellers er aktiviteter-
ne begrænsede.

Per Drustrup Larsen
9881 1453 / 2826 1453

Fortæl det til os!
Fortæl til redaktionen, hvis du har
fået nye naboer, så vi kan besøge
dem, byde dem velkommen og
skrive lidt om dem i Lokalbaldet -
hvis de er med på det.

Alligevel
intet indkig
I sidste nummer af Lokalbaldet
blev det positivt omtalt, at beboer-
ne Hallundvej 301 havde ryddet,
så forbipasserende kunne få et flot
indkig til gravhøjene ved ejendom-
men. 

Det er dog helt slut, for de er
ærgerligt nok nu skjult af meterhø-
je jordvolde, som sammen med en
høj mur skærmer for synet.
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spejlet

23 blomster!
Else Jespersgaard på Buurholtvej
har tidligere haft mange blomster i
sin søpindsvinekaktus, men i år
sætter blomsten rekord med 23
flotte blomster 

Hvem ved noget om Mølle-Peter?
Lokalhistorisk Arkiv er blevet kontaktet af et barnebarn af Peter Andersen
(født 1. april 1873) og gift med Mette Marie. Peter var med til at starte
den første husmandsforening,
og sit tilnavn, Mølle-Peter, skulle
han have fået, fordi han havde
mølle på sin husmandsejendom.
Hvor lå/ligger ejendommen, som
kan ses på billedet?
Peter og Mette Marie fik en
række børn, og ses flankeret af
døtrene Mie og Helga og med
Johanne, Sigurd, Agnes og Alfred
bagest. Desuden havde de også
sønnerne Johan, Kristian, og
Thorvald.

Kontakt mig med
oplysninger, hvis I ved
noget, og jeg vil for-
midle det videre til
spørgeren.

Per Drustrup Larsen

"Mogens kom forbi" Hallund
En tirsdag i juni kom Mogens Jørgensen til Hallund. Han startede på sta-

dion, hvor ca. 25 pensionister spillede krolf. Det var han meget interesseret
i, og han snakkede livligt med alle, især var han interesseret i Birthe
Jørgensen, for hun vandt VM (Vendsyssel Mesterskabet) forrige år. Præmien
var en forgyldt kølle. Efter en lille times tid kørte han videre til Hallund Ny
Auto, hvor han fik en god snak med Johnni. Han har en gammel Fiat 500,
som det viser sig, Mogens kørte i, da han lavede Parasollen på TVNord.
Mogens fik sin store drøm opfyldt om at få lov at køre en tur i den. Efter
besøget ved Johnni besøgte han Filtestedet. Her spurgte han ind til Bentes
arbejde med uld og sammensætningen af uld og silke.
Så var det tid til pause- Det foregik på Doktorpladsen, hvor han fik sig en
lille lur på en bænk. Hallund Kro var næste stop, hvor Trine fortalte om
deres dagligdag på kroen, og hun diskede op med sin dejlige, veltillavede
mad: Endnu 1 time var gået og tiden var nu kommet til et besøg ved
Torben "vognmand", for at se på veteranbiler. For Mogens var det dog ikke
nok at se, for han ville også prøve. Mogens og Peter (fotografen) fik lov at
køre en tur i en af de gamle biler.

Så var det ved at være slut med
besøget i Hallund, for klokken var
efterhånden blevet 19,00, så turen
gik hjemad efter et lille stop ved
Lindas butik.
Mogens havde haft en god dag, og
han nød at gense Hallund, hvor han
har tilbragt mange ferier i sine dren-
geår.
Udsendelsen vil komme i TV-Nord
sidst i august eller først i september

Grethe Christensen
Hallund
Loppebiks
Såan kalder Linda Sørensen sin
butik Sølvgade 85 i Hallund, og
hun beskriver den sådan på sit
visitkort: “Her finder du næsten alt,
hvad hjertet begærer: møbler, nips
osv....”

Det er også helt rigtigt, for inden i
butikken og udenfor er der et rig-
tigt godt udbud af alskens ting og
sager - nyt og gammelt, flot og
kitsch, nyttigt og til pynt - for
enhver smag og alle aldre. 

Efter at Linda i 1990 lukkede sit
Hallund Minimarked i de samme
lokaler, stod de ubenyttede hen
indtil for 4 år siden, da Linda
åbnede sin loppebiks. Hun driver
den ikke som en levevej, men kun
som en hobby, hun hygger sig
meget med. Det er mest datteren,
Randi, som leverer varerne til
butikken fra diverse indkøb og lop-
pemarkeder. Hun har selv en lig-
nende butik vest for Brønderslev.



Temaet for årets festival på Bålhøj
var ”traditioner” – og traditionen
tro regner det aldrig til Bålhøj
Festival. Det havde vejrguderne
desværre bare lige glemt, da den
6. Bålhøj Festival åbnede. Dagen
startede med byger, som frem til
kl. 18 satte deres præg på festiva-
lens aktiviteter - uden at det dog
gik ud over hyggen og udfoldelser-
ne på ranchen.

Heldigvis klarede vejret op, og
publikum svigtede ikke festivalen.
Årets festival blev besøgt af over
1.700 gæster, og det er ikke forkert
at sige, at mange nu har taget
Bålhøj Festivalen til sig som en tra-
dition – regnvejr eller ej.

Ranchen var i år udvidet med en
længere svævebane, guldgraveri,
fiskedam, en rigtig borg og en
endnu større indianerlejr, hvor ver-
dens sejeste indianerhøvding rege-
rede. De nye muligheder blev
taget godt imod af alle børnene,
og de lod sig i hvert fald ikke trod-
se af regnen. Mens ungerne hyg-
gede sig med ponyridning, heste-
vognskørsel, ansigtsmaling og
meget, meget mere, kunne man
konstatere, at forældrene var gode
til at finde ly under træer eller i
tipier og telte. 

Vores lokale, talentfulde vinder af
”Byens Bedste Band/Solist” R. Noor
åbnede den store scene med sine
egne meget smukke sange.  Efter
hende var det Souvenirs, der gik
på scenen med deres nostalgiske
sange tilsat små sarkastiske og
humoristiske betragtninger om
livet. 

På den store scene blev festen for
alvor sparket i gang af festivalens
husorkester Vintage Affair, inden
det blev til et glædeligt gensyn
med Mikael K. & Klondyke. 

Herefter blev scenen overladt til de
lidt større navne, og Klumben &
Raske Penge fyrede for alvor op
under festen. Der var kun gået få
minutter, da de bad om at få fjer-
net afspærringen foran scenen for
at få publikum tættere på, og det
blev startskuddet til et musikalsk
brag af en koncert, hvor de to dan-
cehall-stjerner for alvor kom ud
over scenekanten og tog publikum
med ind i deres festlige univers.
Der kan ikke have været en eneste
festivalgænger på pladsen, der ikke
bare bøjede en lille smule i knæene
og gyngede med i takt til musik-
ken. 

Den store scene lukkede med 500
% rock fra The Sandmen, der sør-
gede for at hele pladsen kunne
rocke og endda bryde ud i fælles-
sang.

Den lille scene, som nu er blevet
knap så lille, blev åbnet med smuk-
ke, melankolske sange af Bjarke
Kirk & Kujonerne. Herefter kom der
mere festlige og smilende toner fra
det sydamerikansk inspirerede
band Guldregn. FS Orlonn fyrede
god rock af, inden scenen blev luk-
ket med 2 gange opvisning i disco
fra lokale Fame.

Alt i alt var det et meget bredt og
varieret musikprogram, hvor der
bestemt var noget for enhver
smag.  

Scenerne blev besat af både natio-
nale og lokale kunstnere, og der
var musik med kant, som man
måske ikke lige ville sætte på der-
hjemme, men som man alligevel
ikke kan undgå at ligge mærke til.

Bålhøj Festival bliver kun til noget
år efter år, fordi vi møder utrolig
stor velvilje i lokalsamfundet. Der
skal lyde en stor tak til de frivillige,
der lægger timevis af arbejde før,
under og efter festivalen. Tak til de
sponsorer, der er med til at spæn-
de et økonomisk sikkerhedsnet ud
under festivalen, og tak til alle de
lokale håndværkere og landmænd,
der velvilligt stiller materialer,
arbejdskraft og store maskiner til
rådighed for festivalen. 

På trods af regnen blev Bålhøj
Festival 2013 endnu en succesfuld
festival på toppen af Øster
Brønderslev. Festivalen er omgær-
det af en utrolig hyggelig stemning
og positivitet, som smitter af på
alle, der besøger festivalen. Flere af
de optrædende musikere har givet
udtryk for, at stemning på Bålhøj
er helt speciel – og det er alle
gæster med til at bidrage til… Den
kan bedst udtrykkes som Klumbens
ord, da han satte sig ind i en bil og
forlod festivalen: ”Bålhøj - I er for
FEDE!” – og det har han fuldstæn-
dig ret i! 

Tak fordi I alle var med til at skabe
festen – Vi ses i 2014.

Anders Bang Andersen 
for Styregruppen for 
Bålhøjfestivalen 

Bålhøj Festival 2013
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FVGI
Maden til Bålhøjfestivalen blev lavet af en forening, hvis medlemmer kommer fra lokalområdet. 
Foreningen for Virkeliggørelse af Gode Ideer er en forening med formål at støtte - som navnet antyder - tilblivelsen af
gode ideer. Det kan være arrangementer, udgivelser, ferniseringer, koncerter og mere, hvor vi ved brug af medlemmer-
nes forskellige kompetencer søger at skabe noget sammen i fællesskab.
Vi er en åben forening, og vi håber med tiden at komme til at rumme mange flere baggrunde såvel fagligt som geogra-
fisk."
Som nystartet forening med base i København var det en god oplevelse at være en del af Bålhøj Festival, ikke mindst da
vi er flere i foreningen med rødder i 9700. Især var det fantastisk at se det store arbejde, der er blevet lagt i at få Fowli til
at flyve, og det er som, den flyver højere og højere for hvert år.

