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Bålhøj 30 (2971 3034) 
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Per Drustrup Larsen 
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Dit navn og din adresse
Kraghede

Dit navn og din adresse
Hallund

Dit navn og din adresse
Et andet lokalt sted

Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Jubilæum på vej
Næste nummer er jubilæumsnummer! 

Med nummer 75 runder Lokalbladet et halvskarpt hjørne og har været en
del af det lokale liv siden maj 1996 - og de fleste redaktiosnmedlemmer
har været med fra begyndelsen.

Vi trænger til friske kræfter, videregivelse af erfaringer og oplæring af nye
medlemmer. Kontakt redaktionen og hør mere om det sjove og tidsmæs-
sigt begrænsede arbejde. 

Kig også gerne ind på redaktionen den weekend vi laver det næste blad.
Det sker i kælderen under Elmehøj i Lokalhistorisk Arkiv 29.-30. november.

... så for at gentage os selv fra sidste nummer:

Lokalbladet er både afhængig af økonomien og af, at der er praktiske
hænder og hoveder, der vil gøre arbejdet med at indsamle, skrive og 
forbedrede indholdet. 

Meld dig til redaktionen!!

(Vi har gjort plads til dit navn og adresse på listen her ved siden af)

Redaktionen

Se side 4Se side 28-29

Forsidebilledet er af The Blue Van 
fra koncerten på årets Bålhøjfestival.



Midsommerfest i Hollensted
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Den 25. juni var der arangeret et forsinket
Sankthansbål ved Mona og Poul Christensen. Efter en
tordenbyge ved middagstid klarede det op, og der
blev det flotteste sankthansvejr. 

Aftenen startede kl.18 med helstegt pattegris med til-
behør. 

Kl. 20 gik den lokale Rikke Noor på scenen (en stor
landbrugsvogn). Hun underholdt i ca.1 time det gjor-
de stor lykke, Rikke blev kaldt op til ekstranummer
flere gange. Derefter var der afslutning for Hallund-
spejderne, hvor de fik overrakt årsstjerne. Bålet blev
tændt kl. 21.30, og midsommervisen blev sunget. 

Ind imellem blev der bagt snobrød og skumfiduser, og
en hoppeborg blev brugt flittigt. Der var livlig aktivitet
hele aftenen ved de forskellige boder, hvor man kunne
købe forskellige ting, bl.a. hjemmelavet saft og mar-
melade, kaffe med kage og meget andet. 

Det var en meget god aften med over 200 besøgende. Et
meget godt initiativ af Mona og Poul, som vi håber de
gentager næste år. Og måske vil spejderne også næste år
hjælpe med at rydde op i maskinhuset.

Deres datter, Anika, viste lysbilleder og fortalte om de fat-
tige forhold i Cambodia. 

Salget fra de forskellige boder blev 20.500 kr, og de gik
ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp i Cambodia. 

Grethe Christensen



Lørdag 16. august kl. 19.30 blev
den nye fuglekonge i Hollensted
kåret. Det blev Per Christiansen 
der i år fik æren og i et år kan
bære titlen fuglekonge.

Dagen begyndte nogle timer tidli-
gere, nemlig kl. 10 hvor vi besøgte
den afgående fuglekonge Lars
Kjærsgård. Selv om han var klar
over at han inden dagen var
omme ikke mere var fuglekonge
og skulle aflevere pokalen, var han
en god vært og skænkede både øl
og dram til de 24 fremmødte sky-
debrødre.

Når vi skal ud til Lars Pinstrup, hvor
fugleskydningen foregår, bliver
kongen kørt standsmæssigt. I år i
en flot amerikanerbil. Undervejs
holder vi pittstop forskellige steder
alt efter ruten. Kun et sted er fast
hvert år, nemlig på Hardy Jensens
Plads lige i centrum af Hollensted.

Hele eftermiddagen går med at
skyde efter fuglens plader og seri-
eskydning hvor det gælder om at
få flest point. Skydningen blev kun
afbrudt af pølsespisning og kaffe
og dejlig kage sponsoreret af bage-
ren i Dannebrogsgade.

Sidst på eftermiddagen kommer
koner og kærester og børn. Der
bliver afviklet serieskydning for
damer inden der er tid til spisning.

Dagens skydninger gav følgende
resultater:

Dameserieskydning
1. Lone Simonsen
2. Trine Nielsen
3. Jonna B. Nielsen

Herreserieskydning
1. Kurt Jørgensen
2. Lars Kjærsgård
3. Carsten Jensen

Fugleskydning:
Jonas Bæk fik diplom for kronen
skudt ned af Lars Kjærsgård.
Michael Jensen fik diplom for hal-
sen skudt ned af Egon Kristiansen.
Jens Chr. Nielsen fik diplom for H.
klo skudt ned af Klaus Nielsen.
Kasper Jensen fik diplom for V. klo
skudt ned af Finn Toldbod.
Aksel Jensen fik diplom for halen
skudt ned af Carsten Jensen.
Finn Toldbod fik diplom for H.
vinge skudt ned af Lars Pinstrup.
Rasmus Ravn fik diplom for V.
vinge skudt ned af Michael Jensen.
Peter Larsen fik diplom for bryst-
pladen skudt ned af Peter Larsen.
Per Christiansen fik diplom for 
brystpladen skudt ned af Peter
Larsen.

Dermed blev Rasmus Ravn
Kronprins , Peter Larsen
Skyttekonge og Per Christiansen
Fuglekonge.

Fugleskydning i Hollensted
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Gade-

Skår i glæden: hærværk hele 3 gange
Man bliver så trist indeni, når man oplever meningsløshed. Mest fordi de
ting, der ødelægges, er lavet til fælles bedste af frivillige kræfter for fælles
penge. Og det, der er ødelagt kan ikke forsikres, så det giver ekstra udgif-
ter og timer og ærgrelser.

Første gang: 
Tipien, der står på pladsen på Bålhøj,
har stået der om sommeren i nu 3 år
uden problemer. I weekenden, hvor
der var sommerfest, blev der fjernet og
knækket nogle af de rafter, der holdt
den store tipi oppe. Det gjorde, at tel-
tet faldt delvist sammen. Samtidig blev
et bord-/bænkesæt ødelagt.
Vi forsøgte i bestyrelsen at finde ud af,
om nogen havde set noget, men uden
held. 
Tipien har vi fået for fondspenge
19.000 kr..

Anden gang:
Op til sommerferien opdagede vi, at
der er lavet nye, lange og korte snit
mange steder i tipien. Teltdugen er
meget kraftig, så der er brugt både
kræfter og kniv el. lign. Denne gang har vi meldt det til politiet, men indtil
videre har vi ikke hørt noget. Det er bare så ærgerligt!

Tredje gang: 
Efter Bålhøjfestivalen var slut, og folk forlod pladsen ad den nye sti, blev 4
af de helt nye lamper helt eller delvist ødelagt. Det er sket mellem 01.30
og 03.30. Lamperne var 14 dage gamle !!! Forholdet er meldt til politiet.

Jeg mangler ord !!!
Skulle nogen derude have set eller hørt noget, vil vi gerne vide det. Om
ikke andet kan vi måske få erstattet nogle af skaderne. 

Vi håber, det er sidste gang, nogen nedværdiger sig til at ødelægge andres
ting.

Birgit Søndergaard
Øster Brønderslev Borgerforening

Nabohjælp
Hårgalleriet på Engvej har fået
hjælp i frisørsalonen og endda fra
naboens datter.

Marlene Søndergaard Jakobsen,
der har drevet salonen siden 2007,
har netop ansat Anna Sofie Bro
Simoni fra den anden side af vejen
som frisør. Hun blev uddannet sid-
ste år og har nu fået fast job i sin
hjemby. 

Usikker sex ved
Bålhøjfestivalen
Under oprydning efter årets
Bålhøjfestival fandtes der mellem
dåser, papir, flasker og andet skrald
tydelige tegn på usikker sex på
den nyrenoverede sti op til festival-
pladsen. Et par flotte, lyslilla pige-
trusser med fine blonder var smidt
men over en mindre busk, og i
umiddelbar nærhed lå en uåbnet
kondompakke. Drifterne har åben-
bart haft så godt fat i parret, at det
har skullet gå ret stærkt. Vi holder
øje med barnevognene i byen til
næste forsommer! 
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spejlet

Æbletyven
Vi havde længe undret os over, hvor vores æbler på æbletræet blev af. Det
var som om, de, der hang nederst, forsvandt lige så stille, men dem i top-
pen af træet blev siddende. Da der er ca. 1 meter til de nederste grene,
vidste vi, at træet er for højt, til at børnebørnene kunne få skylden. 

Derimod så vi nogle gange hunden, Victor, gå og gnave i et æble, men vi
syntes, at der var for langt op, til at det kunne være ham. Vi kunne godt
nok mistænke ham for lidt af hvert, da han spiste alle vores grønne aspar-
ges, og plukkede vores pærer på espalieret. Ved et tilfælde så vi dog, at
han hoppede op efter et æble, så det viste sig, at det var ham, der var
æbletyven.

Vibeke Hatt

Det lugter, og det
er en fæl lugt 
Et mareridt at bo på Bålhøj i som-
mervejr med vinden ind fra østlig
retning,

Det lugter fra minkfarmen på
Hallundvej. Jeg ved ikke, hvorfor
det lugter, men jeg ved, at lugten
har gjort min sommer til et helve-
de at bo på Bålhøj. Det er en kval-
mende ådsellugt, der altid er
værst, når det er varmt. Altså når
man normalt hygger i haven. Jeg
har tænkt på, om de, der arbejder
i det, måske går med åndedræts-
beskyttelse!!

Vi har haft dage, hvor vi er taget
hjemmefra (læs flygtet) – jeg har
haft dage, hvor jeg er taget på
arbejde langt før tiden, bare for at
slippe for lugten.

Jeg ved godt, det ikke er første år,
vi har haft problemet, og jeg
synes, at beboerne, der er generet
af lugten, har været rigtig tålmodi-
ge, men nu synes jeg, det er nok.
Det kan simpelthen ikke være rig-
tigt. Det er en ”ommer”.

Jeg har talt med andre minkfarm
ejere, der udtaler, at det kan ord-
nes, så det ikke lugter fra farmen.
Og de bor klods op af deres farm,
så de ved, hvad der tales om.
Derudover kan det jo undre, at tid-
ligere ejere aldrig har generet os
med lugte. 

Nå, men nu er vinden gået over i
vest, så går det lidt igen!! 
Vi kan da også bare vænne os til
kun at bruge haven om vinteren!!

Vibeke Hatt

VELKOMMEN TIL
Lindevej 70 
Efter en længere salgsperiode er der 1. juni kommet nye ejere på Lindevej
70, som er et lille husmandssted med plads til et par heste. De nye ejere
hedder Annika Ravn (22) og Claus Villadsen (26). Det unge par overtog
huset efter Lars og Dorte Juul, som havde boet der i en lang årrække.
Parret havde været på udkig efter et lille landsted i omegnen. Der gik på et
tidspunkt overvejelser på en storparcel i Serritslev, men så fandt de det
nyrestaurerede hus på Lindevej, som har fået den store overhaling med
nyistandsættelse for få år siden. 

