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Regnskab for Lokalbladet 2010-2017
   2017    2016    2015      2014        2013       2012       2011        2010          
Indtægter
Menighedsråd  30.000   30.000   30.000    37.500    22.500    27.875    22.000     22.000      
Annoncer  39.880   33.880   36.580    38.490    40.100    35.220    36.225     33.500      
Foreninger m.v.  22.400   26.400   12.400    18.900    15.200    14.243    21.400       5.000        
Frivillige indbetalinger 15.650   18.825   19.825    20.120    18.845    21.173    15.250     13.500      
Abonnenter       630        390     4.840      1.330         820      1.275      1.570       2.000          
Andre indtægter           0   10.000   24.201      1.500    14.277    40.000         350       3.000       
Renter            0             0            0           53           35             0         500          500               
Indtægter i alt            108.560 119.495  127.846  117.893   111.776  139.786    97.014     79.000    

Udgifter
Trykning og uddeling    103.619   93.406   117.730  124.318  107.772    92.475    95.549    92.000       
Kontor og porto     1.040     2.000      1.232             0      4.120      2.456      3.500      3.500        
Forsikring        883        860         811         802         781         769         500         500         
Varekøb/EDB/renter       320   27.759      4.083         100            0              0            0     17.500       
Udgifter i alt             105.862   96.420  148.357  130.444  111.233    96.376    99.774     96.000     
Driftsresultat     2.698   23.075   -20.511   -12.549      +543   -43.409     -2.760    -17.500     
 
Kassebehold pr. 31.12.   43.683  39.985    16.910    37.421    49.971    49.429      6.020       8.780

Støt Lokalbladet 
Overfør penge til konto 9024 - 0000045934 eller med Mobile Pay på 2826 1453

Lokalbladet
2017 har været et OK år for Lokalbladet. Vi har ikke tæret 
på den økonomiske beholdning, der er helt nødvendig, for 
at vi tør sende et nyt blad på gaden i det følgende år.  
Det lille overskud, vi har haft i 2017 gør det dog stadig  
100% nødvendigt med lokal opbakning fra alle sider!

Indbetalingskort  
og frivillige indbetalinger
Det er ret dyrt at få trykt og indlagt indbetalingskort i  
Lokalbladet - og det er blevet endnu dyrere at benytte sig 
af kortet på de poststeder, der nu er tilbage. Derfor har vi ikke fået lagt et kort i dette nummer, men bringer i stedet de 
nødvendge oplysninger for at benytte Netbank - oplysninger fra et indbetalingskort, kontonummer og nummer til Mob-
ilePay - så der er ingen undskyldning for ikke at komme med et bidrag til den fortsatte udgivelse af Lokalbladet. 

Annoncører
Vi har i år ikke nået at få sendt brev til alle vores annoncører, så vi har i dette nummer bragt jeres annoncer fra 2017 
og vil kontakte jer alle igen pr. mail eller brev inden længe, så I kan gentagne - forhåbentligt! - jeres annoncer. (Husk 
at I kan få ændret jeres annoncer for hvert nummer, hvis I vil).
Er der erhvervsdrivende af alle slags med lokal base eller forbindelse, som vi ikke tidligere har fået spurgt, og som 
gerne vil have annonce med - så hold jer ikke tilbage. Kontakt Per Drustrup Larsen for at få en aftale.  
Se de lave priser på annoncesiderne.

Foreninger
Heller ikke de lokale foreninger har endnu fået brev om støtte til Lokalbladet, men det er på vej, og her får I alle oplys-
ninger om, hvordan I kan bidrage til fortsat at holde liv i Lokalbladet. 
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Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af dette blad:

Majbritt Iversen
Røverstuen 40 (2843 7421)
majbritt.iversen@gmail.com

Chalotte Søgaard
Birkevej 5 (2868 0271)
(e-mail: chalottesogaard@hotmail.com)

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

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

Maria Holm Hansen
Elmevej 73 (2048 1038)
(e-mail: mariaholmhansen@gmail.com)

Mads Søgaard
Birkevej 5 (9135 5681) 
(e-mail: mads.sogaard@gmail.com)

Ove Dam
Husumvej 7 (9881 1414) (4256 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

René Dahl Jeppesen
Buurholtvej 53 (7269 1597)
(e-mail: renedahljeppesen@gmail.com)

Per Drustrup Larsen
Buurholtvej 47 (2826 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)

LOKALBLADET  
Nummer 89  udkommer 15. maj
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 1. maj. 

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. 
Oplag: 1400
Støt vore annoncører 
- se annoncesiderne bagest i bladet

Lokalplan 12-B-07.1 
og byudvikling i Øster Brønderslev
Denne lokalplan, der handler om at kommende boligområde mellem 
Engvej og Hvilshøjvej, skrev vi om i sidste nummer af Lokalbladet. 

Da vi i redaktionen kontaktede planlægger Charlotte Hornemann på 
Brønderslev Kommune for at høre, hvordan status var, og hvornår man 
gik i gang med projekteringen, fik vi denne besked:

“Der har desværre ikke været konstateret interesse for grunde i Øster 
Brønderslev i lang tid. Vi har stadigvæk 7 grunde til salg på den nyeste 
del af Danserhøj. Der er p.t. ingen initiativer omkring jordkøb og bygge-
modning”

Hvad i alverden tænkte vi og undrede os over, om der var  tale om en 
administrativ eller en politisk beslutning at lægge lokalplanen i skuffen.