Kasper Tveden Jensen
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Deserter
Steffen Westmark udgav 26.
august sin første soloudgivelse:
Deserter.

Jeg er blevet spurgt, om jeg vil
anmelde hans plade, og det er lidt
specielt, når jeg er en stor fan og
har kendt Steffen fra musikmiljøet
siden 1995. I skal ikke forvente en
særlig objektiv anmeldelse, bare
det at Steffen har fået modet og
muligheden….6 stjerner (ud af 6)

De første 2 numre på pladen er
flotte og melankolske numre, som
viser en helt anden side af den nor-
malt dynamiske forsanger fra The
Blue Van, og man fornemmer
noget, der kan minde om en harpe
på nummeret “Brooklyn Diaries”.
Rigtigt flot. Jeg vil gerne fremhæve
den måde, Steffens sang er mixet
på i “Designed your life”: fjern og
mystisk, rigtig spændende.

Et par numre, der også skiller sig
ud, er, “Raccoon” og “The Ballad
of Sparrow Parker”. De er lavet i en
blå stemning, med en flot saxofon
indover, så man kunne tro, at de
var skrevet om natten i den indre
by af København. 

På numrene “Monkey Cup” og
“Wait for the Grace” er der rigtig
flot guitarlir. Venter man på, at et
Blue Van-nummer dukker op,
kunne det måske være
“Diamonds”.

Det er en meget flot udgivelse
med flot kor, akustiske guitarer og
alle slags krydderier.

Køb pladen, lyder min 
opfordring - og kom i
Samlingshuset og hør det live!

Henrik Hald

Steffen Westmark
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Medvirkende på udgivelsen: Christian
Rindorf (Rumour Said Fire), Rasmus
Lang, Tvede Hedegaard, Kristian Olsen
(Oh No Ono), Anna Brøndsted (Our
Broken Garden) samt den helt lokale
Mads Lykke Poulsen på saxofon.

Produceret af Valentin Kruse, Mads
Mølgaard Helbæk og Steffen Westmark.

Steffen på hjemmebane

Torsdag 5. september gæster Steffen Westmark Samlingshuset i Øster
Brønderslev. Dette er startskuddet på den turne, der skal præsentere hans
nye CD ”Deserter”. Albummet, som blev udgivet 26. august, har været 5
år undervejs. Steffen kender man fra det energiske band ”The Blue Van”,
der har rejst landet tyndt som et af de bedste live bands i Danmark.

Til selve turneen har Steffen taget en musikalsk kammerat med på scenen.

Koncerten er en enestående mulighed for at høre Steffen Westmark og den
musik, han selv har komponeret.

Billetsalg foregår fra Brønderslev Bibliotek
og Samlingshuset. Der er ligeledes
mulighed for at købe en koncertmenu
med mexikanske toner.

På aftenen åbner den lokale Daniel Jul
Andersen koncerten med sange, som
han selv har komponeret. Denne unge
mand bor i Øster Brønderslev og har alle-
rede optrådt ved flere lejligheder.

Koncerten er arrangeret i samarbejde
med Kulturpuljen ved Inger Aarup
Kristensen og Brønderslev Bibliotek.

Henrik Hald



Ny vej 
Som alle har bemærket har vi nu
fået en ny fin tilkørselsvej til områ-
det omkring Samlingshuset, Hallen
og Klubhuset. Den er et led i kom-
munens krav om tilkørselsforhold.
Selve arbejdet med etablering af
vejen, p-pladsen, volde osv. var et
studie i frivillighed og samarbejde
samt mande- og maskinpower. En
flok landmænd med traktorer med
vogne og Klaus med den store
maskine gik i gang, og i løbet af et
par weekends var det meste af
vejen anlagt. Det var fantastisk at
opleve. Tænk sig så præcis man
kan køre med de store maskiner!

Og fantastisk at Sparekassefonden
havde givet penge til materialer!
TAK!!

Samtidig blev der
etableret lys på sko-
lestien og på p-plad-
sen ligeledes med
en masse frivillige
hænder. Der mang-
ler i skrivende stund
kun et par lamper
på væggen ved sko-
len for at hele ræk-
ken kan tændes.
Før skolestart kom
der ny flot belæg-
ning på skolestien.
Så slap vi for huller-
ne. Belægningen var
bevilget af kommu-
nen.

Håndværksrådet har
sørget for flisebe-
lægningen ved klub-
huset, ordnet bede,
sået til og lavet nyt

aflukke til containeren + en hel
masse andre nyttige ting. Tak til
Håndværksrådet. I er uvurderlige.

Nu mangler der bare, at Sankel-
marksvej lukkes for biler med en
vendeplads efter pensionistboliger-
ne. Det forventer vi at kommunen

snart går i gang med. Skiltningen
skal også rettes til, så folk kan finde
vej også med GPS.

Vi kan godt være stolte af, hvor
pænt og funktionelt, det hele er
blevet efterhånden.
Der bliver en lille vejindvielse, når
det hele er på plads.

Hjemmeside og
aktiviteter
Hjemmesiden for Samlingshuset er
undervejs, men du kan allerede nu
se en kalender med udlejning. Der
er mange udlejninger og stor inter-
esse for at bruge lokalerne. Henrik
Hald forsøger desuden hele tiden
at få arrangementer hertil også i
hverdagene.
Og der skal også herfra lyde en
opfordring til at slutte op om alle
de mange arrangementer, der
efterhånden knytter sig til
Samlingshuset. Jo mere liv af for-
skellig slags jo bedre er det for livet
og sammenholdet i vores landsby.

Nye møbler
Siden sidst har vi købt nye borde
og stole, og det har kun kunnet
lade sig gøre, fordi vi fik et rigtigt
godt tilskud til det fra Sparekasse-
fonden. TAK for det! 
Alle, som har siddet på de nye
stole, har rost dem, fordi de er
behagelige at sidde på - også når
en festmiddag trækker ud.

På vegne af Fonden for
Samlingshuset

Birgit Søndergaard

Samlingshuset 
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Frivillige hænder

Der er sket store forbedringer ved
Samlingshuset og idrætsområdet! 
Vi er heldig med at have mange
dygtige frivillige, der laver alle de
ting, vi har ønsklet i lang tid. Det
er f.eks. den nye vej til stedet, ny
belysning p p-plads og skolesti,
generel oprydning og beplantnin-
ger – og en stor del af det står
Håndværksrådet for. 
Det ser rigtigt godt ud, og vi er
næsten i mål.
En stor tak skal først og fremmest
rettes til den store, frivillige indsats.
Går du derhjemme og gerne vil
være en del af dette hyggelige og
nyttige netværk, så kontakt os. 
I er alle velkomne.

Henrik Hald 
23347169

Ungdomsdiskotek
Samlingshuset indbyder igen til
DISKOTEK FOR 4.-7.-KLASSERNE
Fredag 13. september kl. 19.30-
22.30
Eleverne vil  gennem skolen mod-
tage en skriftlig invitation senere.
Fed DJ – Lækker lyd – Cool lys

PC-undervisning
Samlingshuset til-
byder undervisning
i brug af internet /
e-mail.
Kurset er på 10 lek-
tioner og foregår
onsdage kl. 19.00
med start 18. sep-
tember.

Prisen er 400,- kr.,
og man skal selv
medbringe bærbar
PC. 

Vi starter som et begynderhold,
hvor vi ikke har krav til kvalifikatio-
ner.
Tilmelding på mail til 
leder.samlingshuset@nordfiber.dk
eller 23347169 / ved Henrik Hald
Max 12 pers. kan tilmeldes.

Niels Lykke Poulsen bliver
underviser på kurset. Niels
har 30 års erfaring fra folke-
skolen, og han har samtidig
erfaring fra VUC i PC voksen-
undervisning.

Henrik Hald

I støbeskeen!
Disse arrangementer er på
vej/under planlægning::

Julefrokoster med 
bl.a. ”Dirty Frank” 

Rockkoncert

Bigband-aften

Nytårsaften

Ungdomsdiskotek

Børnearrangementer

Dilettant

Har du/I ideer til andre typer 
arrangementer og aktiviteter, 
så kontakt mig endelig!

Henrik Hald 
23347169. 17
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Årsmøde i
Samlingshuset
Hermed annonceres årsmøde 

i Østidefonden bag Samlingshuset
onsdag 13. november kl. 19 

i Samlingshuset.

Her vil blive fremlæggelse af 
årsberetning og økonomi samt
valg af et bestyrelsesmedlem.

Inden mødet kan man 
med fordel deltage 

i fællesspisning i Samlingsstedet.

Bjarne og Kaj fra håndværkrådet i gang 
med fliselægning 

Jeppe Aakjær-
aften
Fredag 8. november får vi i
Samlingshuset besøg af Bente Kure
& Leif Ernstsen. De vil optræde
med deres prisvindende fortolk-
ninger af Jeppe Aakjærs univers.

Koncerten er arrangeret i samar-
bejde med Brønderslev
Kultursamvirke.

Der er gratis adgang, men der skal
afhentes fribilletter ved Mia i
Samlingsstedets kiosk. 

Billetter - max. 2 pr. person - frigi-
ves 1.oktober. Det er en eneståen-
de chance for at høre disse fanta-
stiske musikere!

Henrik Hald



Bålhøjfestivalen
Siden sidste blad har meget af bor-
gerforeningens arbejde handlet om
Festivalen på Bålhøj.
Det tager rigtig mange timer og
kræfter at få festivalen op at stå.
Derfor er et også dejligt at se, at
folk også kommer og har en hyg-
gelig dag og aften.
Samtidig skal det også være sliddet
værd og give penge i kassen til at
arbejde med næste år, og der teg-
ner sig heldigvis et overskud, der
ikke er endelig opgjort endnu.
Læs også indlæg fra Anders Bang
Andersen om festivalen et andet
sted i dette nummer.