Det er dejligt, at vi ikke skal tænke på renoveringer, og alt er lavet, udtryk-
ker parret. Annika er kontorelev hos John Frandsen i Klarup, hvor hun også
fungerer som juridisk assistent. Hun kommer oprindeligt fra Fjellerad.
Hendes store hobby er hendes hest, som nu går på græs på egen grund.
Hun har også interesse i kreative hobbyer. Claus arbejder på Siemens pro-
duktion, men er også uddannet mellemleder i Dansk Supermarked. Han er
allerede headhuntet til hjælpetræner i ØBI, hvor han assisterer med U-16
drengene. Claus er oprindeligt født i Skagen og i drengeårene opvokset i
Pandrup. De har valgt at flytte til Øster Brønderslev, fordi de har familie i
nærheden, men også fordi de har hørt meget godt om ØB. 



Gymnastik
2014/2015

Familiegymnastik for de mindste
(1-4 år) 
Instruktør: 
Kirstine Rørmose Mortensen
Familiegymnastik er for børn og
forældre, der kan lide at hoppe,
danse, lege, tumle og hygge sig
sammen.
Familiegymnastik handler om at
være sammen med sit barn - vi skal
synge, tage på fantasirejser, lege
med forskellige små redskaber som
ex. bolde og tumle på de store
redskabsbaner.

Mindfulness 
Instruktør: Hanne Smed
Kurset er for dig, der ønsker at
være mere nærværende både på
arbejde og i fritiden. Det er også
for dig, der har eller har haft stress,
depression, angst eller smerter.
Formålet er, at lære at integrere
mindfulness i din hverdag og på
den måde opnå øget sundhed, det
vil sige fysisk, psykisk og socialt vel-
være.
Mindfulness som metode og teknik
kan bruges til at opnå en højere
livskvalitet, f.eks ved at give øget
indre ro, reducere stress, øge kon-
centrationen og effektiviteten i
hverdagen, give større selvindsigt,
samt skabe bevidsthed om egne
tankestrømme.
Se mere på www.oebi.dk for 
tilmelding og tider.

Søges 
Vi mangler en zumba instruktør i 
år ! Har du lysten til at undervise
og være en del af foreningslivet i
ØBI så meld dig endelig på banen.
Pyt med om du ikke lige har
uddannelsen endnu - det kan vi
give dig.

Tøv ikke!

Kontakt: 
Kirstine Rørmose Mortensen 
kirstinermortensen@gmail.com

Kirstine Rørmose Mortensen

Badminton
Efter flere år som formand og træ-
ner for badmintonafdelingen i ØBI
stopper Niels Søndergård, og
Karsten Thomsen og Allan Sindbæk
tager over.

Karsten, 47 år, overtager formands-
posten og trænerjobbet. Han har
altid har været en ivrig motions-
spiller, og har i 1992 og nogle år
derefter fungeret som hjælpetræ-
ner i BBC i Brønderslev,

Allan, 35 år, fortsætter som hjælpe-
træner. Han har tidligere været
ungdomstræner og har i 10 år spil-
let på A- og B- niveau som ung-
domsspiller.

ØBI Badminton ungdomstræning
fra 6 - 17 år får et makkerpar, der
har en meget bred faglig bag-
grund for at træne en aldersgrup-
pe, der spænder så vidt. De kan
sammen træne på forskellige
niveauer. Deres holdning er, at der
skal være plads til én uanset fagligt
niveau, og at det skal være sjovt.

De har stor vilje og lyst til at træne
ungdommen i badminton. De
synes, det er sjovt, og de tager alle
de kurser, de kan komme til i
Badminton Danmarks regi.
Der er oprettet et samarbejde med
klubberne i Dronninglund,
Hjallerup, Ulsted og Flauenskjold,
hvilket kun udvider paletten.
Samarbejdet øger mulighederne
for flere småstævner, klubberne får
input fra hinanden (evt. skiftes til
at være træner for hinandens
hold), og desuden bliver der gene-
relt større berørings- og trænings-
flade. 

ØBI Badminton har i slutningen af
august stået som arrangør for en
weekend-event i Østsidehallen for
at følge VM i Badminton, som blev
afholdt i Danmark, men også for at
skabe mere opmærksomhed
omkring badminton i Øster
Brønderslev generelt. Programmet
indeholdt bl.a. instruktør fra
Aalborg Sportshøjskole, nat-bad-
minton med bolde med LED lys og
naturligvis masser af VM badmin-
ton på storskærm.

Sæsonstart for U9-U17 er
1. september, og der er træning 
to gange ugentlig:
mandag 16.30-18.
onsdag 17-19.

Første gang møder man bare op i
Østsidehallen. Man kan sagtens
komme med, selv om man kom-
mer efter startdato. Har man ikke
selv en ketcher, kan man låne en,
indtil man finder ud af, om bad-
minton er noget.

Der er oprettet en facebookgrup-
pe: ØBI - Badminton

Allan og Karsten kan altid kontak-
tes for spørgsmål på den ene eller
den anden måde:

Allan Sindbæk, Engvej 9, Ø.B. 
tlf. 6179 6222. 
Mail: allan@sindbaek.dk
Karsten Thomsen, Kraghedevej
168, Kraghede. 
tlf. 2589 0031 
Mail: karsten.thom@10mb.dk

ØBI
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Klubben har nu kørt siden februar
måned, og der dukker flere og
flere nye ansigter op til vores Krea-
aftener, hvilket vi er meget glade
for. Jeg vil tro, at vi umiddelbart er
et sted mellem 15-25 personer til
vores Krea-aftener, og det er vi
egentlig ret så stolte af, og der er
altid nye personer, der dukker op. 

Aftenerne forløber sig nogenlunde
ens, så vi mødes stadigvæk kl.
19.00 og slutter ca. kl. 22.00. 

Der kommer kaffe/the på bordene,
og der er altid frisk, hjemmebagt
kage hertil. Prisen er fortsat kr.
25.00 pr. aften, som dækker
kaffe/the og hjemmebag. 

Overskuddet fra mødeaftenerne
har vi valgt at bruge til sommeraf-
slutningen og en evt. juleafslut-
ning, og bliver der penge til det, så
vil vi gerne forsøge at lave et eller
andet kreativt arrangement i løbet
af efteråret. 

Vi mødes første onsdag i hver
måned og igen en af de sidste
torsdage i hver måned, og møde-
stedet er ALTID SAMLINGSSTEDET,
Østsidehallen. 

Dog har vi holdt sommerferie fra
torsdag 19. juni, men vi starter op
igen torsdag 21. august, hvor vi
håber på, alle er kommet godt
igennem sommeren. 

Der blev arrangeret en fælles tur til
Tårs Garn, tirsdag 17. juni, hvor
der var samkørsel fra P-pladsen ved 

skolen. Der var flot tilslutning til
arrangementet, og der var lavet
gode tilbud fra Tårs Garn, som alle
kunne benytte sig af. Der blev
sågar serveret kaffe med kage hos
Tårs Garn. Alle drog derfra med en
dejlig oplevelse og fyldte poser
med garn.

Torsdag 19. juni var vores sidste
mødeaften inden sommerferien,
og den skulle der laves lidt ekstra
hygge ud af, så derfor spurgte vi
CL Party Service, om de ville give
et lille bidrag til klubben i form af
evt. rabat på en pålægskagemand
til denne afslutningsaften. CL
meldte fluks tilbage, at de gerne
ville sponsorere en stor flot pålægs-
kagemand til afslutningen – så der
skal helt bestemt lyde en stor tak til
CL Party Service - det var et virkelig
flot sponsorat til os. Der blev serve-
ret vin, øl og vand samt efterføl-
gende kaffe/the og frugttærte – en
virkelig hyggelig og vellykket
afslutning inden sommerferien. 

Yderligere oplysninger/spørgsmål
fås ved at kontakte mig på tlf. 23
43 29 17 eller via mail:
familien@moehlenberg.dk, man
kan også tilmelde sig via Facebook
gruppe: Kvinde Krea Klub – ØB.
Her opslås diverse aktiviteter, bille-
der og datoer – Facebook gruppen
er altid up to date.

Helle Søe Møhlenberg

Datoer for 
resten af 2014: 
Torsdag 21. august kl. 19.00 
Onsdag 3. september kl. 19.00 
Torsdag 18. september kl. 19.00 
Onsdag 1. oktober kl. 19.00 
Torsdag 23. oktober kl. 19.00 
Onsdag 5. november kl. 19.00 
Torsdag 20. november kl. 19.00 
Onsdag 3. december kl. 19.00 

Herefter er der dømt juleferie, og
nye datoer for 2015 vil fremkom-
me senere på året. 

Kvinde Krea Klub – Ø.B. 
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Byfornyelse

Vi har i Øster Brønderslev Borger-
forening afholdt et borgermøde i
vinter, hvor vi spurgte borgerne i
Øster Brønderslev, hvilke ønsker de
havde til byens fremtidige udvikling.
Der kom på mødet mange gode
idéer. 
Vi har fra Borgerforeningens side
lavet en sammenstilling af de bedste
idéer. 

På billedet er lokaliseringerne af de
forskellige ideer og ønsker markeret.

Der ønskes en sti, der forbinder
Kastanievej med Poldervej, for at
sikre, at især børn, der bor på nordsi-
den af Elmevej, kan cykle sikkert i
skole uden at skulle benytte Elmevej. 
Desuden vil den fungere som et
”grønt bånd”, der binder de grønne
områder i byen sammen. Derudover
ønskes hækken ved vest-fritteren på
skolen fjernet. Stien bruges af mange
skolebørn på cykel og hækken tager
udsynet fra trafikkanterne, der kom-
mer vestfra.

Her ønsker vi at forlænge den eksis-
terende cyklesti ned til Buurholtvej,
så der bliver mulighed for at cykle til
Brønderslev uden at skulle køre på
Elmevej.

For at sænke hastigheden på Elmevej
ønskes to rundkørsler i stil med rund-
kørslen på Markedsvej i Brønderslev. 

Ved rundkørslen ved Hvilshøjvej/
Elmevej ønskes husene på begge
sider revet ned. Herved kan der laves
et lille knæk på Elmevej for at sænke
hastigheden yderligere. Dette vil
skabe mere plads foran det gamle
forsamlingshus, som er ved at blive
omforandret af Møllehuset. Der skal
være et dagcenter til handicappede.
Forandringen vil give mere tryghed
for brugerne, når vejen flyttes lidt
væk fra det gamle forsamlingshus.

Den anden rundkørsel ønskes etable-
ret i krydset Elmevej/Engvej/ Buur-
holtvej, for dels at sænke hastighe-
den og dels at lave et sted, hvor det
vil være sikkert at krydse Elmevej. 

Den gamle bagerbutik ønskes nedre-
vet. Den er i stærkt forfald. Fjernelse
af bagerbutikken vil give bedre
udsyn for trafikanter fra Engvej. Den
sidste del af grunden, som ikke vil
blive brugt til etablering af rundkør-
slen, kan udstykkes til de to nabog-
runde.