Derfor kontaktede vi formanden for Teknik- og Miljudvalget, Karsten 
Frederiksen, der svarede sådan:

“Lokalplanen blev endeligt vedtaget 14. december 2017. Jeg går derfor 
ud fra, at Teknisk Forvaltning her i løbet af den nærmeste tid påbegynder 
projekteringen af en etape. 
I Teknik- og Miljøudvalget har vi bestemt ikke truffet beslutning om at 
lægge lokalplanen i skuffen.”

Efterfølgende har Karsten Frederiksen telefonisk understreget, at lokal-
planen ikke er taget af bordet og lagt i skuffen. Tidsplanen er, at Forvalt-
ningen i løbet af et par måneder laver et overslag over en etape af pro-
jektet og fremsender det til Teknik- og Miljøudvalget, som fremsender sin 
indstilling heraf til Økonomiudvalget, der træffer den endelige beslutning. 

Det er Karsten Frederiksens håb og forventning, at etapen så sættes i 
gang, men han siger også, at det jo er en politisk prioritering. 

Han fortæller også, at man cirka samtidig vil tage priserne på de eksis-
terende grunde op igen - og forhåbentlig vil sætte priserne ned. Solgte 
grunde og nye borgere i Kommunen er en bedre langsigtet økonomisk 
fordel, end usolgte grunde.

Lokalt venter vi spændte på det videre forløb og håber det bedste. 

Lokalbladets redaktion

Lokalbladets redaktion

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2.400 kr.
Halv side: 2.900 kr.
Hel side: 3.600 kr.



Bålhøj Festival
Bålhøj Festival har første hoved-
navn og 2 bands på plads.

Gruppen bag Bålhøj Festival har de 
tre første bands klar til årets festival, 
der foregår i de velkendte rammer 
på Bålhøj lørdag 11. august.

Michael Falch 
Det første hovednavn ud af tre på 
2018-udgaven af Bålhøj Festival 
bliver den nærmest legendariske 
rockmusiker Michael Falch, der 
sammen med Dét Band kommer 
til atlevere et gnistrende rockshow 
med alle de største hits som ’Mød 
mig i mørket’, ’Superlove’, ’I et land 
uden høje bjerge’, ’Sommer på vej’ 
og ’Den eneste i verden’.

Med sin deltagelse i sidste års 
udgave af Toppen af Poppen, der 
rullede over skærmen i efteråret, 
og med ungdomserindringerne ’Til 
grænsen’, er Michael Falch for tiden 
mere i vælten, end han har været 
siden sin vilde ungdom i Malurt. 

For Michael Falch bliver det en 
intens, elektrisk sommer i 2018, når 
han tager på sommertour med Dét 
Band, der med brødrene Lars og 

Der arbejdes på højtryk for at lukke 
de sidste aftaler og der er to hoved-
navne i kikkerten som helt sikkert 
vil skabe fællesskab, glæde og 
musikoplevelser på festivalen. 

Troels Skjærbæk som 
omdrejningspunkt regnes 
for ét af landets absolut 
stærkeste rockbands. Mi-
chael Falchs sommertour 
byder altså blandt andet på 
et besøg på Bålhøj Festival 
i Øster Brønderslev.

Michael Falch har over 
det seneste årti oplevet en 
enestående kreativ op-
blomstring. Han er uhyre 
bevidst om, at rusten aldrig 
sover, og igen og igen ud-
fordrer han sin lyd og bliver 
dermed aldrig bare ’én 
fra gamle dage’. På hans 
seneste album, det pris-
belønnede og meget roste 
’Pludselig Alting Samtidig’ 
bevægede han sig ud i en 
meget pågående, nutidig 
sound, og også et yngre 
publikum opdager vetera-
nen Falch i disse år. 

Med Michael Falch på plads som 
det første hovednavn til Bålhøj 
2018, så tegner programmet for 
2018 helt vildt godt. 
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I den lidt mere lokale og upcoming 
del af musikprogrammet kan der 
også præsenteres to navne. Den 
talentfulde sangskriver fra Aalborg 
Ginne Marker og det lokale rock-
band Jack Flash & the Comets 
kommer til at stå på Fowli-scenen 
på Bålhøj.  

Ginne Marker 
Ginne Marker er født og opvokset 
i Aalborg, hvor hun i 2016 modtog 
”Aalborg Kommunes Kultur- og 
Talentpris” for sin sangskrivning og 
året efter vandt Skråens Band Battle 
og derved fik titlen ”Årets Nordjyske 
Sangskriver 2017”.

Det nordjyske talent peger med 
sin historiefortællende lyrik og sit 
harmoniske overblik tilbage mod 
1950’erne og 60’ernes tidlige bland-
ing af jazz og soul, som den lød 
hos de store amerikanske artister 
på den tid, men refererer derudover 
også til andre genrer som blues, 
folk, singer-songwriter og gypsy 
jazz, hvilket bl.a. gør sig bemærket 
ved vokalfraseringerne og den stø-
vede guitarlyd. 

I Trioen udføres dette med element-
er fra den nutidige popmusik, hvor 
en enkel og minimalistisk instru-
mentering både giver plads til at 
lytte til tekst, arrangement men også 
musikernes kunnen.