Sørgeligt er det:
...at Mette Boye fik sin cykel stjålet,
(blev fundet med låsen savet over)
...at der blev smidt rundt med flag-
stængerne 
...at der blev smadret en masse fla-
sker i skolegården og SFO.
Den slags ting vil vi gerne undgå.
Vi er her jo ikke for at ødelægge
noget for hinanden.

Sankthans
Årets sankthansbål blev igen
besøgt af rigtigt mange lokale bor-
gere og gæster, og det var igen en
hyggelig aften, hvor folk mødtes,
snakkede og lyttede til en god tale
af skoleleder Steen Jensen.

Vi planlægger et borgermøde om,
hvordan vi kan se og bidrage til
udviklingen af vores lokalområde.
Vi havde en stand til byfesten, hvor
folk kunne komme med ideer og
forslag. Der kom en del både sjove,
realistiske og urealistiske ideer, men
bedst af alt så kom rigtigt mange
forbi og studerede kort og gav
input af forskellig slags.
Tidspunkt for borgermødet er ikke
fastsat , så hold øje med plakater.

Inden næste blad er der også 
lygtetændingsarrangement. 

Det er et hyggeligt lille arrange-
ment, hvor vi mødes, klipper pynt
til juletræet i Samlingshuset, synger
og får æbleskiver, inden vi går ud
og ser byens julelys blive tændt.
Det bliver søndag 24. november kl.
13.30 - 16. Hold øje med plakater.

Bliv medlem
Vi har sendt indbetalingskort til
medlemskab af Borgerforeningen
ud vis PBS. 

Det gør det hele lettere for alle
parter. 

Vi håber, I benytter jer af den
mulighed.

Øster Brønderslev Borgerforening
Birgit Søndergaard

Øster Brønderslev Borgerforening
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Da Brønderslev Borgerlige Skytte-
laug i august 2012 holdt den årlige
fugleskydning, blev Isak Isaksen fra
Mosbak årets fuglekonge.

På dagen for den årlige skydning
blev Hans Majestæt, Isak Isaksen,
hentet på sin hjemadresse og
transporteret til skydningen, hvor
en ny fuglekonge blev kåret. 

Den meget formelle seance skete
meget tidligt søndag morgen 17.
august, hvor Skyttelauget med
Brønderslev Harmoniorkester i
front afhentede Hans Majestæt på
Lindevej, og et stykke tid før det
menneskelige øre kunne opfange

musikken, havde Isaks æsel og køer
rettet ørene mod syd, hvor proces-
sionen kom gående med musik i
spidsen og med gylletanke i for-
grund og baggrund.

Per Drustrup Larsen

En lokal majestæt abdicerer
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Lars Kjærsgaard blev lørdag 17.
august ny fuglekonge i Hollensted.
Brystpladen, der giver titlen som
fuglekonge, blev med sikker hånd
skudt ned af Jens Chr. Nielsen, der
dermed blev skyttekonge.

Fugleskydning er en heldags fore-
stilling. Vi begyndte 26 skytter kl.
10 om formiddagen med at afhen-
te og hylde den afgående fugle-
konge, Mogens Thomsen. Mogens
var vært ved op til flere forfrisknin-
ger, inden der ankom en flot ame-
rikanerbil, som transporterede ham
til Lars Pinstrups ejendom i
Hollensted, hvor fugleskydningen
foregår.

Efter grundig instruktion i skyde-
og sikkerhedsregler og indtagelse
af Hardy Jensens fortræffelige
malurtsnaps, gik skydningen i
gang. Der blev skudt både på fug-
len og på skiverne på serieskyd-
ningsbanen ved siden af. Der er i
løbet af dagen indlagt spisepauser,
hvor vi bl.a. nød kage fra bageren i
Dannebrogsgade.

Til aften ankom vore bedre halvde-
le, og Carsten ”nabo” afviklede
dameskydningen, inden vi gik i
gang med spisning og præmie-
overrækkelse.

Dagens skydning udløste følgende
resultater.

Claus Johansen modtog diplom for
kronen skudt ned af Lars
Kjærsgaard
Henning Nielsen modtog diplom
for H. klo skudt ned af Mathias
Thomsen
Finn Toldbod modtog diplom for
V. klo skudt ned af Mathias
Thomsen
Hardy Jensen modtog diplom for
halsen skudt ned af Leif Simonsen
Mogens Thomsen modtog diplom
for halen skudt ned af Claus
Johansen
Stefan Thomsen modtog diplom
for H. vinge skudt ned af Svend E.
Kristiansen
Per Christiansen modtog diplom
for V. vinge skudt ned af Klaus
Nielsen

Jens Chr. Nielsen modtog diplom
for brystpladen skudt ned af Jens
Chr. Nielsen

Da det ved åbningen af den lukke-
de skydeliste viste sig, at Jens Chr.
skød for Lars Kjærsgaard, blev Lars
fuglekonge, Jens blev skyttekonge
og Per Christiansen blev kronprins.

Dame serieskydning
Signe Nielsen 34 point
Trine Nielsen 31 point
Lone Simonsen 30 point

Herre serieskydning
Lars Kjærsgaard 44 point
Jesper G. Nielsen 43 point
Bjarne Sørensen 42 point

Bjarne Bang Sørensen

Ny fuglekonge i Hollensted



Sikken en fantastisk sommer vi har
haft. Beboerne har været rigtig
meget i haven og skabt deres mål-
tider, nydt dejlig koncert, sendt
heksen til Bloksbjerg og mange
andre hyggestunde heriblandt en
middagslur. 
Der har været ture til bl.a. strand,
sommerhus og Nordsømuseet.
Grillen har været i gang mange
gange her i løbet af sommeren, for
det er jo lækker mad.
Vores frugtavl i år er helt overvæl-
dende. Beboer Ruth har plukket,
renset og frosset ned, så frugten er
klar til at blive til noget lækkert spi-
seligt.

Richard Ragnvald
på Elmehøj

Som tradition holder vi sensom-
mer/ høst fest på Elmehøj. Det er
efterhånden også en tradition, at
Richard Ragnvald kommer og
underholder os med alle sine glade
sange, som alle kan synge og
gynge med på.

Centerrådet sørgede for, at alle fik
rigelige mængder af spareribs og
pølser direkte fra grillen og en

meget lækker
frugttærte. Alt
var selvfølgelig
hjemmelavet.
Vi var 52
beboere, pårø-
rende og med-
arbejdere til
bords og 7 fra
Centerrådet til
at sørge for, at
vi alle fik en
fantastisk
aften. Festen
var lavet i et
samarbejde mellem Centerrådet og
os på Elmehøj, men de største
roser skal være til de 7 fra
Centerrådet. 

Vi var også så heldige, at vi fik en
hel kasse smukke,
hvide roser fra et nylig
overstået barnedåb.
Desværre mangler jeg
navnet på den søde
giver, men på vegne af
os alle på Elmehøj vil
jeg gerne sige tak for
blomsterne. De pynte-
de alle bordene flot til
festen og efterfølgende
i afdelingerne.

Ny kat
Vores søde huskat
Samson er desværre
kørt over. Samson blev
fundet af Rune (præ-
sten), og han har
begravet den i sin
have. Mere fornemt
kan det da ikke blive.
Efter en afstemning er
vi nu kommet
frem til, at vi skal
have en ny. Vi er
tilbudt rigtigt

mange katte. TAK for det. Vi
er vist ved at have fundet ham,
vi vil have, og som gerne vil
have masser af kæleri. Han er
kastreret, øremærket og alt det
andet en kat skal have. Han
hedder Bumle, og vi glæder os
næsten alle.

Kommunens
Budget 2014
Elmehøj var sat til lukning og bru-
ges til misbrugscenter, som et for-
slag. Heldigvis blev dette forslag
taget af igen i afdækningskatalo-
get. Ingen på Elmehøj har troet, at
forslaget havde sin gang på jorden.
Men påvirket det blev alle dog. 

Så det var en dejlig melding, at
forslaget nu er pillet af, og alle kan
igen trække vejret meget lettere. 

Vi fornemmer også, at borgerne i
Øster Brønderslev har det ligeså. Vi
vil gerne takke for jeres opbakning.

Godt sensommer til alle i Øster
Brønderslev og omegn.

Med venlig hilsen
Jette Ramskov

Sommeren på Elmehøj
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3 af vore helt fantastiske frivillige centeråd 
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Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke 

Tirsdag 1/10 kl. 19.00 er der
høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke. 

Koret vil medvirke og bidrage til
at gøre gudstjenesten ekstra fest-
lig. 

Efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet på kaffe i
Samlingshuset. 

Mens vi nyder kaffen, vil sku-
espiller og historiefortæller Erik
Møller Pedersen underholde os.
Efter 40 år i børneteatrets tjene-
ste, hygger han sig nu med at
fortælle for et voksent publikum.
Erik har et stort repertoire med
et varieret udvalg af historier. 

Han lægger vægt på en velgen-
nemarbejdet fremførelse, på kva-
litet, gys og humor - så fortællin-
gen bliver en god oplevelse for
publikum. 

Titlerne spænder vidt, fra bibel-
ske historier til eventyr med kant, 
nordisk mytologi og anekdoter 
og karlekammerhistorier.

Høstfest i Hallund 
Igen i år fejrer vi høstgudstjeneste i Hallund Kirke med efterfølgende frokost og høstmarked hos spejderne. Det sker
søndag 29. september kl. 11.00.
Traditionen tro 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. Kom og vær med til
en sjov og festlig dag for hele familien!