Børnehaven Myretuen nedrives, når
børnehaven Grøftekanten udvides til
næste år. Grunden kan sælges dels til
kirken til P-pladser og dels til almen-
nyttigt byggeri, som er en mangelva-
re i Øster Brønderslev.

Købmanden ønsker at udvide og
bygge en helt ny butik med tilhøren-
de P-pladser og et lille torv med
mulighed for små markeder på
udvalgte datoer. Særskilt materiale
om dette punkt kommer fra køb-
manden.

Der er ønske om at gøre midtbyen
mere grøn og tiltalende. Der foreslås
at etablere nogle små kummer med
et lille træ og blomster i. Træerne
ville kunne benyttes til Borgerfor-
eningens julebelysning i byen, der
giver en sammenhængende julebe-
lysning igennem hele byen.

Der er også ønske om ny asfaltbe-
lægning - evt. med farve mellem de
to rundkørsler for at markere midtby-
en.

Det forslag, der på borgermødet fik
størst opbakning, var placering af
nye udstykninger til parcelhuse på
området mellem Hvilshøjvej og
Engvej. Fordelen er en sydvendt skrå-
ning, muligheden for at etablere sik-
ker skolevej fra udstykningen er let
og udfører samt at byens dele sam-
les. 

Ønske om etablering af industrigrun-
de til småindustri for at skabe
arbejdspladser i lokalsamfundet og
for at holde byen i fortsat udvikling.

Ønske om skilte med krydsende cyk-
lister. Cyklister fra sydsiden af byen
skal krydse vejen her, hvis der cykles
ad de grønne bånd (se tegningen).
Desuden er der ønske om en vejchi-
kane ved byporten for at sænke
hastigheden ved indkørslen til Ø
Brønderslev. Der bør tages hensyn til,
at store landbrugsmaskiner kan for-
cere vejchikanen.

For yderlig information kan en grup-
pe fra Borgerforeningen kontaktes.

Sara Tornøe
Mail:
saratornoe@gmail.com
Telefon: 51204095

Kim Sloth
Mail: 
Sloth@nordfiber.dk 
Telefon: 61389831

Jan Jæger
Mail:
2009249@spar.dk
Telefon: 40628573

Øster Brønderslev Borgerforening
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Teksten på denne
side er fra det brev,
Borgerforeningen
har indsendt til

Kommunen



Sankthans
Sankthansaften var i år en dejlig
sommeraften, hvor ca. 150 delta-
gere havde valgt at gå på Bålhøj
og hygge sig et par timer med alt
det, der traditionen tro hører en
sankthansaften til.
Årets båltaler var Jette Ramskov,
der er leder på Elmehøj og med-
lem af Regionsrådet. Det var Jettes
debut som båltaler, og det var en
fin og vedkommende tale. Tak for
det.
Herefter sang vi midsommervisen,
og det store bål blev tændt.
Heksen var i år lavet af fritteren og
heksen blev sendt af sted med hek-
sehyl. Tak til fritteren for en sød
heks.
Så var der kaffe og kage på 
foreningens regning.

Hulvejen til
Bålhøj
Så blev hulvejen fra Elmevej til
Bålhøj til en mere brugervenlig sti.
Kommunen havde bevilget 62.000
fra Grøn Ordning til etablering af
brugervenlig sti og belysning langs
stien. Grøn Ordning var den en
gang penge fra Nejstmøllerne, der
deles ud i lokalområdet til ”grøn-
ne” formål.

Samtidig blev der lagt fliser rundt
om scenen på Bålhøj, så musikker-
nes instrumenter står bedre under
festivalen. Vi havde fået 20.000 af
Sparekassefonden til fliserne m.m.

I løbet af en weekend op til som-
merferien blev der både lavet sti,
sat af til lamper og gravet ud til og
lagt fliser. Alt sammen med en
blanding af frivilli-
ge og professio-
nelle kræfter.

Igen, igen må
man imponeres
over, hvad der kan
lade sig gøre, når
det gælder. 

Mange tak til alle
jer, der gav kræf-
ter, timer og
maskiner til pro-
jektet. Resultatet
er en fin jævn sti
med lamperne
koblet til gadelys-
net. 

Vi har nu et godt,
samlet stisystem,
der forbinder den
nordlige del af
byen med den
sydlige.
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Birgit Søndergaard

Byens lys
I år tændes byens julelys 
søndag 23. november kl. 14-16
og igen begynder vi i Samlings-
huset med julehygge, inden vi i
fælles flok går ned og ser de
mange lys blive tændt.

Velkommen til en hyggelig og
flot oplevelse.



Personale
Ny lærer fra 1. september.
Fra 1. september sker der helt bog-
staveligt et generationsskifte på
skolen.
Fra denne dato afløser Lasse
Jørgensen sin far, Jens Jørgensen,
som har valgt at gå på
pension/efterløn.

Lasse kommer fra en stilling på
Tranum Skole, hvor han har været,
siden han blev færdig med lærer-
uddannelsen på 
Aalborg Seminarium i 2002.

Lasses linjefag er stort set de
samme fag, som Jens har undervist
i på ØBC siden 1977, sløjd og
natur/teknik, og derfor de fag vi
efterspurgte i stillingsopslaget, da
Jens meddelte sin afgang. Desuden
har han linjefag i idræt og dansk.
Lasse har ønsket at undervise på en
skole, der er lidt større end Tranum
Skole, ikke mindst set i lyset af trus-
ler om lukning af de mindste skoler
rundt om i kommunerne. Desuden
er det en god mulighed for at
prøve noget nyt.

Med de rette fag og det gode ind-
tryk til samtalen valgte ansættelses-
udvalget derfor enstemmigt at
pege på Lasse til stillingen, som
blev søgt af 14 ansøgere.

Lasse har eget hus i Brovst, men er
ikke afvisende over for at flytte til
vores område.

Vi ønsker Lasse velkommen til
Øster Brønderslev Centralskole,
som han jo kender fra sin egen
skoletid her, der er dog heldigvis
sket en masse på skolen siden da.

Samtidig vil vi
også ønske
Jens tillykke
med beslutnin-
gen om at
trække sig til-
bage og takke
for indsatsen i
de 37 år, der
er gået siden
1977, og
håber at han må få mange gode år
som pensionist. Vi siger altid til tid-

ligere ansatte, at de naturligvis er
velkomne på skolen, ikke mindst i
det store formiddagsfrikvarter,
gerne medbringende brød til kaf-
fen.

Afsked med to
ansatte i Sfo
På grund af folkeskolereformen og
børnenes længere skoledag og der-
med kortere tid i Sfo blev det des-
værre nødvendigt at sige farvel til
pædagog Lotte Ludvigsen og
pædagogmedhjælper Anne Grethe
Sørensen. Begge skal have stor tak
for deres indsats på skolen og
ønskes god vind fremover.

Nyt fra skolen august 2014
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Rengørings-
assistent på hel-
årskursus
Susanne Sørensen er optaget på et
helårskursus og vil være væk i dette
skoleår. I stedet er Pia Villadsen
ansat som vikar. Vi ønsker godt
kursus til Susanne og velkommen
til Pia, som dog er kendt på skolen,
idet hun hidtil har været afløser.

Folkeskole-
reformen og
ændrede arbejds-
tider for elever
og lærere

Når børnene møder 11. august om
morgenen er der udsigt til en både
længere og anderledes skoledag.
Der sker også mange ændringer
for skolens personale. Lærerne skal
som hovedregel for eftertiden være
på skolen i hele deres arbejdstid.
Dette får betydning for forældre-
samarbejdet. Det vil dog være som
hidtil med det årlige forældremø-
de, som stadig holdes fra kl. 19 –
21.
Pædagogerne skal for nog-
les vedkommende være
med i skoledagen i ca. en
tredjedel af deres arbejds-
tid. Resten af arbejdstiden
er de i Sfo’en.
Rengøringspersonalet vil i
et vist omfang gå over til
synlig rengøring (rengø-
ring i løbet af skoledagen
imens børnene er til
stede).

Elever og forældre er informeret
mere detaljeret om ændringerne
via SkoleIntra og forskellige møder
på skolen, og ændringerne vil
naturligvis også være temaet på
efterårets forældremøder.

Ny skolebestyrelse

Pr. 1. august trådte den nye skole-
bestyrelse i funktion. De syv foræl-
drevalgte medlemmer er:

Stig Stavnskær Pedersen, Bålhøj.
(Valgt for 2 år)
Søren Lauritsen, Hvilshøj Mark.
(Valgt for 4 år)
Peter Stecher, Birkevej.
Næstformand. (Valgt for 4 år)
Carsten Møhlenberg, Danserhøj.
(Valgt for 4 år)
Betina Hofmann, Hallundvej.
Formand. (Valgt for 4 år)
Hanne Boserup Jensen, Engvej.
(Valgt for 2 år)
Per Christensen, Buurholtvej. (Valgt
for 2 år)

Desuden er der valgt to medarbej-
derrepræsentanter: Pædagog
Charlotte Sørup Holm og lærer
Palle Mortensen.

Skoleleder Steen Jensen og vicesko-
leleder Ove Dam deltager også i
skolebestyrelsesmøderne dog uden
stemmeret.

Vi glæder os fra skolens side til
samarbejdet i den nye bestyrelse.
Der bliver helt sikkert meget at
drøfte. Kommunen barsler jo med
en ny skolestruktur her i efteråret.
Herom måske senere.

Ove Dam
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Hosstående billeder er fra vores
trivselsdag i maj måned. Som
vanligt var alle børn delt ind i
grupper på tværs af årgangene.
Den helt store begivenhed var
den store fællesspisning for alle
elever i aulaen og skolebibliote-
ket, hvor der i dagens anled-
ning var givet dispensation for
indtagelse af madvarer..



Bålhøj Festival 2014
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Scenen er pillet ned, teltene pakket sammen og cowboys og indianer har forladt Fowli Ranch for denne gang.
Tilbage står minderne om årets Bålhøj Festival, men de kan til gengæld også leve længe. Bålhøj Festival 2014 blev
en rekord-festival med 2.000 gæster, der festede og hyggede sig i skoven. Regnskabet for årets festival er endnu
ikke gjort op, men med den store støtte fra det lokale erhvervsliv og med så mange gæster kan vi godt afsløre, at
festivalen igen i år gav et overskud, som kan investeres i at gøre festivalen endnu bedre.

Eftermiddagen var præget af de store regnmængder, som himlen sendte ned over festivalen. Men på trods af reg-
nen var der stadig mange brede smil på børnenes ansigter, når de red rundt på ranchen eller legede indianer i lej-
ren. Også foran scenerne var der god opbakning fra starten. Efter byens bedste band ”The Blue Vibes” havde
åbnet den store scene i silende regnvejr, sang Mary May Love smukt en lille, kortvarig opklaring frem. Da Allan
Olsen gik på den store scene væltede vandet imidlertid ned igen, men på trods af regnen samlede et stort publi-
kum sig foran scenen, og Allan Olsen gav en forrygende koncert med sine populære sange tilsat de skarpe kom-
mentarer, som han er kendt for. 