Jack Flash & The 
Comets 
Det lokale band Jack Flash & The 
Comets spiller kopi musik og er 
vilde med rock - især de ægte klas-
sikere. Musikken serveres af toppro-
fessionelle musikere med et fan-
tastisk engagement, der vil sende 
festen på Bålhøj på himmelflugt, og 
sikre at ”Fowli-scenen” bliver lukket 
med et brag sidst på aftenen. 

Udover de tre bands bliver 5 bands 
yderligere tilføjet plakaten, inden 
det samlede program offentliggøres 
omkring 1. maj.

På vegne af musikgruppen
Anders Bang Andersen

Ginne Marker Trio består af Ginne 
Marker (vokal og guitar), Mads 
Dalum (bas) og Jakob Elleriis (per-
cussion). Trioen har spillet sammen 
siden 2016 og har siden da spillet 
talrige koncerter.

På Bålhøj Festival skal publikum 
have mulighed for at opleve nogle 
af det mest talentfulde, upcoming 
nordjyske musikere, der kan levere 
en musikoplevelse. Ginne Marker 
passer perfekt ind i disse rammer, 
og gruppen bag festivalen glæder 
sig til at præsentere trioen på Bålhøj 
Festival 2018.
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Ny høvding på 
Ranchen
Efter 10 år som chiefsquaw på 
Ranchen - Bålhøjfestivalens unikke 
tilbud til børn og børnefamilier - så har 
Birgit Dinesen trukket sig tilbage til sin 
tipi og sine heste.

Ny høvding er fra i år Mads Søgaard, 
der i flere år har været aktiv netop på 
Ranchen.

Har du ideer til nye aktiviteter, eller har 
du lyst til at hjælpe på Ranchen, så 
kontakt Mads på telf. 2280 0477 eller
på mail: mads.sogaard@gmail.com.
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Gade
Plantedag på Hallund Æblemark
Lørdag 13. januar havde styregruppen for Hallund Æblemark indkaldt til plantedag. 
Pga. det meget fugtige vejr i efteråret kunne der først plantes nu. 
Og vejret viste sig heldigvis fra sin pæne side uden regn og ingen generende frost.
De ca. 25 friske borgere, der mødte op, fik først en briefing i ”mandskabsvognen”, hvor 
havearkitekt Hanne Lynge Jakobsen fortalte lidt om projektet samt viste sin plan over 
tilplantningen.
Derefter var der instruktion i plantning af anlægsgartner Kurt Thomsen - både barrod-
ede og træer i potter.
Efter ca. 1 time, hvor alle havde gang i medbragte spader, var der plantet 69 frugttræer 
(æbler, blommer, pærer, sødkirsebær og valnødder), 25 hassel samt solbær, ribs, 
brombær, hindbær og stikkelsbær.
Bagefter blev der serveret varm kakao, kaffe, the og boller i Klubhuset,  
så alle kunne få varmen igen.
Borgerforeningen har fået 80.000 kr. til projektet fra Den Grønne Fond, og 
indtil videre er der brugt penge på jordbearbejdning, hegn og planter.
Æblemarken ligger på Dalgårdsvej, og jordstykket har tilhørt murermester 
Ole B. Johansen. Han skænkede stykket til byen, da han havde hørt om 
æblemostpresseren, som Borgerforeningen investerede i for nogle år 
tilbage.
I fremtiden håber vi, at Æblemarken kan blive et friluftssamlingssted  
med grill, borde, bænke, bålplads og shelters, som kan benyttes af alle.
Og så vil der hvert år blive arrangeret en Store Æbledag med fremstilling 
af æblemost mm. På Borgerforeningens hjemmeside vil der kunne findes 
opskrifter og ideer til brug af æbler samt information om arbejdsdage.
Styregruppen består af Hanne Lynge Jakobsen, Kurt Thomsen,  
Hanne Ravn Larsen og Bente Ravn Toft

Bente Ravn Toft

Nye vinduer i præstegården
Tømrermester Søren Lauritsen har i de sidste 2½ år forestået diskret 
udskiftning af alle vinduer i Præstegården. Menighedsrådet besluttede, 
at de gamle vinduer nu skulle skiftes. De gamle vinduer, der var med 
et-lags glas samt en forsatsramme, var efterhånden i for dårlig stand og 
energimæssigt ikke længere rentable. Det har været en proces, hvor der 

blev kigget på forskellige 
modeller af vinduer, men val-
get faldt på Kronevinduer fra 
Harken. De kunne levere en 
model, som ligner de gamle. 
De nye vinduer er med 3 lag 
glas, og for at effektivisere 
yderligere er hulrummet 
udfyldt med en gasart, der 
gør, at glasset taber endnu 
mindre varme. Det er i dag sådan, at det er karme og sprosser, der taber 
mest varme og ikke længere ruden. Derfor er sprosserne på de nye 
vinduer også limet på glasset for at minimere varmetabet. For at dele ud-
gifterne til udskiftningen lidt ud, har man i samarbejde med Søren og hans 
ansatte, Thomas, ladet arbejdet fordele sig over 2½ år, og Søren sluttede 
af med sydfacaden. Søren siger også, at der er ikke mange, der er klar 
over, at der er sket denne fornyelse i Præstegården, og at ikke mange 
har lagt mærke til, at der er blevet skiftet vinduer. Varmetabet gennem 
vinduerne vil være reduceret betydeligt og vil vise en stor besparelse på 
varmeregningen i mange år frem.