1. søndag i advent i Øster Brønderslev Kirke
Igen i år medvirker koret ved gudstjenesten i Øster Brønderslev kirke den første søndag i advent kl. 11.00. Så kom
og vær med til at synge det nye kirkeår i møde! 

Gudstjeneste, juletræstænding og adventshygge i Hallund
1. søndag i advent
Søndag d. 1. december er det første søndag i advent, og dermed er det blevet tid til juletræstænding og advent-
shygge i Hallund. Vi begynder med gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 13.00, hvor koret vil medvirke. Efter gudstjene-
sten går vi ned og tænder byens juletræ, og til sidst er der gløgg, æbleskiver og bankospil i klubhuset. Alle er
naturligvis velkomne. Arrangeres i samarbejde med Hallund - Hollensted Borger- og Idrætsforening.

skuespiller og historiefortæller Erik Møller Pedersen
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

September
1/9: 14.søn.e.trin.
8/9: 15.søn.e.trin.
15/9: 16.søn.e.trin.
22/9: 17.søn.e.trin.
29/9: 18.søn.e.trin.

Oktober
1/10: Tirsdag
6/10: 19.søn.e.trin.
13/10: 20.søn.e.trin.
20/10: 21.søn.e.trin.
27/10: 22.søn.e.trin.

November
3/11: Alle helgens dag
10/11: 24.søn.e.trin.
17/11: 25.søn.e.trin.
24/11: Sidste søn. i kirkeåret

December
1/12: 1. søn. i advent
8/12: 2. søn. i advent
15/12: 3. søn. i advent

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

9.30
14.00 Ole Skov Thomsen
Ingen
11.00
Ingen

19.00 Høstgudstjeneste. Se omtale
Ingen
11.00
9.30 Kirkekaffe
9.30 Ole Skov Thomsen

11.00
11.00 Dåbsjubilæum
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen 
Kirkekaffe

11.00 Se omtale
9.30 Kirkekaffe
11.00

HALLUND KIRKE

11.00
Ingen
11.00
9.30
11.00 Høstgudstjeneste. Se omtale.

Ingen
11.00 Afslutning for minikonfirmander
Ingen
11.00
Ingen

9.30
Ingen
11.00
Ingen

13.00 Se omtale
11.00
9.30

Kirkenyt

”Kirkehøjskolen i Vendsyssel”
Arrangementerne foregår på torsdage og finder sted i Sognegården i Jetsmark.

19. sept. kl. 19.00. (bemærk tidspunktet!)
Kalkmalerier i Jetsmark kirke v. Michael Berg. vi mødes i Jetsmark kirke og slutter i Sognegården i Jetsmark.

10. okt. kl. 19.30.
”De mange forskellige opfattelser af kristendom”. v/ Anders Laugesen, DR. 

31. okt. kl. 19.30.
”Den elektroniske bårne kristendomsformidling”. v/ Mediekonsulent Chr. French. Stiftets Informationstjeneste.

15. nov. kl. 19.30.
”Den Gamle Tro brydes med Den Hvide Kristus”. 
Kulturmødet: (”Orm og Tyr”: Martin A. Hansen) v/Jørgen Jørgensen, lektor ved Seminariet i Hjørring.

Programmer med mere udførlige oplysninger kan fås i den lokale kirke og sognegård.
Det er fortsat meget billigt at deltage i alt dette. 
Betaling for hele møderækken er 200 kr., for enkelte aftener 60 kr. 
Priserne inkluderer kaffebord.

Alle er velkomne. Vel mødt.

Bestyrelsen, ”Kirkehøjskolen i Vendsyssel”.
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Koncert i Øster Brønderslev kirke med trioen Organic3
Onsdag 23/10 kl. 19.30 vil man opleve en aften, hvor kirkerummet bliver fyldt med fantastiske stemninger skabt af
Uffe Steens flotte tone og virtouose guitarspil, Hammondorglets mange facetter blandet med smagfuldt tromme-
spil fra en af Danmarks absolut bedste groovemasters, Esben Bach.
Ved koncerten vil der blive spillet danske salmer/sange og lidt jazz.

Uffe Steen, guitar
Uffe er en fænomenal guitarist , hvis virtuose og personlige spil, den ganske guitarverden (og vi andre) lægger os
fladt ned i næsegrus beundring for. Kendt i det ganske land (og udland) og har spillet med alle de største navne
både nationalt og internationalt.

Niels Ole Sørensen, Hammond B3
Årets Nordjyske Jazznavn 2009, Niels Ole, der nok allerede er taget hjemmefra Tversted, for at stille sit skrummel af
et hammondorgel op, har den klassiske rolle med at spille bassen på orglet med både hænder og fødder. Er ved at
bryde igennem som en af DK´s gode hammondorganister.
Udover at være hammondorganist, er han også formand for den kendte jazzfestival, Tversted Jazzy Days og til dag-
lig organist i Bangsbostrand og Skæve kirker.

Esben Bach, trommer
Fantastisk groovemaster. Super swingende trommeslager, både med stikker men også med whiskers. Har spillet
masser af jobs med bl.a. DK´s kendte hammondorganist, Kjeld Lauritsen.

Der er gratis adgang til koncerten.

Fra gudstjenesten i teltet ved byfesten
i Øster Brønderslev
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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, Merkurvej 4, 9200 Aalborg SV, 9000 Aalborg, 
tlf. 6060 2361.

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

Graver, Ø. Brønderslev: 
Charlotte Kristiansen, Fredensgade 3, 9700 Brønderslev
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: 
Hans Jørgen Thomsen, Danserhøj 34,  tlf. 3059 3339

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

Kirkeværge, Hallund: 
Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf  9883 5019.

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Gudstjenester 
på Elmehøj
Ældrecenter
Alle gudstjenester begynder 10.15

Torsdag 19/9
Torsdag 17/10
Torsdag 14/11

Alle gudstjenester begynder 10.15

Menighedsråds-
møder
Øster Brønderslev
Menighedsråd:
Onsdag  4/9 kl. 19.00
Torsdag  31/10 kl. 19.00

Hallund Menighedsråd:
Onsdag 27/11 kl. 19.00

Fælles menighedsrådsmøde:
Onsdag 25/9 kl. 19.00

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

Kornyt
Koret begynder igen 10. september kl. 19.
Vi øver, som vi plejer, i Samlingshuset, tirsdage kl. 19-21.
Har du lyst til at være med, er du hjertelig velkommen.
Hvis du gerne vil vide mere så ring bare og hør nærmere. 
Mvh. Organist Inger Malgård - (60602361)

Vigtige datoer 
september-december
Søndag 29/9: 
Høstgudstjeneste i Hallund kirke kl. 11.00 og derefter
spejdernes høstmarked. Se omtale.

Tirsdag 1/10:
Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke kl. 19.00.
Kirkekoret vil medvirke. Efter gudstjenesten byder 
menighedsrådet på kaffe og kage i Samlingshuset. 
Her vil skuespiller og historiefortæller Erik Møller Pedersen
underholde. Se omtale.

Onsdag 23/10: 
Koncert med trioen Organic3 i Øster Brønderslev Kirke 
kl. 19.30. Se omtale.

Søndag 1/12:
1. søndag i advent: se omtale af gudstjenester 
og arrangementer.

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

Rune Nørager Christensen



Der er i forbindelse med idriftsæt-
ning af vindmølleparken ved Nejst
indkaldt projektforslag til projekter,
der kan finansieres gennem Grøn
Ordning. Vindmølleparken ved
Nejst udløser i alt 1.082.400 kr.
Dertil kommer en rest fra sidste
runde, hvilket betyder, at der er
1.089.293 kr. til rådighed i ordnin-
gen. 

Der har været stor interesse for at
søge om midler fra ordningen. Der
er i denne ansøgningsrunde kom-
met i alt 17 ansøgninger for i alt
ca. 7,2 mio. kr. 

Miljø- og Teknikudvalget, der skal
tage stilling til midlernes fordeling i
henholdsvis lokalområdet ved Nejst
og generelt i kommunen.

Lokalområdet er defineret som en
radius på 4,5 km fra vindmølleom-
rådet ved Nejst, dog fraregnet
Brønderslev og arealer i andre
kommuner. I administrationsgrund-
laget er det fastsat, at minimum 25
% af midlerne i grøn ordning skal
tildeles lokalområdet forudsat, at
der er egnede projekter i området.
25 % af midlerne udgør for lokal-
området ved Nejst 270.600 kr. 

Miljø- og Teknikudvalget udsatte
fordelingen fra deres møde 13.
august, og træffer således først
beslutning om fordelingen på et
møde i september. Her fordeles de
til rådighed værende midler blandt
de støtteberettigede projekter
inden for henholdsvis lokalområdet
og kommunen generelt. Samtidig
tages stilling til, om der skal tilba-
geholdes en mindre del til evt.
kommende presserende ansøgnin-
ger. Det bliver spændende! 

Herunder er en oversigt over ansø-
gere, og for de lokale ansøgninger,
der har fortrinsret til de 270.600
kr., er der angivet, hvad der er søgt
støtte til. 

Ansøgninger fra møllernes nær-
område:
Kraghede Idræts- og
Borgerforening (2 stk): Til varme-
pumpe og solcelleanlæg i
Klubhuset
Samlingshuset, Ø. Brønderslev (2
stk.): til beplantning ved den nye
vej og samliongshuset samt til sol-
celler på Samlingshuset
Brønderslev Lystfiskeriforening: Til
læskur ved Kraghedesøen 
Beboergruppe og Rideklub: Til pro-
jekt med stier og fællesareal på
Nejst

Ø. Brønderslev Borgerforening: Til
stiforløb fra Bålhøj til
Samlingshuset 
Ø. Brønderslev Idrætsforening: Til
isolering af dele af det gamle klub-
hus

Ansøgninger fra resten af 
kommunen:
Gerå og Omegns Beboerforening 
Brønderslev Kommune  (2 stk)
Dronninglund Motions Cykel Club 
Manna Thise Borgerforening 
Klokkerholm Byen I Landskabet 
Asaa Havn 
Rørholt Omegns Beboerforening 
Sterup Borgerforening 
Thorup og omegns Beboerforening 

Per Drustrup Larsen

Aktiviteter på Kraghede
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Fordeling af midler i Grøn Ordning 

Sjov søndag 15. september kl.
14.00 – 16.00
Vi spiller rundbold, ingen tilmel-
ding.