Selvom regnen stod ned, må man også rose publikum for at sprede den gode stemning og deltage i festen. Som
arrangør er det fedt at se Bålhøj-stemningen sprede sig blandt folk, og til trods for ”lidt” vand var der smil, glæde
og fest overalt på pladsen.

Aftenen blev indledt med Kejser Larsen på den lille scene og senere festivalens husorkester Vintage Affair på den
store scene. Derefter var der ægte rock-brag med Ford T, inden Nabiha charmerede alt og alle fra den store scene
med hendes pop-sange, som virkelig satte gang i publikum. Med et helt specielt nærvær og kontakt til publikum
trak hun folk sammen ved scenen og satte for alvor gang i festen. Efter John’s Bedste havde genoplivet John
Mogensens klassikere, gik The Blue Van på scenen og fyrede op under rock-festen. Koncerten med de lokale dren-
ge var ventet med spænding af mange, og de skuffede ikke. Med deres ”Silly Boy”, som på Øster Brønderslev’sk
blev til ”Dom knejt”, ”Dreamers”, ”Mama’s Boy” og mange flere hits rockede de Bålhøj, og efter en afslutning
hvor et lokalt guitartalent fik chancen for at fyre spaden af med bandet var dommen klar: Bålhøj elsker The Blue
Van og The Blue Van elsker Bålhøj.

Efter en Bålhøj Festival er der altid mange indtryk og oplevelser, der skal fordøjes. Men på bundlinjen står at vi har
en festival, som alle kan være stolte af. Som arrangør bliver vi hele tiden klogere og lærer nye ting, som er med til
at udvikle festivalen, men rammerne og grundideen om festivalen bliver ved med at holde: Bålhøj Festival er en
familiefestival med plads til alle, og der skal være musik for en hver smag. 

Uden opbakning fra sponsorer, frivillige hjælpere, ranch-folk og mange andre var der ingen festival, så til slut skal
lyde en tak til alle, som var med til at lave Bålhøj Festival 2014 til den bedste festival nogensinde. 

Vi ses til Bålhøj Festival lørdag 8. august 2015!

På styregruppens vegne
Anders Bang Andersen
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Fra oven i denne spalte: The Blue Vibes,
Kejser Larsen, Ford T og Nabiha.
I midten: Allan Olsen (og Muddi)

Fra oven i denne spalte: Mary May Love,
Vintage Affair, Johns Bedste og The Blue Van.
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Planerne for Spar
I sidste nummer af Lokalbladet skrev vi om de planer, Jan Jæger gennem længere tid har haft afprøvet for at udvik-
le og udvide butikken. Siden er der arbejdet videre med planerne og der er kommet flotte reaktioner på spørgsmå-
let om borgerlån. I alt er der kommet tilsagn fra så mange lokale beboere, at Jan regner med, at der på den måde
kan rejses 2,5 mio. kroner til byggeriet.  det er ikke for sent, så man kan henvende sig i butikken til Jan, hvis man
vil være med eller ved mail/telefon. (Mail: 2009249@spar.dk - telefon: 40628573)

Byggeriet
Der tegnes og regnes fortsat, men Jan er nu endnu mere sikker på, at en ny butik står klar til næste år. 
Han har indsendt ansøgning til Kommunen om nedrivning af ejendommen på hjørnet af Hvilshøjvej og Elmevej,
hvor han allerede ejer den vestlige del, samt den gamle bygning ud mod Elmevej, hvor han i dag har lager og
kontor m.v.

Ud over Sundeved 1, der tidligere er indstillet til nedrivning, indgår bygningerne på følgende adresser i det pro-
jekt, der ligger til grund for ansøgningen:

Elmevej 62: En bygning fra 1903.
Rummer både ældre beboelse og
lager/kontor til SPAR-butikken. 
Elmevej 62 og Sundeved 2 er sam-
menbyggede. Begge adresser ejes af
SPAR Øster Brønderslev og tilbydes til
nedrivning uden udgifter til erhver-
velse.
Elmevej 66: En bygning fra engang i
1800-tallet. Den er sammenbygget
med Sundeved 1 og udgør den østli-
ge del af bygningerne på de 2 adres-
ser. Ejendommen er beboet og skal
erhverves.

Billederne er fra Jans 10-års jubilæum 
14. juni i SPAR-butikken.



Så er sommeren næsten forbi, feri-
en er ovre for langt de fleste, og et
nyt børnehaveår er begyndt.

Vi har nu i en lang årrække haft
rigtig mange børn i begge afdelin-
ger, og foråret har været rigtigt
travlt med fyldte huse – til tider
endda overfyldte huse. Men de
kommende år bliver der lidt mere
roligt, da det faldende børnetal
også slår igennem i Øster
Brønderslev.

Der arbejdes fortsat på en sam-
menlægning af de to afdelinger i
2015 og 2016, så der for fremti-
den kun vil være en børnehave i
Øster Brønderslev. Vi ser frem til, at
de endelige beslutninger tages af
Byrådet, så vi kan begynde at
tænke fremad, og planlægge hvor-
dan den ”nye” børnehave i ØB skal
se ud.

Fælles pasning i
sommerferien
Hvert år er der fælles pasning mel-
lem SFO og de 2 børnehaveafde-
linger i uge 29 og 30. Det er 2
hyggelige uger, hvor en blandet
børnegruppe, leger på tværs af
alder, og hvor der er tid til hygge,
tid til at komme ned i tempo, tid
til bare at være sammen.

Der blev spillet en masse kort,
dyrene blev passet, og i ny og næ
blev vandhanerne tændt, spandene
fyldt op, og store vandkampe blev
startet – det er vældigt sjovt.

Projekter fra for-
året
Hen over foråret, har der været
gang i en masse projekter, både i
den enkelte afdeling, men også på
tværs.

I Myretuen arbejdes der, hvert år
med et stort teater projekt for de
ældste børn, som altid afsluttes
med en stor forestilling i Samlings
huset. Også i år var det en stor
succes, med sang og skuespil, og
rigtig mange forældre og bedste
forældre så på til de to forestillin-
ger.

I Grøftekanten var der i foråret et
projekt, hvor børnene lavede deres
eget papir – papyrus – gamle avi-
ser blev blødt op i store baljer, og
derefter lagt i tynde lag i rammer,
som børnene selv havde været
med til at lave. Der kom meget flot
papir ud af projektet, og der blev
lagt blade og andre flotte ting ned
i papiret.

Der har været flere fælles uge i
løbet af foråret. Vores skolebørn
har over flere omgange været sam-
men, med det hovedformål, at få
lært hinanden at kende, og de har
været på besøg i både SFO og
skole flere gange.

De yngste børn i begge afdelinger
har også været sammen i en uge.
De var blandt andet i hallen, hvor
de legede en masse lege. Også her
er formålet, at børnene får lidt
kendskab til hinanden, - de skal jo
på et senere tidspunkt i skole sam-
men, så derfor er det godt, at man
kender hinanden lidt på forhånd.

Der har været afholdt bedsteforæl-
dredage i begge afdelinger – det er
en meget hyggelig dag, hvor bør-
nene og ”bedsterne” bruger tid på
leg, spil, værksted og madpakker
sammen.

Derudover er en børnehave dag
altid fyldt med aktiviteter.

Der er praktiske ting der skal ord-
nes, børnene er altid med til at

dække bord og
rydde op, og der er
selvfølgelig altid
gang i en masse
kreative aktiviteter,
en masse spillen og
en masse legen.

Tak for
hjælpen
Vi har over et par
omgange oplevet

hærværk på legepladserne i begge
afdelinger. Vi har henvendt os til
byens borgere, både her og via
skolens og børnehavens intranet,
og vi har begge gange oplevet, at
hærværket er stoppet omgående.

Vi vil gerne takke jer for, at I er
med til at passe på Øster
Brønderslev, og også vores huse og
legepladser, så børnene har et par
gode steder at være.

Børnehaven i Øster Brønderslev
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Myretuen og
Grøftekanten i
Dybet med Kong
Neptun og alle de
andre

Forældrebestyrelsen for Børneha-
ven i Øster Brønderslev havde søn-
dag 15. juni inviteret alle børn
med forældre en tur i havets dyb
for at møde Kong Neptun, Kraken,
Svampe-Bob, Den lille Havfrue,
Jacques Cousteau m.fl. Det blev til
en pragtfuld eftermiddag med høj
solskin og en masse glade børn og
forældre, der slappede af med
kaffe og kage.

Ca. 120 mødte op klar til en hyg-
gelig eftermiddag, hvor børn og
forældre i hold skulle rundt i havet
og løse forskellige opgaver. Når
man skal en tur i havet, er det nød-
vendigt at have dykkerudstyret i
orden - og den verdensberømte
Jacques Cousteau i form af Peter
Mølbæk Skaarup lærte børnene at
lave dykkerbriller af lidt elastikker
og to en-gangs snapseglas. Turen
gik videre over til Den Lille
Havfrue, hvor man kunne lave et
smykke af muslingeskaller og per-
ler. Børnene mødte også
Svampe-Bob firkant til en
vandkamp med svampe
fyldt med vand – mange
havde et rigtig godt sigte,
og det var heldigt at
Svampe-Bob kan suge så
meget vand.

Den østaustralske hav-
strøm er meget stærk og
børnene skulle virkelig
kæmpe med strømmen
(elastiktræk af sammen-
bundne cykelslanger) for
at bevise deres egen styr-
ke. Herefter svømmede
børnene videre - hen over
Det Gule Rev, som var en
forhindringsbane igennem
skoven, der førte børnene
direkte til havets dybeste
afkrog, hvor Kraken var –
et kæmpe stort havuhyre,

der skulle beroliges med sang, for
at man kunne passere og stjæle
hans guldskat.

Hos selveste Kong Neptun bød
opgaven på at kaste præcisionskast
med hans trefork – det er ikke alle
og enhver der får lov til det.

Stakkels Nemo var igen væk - så
der skulle fiskes efter fine papirfisk
med magneter. De kan godt være
svære at fange imellem alle muslin-
gerne.

Efter alle disse prøvelser blev der
gjort fælles front mod den store
hvide haj i den sidste kamp. En
kamp der var hård, da hajen var
langt stærkere end forventet. Ingen
tab af liv, men måske nogle knubs
under vejs.

Som afslutning på dagen blev der
serveret havvand og mosekager i
alle afskygninger. 

Familien på Hebbelstrupvej 31 vil
gerne benytte lejligheden til at
hilse alle fremmødte og takke for
en dejlig dag.
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Sikken en som-
mer vi har. Solen
står højt og var-
mer rigtig meget.
Også på Elmehøj
må vi stønne i
denne varme. Der
er dage, hvor
beboerne ikke kan
holde til at være
ude i solen, men
må ind i skyggen.
Selv indenfor er
der en helt stille-
stående varme.