René Dahl Jeppesen
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spejlet

Sanghæfte med digte 
af Jens Rosendal 
og musik fra Øster 
Brønderslev
Januar 2018 lavede Poul Erik Jen-
sen et sanghæfte med 15 melodier 
til Jens Rosendals flotte tekster. 
Jens Rosendal blev sidste år til sin 
85-års fødselsdag udnævnt til æres-
borger i Tønder Kommune, og Jytte 
og Poul Erik besøgte ham sidste 
sommer i hans flotte gamle hus lige 
ved siden af Ballum Kirke og gik 
ned ad “Jens Rosendals vej” og sad 
på “Jens Rosendals bænk” helt ude 
ved Vadehavet.

Velkommen til Ahornvej 35
En af de sidste byggegrunde på Ahornvej er nu blevet bebygget. Det er 
parret Heidi og Preben Thomsen, der er flyttet ind i deres nye hus på 200 
m2, sammen med deres 3 børn. Familien er allerede kendt i området, da de 
kommer fra Kraghedevej 219. Huset er nu færdigt og familien har selv stået 
for malerarbejdet og vil, når frosten har forladt jorden, også selv indrette 
den næsten 3800 m2 store have. Heidi arbejder som laborant hos Aalborg 
Forsyninger, hvor hun analyserer prøver af spildevand. Preben er driftschef 
for Dansk Pelsdyrfoder, som har hovedkontor i Århus, men Preben arbejder 
både i Hirtshals, Nexø og Åbenrå, så der en del rejseaktivitet. 
Den ældste datter Caroline (16) læser HTX og drømmer om at bliver helikop-
terpilot. Hun spiller også håndbold i fritiden. Sofie (14) går i 8a på Sønder-
gade Skole i Brønderslev og er glad for fodbold, samt Signe (8) går i 1b 
på Øster Brønderslev Centralskole. Familien flyttede ind 1 marts 2018

Øster Brønderslev/Hallund  
Venstrevælgerforening
Venstrevælger-
foreningen afholdt 
den årlige gen-
eralforsamling 
mandag 26. feb-
ruar i Klubhuset i 
Hallund. På valg 
til bestyrelsen var 
Majbritt Iversen 
og Kim Toft, der 
begge blev gen-
valgt. Nyvalgt til 
bestyrelsen blev 
Jørgen Jensen. 
Bestyrelsen består 
således af formand Søren Lauritsen, Majbritt Iversen, Kim Toft, Jørgen Jen-
sen og Henning Kristensen. Bestyrelsen har endnu ikke haft konstituerende 
møde. 
I forbindelse med generalforsamlingen udvidede man aftenen med et åbnet 
foredrag for alle uanset partiskel og politiske holdninger. Her kunne man 
møde Venstres nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen. Han 
krydrede aftenen med varme politiske sager, krydret med sjove anekdoter fra 
den daglige gang på Christiansborg.
Med stor entusiasme og passion for de politiske resultater rundede han rigtig 
mange af de udfordringer, som os der bor nord for Limfjorden, ser i daglig-
dagen som f.eks. den 3. limfjordsforbindelse, mulighed for flere statslige 
arbejdsarbejdspladser, bureaukratiske problemstillinger og udfordringer for 
Danmark for at hjemsende fanger til afsoningen i deres hjemland, var bl.a. 
noget af det, han berørte.
Der var et flot fremmøde, og spørgelysten var stor. Mødet blev rundet af med 
lidt godt til ganen.

Majbritt Iversen

Efterlysning - Korslund
Museerne i Brønderslev Kommune er i gang med 
at erklære nogle bygninger bevaringsværdige.  
I den forbindelse har de spurgt Lokalhistorisk 
Arkiv, om vi havde nogle gamle fotos af Korslund. 
De efterlyste især fotos fra årtierne efter op-
førslen i 1907 med billeder af stuehuset og 
længerne. 
Har I billeder af Korslund liggende eller hængen-
de, så kontakt Lokalhistorisk Arkiv -  
Per Drustrup Larsen Mobil: 2826 1453

Lokalbladet i hjertet
Martin Dam Kristensen - en af Danmarks bedste fotografer med 
musikere som speciale og er fra Kraghede - har postet dette på 
Facebookgruppen ”Kraghede før og nu”.
“Hvis nogen er interesseret i alle de første Lokalblade (num-
mer 1-82), er I meget velkomne til at skrive til mig (eller ringe på 
20402402). Der ligger en stak på Rolighedsvej, som gerne vil have 
en ny ejer. Som udgangspunkt er de gratis. Det er min mors sam-
ling, og hun forlod desværre denne verden i august.”
På spørgsmålet om han da ikke ville komme til at mangle og savne 
dem, var svaret: “Jo... men jeg bærer dem alle i mit hjerte;-)” 



Øster Brønderslev Borgerforening

Fastelavn
Også i år afholdt Borgerforeningen 
i samarbejde med Menighedsrådet 
den årlige fastelavnsfest i Sam-
lingshuset.

Der var endnu engang et flot frem-
møde fra byens børnefamilier, og 
vi blev 140 mennesker samlet til 3 
timers sjovt samvær.

Dagen startede med gudstjeneste 
ved Jens Liisberg, og efter en 
børnevenlig halv time gik turen mod 
Samlingshuset, hvor der var stillet 
an med fastelavnsboller doneret af 
Spar.