Høstfest lørdag 28. september. kl.
18.30
Pris pr. per. 125,- kr. (Buffet).
Drikkevarer købes i klubhuset.
Tilmelding til Charlotte på 6146
6306 senest 18. september.

Spis-sammen torsdag 31. oktober
kl. 18.30
Madholdet står for maden. Pris
50,- kr. pr. person / 30,- kr. børn
under 12 år. Tilmelding til
Charlotte på 6146 6306 senest 19.
oktober

Andespil 7. november kl. 19.30 
Dørene åbnes kl. 19.00

Tøsearrangement sidst i november
Chokoladekursus. Nærmere info
senere.

Juletræsfest søndag 8. december
Kl. 14.00 – 16.30
Pris 30 kr. pr. barn / 20 kr. pr. vok-
sen
Tilmelding til Preben på 4198
8456 senest 29. november.

Spissammen torsdag 6. februar kl.
18.30
Madholdet står for maden. Pris 50
kr. pr. per. / 30 kr. børn under 12
år. Tilmelding til Charlotte på 6146
6306 senest 26. januar.

Generalforsamling torsdag 6.
februar kl. 20.00
På valg er Preben Thomsen og
Anders Svendsen
Vel mødt

Charlotte Egebak Jensen
På vegne af bestyrelsen for

Kraghede Borgerforening

www.kraghede-borgerforening.dk.

Øster Linderup
Som tidligere skrevet er der også
ved at bliver opført møller ved
Øster Linderup, og de rejses i
løbet af efteråret.

Når de er i drift, vil der være
flere midler at søge under Grøn
Ordning, så hold øje med
Kommunens hjemmeside for 
frister m.v.



Navnet er nu slået fast, det blev
afgjort til sommerfesten i år, der
var flertal for ovennævnte, så nu
skal vi have fundet et passende
logo til foreningen, måske nogle af
de lokale har et forslag?

Bestyrelsen for foreningen er nu på
plads:
Formand: Claus Iversen
Næstformand: Kim Toft
Sekretær: Lars Bredo
Teltformand: Johnny Nielsen
Bestyrelsesmedlemmer: Trine
Nielsen, Carl Christian Christensen
og Karl Peter Andersen
Kasserer: Lone Sudergaard
Suppleant: Mads Sørensen

Efterårets 
aktiviteter
Vi har nogle arrangementer på
plads til efteråret: Dorthe og
Jørgen vil lave en PC-café for
ældre, som har problemer med
deres netbank, kommunikation
med kommunen mm.

Nordjyske Bank vil gerne besøge os
en aften for at fortælle om mulig-
hederne ved at være kunde i netop
deres bank. Det arrangement vil vi
kombinere med en fællesspisning
og eventuelt noget underholdning.

18. september er der planlagt
besøg hos Butik LL Blomster.

23. september: Blomsterkursus
med efterårsblomster.

Som tidligere år så har vi vores tra-
ditionelle øl-festival, som altid lig-
ger på 1. fredag i oktober. Kim har
lovet, at han i år har styr på under-
holdningen samt øl. I skrivende
stund ved vi stadig ikke, hvilket
bryggeri vi skal smage.

20. november: juletur

25. november: bind julekranse mm

1. december som er 1. søndag i
advent, holdes den traditionelle
gudstjeneste med efterfølgende
juletræstænding og andespil,
gløgg og æbleskiver.

Vi har igen præmiewhist i klubhu-
set. I år starter vi den 23. oktober
og så vil vi prøve at afholde det
hver onsdag kl. 19.00 fremover.

Men alt dette kan I læse mere om
på www.hallundhollensted.dk

Hvis nogle går rundt og har en
god idé til hvad vi kan af arrange-
menter, så tøv ikke med at kontak-
te bestyrelsen. 

Vi er modtagelige for nye idéer.

På Hallund-Hollensted Borger- 
og Idrætsforenings vegne

Claus Iversen

Nyt fra Hallund – Hollensted Borger-
og Idrætsforening (HHBI)
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Byfesten 2013 
Netop nu er sommerfesten 2013
overstået, en helt fantastisk opgave
som viser sammenholdet i områ-
det. Mange var mødt op lørdag til
teltrejsning, og ifølge pålidelige kil-
der siger de at ”så mange har der
aldrig været før”. Teltet var hurtigt
oppe med så mange hjælpere, og
det var godt, for regnen satte ind
kort efter.
Søndag var der gudstjeneste i tel-
tet, hvor menighedsrådet havde
sponseret rundstykker og kaffe, og
mange var mødt op til denne
gudstjeneste.

Torsdag var der fællesspisning. En
aften som mange har som tradi-
tion. Der er flere, der kun ses den
ene dag om året, men forstår så at
gøre en fest ud af det. Maden var
som sædvanligt frikadeller m/tilbe-
hør med efterfølgende jordbær-
grød med fløde. Thomas
Blachmann kom lige forbi og gav
os en opsang. Vi var næsten 100
den aften.
Fredag var også velbesøgt. Især de
unge kunne få en tur på ryggen af
en hest, en gratis fornøjelse som

mange børn benyttede sig af. Der
var også børnebanko, hvor 30
glade børn prøvede at holde styr
på de mange tal. Der var petanq-
ueturnering og en introduktion til
krolf, som mange nyder at spille.
Regnen holdte ikke nogen tilbage,
alle deltog aktivt, og der var flotte
præmier til de DYGTIGSTE! 

Lørdag havde vi besøg af
Ballonklovnen, Maxi, som kunne
lave de mest fantastiske ballondyr.
40 børn fik hver deres eget ballon-
dyr med hjem, og de var flinke til
at stille sig i kø, noget som Gustav
aldrig havde set før. Der var også
besøg af RC Nord, som kører med
store fjernstyrede racerbiler.
Familien Toft lagde mark til disse
racerbiler så Kim behøver ikke pløje
marken efter denne tur.

Om aftenen var der igen fællesspis-
ning i teltet. Denne gang var det
med helstegt pattegris, som
Hjallerup Slagtehus havde tilbe-
redt, mens tilbehøret kom fra
Hallund Kro, og desserten, som var
is, var sponseret af Spar i Ø.
Brønderslev, 110 personer ville ikke
gå glip af dette.

Efter spisningen var der underhold-
ning af lokale kræfter, og mange
fik sig et rigtig godt grin over disse
indslag, som gjaldt både de lokale
samt nationale personer. Til sidst
var der diskotek til de danseglade,
som også indbefattede en under-
visning i brudevals, noget som
både underviser og gom sikkert
fortrød.

Søndag var der oprydning, og igen
var der rigtig mange hjælpere, så
teltet var hurtigt pakket sammen
og stuvet ind i anhængeren.

Vi havde udtrækning af passiv
medlemsskab 2013, som var ind-
betalt rettidigt. Disse vindere blev:
Sølvgade 47 v/ Tine og Kim
Frederiksen og Hollenstedvej 247
v/ Margrethe og Kurt Jørgensen.
En stor tak skal lyde til alle de frivil-
lige hænder, de to piger som
arbejder på sommerfesten hele
året, og især tak til alle de mange
sponsorer og annoncører, som gør
det muligt at afholde sådan et
kæmpearrangement.
En sommerfest som bliver svær at
overgå næste år…
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Flere billeder fra Sommerfesten 2013 i Hallund



Aktiviteter i Hallund
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Blomster-
dekorationer
Efterårsblomster
Mandag 23/9 kl. 19.00-21.30 er
der mulighed for at lave sine egne
kreationer efterårets farver.
Lennette (som også underviste til
jul og påske) kommer og giver lidt
inspiration og undervisning i
denne kunst. 

Julekranse/dekorationer 
Mandage 25/11 og 9/12. Begge
dage med start kl. 18.30 til ca. kl.
2100. 

Medbring selv materialer. Kurserne
holdes i Hallund Klubhus. Pris pr.
gang 75 kr. inkl. kaffe og hjemme-
bag.

Tilmelding til kurserne til blomster-
pigerne Kirsten (29920820) eller
Lis (24445005) senest 16/9

Eftermiddags-
hygge i Hallund
Klubhus

Så nærmer vi os dagen, hvor vores
lille uhøjtidelige ”onsdagsklub” for
BÅDE MÆND OG KVINDER i alle
aldre og faconer starter igen. 

Formålet med klubben er dobbelt
– deltagerne har en rigtig hyggelig
og udbytterig eftermiddag, og det
gavner vores klubhus. 

Vi starter sæsonen onsdag 
18. september kl. 13.30 – 16.

Vi planlægger selv, hvad dagene
skal indeholde. Vi kan spille kort
eller andre spil, bruge pc, reparere
det gamle stueur, lave forskellige
former for håndarbejde, male, eller
…? 

De tidligere sæsoner har vi arran-
geret et par ture ud af huset, og
det kan måske også lade sig gøre
denne sæson, hvis der er interesse
for det.

Vi betaler 100 kr. i medlemskontin-
gent for 10 gange inden jul, og
100 kr. for 10 gange efter jul.
Desuden betaler vi hver gang 20
kr. for kaffe og kage.

Vi glæder os til at se alle interesse-
rede – mød op og giv dit bidrag i
form af godt humør og evt. forslag
til aktiviteter eller ture. 