Men ud vil bebo-
erne, for der skal
jo holdes øje med
tomaterne, som vi
har i vores pavil-
lon. Der skal pluk-
kes ribs og sol-
bær, som smager
dejligt til midda-
gen, marmelade og desserter.

Der var også et dejligt vejr til
sankthans, hvor vi som altid sender
heksen til Bloksbjerg. Det er bebo-
erne selv, der laver heksen. I år
havde vi inviteret borgmester,
Mikael Klitgård, til at holde båltale.
En rigtig god tale næsten uden
politik. Dejligt at Mikael havde god
tid til at snakke med alle beboerne.
Mikael skulle selvfølgelig også

prøve at slå søm i vores nye store
træstub. 19 slag måtte der til, før
sømmet var i bund. Centerrådet
var som altid på plads ved grillen
og servering. Der blev spist masser
af spareribs og pølser. Som det
smagte godt!

Vores store træstub har vi fået helt
gratis. Den skabte glæde! Hvem
har ikke prøvet at slå søm i på mar-
keder og til dyrskuer? Nu kan man
så også prøve det på Elmehøj.

Beboerne nyder at tage på tur i
bussen.
De var på en ikke så lang tur til
Hallund ved Bjarne og Elsebeth
Damkjær, hvor de var inviteret til
stegt flæsk, og jordbær til dessert.
De har været på tur rundt i vores
kommune, for at gense hvor nogle
af beboerne har boet.
De har været en tur i Asaa på
stranden, og så blev der spist store
isvafler ved skovkiosken i
Dronninglund.

Høstfest
Nu skal vi så i gang med
at arrangere den kom-
mende høstfest, hvor der
igen skal hygges, spises
og ikke mindst synges,
sammen med beboere,
pårørende og medarbej-
dere. Igen er vores cen-
terråd og frivillige klar til
at hjælpe og hygge om
os alle. Vi kan ikke takke
dem nok for den indsats,
de alle yder for beboer-
ne.

Jette Ramskov

Betragtninger fra Elmehøj
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Kornyt
Kirkernes voksenkors efterårssæson begynder tirsdag 9/9 kl. 19.00-21.00. Koret mødes i Samlingshuset. Kom og
syng med, hvis du har tid og lyst. Vores kor nyder godt af et stærkt fællesskab. Vi øver flittigt og fokuseret. Der er
stor opbakning til at møde op til den faste korprøve. Højt humør og arbejdsmoral under hyggelige sociale rammer
gør korprøverne til dejlige aftner med godt sangligt og socialt udbytte.
Som alle andre kor har vi også brug for at få nye sangere - for at kunne tilgodese korets videre liv og udvikling.
Sæsonstart er det bedst egnede tidspunkt at melde sig på banen. Der er plads til nye sangere i alle stemmegrupper
- lyse som dybe stemmer. 
Koret synger et blandet repertoire og deltager i kirkeårets højtider. Ring eller skriv nærmere, hvis du har spørgsmål.

Organist Inger Malgaard
Mobil: 60602361
Mail: inger1955@gmail.com

Julekoncert i Hallund
Kirke 
Julekoncerten er tilbage – i hvert fald i år, og det
bliver tirsdag 9/12 kl. 19.00!

Igennem flere år er tilslutningen til korets jule-
koncert i Hallund kirke faldet. Koret lægger et
stort stykke arbejde i såvel forberedelse som
afholdelse af koncerten, og derfor er det natur-
ligvis ærgerligt, at så få tilhørere har nydt godt
af korets anstrengelser. På den baggrund beslut-
tede koret og menighedsrådene sidste år, at
koret ikke længere skulle afholde julekoncert.
Efterfølgende har flere dog givet udtryk for, at
koncerten savnes!

Derfor har vi besluttet at genindføre julekoncer-
ten. I hvert fald i år. Og hvis det viser sig, at der
er stor tilslutning til koncerten, kan det jo være,
at der også bliver julekoncert næste år.

Høstfest i Hallund 
Igen i år fejrer vi høstgudstjeneste i Hallund Kirke
med efterfølgende frokost og høstmarked hos
spejderne. Det sker søndag 28. september kl.
11.00.

Traditionen tro byder Hallund Menighedsråd
efter gudstjenesten på frokost ved Hallund spej-
derhus, 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!

Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke 
Tirsdag 23/9 kl. 19.00 er der høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke. Koret vil medvirke og bidrage til at gøre
gudstjenesten ekstra festlig. Efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet på kaffe i Samlingshuset. 

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! 

Sangaftner i de
mørke måneder
I Danmark har vi en stærk tradition
for fællessang – en tradition som er
værd at holde i hævd! I den kom-
mende efterårs- og vintersæson invi-
terer menighedsrådene til 4 sang
aftner i Samlingshuset, hvor vi (især)
vil synge fra Højskolesangbogen. Vi
vil forsøge at komme godt rundt i
sangskatten, så vi både synger gamle
kendte sange og også lærer nogle af
de nyere. Der vil også være mulig-
hed for, at de, der deltager, selv får
indflydelse på sangaftnernes indhold.
Det kan vi aftale nærmere om, når vi
mødes d. 2/10.
Menighedsrådene byder undervejs på kaffe og småkager, men
man er naturligvis vel-
kommen til selv at
medbringe kage.
Det er gratis at deltage,
og tilmelding er ikke
nødvendig.
Sangaftnerne ligger:
2/10, 6/11, 8/1 og 5/2.
Alle dage er torsdage
kl. 19.30-21.00. 
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

September
7/9: 12. søn.e.trin.
14/9: 13. søn.e.trin.
21/9: 14. søn.e.trin.
23/9: Tirsdag
28/9: 15. søn.e.trin.

Oktober
5/10: 16. søn.e.trin.

12/10: 17. søn.e.trin.
19/10: 18. søn.e.trin.
26/10: 19. søn.e.trin.

November
2/11: Alle helgens dag
9/11: 21. søn.e.trin.

16/11: 22. søn.e.trin.
23/11: Sidste søn. i kirkeåret
30/11: 1. søn. i advent

December
7/12: 2. søn. i advent
9/12: Tirsdag
14/12: 3. søn. i advent

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

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

Ingen

11.00
9.30 Kirkekaffe
9.30 Ole Skov Thomsen

11.00
11.00 Børnegudstjeneste med dåbs-
jubilæum
9.30 Kirkekaffe
9.30 Ole Skov Thomsen
11.00 Se omtale.

11.00
Ingen
9.30 Kirkekaffe

HALLUND KIRKE

Ingen
9.30
Ingen
Ingen
11.00 Høstgudstjeneste. Se omtale.

11.00 Familiegudstjeneste med
afslutning for minikonfirmander
Ingen
11.00
Ingen

9.30
Ingen

11.00
Ingen
13.00 Se omtale

9.30
19.00 Julekoncert (Se omtale).
11.00

Kirkenyt

Kirkehøjskolens efterårsprogram
Arrangementerne foregår på torsdage kl. 19.30 i Sognegården i Brønderslev, Bredgade 104, 9700 Brønderslev.

Tema: Troen på livets rejse

Torsdag 18. september 
Liselotte Horneman Krag, Silkeborg tdl. sognepræst i Kværs Kirke v. Gråsten. Hun er forfatter og arbejder med ”Livs
ceremonier” og dertil relaterede emner. ”Den frafaldne præst”.

Torsdag 2. oktober 
Anne Marie Vejrup Nielsen. Leder på Center for Samtidsreligion, Århus universitet.
”Hvor er folkekirken i dag”.

Torsdag 23. oktober
Adam Laugesen, Randers.”Oplevelser og livserfaring gennem to års rejse rundt i verden”.

Torsdag 13. november
Peter Øhrstrøm, Aalborg. Professor, dr. scient. & lic.phil. Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet. "Tro
og videnskab på livets rejse"

Programmer med mere udførlige oplysninger kan fås i den lokale kirke og sognegård eller se mere på www.kirke-
hoejskolen.dk  

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 
Disse kan opleves ved en koncert 23/10 kl. 19.30!
Kirke - & solosangerne ved Vejgaard kirke Charlotte Hjørringgaard Larsen
og Jens Olav Heckmann, samt organist & kantor ved Vejgaard kirke Peter
Sloth Andersen opfører musik spændende fra barokken til vor tids musik. I
koncertrepertoiret indgår værker af bl.a. Bach, Mendelsohn, Mozart og
Carl Nielsen. 
Koncerten vil veksle imellem solosang, duetter og orgelmusik.
De tre musikere er særdeles godt sammenspillet. Til daglig arbejder de
sammen i Vejgaard kirke ved koncerter, gudstjenester og kirkelige hand-
linger.

Charlotte Hjørringgaard Larsen, sopran
Uddannet klassisk sanger ved Dorthe Steengaard og Annette Bo Nielsen
på Nordjysk Musikkonservatorium 2008, samt hos Kerstin Wahlström-
Olsson, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2006-2007. Har fortsat
med private studier hos Kirsten Buhl Møller. Modtog i  2008 musikprisen
ved Opera i Rebild. Musikprisen bliver givet til en ung musiker, der har
gjort sig særligt bemærket. Samme år vinder af solistkonkurrencen på Nordjysk Musikkonservatorium.

Jens Olav Heckmann, tenor
Uddannet lyrisk tenor fra Det Jyske Musikkonservatorium hos tidligere lektor Annette Bo Nielsen, samt i Tyskland
hos den danske tenor Kristian Sørensen på Hochschule für Musik und Theater - "Felix Mendelssohnn-Bartholdy",
Leipzig. Efter afsluttet uddannelse sangstudium hos tenoren Jens Krogsgaard. Tillige undervisning af Kgl. operasan-
ger Tonny Landy. 

Peter Sloth Andersen, organist og pianist
Kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Koncertvirksomhed som organist og
som dirigent for Vejgaard Kirkes Koncertkor. Fra 1991 ansat som organist og Kantor ved Vejgaard kirke. Tillige
orgellærer ved Vestervig Kirkemusikskole.

Lokalhistorisk rundtur
Søndag 24. august efter gudstjenesten i Øster
Brønderslev Kirke havde de 2 menighedsråd
inviteret på lokalhistorisk bustur rundt i begge
sogne. Der var 54 deltagere i busturen, der
med Per Drustrup Larsen som guide, førte del-
tagerne rundt i det meste af de 2 sogne.
Undervejs blev der fortalte lokalhistorie fra
både ældre og nyere tid om steder og begiven-
heder. Der blev holdt frokostpause på “Støkke”
i Hvilshøj, og turen sluttede med kaffe i
Samlingshuset suppleret med lidt flere historier.
Der er dog stadig historier tilbage til flere ligne-
de ture. 
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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
Provstiets hjemmeside:  www.broenderslevprovsti.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 18/9
Torsdag 16/10
Torsdag 13/11

Menighedsråds
møder
Øster Brønderslev Menighedsråd:
Torsdag 13. november kl. 19.00.

Hallund Menighedsråd:
Tirsdag 25/11 kl. 19.00

Fælles menighedsrådsmøde:
Onsdag 24/9 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 kirke-
lige adresser).