De 3 tønder røg ned i rækkefølgen: 
stor – mellem – lille, og det var godt, 
de mindste børn havde deres større 
søskende til hjælp, ellers var det 
blevet en lang eftermiddag.

Med håb om lige så god dag næste 
år!

Anders Berg Johannessen 

Derfor er det vigtigt at fortælle na-
boen, når man ikke er hjemme, så 
de kan være ekstra opmærksomme. 
Det er ikke godt med høje hække, 
tyven kan få arbejdsro bag. 

I Øster Brønderslev har der de sid-
ste 12 måneder været 22 indbrud, 
og de er stort set alle begået mellem 
kl.17-21.

Efterfølgende har politiet oprettet en 
task-force på 6 betjente, der ud fra 
stationen i Brønderslev skal arbejde 
med efterforskning og forebyggelse 
af indbrud i Vendsyssel. 

Tak for det store fremmøde, hvor ca. 
110 personer trodsede håndbold-
kampen i fjernsynet.

Jesper Albrechtsen 

Borgermøde om 
indbrud 
Øster Brønderslev Borgerforeningen 
afholdt 24. januar et møde i Sam-
lingshuset om de mange indbrud.
Her fortalte Kai-Verner Jensen 
fra Nordjyllands politi om politiets 
resurser og indsatsområder, samt 
om hvordan politiet fungerer. 

Så blev der holdt en kort drikke-
pause, hvor Borgerforeningen var 
vært med en forfriskning, og folk 
kunne gå rundt til vores konsulenter, 
der var inviteret denne dag til at 
fortælle om deres produkter. 
Her var G4S, Verisure og 
Brønderslev El Teknik, 
der fortalte og viste 
deres forskellige alarmer 
med mange muligheder. 
Brønderslev Byg og Bolig 
fortalte og viste, hvordan 
man kunne sikre sine 
vinduer og døre.

Efter pausen fortalte Kai-
Verner Jensen om Nabo-
hjælp, og hvad der virker 
ved Nabohjælp: 
Det er ikke klistermærk-
erne på postkassen, 
der afskrækker mange, 
men det er naboen der 
fysisk skal ud at kontakte 
mistænkelige personer, 
der færdes i området. 

8 Lokalbladet nr. 88

Skraldeindsamling
Årets indsamling af affald i vejkanterne ved Øster Brønderslev foregår 
søndag 22. april kl. 10. Mød op ved SPAR, så fordeler vi ruterne.



Jesper Albrechtsen

I Øster Brønderslev og omegn er 
vi så heldige at have en gruppe 
engagerede mennesker, som bruger 
mange timer på at udvikle byen og 
afholde arrangementer for alle ind-
byggere. Denne gruppe mennesker 
ledes af en mand – Jesper Albrecht-
sen, formand for Borgerforeningen. 

Vi på Lokalbladet vil gerne aner-
kende Borgerforeningens store 
arbejde og bringer i den forbindelse 
et portræt af den nye formand.

Jesper har været med i Borger-
foreningens bestyrelse i 7 år. Hurtigt 
tog Jesper ansvar og blev kasserer 
– en post, som han varetog i mange 
år. Men tiden blev moden til at 
overtage posten som formand fra 
Birgit Søndergaard, der fortsat er 
aktivt medlem i Borgerforeningens 
bestyrelse. 

Jesper er gift med Maja, som har 
Børneshoppen i Brønderslev, og 
sammen har de drengene Frederik 
på 15 og Jacob på 12. Professionelt 
arbejder Jesper som tømrer, og han 
har ved siden af jobbet og for-
mandsskabet bygget familiens nye 
sommerhus selv.

Jesper var med rollen som kasserer 
i mange år en naturlig del af alle 
Borgerforeningens projekter og ar-
rangementer. Men opgaverne som 
formand er anderledes – dog på 
den gode måde, som Jesper siger. 
Nu er der fokus på at skabe det 
store overblik og planlægning og 
strukturering af Borgerforeningens 
mange opgaver. Jesper er desuden 
ansvarlig for kontakten til Landsby-
rådet. 

Men hvad laver Borgerforeningen 
og Jesper egentlig? Jo, ved siden af 
et løbende samarbejde med kom-
munen omkring byfornyelse på den 
gamle børnehavegrund og udstyk-
ning af nye grunde, så planlægges 
arrangementer som Bålhøj Festival, 
fastelavnsfest, lygtetænding og vin-
smagning. Det seneste initiativ, som 
de barsler med, er en stor fælles 
vejfest, hvor Elmevej lukkes af, 
for at give plads til boder og andet 
festivitas. 

med en aldersspredning på 40 år,  
hvor alle bidrager med forskel-
lige kompetencer, perspektiver og 
erfaringer, så Borgerforeningen kan 
planlægge de bedst mulige arrange-
menter og udviklingsprojekter for 
Øster Brønderslev. 

Hvis I er blevet mere nysgerrige 
på Borgerforeningens arbejde og 
måske har lyst til at være med eller 
være ad hoc hjælper, så kig på 
Borgerforeningens hjemmeside eller 
på Facebook. 

I er også velkomne til at kontakte 
Jesper eller de øvrige medlemmer. 
Ellers er det bare at bakke op ved 
at deltage og nyde de mange ting, 
som Jesper og resten af Borger-
foreningen gør for vores fælles by.