Har du spørgsmål er du velkom-
men til at kontakte undertegnede.
På hyggeligt gensyn i klubhuset på
Søndersig 18. september kl. 13.30.

Inger M. G. Vandkjær 
(Tlf. 86 22 42 78 ) 

Efterårstur fra
Hallund
Nu får du igen mulighed for at
blive inspireret til efterårets gyldne
farver. Onsdag 18/9 er der tur til
L.L. blomster i Mølholt ved Lyngså.
Der vil være mulighed for at
kigge/købe blomster, krukker, pyn-
teting m.m. 

Afgang fra kroen kl. 16.30 og der
køres i egne biler. Der serveres kar-
toffelsalat og frikadeller samt kaffe
og hjemmelavet roulade i forsam-
lingshuset, som ligger lige ved
siden af, hvor der også vil være
udstilling af forskellige glaskreatio-
ner. Forventet hjemkomst kl.
19.00. Pris for spisning kr. 40,-
Arrangører: Hallund - Hollensted
Borger- og Idrætsforening.

Tilmelding til turen til blomsterpi-
gerne Kirsten (29920820) eller Lis
(24445005) senest 16/9

Billederne er fra en tidligere udflugt til 
LL Blomster samt arrangement med 
påskeblomster
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Gade-

Julegaveværksted 
Husk: JULEGAVEVÆRKSTED holdes som altid 3. weekend i november. 
Det er i år den 16.-17. november. 
Det er vist 14. gang der er Julegaveværksted. Det er alligevel noget!
Vi opfordrer alle børn og voksne om at melde sig både som deltagere og
som voksenhjælper på de sedler, som børnene får med hjem.
Skulle der være andre voksne, der gerne vil hjælpe til, så meld jer.
Har du ideer til et nyt værksted så sig til.

Birgit Søndergaard
mail: birgit@drustrup.dk

mobil: 30131453

Ladywalk
Hele foråret og sommeren har en gruppe lokale kvin-
der gået omegnen tynd som optakt till arrangemen-
tet Ladywalk, hvor gruppen på billedet deltog. Det er
lykkedes fotografen at fange lady’erne i et øjeblik,
hvor de ikke var i fuld fart rundt i landskabet.

Sjov lille fætter
Sådan kaldte Kirstine Rørmose Mortensen denne græv-
ling, hun mødte under en trilletur på Hvilshøjvej. Det er
ikke et normalt syn at møde en grævling i dagslys, så
det var godt, Kirstine havde kamera med og ville dele
oplevelsen med Lokalbladets læsere. 

Fars Dyt i Djævleræs
Så er "djævleræset" på Ørnedalsbanen slut for mig for denne gang. Den 25/7
var der Motorsportsfestival i Sæby og jeg kørte for 5. gang med i Ladiescup.
Jeg havde bestemt at dette skulle være mit sidste løb da både bil og kører var
ved at være trætte. Så den fik ikke for lidt og det bar både bil og min tom-
melfinger præg af. 1 heat endte lidt voldsomt, da jeg stuntede med min
teamkører Janni Rømer. Hun fik en trilletur på taget mens min bil nøjedes
med at sætte ud, så vi måtte begge trækkes ud. I 2. og 3. heat fik jeg mange
knubs (måske var jeg selv lidt ude om det) men endte som nr. 3 begge
gange. Disse placeringer udløste en plads i en B-finale. Men der var en kører der blev sur over jeg kørte forbi
hende, så hun kvitterede med at påkøre mig, så jeg snurrede rundt og endte i sandgraven. Og der holdt jeg så og
så de andre suse forbi. Men både bilen og jeg overlevede det hele på trods af buler og forstuvet tommelfinger.
Inden vi nåede lørdag var bilen blevet solgt til en rallycrosskører fra Sjælland. Det var lidt vemodigt alligevel men
alting har sin tid. Men det har været sjovt så længe det varede.

Lis Jørgensen
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spejlet
R.Noor i Tønder
Da Rikke Mølbak Nielsen med kunst-
nernavnet R.Noor fik en opringning
fra Allan Olsen med et tilbud om at
optræde sammen med ham på
Tønderfestivalen, slog hun straks til
omend med nogen nervøsitet for,
hvordan det skulle gå. Det gik godt! 

På billedet taget af Rikkes mormor står hun sammen med de 4 herrer, hun
optrådte sammen med: Allan Olsen, Huxi Bach, Niels Hausgaard og
Kristian Leth. Det blev desuden til en optræden på Kulturmødet på Mors! 

Musikalsk
fest 
1. marts 
i Øster
Brønderslev
En større gruppe lokale borgere
arbejder med planer for en musi-
kalsk fest 1. marts i Østsidehallen. 

Det sker i øjeblikket gennem at
sikre sponsorer, og det går så
godt, at de allerede nu står frem
med planerne og datoen – så alle
kan nå at reservere dagen til
denne festlige begivenhed. 

Festen er tænkt som afløser for de
andefester, der tidligere blev holdt
i det gamle Forsamlingshus i flere
år, og overskuddet skal fordeles til
lokale, gode formål.

Med 3 orkestre og god mad er der
lagt op til et brag af en fest.

Orkestrene er: 
PS12 også kendt som På Slaget
12, der har en lang række hits på
samvittigheden.

Østre Gasværk, der er kendt viden
om for at spille gasolin’ musik rig-
tigt godt

Fame - 1980’er-diskoorkestret ,
der er kendt fra Bålhøjfestivalen de
seneste år, men også er kendt som
”Smedens orkester”.



ØBI
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Byfesten
Tusind tak til alle sponsorer, gæster og ikke mindst alle de frivillige, der var med til at få årets byfest til at blive en
succes. Tak til et hårdtarbejdende arrangementsudvalg, som allerede nu har en masse nye idéer til ØBI s Byfest i
2014.
Overskuddet fra byfesten går til ØBI s arbejde med alle vore børn, unge og voksne. Vigtigt, at vi holder gryden i
kog og hele tiden sørger for en bred vifte af tilbud til byens borgere udi de sportslige aktiviteter.
Næste års Byfest bliver 9.-11. maj 2014. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

På arrangementsudvalgets vegne 
Gitte Christiansen



ØBI håndbold
Håndboldbestyrelsen består i dag
af 8 personer – 5 bestyrelsesmed-
lemmer og 3 suppleanter. Kasper,
Anne Sofie og Pia A er alle sammen
gengangere sammen med mig
selv, og vores femte og nye besty-
relsesmedlem er Anders Møgel-
mose. 

Derudover har vi fået tre nye sup-
pleanter – Pia Krarup, Tobias Toft
og Dennis Toft. Dette har gjort
vores arbejde som bestyrelse nem-
mere, nu da vi har fået nogle eks-
tra hjælpende hænder, og det er vi
glade for.

Sæsonen er så småt gået i gang for
seniorerne, som havde opstart i
uge 32. Alle ungdomsholdene
inklusiv U8 starter i uge 36, og
Legebold/Børnehåndbold starter i
uge 40. 

Hvis du spillede sidste år, skal du
bare komme til træning, som du
plejer, og hvis du ikke har spillet
før, så er du meget velkommen til
at komme og være med – måske
bliver du overrasket. 

Håndbold er nemlig en supersjov
sport.

Vi har i år lavet en anden fordeling
af de mindste. I stedet for at dele
dem op som tidligere i 5-8 år og
Legebold (3-6 år), laver vi i år tre
hold for disse årgange. 

3 år til og med dem, der går i 0.
klasse, kommer til at være i hallen
samtidig, hvor Anne Sofie og jeg
vil dele dem op efter alder og
evne. 

Vi gør dette, fordi der er et stort
spring fra børn på 3 år til 6 år, og
vi vil gøre et forsøg på, at børnene
hver især får mere ud af trænin-
gen. Carsten Hofmann kommer til
at træne dem på 7-8 år, og de har
fået en anden træningstid.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte mig på
21 22 83 03. 

Du er også meget velkommen til at
gå ind på hjemmesiden
www.oebi.dk/Håndbold. Her kan
du også se alt det nye, der er ble-
vet lavet ved hjemmesiden, fx at
hvert hold har fået deres egen side,
hvor der vil komme flere oplysnin-
ger på indenfor de næste par uger. 

Sofie Christiansen
formand for ØBIs håndboldafdeling

ØBI
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Nyt fra Fodbold-
afdelingen
Ved standerhejsning den 4. august
2013 skinnede solen fra en næsten
skyfri himmel, da fodboldstøvler og
benskinner blev fundet frem til
standerhejsningen, hvor den nye
sæson blev skudt i gang. 

Formand for fodboldforeningen
Jacob Frejlev bød velkommen og
ønskede alle en god sæson. 
Efter træningen bød fodboldafde-
lingen på de traditionelle røde pøl-
ser og 1 sodavand eller 2 til at
slukke tørsten.  

Vel mødt til både nye og gamle
spillere.  

Herre seniorhold i ØBI igen
En by som Øster Brønderslev skal
selvfølgelig have et seniorhold.
Derfor er fodboldafdelingen stolte
af og meget glade for, at det er
lykkes at stable et serie-5 hold på
benene til efterårets sæsonstart. 

Holdet er en god blanding af unge
og ikke så unge spillere. 

Holdansvarlige er foreløbig 
Jacob Frejlev og Mads
Holm, så kontakt en af
dem, hvis du også har
lyst til at være med. 

Næste hjemmekampe:
Fredag 20. september
og fredag 4. oktober. 

Vi mangler trænere
Vi mangler trænere 
hurtigst muligt til:
U6 - drenge og piger
U9 - drenge
U15 - drenge – hjælpetræner. 

Kontakt Jacob Frejlev på tlf. 60 38
36 00 / jacob@10mb.dk, hvis du
har lyst til at give en hånd med.