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

Rune Nørager Christensen

Vigtige datoer september-december
Tirsdag 23/9: Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke kl. 19.00.
Kirkekoret vil medvirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe
og kage i Samlingshuset.
Søndag 28/9: Høstgudstjeneste i Hallund Kirke kl. 11.00 og derefter spej-
dernes høstmarked. Se omtale.
Torsdag 2/10: Sangaften i Samlingshuset 19.30 – 21.00. Se omtale. 
Torsdag 23/10: Koncert med organist Peter Sloth Andersen og sangerne
Charlotte Hjørringgaard Larsen og Jens Olav Heckmann i Øster Brønderslev
Kirke kl. 19.30. Se omtale.
Torsdag 6/11: Sangaften i Samlingshuset 19.30 – 21.00. Se omtale.
Søndag 30/11: 1. søndag i advent: se omtale af gudstjenester og arrange-
menter.
Tirsdag 9/12: Julekoncert i Hallund Kirke kl. 19.00. Se omtale.

Gudstjeneste, juletræstænding og
adventshygge i Hallund 1. søndag i
advent
Søndag 30. november er det første søndag i advent, og dermed er det
blevet tid til juletræstænding og adventshygge i Hallund. Vi begynder med
gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 13.00. Efter gudstjenesten går vi ned og
tænder byens juletræ, og til sidst er der gløgg, æbleskiver og bankospil i
Klubhuset. Alle er naturligvis velkomne. Arrangeres i samarbejde med
Hallund-Hollensted borger- og idrætsforening.



Nyt fra den kom-
munale dagpleje 

Foråret har jo budt på superlækkert
vejr, og det har vi benyttet os af i
dagplejen. Vi har bl.a. været i Zoo,
hvor forældrene var inviteret med,
på bondegårdsbesøg, i
Bakkehytten, i Farm Fun og ved
rådyrene i Brønderslev. De fleste
børn elsker dyr, og for de større
børn er det i sig selv en stor begi-
venhed bare det at skulle på tur
med taske og madpakke på ryg-
gen. 

Herefter skal så nævnes at det kun
er en brøkdel af, hvad vi laver, for
endnu vigtigere er alle de mange
fantastiske timer, vi har hygget
hjemme i de trygge rammer og
lavet aktiviteter ud fra børnenes ini-
tiativ og ønsker.

Vi vil gerne opfordre jer til at gå på
vores hjemmeside  HYPERLINK
"http://www.bronderslevdagpleje.d
k" www.bronderslevdagpleje.dk og
se billeder m.m. af vores skønne
børn.

Stine Dam Jensen

Dagpleje
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Børnehuset Rasmus Klump
Børnehuset Rasmus Klump er en privat pasningsordning, i Øster Brønderslev beliggende på Husumvej 4. 

I Børnehuset ”Rasmus Klump” lægges der vægt på udeliv. Vi vil gå på opdagelse i naturen, samt lege i haven. Der
bliver masser af plads til leg, hygge, kreative dage og meget andet. Vi går i legestue en gang om ugen sammen
med andre dagplejere.
Der gives søskenderabat, også for søskende, der går i kommunal pasning (børnehave og SFO).
Der er tilsyn fra Brønderslev kommune.
Læs mere på hjemmesiden www.rasmusklump.123hjemmeside.dk
Der kan du læse mere om, hvorfor jeg gerne vil åbne ”Rasmus Klump”, og hvad vi skal lave i løbet af dagen. Der
er også info om pris og åbningstider, mm.

Annette Lykkeberg



Krolfspillere i
Hallund
Vi er 34 tilmeldte krolfspillere, der
mødes hver tirsdag formiddag i
Klubhuset i Hallund.

Vi stater med kaffe og brød for
efterfølgende at spille 2 X 12 huller
krolf.
Endvidere er der 6 tilmeldte spillere
hver tirsdag aften. Her er formid-
dagsspillerne også velkomne til at
spille med.

Vi har været så heldige at få penge
fra Sparekassefonden til indkøb af
polotrøjer til alle spillere, Og her
kan vi vise, hvor flotte vi er blevet.
Tak til Sparekassefonden.

Dorthe Christensen

Hallund-Hollensted Borger – og Idrætsforening
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Tøseaften/Mode-
show i Hallund
Klubhus

Vi gentager successen igen, igen
med modeshow. Lokale damer vil
onsdag 8/10 kl. 19. gå catwalk i
tøj fra Nikoline i Dronninglund,
bære tasker fra Arne J og briller fra
Louis Nielsen. Vi forsøger igen i år
at få fat i nogen, der kan vise
smykke, garn, keramik og filt som
sidste år. Så sæt allerede nu kryds i
kalenderen denne dato.

Pris kr. 75,- pr. person inkl. en let
forfriskning samt kaffe og hjemme-
bag. Der bliver udloddet gevinster
på indgangsbilletten. Vi håber på
gensyn til en hygge/tøseaften med
risiko for at blive inspireret af efter-
årets mode og farver. 
Tilmelding senest mandag 6/10 til:
Kirsten på 29920820 eller Lis på
24445005 

Temaaften om
begravelse

På opfordring fra borgere i Hallund
har Hallund-Hollensted Borger- og
Idrætsforening inviteret Hallund
Menighedsråd til at arrangere en
temaaften om begravelse og tak-
ster vedrørende gravsted og vedli-
geholdelse. 

Det bliver afholdt mandag 20.
oktober kl. 19.00 i Hallund klub-
hus, hvor Menighedsrådets kasse-
rer Kjeld Christensen, graver Gitte
Sørensen og sognepræst Rune
Nørager Christensen vil informere
samt svare på spørgsmål.

Desuden kommer en bedemand
fra firmaet Baggesen og orienterer
om ydelser og priser, og der vil
også her være mulighed for at stil-
le spørgsmål.

Menighedsrådet byder på kaffe og
kage. Øl og vand kan købes.

Julekursus i
Hallund Klubhus

Mandag 25/11- 2014 fra kl. 19.
ca. 21.30 er der mulighed for at
lave dine egne julekreationer. 

Der fokuseres på adventskranse,
dekorationer og dørkranse, men
det er også muligt at lave andet,
hvis man har lyst til det. Det er
igen Lenette fra Butik LL, der vil
give råd og vejledning i denne
kunst. Medbring selv materiale.

Der vil dog som de senere år være
graner til fri afbenyttelse.
Pris 75 kr. inkl. kaffe og hjemme-
bag.

Tilmelding til Kirsten på 29920820
eller Lis på 24445005 senest fre-
dag 21/11-2014.



Nyheder

Siden foråret har vi fået lavet køk-
kenet helt færdigt, og vi har fået
ny opvasker. Med tilskud fra
Sparekassefonden var det muligt at
få en maskine, der kan klare opva-
sken på 15 minutter, noget som vi
alle sikkert bliver glade for, også
dem der lejer klubhuset i fremti-
den.

Byen har også fået hjertestarter,
som alle sikkert har set, så er den
opsat på kroens lagerbygning ud
mod Sølvgade lige ved postkassen
og flaskecontaineren. Dette er ble-
vet muligt, efter vi har søgt mange
steder og gange for at få en hjerte-
starter, men en opfordring til at
søge hos Hallund Vandværk gav
pote. Vi håber IKKE vi får brug for
den.

Den 30. maj var der whiskysmag-
ning i klubhuset. Desværre deltog
ikke så mange, som vi havde håbet
på, men de, der deltog, havde en
rigtig god aften, hvor de smagte
mange gode whiskyer.

Til efteråret bliver der en ny smag-
ning i klubhuset, sikkert hvor vi skal
smage rom fra hele verden. Noget
som sikkert også bliver spænden-
de.

Til sankthans i år havde vi fået Line
Pedersen fra det Konservative fol-
keparti til at holde båltalen. Som
sædvanligt stod de varme grills klar
til borgerne, som selv måtte stege
deres medbragte kød. I år skulle
man medbringe al maden selv, da
vi har haft svært ved at beregne,
hvor meget mad vi skal lave til

sådan en aften. Line holdt en rigtig
god tale for os, og det er godt
med noget "ungt blod" i vores
byråd.

Et par havevandringer er det også
blevet til. Første gang var det hos
Else og Jørgen og Lisbeth og Knud
Erik i Kirkegård hvor vi så deres
smukke fugle.

Anden havevandring startede hos
Lis og Laurits, som har en fantastisk
velholdt pryd- og køkkenhave.
Derefter gik vi ned til Bente og Jens
ved åen for at beundre deres store
haveanlæg.
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Førstehjælp og hjertestarterkursus 

25 personer var mødt op i Klubhuset i Hallund da Peter Madsen (Kirkely)
var der for at fortælle om førstehjælp og brug af hjertestarter. Der blev
prøvet at bruge en hjertestarter. Alle fik lov at prøve. Det var et meget
godt arangement, og det er aftalt med Peter Madsen, at vi gerne vil genta-
ge kurset som aftenseance i september.

Tak til Hallund Vandværk, som har doneret hjertestarteren.



Sommerfesten
Vi startede som sædvanligt lørda-
gen før med rundstykker og
opsætning af teltet. Der var et
godt fremmøde af folk i alle aldre
og god stemning, så teltet kom
op, inden der blev for megen regn
og blæst.

Søndag formiddag var menigheds-
rådet vært ved rundstykker, og
bagefter var der gudstjeneste med
vores lokale præst. Der var mødt
en 30-40 stykker.

Torsdag gik det så for alvor løs.
Hoppeborgene blev rejst til stor
glæde for de yngste, og vores nye
legeplads blev indviet. Borgmester
Mikael Klitgård klippede snoren og
gav det første barn en gyngetur.
Mikael deltog i den efterfølgende
fællesspisning sammen med 100
andre, så det var godt besøgt.
Traditionen tro fik vi frikadeller,
grøntsager og kartofler med sovs.
Til dessert fik vi jordbærgrød, kaffe
og småkager. Kød, jordbær og kar-
tofler var sponsoreret af lokale
landmænd, og maden var lavet af
frivillige.  
I år havde man valgt at lave tom-
bola i stedet for amerikansk lotteri,
og det har været et hit.  Der var
underholdning, hvor Frederik
Karstrøm underholdt med sit store
talent for at parodiere, desuden
kunne deltagerne stemme om det
nye logo til foreningen. Vinderne
blev Trine og Gitte, og I kan se 
logo’et her på siden. Alt i alt en
hyggelig aften.

Fredag aften var der så petanque-
og krolfturneringer.
Krolfturneringen blev vundet af
Jacob Christensen og Bodil
Michaelsen, mens petanque blev
vundet af Heidi Hansen og Tommy
Nielsen. For børnene var der arran-
geret bolsjekogning, noget der vir-
kelig trak i de unge, men sandelig
også i de gamle. Der var god gang
i hoppeborgene og sømblokken,
og baren havde også rigeligt at se
til med både mad og drikke. Den
nye legeplads trak også en del
børn til. En rigtig hyggelig aften
for alle generationer.28
Lokalbladet
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Lørdag middag startede vi med
”slangeopvisning”, hvor der igen
var mange fremmødte. Vi fik et
meget interessant foredrag om
slanger, og alle kunne få lov at
holde de medbragte slanger, bl.a.
en tigerpyton. Bagefter kunne man
blive fotograferet med en slange
og få et slangetæmmerbevis.  