Chalotte Søgaard

Alt dette tager naturligt en del tid, 
men Jesper fremhæver, at det ikke 
føles som mange timer, da det er 
spændende, og giver SÅ meget 
igen, når noget lykkes. Renoverin-
gen af Elmevej har været et stort 
projekt, som Jesper har været en 
central del af fra de spæde tanker 
om en kønnere gennemfartsvej 
til det færdige resultat, som vi nu 
alle har stor nytte af. Det er klart, 
at planlægning og ikke mindst 
gennemførelse af Bålhøj Festiva-
len tager meget tid, men det giver 
energi og glæde at gå rundt på festi-
valpladsen og se så mange men-
nesker nyde musikken og mærke, at 
det hele fungerer.

Men Jesper gør jo ikke det hele 
selv, og selve Borgerforeningens 
bestyrelse er et velfungerende team 
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Ny formand for Øster Brønderslev Borgerforening
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Event Samlingshus - arrangementer foråret 2018

Ny forening har set 
dagens lys
Event Samlingshus blev i januar 
2018 etableret som ny forening. Det 
skete på en stiftende generalforsam-
ling, hvor også foreningens vedtæg-
ter blev vedtaget.
Formålet med Event Samlingshus er, 
at støtte op og hjælpe med at afvikle 
arrangementer af kulturel eller anden 
art i Samlingshuset. 
Ønsket er at få flere gode, brede 
og forskellige arrangementer i 
Samlingshuset. Arrangementer, 
der primært udnytter byens hus og  
samler os, men også gerne bidrager 
til driften i Samlingshuset.

Til bestyrelsen blev valgt:
Lis Pedersen
Susanne Pedersen
Monica Stecher
Erik Pedersen
Birgit Søndergaard
Fast deltager Henrik Hald.
Der er konstituerende møde 5. marts. 

Event Samlingshus er allerede godt 
i gang:
I efteråret 17 blev afviklet 2 arrange-
menter, nemlig en jagtaften med 
vildtmad og oplæg af Per Kaufmann 
og en bogaften med inspiration til vin-
terens læsning ved Per Drustrup.
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Et liv med musik, sang 
og ceremonier
18. april kl. 19 har vi allerede næste ar-
rangement. Her kommer Jonnya Idskov 
Thulstrup og hendes mand musiksha-
man Rene Pancca Ayala.
Jonnya har for år tilbage boet i Øster 
Brønderslev med sin familie. Da børne-
ne gik i skolen her, var Jonnya ofte på 
banen med fremstilling af jydepotter af 
ler. Jydepottekonen.

Livet tog sine drejninger ad en bane, 
som ikke så mange andre har kendt til.
I dag bor de i Præstbro, hvor de driver 
virksomheden Cyklus Center.

Kom og oplev en helt anderledes og 
spændende aften.

Billetpris 50 kr. inkl. kaffe. Billetter købes i Spar og i Børneshoppen.

Parret præsenterer deres aften således:
Aftenen starter med en farverig og intens ceremoni sammen med musik-
shaman Rene Pancca Ayala, der også er kendt fra “Danmark har Talent 
2017”.
Vi rystes sammen ved hjælp af trommer, musik, sang og shamanceremoni. 
Jonnya Idskov Thulstrup holder foredrag om livet, der lagde sig til rette på 
en utraditionel måde, om mødet med musikshamanen, og hvordan musik-
ken har stor betydning i dagligdagen.
Rene Pancca Ayala fortæller lidt om sit liv som shaman og om inkakulturen.

En eventyrlig 
musikaften
8. april kl 19 har vi den store 
fornøjelse at kunne præsen-
tere Ghita Nørby, Michala 
Petri og Lars Hannibal på 
scenen i Samlingshuset. 
Vi synes, det er et kæmpe 
scoop, at det er lykkedes at 
få så store kunstnere hertil. 
Det håber vi også, folk sæt-
ter pris på.
Trioen har rejst rundt i landet og optrådt for fulde huse med oplæsning af 
eventyr tilsat smuk musik.
Det bliver en aften, du helt sikkert bliver glad af.
 
Billetter 200 kr. inkl. pausedrink. Billetter købes hos SPAR Øster Brønder-
slev og i Børneshoppen, Brønderslev.

2. marts 2018 var der fælles-spisning, hvor Lis ”Klovborg” Pedersen 
serverede lækre bøffer af kød fra jerseykøerne på Klovborg, og Knud Erik 
Sørensen, bedre kendt som Fuzzy, stod for den gode hjemmelavede is.
Der var stor interesse for fællesspisningen, som derfor hurtigt fik udsolgt af 
billetter. Dejligt - og tak for mad!

Birgit Søndergaard Nielsen



Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
1. søndag i advent blev fejret på 
traditionel vis, først Gudstjeneste, 
som foregik i kirken, dernæst gik 
vi til Doktorpladsen, hvor et par 
salmer blev sunget samtidig med, at 
byens flotte træ blev tændt – altså 
lysene på træet som var flot mon-
teret denne gang, stor tak til Lau-
rits. Der var nogle, der ikke havde 
rørt sig i lang tid, så de tog flere 
omgange om træet samtidig med 
de sang ”Nu er der jul igen”. Da 
de ikke havde mere luft i lungerne, 
gik vi alle til Klubhuset, hvor Ida og 
Brita havde varmet både gløgg og 
æbleskiver, som menighedsrådet 
altid er flinke at sponsere. Efter 
disse var gledet ned, var der tid 
til det store bankospil, hvor lokale 
havde sponseret præmier. Der er 
dog ikke mange sponsorer tilbage, 
så foreningen måtte spytte lidt i kas-
sen for at få præmier på hylderne. 
Men tak til de som igen var flinke at 
sponsere os.