Fodboldbestyrelsen

ØBI
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Gymnastik i Øster Brønderslev
Øster Brønderslev gymnastikforening starter op i uge 38, med en stribe af aktive og uimodståelige aktiviteter: 
Pigegymnastik (5-8 år ) tirsdag fra kl. 16.30 -17.30 v. Helene Rasmussen.
Drengegymnastik (5-8 år) onsdag kl. 16-17 v. Simone Rasmussen.
Damegymnastik mandag kl.19.30 - 20.30
Herregymnastik mandag kl. 20.30 - 21.00
Familiegymnastik for de mindste og deres forældre afvikles, om muligt, hver lørdag fra kl.9.30-10.30. Holdet
mangler nemlig stadig en instruktør, så har du lyst til at instruere familieholdet, eller kender du én der har, hører vi
meget gerne fra dig. 
Rikke Dunker indkalder til Zumba hver tirsdag kl. 19 – 20 og torsdage fra kl. 17-18 danses der Familie-Zumba
med Mette Lykkegaard Søskov som instruktør.

Øster Brønderslev gymnastikforening håber på masser af sportslig aktivitet, som de foregående år, hvor sæsonen
afsluttes festligt med en afsluttende opvisning i marts 2014. Efteråret byder også på en fantastisk sportsevent i
samarbejde mellem ØBI gymnastik og Fitness. Mere information vil fremgå på hjemmesiden.

Gå ikke glip af disse aktive, styrkende og gode gymnastikoplevelser. Tilmelding til de forskellige hold foregår via
hjemmesiden www.oebi.dk

Mette Lykkegaard Søskov



Giv vores børn mulighed for at
blive i Øster Brønderslev, når de
skal dyrke deres idræt!

Øster Brønderslev Idrætsforening
er en amatørklub i ordets forstand.
Hele eksistensgrundlaget for for-
eningen er, at der er trænere/lede-
re, som har personligt og menne-
skeligt overskud til at give andre
mennesker gode oplevelser.

Vi mangler – hvis vi skal holde
gang i idrætsforeningens gode til-
bud – mennesker, som har dette
overskud til vores børn og unge. Vi
håber da stadig, at det er ”på
mode” at være aktiv omkring sine
børn, og hvis vi alle giver en skalle,
så er 1 eller 2 sæsoner nok.

Vil DU/I hjælpe eller vide mere, så
kontakt en af følgende:
Fodbold: 
Jacob Frejlev, jacob@10mb.dk
Håndbold: Sofie Christiansen,
fie_chr@hotmail.com
Badminton: Niels Chr. Søndergaard
Jensen, 98811537

Fitness: René Dahl Jeppesen, 
renedahljeppesen@gmail.com
Gymnastik: 
Kirstine Rørmose Mortensen, kirsti-
nermortensen@gmail.com
Vi skal passe utrolig godt på vores
trænere/ledere og vores frivillige
for der bliver færre af dem. Vi skal
alle tænke os godt om, hvordan
kan vi gøre det sjovt og udviklende
at være frivillig og træner, samt
hvorledes vi kan hjælpe og opmun-
tre disse til at fortsætte deres arbej-
de for vores klub. Derfor modtager
hovedbestyrelsen meget gerne for-
slag og ideer til, hvordan vi kan
blive bedre - for vi kan altid blive
bedre. 

Til slut vil vi benytte lejligheden til
at takke de mennesker, der yder en
frivillig indsats i vores klub og de
trænere og hjælpetrænere, der er i
ØBI, så dine og mine børn kan
dyrke deres idræt i vores by. 
TAK FOR INDSATSEN!

Mette Frejlev
ØBIs bestyrelse

ØBI
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Frivilligt arbejde
bidrager til lykke! 
Nyere forskning (The World
Database of Happiness) har vist,
at frivilligt arbejde bidrager til
lykke.
På individniveau er lykke og fri-
villigt arbejde direkte forbundet.  

Frivilligt arbejde bidrager til lykke
på flere måder. Det giver mere
social kontakt, men forbedrer
også chancen for at lære folk at
kende uden for det frivillige net-
værk, fordi det forbedrer folks
sociale evner.

»Frivillige lærer også om demo-
krati. Det at forhandle med
andre, bygge egne netværk og
bidrage i bredere beslutnings-
processer bidrager alt sammen
til lykke,« siger professor
Veenhoven.

DERFOR – bliv træner eller 
holdleder/hjælper i ØBI 
og bliv mere lykkelig!

Sponsor i ØBI
Har du lyst til at være sponsor i
Øster Brønderslev Idrætsforening
og derigennem støtte det arbejde
som masser af frivillige hver dag
yder for at tilbyde idrætsaktiviteter
for alle i Øster Brønderslev og
omegn? Så kontakt sponsorudval-
get i ØBI på www.sponsor@oebi.dk
og vi vil kontakte dig for en snak
om dine ønsker og muligheder. 

Vælg mellem en af vores sponsor-
pakker eller bestem selv hvordan
du vil støtte. Vi lægger op til at
man kan støtte, med hvad man har
lyst, så hold dig endelig ikke tilba-
ge. (Se eksempler på skilte m.v. på
forrige opslag)

Læs mere om vores sponsorpakker
på www.oebi.dk/sponsorer
Sponsorudvalget er:
Cecilie Wacher tlf. 53 66 25 11
Inga-Lill Jørgensen tlf. 40 88 19 16
Bent Jensen tlf. 24 86 50 44

L´Øbi & Motion
Efter et par stille år har løbeklub-
ben lagt sig ind under motionscen-
teret. Nu er der kommet lidt inter-
esse for igen at løbe. L´Øbi vil der-
for forsøge at starte op med lidt let
løb for alle. Håbet er, at der kunne
komme 10 – 20 personer til fælles-
træning en til to gange om ugen.
Vi har masser af gode ruter og fæl-
les erfaringer, som vi gerne vi dele
med andre, der har lyst til at rører
sig lidt. Man behøver ikke at kunne
løbe langt f.eks. en maraton for at
møde op. Tanken er, at vi coacher
hinanden med gode råd og træ-
ningsmetoder. Alle skal kunne være
med - både unge og gamle. Det
vigtigste er at bevæge sig og
hygge sig socialt. Det kan også
være, at nogen har lyst til at danne
hold til de forskelige motionsløb,
og herigennem arrangere fælles-
kørsel. Planen er, at der er opstart
søndag uge 43 og afslutning
medio maj. Turene vil være af for-

skellig længde og terræn. Er der
helt nye løbere, vil vi tage hensyn
og arrangere vejledning og korte
ture til at komme i gang med. Nu
har vi fået nye rammer i ØBI, og
efter badet vil det være rigtig fint
at sidde lidt i vores nye lokaler og
få en god snak. Det vigtigste er at
forlade sofaen og komme ud og
rører sig.

Vi nærmer os igen et efterår, og
det betyder, at der igen bliver
travlhed i vores motionscenter. Vi
byder nye og gamle kunder vel-
kommen efter sommerpausen, Vi
har i foråret uddannet 2 af vores
instruktører, og der vil snart starte
et crossfit hold op. I efteråret vil
det også være muligt at købe fæl-
lesklippekort, der både gælder til
spinning, crossfit og zumba. VI
håber at se mange deltagere og vil
i oktober lave et godt tilbud på
adgangschip. 

René Dahl Jeppesen

Vi mangler trænere/hjælpetrænere i stort set alle afdelinger



I november er det 10 år siden,
Trine Molin overtog Hallund Kro
med sin mand, Jan Christensen,
som medhjælper. De overtog den
efter Per Qvist Jensen, der havde
haft den 1995-2003, men havde
drevet den som et feststed/forsam-
lingshus og ikke som en egentlig
kro. I det første år fortsatte Trine
med at arbejde i Brønderslev
Goldklub, men trappede derefter
ned med et 1/2-tids job indtil
2007, hvorefter hun har arbejdet
fuld tid med aktiviteterne på
Hallund Kro.

Fra at overtage kroen med en tom
ordrebog og til i dag at have en
velfungerende virksomhed ligger
der et stort arbejde med at levere
gode mad- og festoplevelser, og
det er lykkedes i så høj grad, at
ordrebogen er godt fuld med fest-
arrangementer af enhver slags i
huset hver weekend, og desuden
er der hele tiden en del leverancer
af mad ud af huset. Der er aftaler i
bogen helt frem til 2017.

Forretningen har således været
god, og den er inde i en sund
udvikling. 

Overskuddet er løbende blevet
anvendt til vedligehold af bygnin-
ger, køb af købmandsgådens pak-
hus samt forbedring af faciliteter-
ne, så huset fremtræder indbyden-
de som et godt sted at invitere 

gæster til familiefester, fødselsdage,
bryllupper, receptioner og andre
festlige begivenheder. 

Trine og Jan fortæller samstem-
mende, at de er blevet taget rigtigt
godt imod i Hallund, og det er vig-
tigt. Selv om kunderne til Kroen
også kommer langvejs fra, er det
vigtigt med en helt lokal opbak-
ning, og den har vi fået, siger de.
Folk har interesserede/nysgerrige
fulgt med i aktiviteterne og
ombygningerne, og især da over-
etagen, hvor deres private lejlighed
er, blev forsynet med først 1 kvist
og siden 1 mere, gav det kommen-
tarer. Kvistene kom til, samtidig
med, at de fik døtrene Isabella og
Josefine, men folk i Hallund kan
godt spejde forgæves efter en kvist
mere, siger de og fortæller, at de
var først med de royale navne. De
påstår at have givet kronprinsepar-
ret lov til at bruge navnene også.

De ser frem til endnu flere år med
gode oplevelser og glade gæster
på Hallund Kro. De fortsætter nem-
lig meget gerne driften, for det er
blevet en livsstil for dem - en stil
der passer dem alle i familien godt,
og hvor fordelene ved den er
meget større end ulemperne.

Tillykke med jubilæet! 