Slangeopvisningen var sponsoreret
af Hallund-Hollensted sponsorklub.
Lørdag aften var der så helstegt
pattegris med tilbehør og is til des-
sert. 

Efter spisningen blev de flotte
hovedgevinster udloddet, og så
var der tid til den årlige revy. Ud
over at lave sjov med de lokale
kunne man opleve Linse Kessler
som vejrpige og en forrygende
parodi på den internationale melo-
digrandprixvinder (se revyen på
www.halundhollensted dk). 

Til sidst blev der spillet op til dans,
hvor musikken blev forlænget til kl.
2, da den lokale mekaniker Johnny
sponserede yderligere en times
musik. 

Et lille hjertesuk fra pigerne: ved
tidsfristens udløb var der tilmeldt
80 stk. til lørdag aften. Trine og
Gitte bestiller så mad til 100 perso-
ner, men ender stadig med at må
sige nej til nogle enkelte. Så til
næste år: vær lige opmærksom på
tidsfristerne, så alle kan komme
med.

Søndag blev teltet
pakket ned. Vi starte-
de med kaffe og rund-
stykker, som var spon-
seret af Konditor
Bageren i Brønderslev. 

Vi nåede desværre
ikke at få hele teltet
ned i tørvejr, men
Poul Møller stillede én
af sine haller til rådig-
hed, så det kunne
tørre, inden det pak-
kes i container.

Claus Iversen
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Gade-

Ung mekaniker i Hollensted 
Som kun 21-årig har Kasper Sønder Christensen bestået svendeprøve
som lastbilmekaniker på Auto College i Aalborg med 12 til afslutning. 

Kasper kom 1. februar 2011 i lære hos Stiholt i Aalborg, hvor han skal
fortsætte som svend når læretiden 1. august er overstået. 

Som den første lærling hos Stiholt har Kasper fået et legat på 10.000,
som Auto College havde indstillet ham til. Begrundelsen er bl.a. vellidt,
målrettet, høj faglighed, præcision og initiativrig. 

Kasper er indstillet til nok et legat, men det har han ikke fået svar på
endnu. 

Hallund og Øster
Brønderslev Venstrevælgerforening
Hallund og Øster Brønderslev venstrevælgerforening havde fredag 20. juni inviteret foreningens medlemmer med
ægtefæller til grillarrangement i klubhuset i Hallund. Formand Søren Lauritsen havde samtidig inviteret Lars Løkke
Rasmussen og Kristian Jensen til at deltage. De var desværre forhindret. Til gengæld deltog Brønderslev og
Jammerbugtkredsens folketingskandidat Anders Broholm. 

Formanden bød velkommen, og derefter fik Anders mulighed for at sige et par ord. Resten af aftenen gik med hyg-
geligt samvær med mulighed for at snakke med Anders på tomandshold, og mulighed for at møde den nye besty-
relse. 

Børnene legede på legepladsen, mens nogle af de voksne besøgte Filtestedet 
og fik en fin rundvisning af Bente Toft.

Kommuneforeningen for Brønderslev var også
repræsenteret ved Lone Andersen.

Majbritt Iversen 
Hallund - Øster Brønderslev

Venstrevælgerforening



31
Lokalbladet

spejlet
ØBIs Venner
”Sjov lørdag” i Østsidehallen
Igen i år inviterer ØBIs Venner til ”Sjov lørdag” i hallen.
Lørdag 4. oktober er der mulighed for fysiske aktiviteter,
når Østsidehallen kl. 10.30 åbner dørene for et populært
arrangement, som tidligere har trukket omkring 200 børn
til. I den ene ende af hallen er der opstillet en gigantisk
hoppepude, som fylder halvdelen af hallen, og i den
anden ende bliver der stillet en oppustelig fodboldbane
op. 

Fra klokken 10.30 til 12.30 er det dagplejebørn og børne-
havebørn med forældre, der får mulighed for at deltage.
Fra klokken 12.30 til 15.00 får børn fra 1. til 3. klasse lov
til at udfolde sig, og til sidst fra klokken 15.00 til 20.00
har børn fra 4. klasse og ældre, lejlighed til at boltre sig i
redskaberne. Der er naturligvis gratis adgang til arrange-
mentet.

Forældrene har mulighed for at hygge sig i ”forældrekro-
gen” med kaffe og hjemmebag. Det er endvidere muligt
at købe slik, sodavand, kaffe og brød mm. i kiosken.

Fra medio september kan der ses mere om arrangementet
på opslag i byens fritidsordning, børnehaver, skole, køb-
mand og klubhus.
ØBIs Venner ser atter frem til en hyggelig dag sammen
med børn, forældre og bedsteforældre – og håber på, at
rigtig mange vil benytte sig af det gode tilbud.

Juletræsfest 2014
Fredag 5. december slår en julepyntet Østsidehal dørene
op for hele byens og oplandets store juletræsfest. Det er
også i år lykkedes ØBIs Venner at få strikket et flot pro-
gram sammen for denne aften.

Klokken 18.30 tændes lysene på træet, og ved indgangen
står julenisserne klar til at tage imod. Der er naturligvis
gratis adgang til arrangementet.
Aftenen starter med, at børnene har mulighed for at lave
deres egen juledekoration, og senere går børn fra
Fritteren Lucia-optog igennem hallen. Små gymnastikpi-
ger og -drenge kommer forbi og viser deres kunnen. 
Nissemor går omkring juletræet sammen med børn og
voksne, og der synges traditionelle julesange. Der vil også
blive mulighed for forskellige lege – og på et tidspunkt
kommer julemanden forhåbentlig også. Han vil dele slik-
poser ud, som der kan købes billetter til i en af boderne.

I de mange juleboder kan der købes gløgg og æbleskiver,
kaffe/te, sodavand, slik, is mm. Hyggeklubben er traditio-
nen tro behjælpelig i køkkenet. Der er også mulighed for
at købe lodder i det amerikanske lotteri – og der er også i
år rigtig mange flotte gevinster.

ØBIs Venner håber naturligvis på, at mange vil møde frem
til juletræsfesten og således støtte op om denne tradition!

GRØN ordning
Brønderslev Kommunes udvalg for teknik og miljø
har netop uddelt midler fra den grønne ordning,
hvor pengene fra opstilling af vindmøller kommer
fra.

I alt var der denne gang ca. 2,3 mio. kr. til uddeling
fra de to seneste grupper vindmøller: Pulsen og de
fire vindmøller i Stubdrup/Øster Linderup.

Der er indsendt i alt 21 ansøgninger om støtte til
projekter for ca. 10,5 mio., og da udvalget på for-
hånd besluttede kun at uddele ca. 1 mio. og vil
reservere resten til en følgende ansøgningsrunde
med fokus på især udvikling af centrum i landsbyer-
ne, var det nødvendigt at prioritere – endda så
meget, at det kun blev til 903.653 kr. i uddelt støtte.

Mindst 25 % af midlerne fra de to vindmølleparker
skal uddeles så lokalt som indenfor en radius på 4,5
kilometer fra møllerne, og det mål nås heller ikke
denne gang for de helt lokale møller, men det kom-
mer så nok med den følgende uddeling.

I Lokalbladets område fik disse projekter støtte:

"Matrikel 19" på Nejst Mark fik 100.000 kr. (ud af
ansøgte 145.900 kr.) til opstilling af en bålhytte på
fællesarealet på Nejst Mark.

Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening fik
40.000 kr. (ud af ansøgte 156.250 kr.) til etablering
af areal med frugttræer på Dalgårdsvej. 

Kraghede Borger- og Idrætsforening fik de sidste
25.000 kr., de manglede til energirenovering af klub-
huset. Sparekassefonden havde givet de øvrige
44.000 kroner.

Øster Brønderslev Borgerforening fik støtte til det
ene af de tre indsendte projekter. Det var 50.000 kr.
(ud af ansøgte 86.250 kr.) til beplantning af voldene
langs den nye vej til Samlingshuset og ved P-plad-
sen.

Per Drustrup Larsen



Endnu en forrygende Byfest i Øster
Brønderslev Idrætsforening er slut!!
Årets Byfest løb af stablen i maj, og
vanen tro var der flot opbakning til
hele arrangementet. Vi kan derfor
aflevere et godt overskud til ØBI,
som vores medlemmer får glæde
af.

Fredag startede med aktiviteter for
børnene, hvor nogle børn legede
med. Grill-buffet med mad fra
Bondestuen, hvor 100 gæster del-
tog. Rigtig flot tilslutning, og det
var en dejlig aften, hvor vores to
lokale Stine-piger sang, og også
Rikke Noor var på scenen. Det gav
rigtig god stemning i teltet. 

Aftenen sluttede af med Øl-banko,
hvor ca. 40 voksne deltog. Et fest-
ligt bankospil, som bestemt kræver
en gentagelse.

Lørdag startede med aktiviteter for
børnene med ansigtsmaling og
kunstmaling til Samlingshuset.
Dernæst var der øl-smagning med
vores lokale brygmester, og de
voksne fodboldspiller gav den max
gas på boldbanen. 

Nogle havde endda sørget for
standsmæssig ankomst. 

KFUM-Spejderne fra Hallund lavede
aktiviteter hele dagen på pladsen,
så børnene kunne smage bl.a. pop-
corn. 

Aftenen sluttede med de altid fest-
lige Johns Bedste i bedste bonde-
røvsstil. 
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Søndag startede med gudstjeneste
med vores lokale præst Rune, hvor
bl.a. flere beboere fra Elmehøj del-
tog. Byfesten sluttede traditionen
tro med stort bankospil, hvor flere
borgere deltog. Nogle gæster
vandt mange præmier, andre
ingen, men en fornøjelig eftermid-
dag.

Hele weekenden var Natteravnene
tilstede på pladsen, legede med
børnene, og hjalp til med at passe
på de unge om aftenen/natten
ude på pladsen. Bondestuen sør-
gede for, at vi kunne købe dejlig
mad hele weekenden, ligesom Mia
solgte slik til os alle sammen.
Guldgravercontaineren blev flittigt
besøgt, og det samme gjaldt tom-
bolaen.

Vi vil gerne sige en KÆMPE stor
tak til alle hjælpere og sponsorer,
uden jer var der ingen Byfest.

Har du nogle ideer til næste års
Byfest eller har lyst til at hjælpe
med at planlægge, så kontakt
Gitte Christiansen eller Lars
Tornøe.

Med tak for en fantastisk weekend
Byfesthilsner fra

Arrangementsudvalget i ØBI

Vindere af fodboldturneringen blev (igen i år) dette
hold:
Øverst fra venstre: Kasper Elgård, Emil ”Smøgsen”
Møller, Dennis Toft, Martin ”Raul” Eriksen. 
Nederst fra venstre: Kasper Andreasen, Anders
Møgelmose, Klaus Jensen, Henning Bøgsted 

Sæt allerede 
nu kryds 

i kalenderen 
til næste 

Byfest i ØBI 
9.-11. maj

2015.