Hattefest
Lørdag 10. februar blev der tradi-
tionen tro afholdt hattefest i Klubhu-
set i Hallund. 26 festklædte damer 
var mødt op til en hyggelig eftermid-
dag/aften. Festudvalget bestående 
af Laila og Birthe fra Hollensted og 
Elsebeth fra Hallund havde arran-
geret en hyggelig fest. Et flot pyntet 
bord, god mad og konkurrencer. 

Årets hat var kreeret af Anni Rauns-
bæk fra Søndersig 22 i Hallund. En 
meget alternativ hat, der efter Annis 
udsagn dækkede hele spektret af 
området, hun bor i. Både æbleplan-
tage, kartofler, majs, filtested, kro og 
natur var repræsenteret. 

Mona Villadsen, Majbritt Iversen og 
Christina Honoré Mariager. Torsdag 
vil der som sædvanlig være fælles-
spisning. Fredag den store krolfdag, 
og lørdag aften vil der være under-
holdning af The Irish Waterfalls, 
som vi tidligere har haft besøg af. 
Der vil i løbet af sommerfesten være 
tombola, underholdning for både 
børn og voksne, så det er bare 
sætte kryds i kalenderen ved 16. til 
18. august 2018.

Sidste nyt
Trappen til sportspladsen er kom-
met på plads, pænt arbejde af Kurt 
Thomsen fra Hollensted. Nu er vi 
ved at finde en pris på gelænder i 
begge sider.

På vej 
Besøg hos Mads Trier der vil vise 
sine mink frem en gang i foråret – 
nok i maj måned. 
Affaldsindsamling foregår sikkert på 
samme måde som sidste år sam-
men med spejderne.

Årets båltaler bliver Martin Bech, 
der sidder i by- og regionsrådet for 
Venstre.

Men som altid kan I altid læse mere 
på vores hjemmeside: 

www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen

Næste års hattefest, hvor vi har 10 
års jubilæum, afholdes 9. februar 
2019, og festudvalget er Anni 
Raunsbæk, Elsebeth Damkjær og 
Bente Toft. Bente har tilbudt, at vi 
alle kan komme i Filtestedet og filte 
vores egen hat til næste år. 

Generalforsamling
15. februar blev der afholdt gener-
alforsamling. Der var mødt ca. 40 
personer op. Formanden aflagde en 
fyldestgørende beretning, og næst-
formanden fremlagde regnskabet. 
Begge dele under en del applaus. 
Der var genvalg til bestyrelse, revi-
sor og suppleanter. Efter gene-ral-
forsamlingen var der fællesspis-ning 
med mad fra Hallund Kro.

Herrefrokost
17. februar var der herrefrokost i 
Klubhuset. Der var 32 tilmeldte. Det 
er ikke meget, der er sluppet ud fra 
lokalet. Dog ved vi, at Jan, Jesper 
og Henrik skal arrangere herrefro-
kosten næste år. Hvornår det skal 
være, er der heller ikke sluppet 
noget ud om.

Sommerfesten 2018
Arbejdet med at tilrettelægge som-
merfesten i 2018 er allerede godt 
i gang. Festudvalget består i år 
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Landpost på Kraghede - af Erik Mortensen

På posttur
Min far, Niels Mortensen, var land-
post i 43 år. 

Han startede som ”høwerdreng”, 
da han var 11 år, og efter nogle år 
som karl på landet blev han ansat 
ved postvæsnet med tjenestested 
i Biersted. Efter 3 år blev der en 
stilling ledig i Tylstrup, hvor han blev 
ansat til at forestå postomdelingen 
på Kraghede fra 1. januar 1943. 
På det tidspunkt udgik der formo-
dentlig 5 landpostbude fra stationen 
i Tylstrup. 

Postomdelingen foregik på cykel 
de første mange år. Turen fra start 
til slut var på ca. 45 km. Den rute 
cyklede far i alt slags vejr alle årets 
dage minus søndage og nogle 
ganske få helligdage. Dengang blev 
der også omdelt post 2. juledag, 2. 
påskedag og 2. pinsedag.
I min barndom var der asfalterede 
veje på ca. halvdelen af ruten, men 
ud til gårdene var der grus- eller 
sandveje. Enkelte steder var der 
bare en smal sti.

 Men lige så hårdt og barskt det 
kunne være en vinterdag, ligeså 
vidunderligt kunne det være en maj-
junidag med højt solskin. Jeg husker 
med stor glæde tilbage på sådanne 
dage, hvor jeg var med far på turen. 
Varmedisen kunne stå i bølger op 
fra asfalten. Der var en vidunderlig 
formiddagsstilhed med udsigt til 
røde køer på græsgrønne marker 
med gule mælkebøtter, grøftekanter 
dækket af røllike og hundred andre 
vilde blomster, og hvor den ene
ste lyd var lyden af en lærke, der 
sang sin glade sang tilsat duften af 
hyldeblomster i et læbælte. Når jeg 
tænker tilbage, var idyllen præcis, 
som den guldaldermalerne tryllede 
frem med pensler på lærreder, når 
de malede de danske landskaber.