Per Drustrup Larsen

10 år på Hallund Kro
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STOR
jubilæumsfest

10-års jubilæet fejres med en
fest, hvor alle de værtspar og
værter, som i de 10 år har
holdt fest på Hallund Kro, er
inviteret med som gæster!

Festen holdes 2. november kl.
18, og det er nødvendigt med
tilmelding til Hallund Kro, for
der er ikke plads til alle de
mange værtsfolk, der har
anvendt Kroen som feststed. Vi
kan ikke nå at bygge til, så vi
regner med, at salen bliver helt
fyldt den dag, siger de.

På dagen vil Trine være værtin-
de, så hun skal ikke selv i køk-
kenet. Den del af dagen står
hendes tidligere chef under
uddannelsen til kok, køkken-
chef Knud Larsen fra Gilleleje,
for sammen med hendes kok-
keuddannede veninde, Line
Breiting, samt et par hjælpere. 

Der er lagt op til en god og
festlig dag, hvor gæsterne invi-
teres til en gratis middag med
stor buffet samt musik med
danseorkestret
“SkriverBanden”, som ofte og
med succes har spillet til fest på
Kroen. Kun drikkevarerne skal
dagens gæster betale for.

Trine og Jan har ikke alle navne
og adresser, men håber på, at
invitationen vil sprede sig, og
at så mange som muligt vil
være med til at fejre dagen. De
første tilmeldinger er kommet,
og der er tale om først-til-
mølle, så det er med at være
hurtig. Senest 14 dage før
festen skal man melde sig til,
hvis der til den tid stadig er
ledige pladser.



Lars Thorup Kristensen har startet sin
egen virksomhed fra hjemmeadres-
sen Hvilshøjvej 143. Firmaet beskæfti-
ger sig med etablering af spa og
pools samt alt vedrørende drift og
vedligeholdelse heraf. Lars er oprin-
deligt uddannet i vvs branchen og
har i de sidste mange år været
beskæftiget med service og etable-
ring af pools i Løkken Spa og Pool.
Men dette samarbejde ophørte, og
siden påsken 2013 har Lars haft sit
eget firma. Lars har allerede godt
gang i forretningen, og med den
varme sommer har der været stor
interesse for pools. Foruden nyetable-
ringer har Lars også vedligeholdelse i
mange luksussommerhuse, svømme-
haller og hotelpools, så han er ikke
kun afhængig af at sælge nye pools. 

Lars og fru Anette, samt deres tre
drenge Jesper, Kristian og Kasper har
også en pool derhjemme, som er ble-
vet nydt her i sommervarmen.
Hjemmepoolen bliver også brugt til
at eksperimentere med nye pumper
og blandeanlæg. Der er lige blevet
installeret en ny australsk pumpe,
som afprøves i egen pool. Lars er
også sammen med pumpefirmaet i

gang med at lave en dansk manual
for pumpen, da den er så ny på mar-
ked, at der endnu ikke er en dansk
vejledning. Videnskaben bag en sund
pool, ligger i vandbehandlingen og
den rette PH-værdi, og det er derfor
vigtigt for en poolejer, at han ved,
hvordan han skal dosere med den
rigtige kemi. Lars er ekspert på områ-
det og kan råde og vejlede folk om,
hvordan man måler og dosserer, så
ens pool har den rigtige værdi. Lars
sælger og monterer også alt slags
udstyr til pool som lys, kantsten,
svømmetræner og massagebrusere,
og i øvrigt alt andet man kunne
tænke sig til sin pool. Svømmetræner
har han også i sin egen pool. Den
skaber strøm i vandet, så man kan
svømme imod strømmen uden
egentlig at komme nogen steder. 

Lars giver gerne et uforpligtende til-
bud på etablering af pool. Men skal
forvente en pris på omkring 30-
40.000 kr. for en nedgravet model
med stålsider, og ca. det dobbelte
hvis man vil lave en model i beton.
Begge priser forudsætter, at man
laver meget arbejde selv.

Opstart af firmaet i påsken har også
bevirket, at Lars og familien har holdt
deres ferie hjemme, og derfor er
deres egen pool blevet brugt flittigt,
Den er selvfølgelig også populær
blandt venner og bekendte.
Driften af en pool er en væsentlig
post, og Lars har forskelige modeller
til opvarmning. Selv har han solvar-
me, der sørger for, at der altid er 26-
28 gr. i poolens ene ende og 2 gra-
der koldere i svømmedelen. Han kan
også slå over på varmeveksler til pille-
fyret, hvis der er overskyet. Da vi
kom på besøg, var Lars ved at rense
poolen med en poolstøvsuger. Han
har lige nu en pool robotstøvsuger
på prøve, som kører på bunden af
poolen, så også her er der udvikling
af teknologi. Lars er meget tilfreds
med opstartsfasen af firmaet. Han er
fortrøstningsfuld for fremtiden og
byder nye kunder velkommen.

René Dahl Jeppesen

Pool Nord 
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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 - Hollensted borger- og
idrætsforening, Claus Iversen 
(5244 4149)

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
Kim Toft  (98835071 - 23322364)
Postadresse: Jørgen Jensen,
Sølvgade 83, Hallund
9700 Bønderslev

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) 
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

38
Lokalbladet



Lokalbladet

39

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

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

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

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.

Vil du både reklamere 
fordin virksomhed 

OGstøtte Lokalbladet, 
så erdenne plads ledig.
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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

Hallund
Kraftvarmeværk

Formand Kim Toft
Tlf. 9883 5071 - mobil 2332 2364

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 &
Allan Mosbæk Larsen 
Tlf. 98260259/30518947
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.

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

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!

v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev - (Tlf.: 98811003)
Supermarked med tips og lottoforhandling
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3. september kl. 19.30 - 22.30:
Diskotek for 4. - 7. klasse i
Samlingshuset.

12. september kl. 14:
Frank Wognsen fra Dronninglund
fortæller om ”Mit liv som jæger-
soldat”. Sted: Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben i ØB

15. september kl. 14 – 16.:
Sjov søndag. Vi spiller rundbold,
ingen tilmelding.
Arr.: Kraghede Borgerforening.

18. september kl. 19.00:
PC-undervisning for begyndere i
samlingshuset.

18. september kl. 13.30:
Hyggeeftermiddag i Klubhuset.
Arr.: Hallund - Hollensted Borger-
og Idrætsforening

18. september kl. 16.30:
besøg hos Butik LL Blomster.
(Se opslag og side29)

23. september kl. 19.00:
Blomsterkursus med efterårs-
blomster i klubhuset.
(Se opslag og side 29)

26. september kl. 14:
Efter kaffen i Samlingshuset kører
alle ned til Thorkild Lykke Larsen
på Hvilshøj Mark for at se på
hans granitkunst. 
Sted: Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben i ØB

28. september. kl. 18.30:
Høstfest i Klubhuset
Pris pr. per. 125,- kr. (Buffet).
Drikkevarer købes i klubhuset.
Tilmelding til Charlotte på 6146
6306 senest 18. september.
Arr.: Kraghede Borgerforening.

4. oktober:
Øl-festival på Hallund Kro
Arr.: Hallund - Hollensted Borger-
og Idrætsforening

7. oktober kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev
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10. oktober kl. 14:
Bitten Laubjerg fra Løkken fortæl-
ler om ”Et spændende liv på
godt og ondt”.
Sted: Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben i ØB

23. oktober kl. 19.00:
Præmiewhist i klubhuset 
Arr.: Hallund - Hollensted Borger-
og Idrætsforening

23. oktober kl. 19.30:
Koncert med Organic3 i Ø.
Brønderslev Kirke
(se side 23)

24. oktober kl. 14: 
Ragna og Knud Jensen fra Asaa
fortæller om en tur til De 
Vestindiske Øer.
Sted: Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben i ØB

31. oktober kl. 18.30:
Spis-sammen i Klubhuset
Madholdet står for maden. Pris
50,- kr. pr. person / 30,- kr. børn
under 12 år. Tilmelding til
Charlotte på 6146 6306 senest
19. oktober
Arr.: Kraghede Borgerforening.

2. november kl. 18.00:
Jubilæumsfest på Hallund Kro.
(Se side 36)

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

7. november kl. 19.30:
Andespil i Klubhuset.
Dørene åbnes kl. 19.00
Arr.: Kraghede Borgerforening.

19. november:
Kommunal- og regionsvalg

20. november: 
Juletur. 
Arr.: Hallund - Hollensted Borger-
og Idrætsforening . (Se opslag)

21. november kl. 14: 
Peter Hinsch fra Brønderslev
underholder sammen med nogle
flere. 
Sted: Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben i ØB

25. november:
Bind julekranse mm.
Arr.: Hallund - Hollensted Borger-
og Idrætsforening . (Se opslag)

1. december kl. 13.00:
Gudstjeneste, derefter juletræ-
stænding.
Arr.: Hallund - Hollensted Borger-
og Idrætsforening

2. december kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev

5. december kl. 12:
Julefrokost – med det hele.
Sted: Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben i ØB

8. december Kl. 14.00 – 16.30:
Juletræsfest i Klubhuset.
Pris 30 kr. pr. barn / 20 kr. pr.
voksen
Tilmelding til Preben på 4198
8456 senest 29. november.
Arr.: Kraghede Borgerforening.

2014
6. februar kl. 18.30:
Spissammen i Klubhuset.
Madholdet står for maden. Pris
50 kr. pr. per. / 30 kr. børn under
12 år. Tilmelding til Charlotte på
6146 6306 senest 26. januar.
Arr.: Kraghede Borgerforening.

6. februar kl. 20.00:
Generalforsamling Klubhuset.
På valg er Preben Thomsen og
Anders Svendsen
Vel mødt
Arr.: Kraghede Borgerforening.

1. marts:
Musikalsk fest i Østsidehallen.
(Se side 31)