Egentlig er det Niels Hatts idé. På
et af vores ugentlige ”møder”,
snakkede Niels om, at der i sin tid
var en julekalender i Øster
Brønderslev, som vist var meget
populær. 

Jeg fortalte Niels, at skulle man
lave en sådan, skulle man bruge en
Heidelberg Vinge. Det er en meget
gammel trykmaskine, som kan
udstanse låger i sådan en kalender. 

Vi gik på nettet og så nogle stykker
i funktion. Dem blev vi straks vilde
med, det var mekanik på et meget
højt niveau. Nu er det en lille tung
krabat, som vejer 1400 kg, og er
ikke sådan lige at anskaffe. Vi blev
dog enige om, at jeg skulle prøve,
om der overhovedet fandtes en. 

Et par dage efter dukkede der en
gammel samarbejdspartner op her
hos os. Jeg fortalte ham om Niels´
idé, og han lovede, at hvis jeg
kunne skaffe én, ville han lære mig
op… Nu var der ingen vej tilbage,
og jagten gik ind. 

Det tog et par uger at finde en,
men der skulle først bygges et rum
til den, da den skal have funda-
ment for at være korrekt fastgjort. 

Det fik vi klaret i vinterens løb, og
nu står den der og er klar til drift.
Det var dog ikke ligetil, da den var
i en meget dårlig forfatning og
skulle sættes i stand. 

Selve maskinen er fra 1950, og det
er en 100-års jubilæumsmodel fra
Heidelberg. Spørg Niels, det var
ham, der rensede det fine kobber-
skilt, som sidder på maskinen. Det
skinner som en nyslået mønt.

Nu er den renoveret og klar til pro-
duktion af diverse tryksager.
På dette link kan man se den i
funktion http://clausen.dk/tryksa-
ger.aspx

Vi har nu prøvet at lave en prototy-
pe af en julekalender. Vi vil se, om
det er muligt at bruge julekalende-
ren til at samle ind til et godt for-
mål. 

Vi spurgte Jesper Albrechtsen, om
der var noget, som byen mangle-
de. Han syntes, vi skulle prøve at
samle ind til en tipi, som skulle
være permanent oppe på Bålhøj. 

Der er sendt materiale til ca. 60
lokale virksomheder og landmænd. 

Der er allerede solgt 5 låger, men
vi vil da rigtig gerne have dem alle
solgt, så der kan komme gang i
projekt ”Tipi på Bålhøj”.

Sidtse frist for køb af låger er
ændret til den 15. september.

Henrik Clausen

Historien bag en julekalender
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Landsbygruppen 
13. august blev der holdt stiftende
generalforsamling i Landsby-
gruppen. Formålet med mødet var
at etablere sig med et rigtigt
repræsentantskab med folk fra hele
sognet. Jan Jæger startede med at
byde alle velkommen, og fortalte
kort om tankerne med repræsen-
tantskabet, der består af en for-
mand samt de medlemmer, der
har betalt kontingent. Det er den
højeste myndighed i
Landsbygruppen udstikker de ret-
ningslinjer aktivitetsudvalget skal
arbejde under. Nødvendigheden af
denne konstruktion med repræsen-
tantskab og aktivitetsudvalg og de
forskellige foreninger, der er med-
lemmer af repræsentantskabet, kan
virke meget omstændelig, og ved-
tægterne kan også være noget
tung læsning, men det har store
skattemæssige fordele for det over-
skud, der gerne skulle være på de
arrangementer, der vil blive
afholdt.

De folk, der stod for den første for-
årsfest, vil fortsat være de personer,
der sidder i aktivitetsudvalget, og
de vil stå for afholdelse af de arran-
gementer, der bliver enighed om.
Så er der også oprettet et
Fordelingsudvalg, som skal fordele
de penge, der måtte blive i over-
skud. Her var det vigtigt for
Aktivitetsudvalget, at det var en
person fra hver del af sognet, så
ingen kunne føle sig forfordelt. Det
første Fordelingsudvalg med angi-
velse af valgperiode er: Claus
Graven, Hallund (2 år); Susanne
Madsen, Hollensted (2 år); Birgitte
Elgaard, ØB (1 år) og Arnold
Jakobsen, Kraghede (1 år).

Man kan læse nyheder, kommende
arrangementer og se alle sponsorer
på hjemmesiden www.landsby-
gruppen.com

Hvis man vil have del i overskuddet
skal ens forening melde sig ind i
repræsentantskabet for 100 kr. pr.
år. 

Der var 55.074 kroner i overskud

det første år, og tanken er, at alt
over de 25.000 kroner, der skal
tages fra til buffer, skal uddeles til
næste år med ansøgningsfrist 1.
maj 2015 sammen med overskud-
det fra den næste fest. 

Den næste fest er Forårsfest 2015,
der holdes 14. juni næste år.
Billetsalget er allerede godt i gang,
så skynd jer, hvis I vil med.
Musikken leveres af smedens band
”Fame”, det nordjyske band ”Østre
Gasværk” samt de landskendte
”Sweethearts” med Pernille
Højmark.

Disse foreninger har tilkendegivet
medlemskab i foreningen. 
ØBI
Øster Brønderslev Borgerforening
Hallund-Hollensted Borger- &
Idrætsforening
Lokalbladet
Kraghede Borgerforening
KFUM-spejderne i Hallund
Hyggeklubben
Samlingshusets Venner
Øster Brønderslev Ungdomsklub

2 nye foreninger
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Samlingshusets Venner
Torsdag 14. august, dukkede der en ny forening op i ØB: Samlingshusets Venner. Foreningen har til formål at
skabe nye aktiviteter med udgangspunkt i Samlingshuset. 

Man kom rigtig godt i gang, forslagene var mange og spændende. Der kan nævnes, bl.a. læsegruppe med besøg
af forfattere, iPad kursus, teater, foredrag osv.

Til bestyrelsen blev valgt, Grethe Poulsen, Jørgen Ringberg, Gitte Christiansen, Heidi Sindbæk, Lise Storgaard, Sofie
Laybourn og Henrik Hald.

Et kritisk punkt blev
nævnt: manglende infor-
mation om alle byens
aktiviteter som f.eks.:.
Hvornår er der kamp ved
Østsidehallen? Og
Hvornår er der fællesspis-
ning? Vi trænger til en
stor infotavle måske nede
ved købmand Jan.

Henrik Hald

Fra venstre: Grethe, Jørgen,
Heidi, Lise, Sofie 
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BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Tommy Johansen (3068 2674) 
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 
(4019 7421 / 9882 2422)

Hallund Jagtforening, 
v/ Erik Christensen (2184 8490)

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

Øster Brønderslev Idrætsforening, 
Jacob Frejlev (60383600)

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

Østsidehallen, 
Willy Bertelsen (9881 1406)

SERVICE 
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev 
(9881 1003)

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft  (9883 5071 -2332 2364)
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, Mette Andersen
Bålhøj 22.

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

Ejerlauget Danserhøj, 
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (2550 7017)

Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)

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

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

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
v/ Charlotte Egebak Jensen
(6146 6306)

Landsbygruppen.
Gitte Kristiansen (5129 9474)

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)

Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (2334 7169)

Sponsorklubben 
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (9883 5307) 

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

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

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

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

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

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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SPORTIGAN BRØNDERSLEV
ALGADE 78 I 9700 BRØNDERSLEV I TLF.: 9880 1020

DIN LOKALE

LØBEBUTIK!

 Vi giver råd og 

vejledning om 

dine nye løbesko



Lokalbladet

39

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.

Her er der også 
plads til din annonce!
Lokalbladet bringer meget gerne annoncer for lokale firmaer og for
“udensogns” firmaer med lokale folk bag.

Kontakt redaktionen (se side 3) og aftal nærmere.

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.
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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!

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

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.
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Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

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

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.



Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit Jacobsen 

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

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

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.
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1. september kl. 16.30: 
Sæsonstart i badminton i
Østsidehallen: Se mere side 8

3. september kl. 19: 
Krea i Samlingshuset. Se side 9.

11 september:
VIP-møde for de nye 4. klasser
ØB-Ungdomsklub. 

11. september kl. 14:
Hyggeklubben: Petra Skovholm
fra Flauenskjold: “Livet bag jern-
tæppet”. 

18. september kl. 19: 
Krea i Samlingshuset. Se side 9.

23. september kl. 19:
Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke. se side 21.

25. september kl. 14:
Hyggeklubben: Asger D. Jensen:
Livet som synshandikappet. 

28. september kl. 11:
Høstgudstjeneste i Hallund Kirke. 

1. oktober kl. 19: 
Krea i Samlingshuset. Se side 9.

2. oktober kl. 19.30: 
Sangaften i Samlingshuset
Se side 21.

4. oktober kl. 10.30: 
Sjov lørdag i Østsidehallen
Se side 31.

8. oktober kl. 19: 
Modeshov i Hallund klubhus.
se side 26

9. oktober kl. 14: 
Hyggeklubben: Syngepigerne
underholder. 

20. oktober kl. 19: 
Temaaften om begravelse.
Hallund klubhus. Se side 26

23. oktober kl. 14: 
Hyggeklubben: 

23. oktober kl. 19: 
Krea i Samlingshuset. Se side 9.

23. oktober kl. 19.30: 
Koncert i Øster Brønderslev Kirke

LOKALBLADET udkommer
næste gang 9. december.

Sidste frist for indlevering af
stof til jubilæumsnummer 75 

er 15. november.

25. oktober kl. 18 : 
Oktoberfest i Østsidehallen: 
Se side 2

5. november kl. 19: 
Krea i Samlingshuset. Se side 9.

6. november kl. 14:
Hyggeklubben: 
Poul Balslev Sørensen: 
Fra Bondedreng til vejfotograf. 

6. november kl. 19.30: 
Sangaften i Samlingshuset
Se side 21.

15 -16. november kl. 9: 
Julegaveværksted på Øster
Brønderslev Centralskole.

20.november kl.14:
Hyggeklubben: Paw Gosmer
(Dyrepasser i Aalborg Zoo): 
Om at passe elefanter. (Der er 
tilmelding til julefrokosten) 

20. november kl. 19: 
Krea i Samlingshuset. Se side 9.

23. november kl. 14: 
Lygtetænding af julebelysning i
Øster Brønderslev. 

25. november kl. 19: 
Julekursus i Hallund klubhus.

30.november kl.14:
Juletræstænding og gudstjenste i
Hallund. (Se side 24)

3. december kl. 19: 
Krea i Samlingshuset. Se side 9.

4. december: 
Hyggeklubben

5. december kl. 18.30: 
Juletræesfest i Østsidehallen
se side 31.

9. december kl. 19: 
Julekoncert i Hallund kirke

Julegaveværksted
Igen i år er der julegaveværksted for byens børn og igen er
det den 3. weekend i november. Reserver datoerne

1155..--1166..  nnoovveemmbbeerr  

Rikke Noor på scenen - en gummivogn med flagermuslygter som
scenelys - til midsommerfesten i Hollensted (se mere side 4)