Nærvær  
og fællesskab 
Men det bedste ved at være med 
på postturen var den venskabelige 
snak med far, som cykelturen lagde 
op til. Ofte handlede snakken om de 
mennesker og familier, som vi var 
på vej til med dagens postsager og 
Aalborg Amtstidende. Det meste har 
jeg glemt. Men enkelte ting husker 
jeg. Det gjorde i hvert fald en lang 
række af afleveringsstederne til 
spændende besøg.
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Landpost Niels Mortensen  
på tur i 1950’erne

På Facebookgruppen ”Kraghede før 
og nu” har jeg nydt et par artikler om 
en landpost på Kraghede, og selv 
om historierne også har været bragt 
i bladet ”Indblik” som sendes ud i 
Ajstrup sogn i et samarbejde mel-
lem flere foreninger i Tylstrup - med 
idrætsforeningen og Tylstrup Frikirke 
som de drivende kræfter, syntes jeg 
alligevel, de skulle bringes 
i Lokalbladet også. 
I forhold til de  
oprindelige artikler,  
er der kun udeladt specifikt sindhold 
om Tylstrup
Det sker med tilladelse 
af Erik Mortensen og med bistand fra 
hans bror, Søren Mortensen. 

Artiklerne er om deres far, Niels 
Mortensen, der gik på pension som 
landpost i 1983. Han døde i 2008, 92 
år gammel.

Per Drustrup Larsen

snestorm, regn, frost og slud. 
Kraghede ligger nordøst for Tyl
strup, og i en strid vestenstorm 
betød det derfor 12-15 km i direkte 
modvind fra det østlige Kraghede 
til Tylstrup. Det, far frygtede mest, 
var regn, der faldt på fastkørt sne 
eller is. Så kunne han ikke undgå at 
vælte. Det værste var, når post-
sagerne faldt ud af tasken og blev 
våde. Det gjorde ondt på mig, når 
far kom hjem og fortalte, at han var 
væltet 4-5 gange på turen.

Far citerede ofte et vers, som han 
havde fået af sin egen far, der også 
var landpost:

Jeg har kæmpet mod storm,  
stridt i silende regn 

og i snestormens hylende kor;
for at bringe et bud fra  
en vildtfremmed egn

med en hilsen til far og til mor.
Jeg har svunget kasketten,  

hver eneste dag
måske hundrede gange, ja mer’,

men har altid haft tid  
- trods mit evige jag

til at smile til alle, jeg ser.

I al slags 
vejr 
Radioavisens vejrud-
sigt spillede en stor 
rolle for et postbud, 
for posten skulle ud i 
alt slags vejr. Så der 
blev lyttet intenst til 
Pressens Radioa-
vis. Det var vigtigt 
at indstille sit sind 
på næste dags vejr. 
Jeg husker kun, at 
postomdelingen blev 
aflyst én gang, fordi 
en snestorm havde 
standset al togfart 
mellem Aalborg 
og Frederikshavn. 
Snestormen var så 
barsk, at det var 
svært at gå de 2 – 
300 m fra vores hus 
op til stationen. 

Far beklagede sig 
aldrig, selv om han 
ikke sjældent måtte 
kæmpe sig frem 
gennem storm, 



Værdien af et hånd-
skrevet brev
Gl. Neist var en af de store gårde 
på fars posttur, der havde haft eget 
mejeri. Proprietæren hed Dam. 
Familien Dam havde en søn i Aus-
tralien. Far fortalte, hvordan det var 
en fornøjelse, hver gang
der var brev fra Australien, for så 
blev fruen på gården så glad. Set fra 
den vinkel havde posten naturligvis 
en helt særlig rolle, der både kunne 
bringe glæde, men også sorg og 
ærgrelser. På Gl. Neist blev post-
sagerne hver dag afleveret på en-
den af det lange bord i ”folkestuen”. 
På toppen af den gamle mejeriskor-
sten var der en beboet storkerede. 
Den ene af storkeparret kom altid 
på en bestemt dato i maj. Når det 
skete, var det altid et emne omkring 
vores middagsbord. Og nogle dage 
senere kom magen. Vi undrede os 
altid over, at storken tilsyneladende 
kunne finde ud af kalenderen, for 
som jeg husker det, slog det aldrig 
fejl, at storkeparret kom 2-3 dage 
efter hinanden på de samme datoer 
år efter år. 
Laurits Olsen boede syd for Krag
hedevej skråt over for Gl Nejst. De 
havde en søn i Amerika. 
Gårdmandskonen spurgte igen og 
igen far: ”Har du brev?”. Jeg glem-
mer aldrig, at jeg engang, jeg var 
med far, blev kaldt ind i køkkenet 
for at få en sodavand og et par 
småkager, da de forstod, at jeg var 
postens søn. Da vi cyklede derfra, 
roste far både manden og konen, 
og jeg følte, at jeg havde vundet i 
lotteriet. En hel citronvand hørte til 
sjældenhederne, da jeg var barn.
Der er ikke noget som et hånd-
skrevet brev, hvor man allerede på 
kuverten kan se, hvem brevet er fra. 
Da jeg for mange år siden boede i 
udlandet, kunne et brev gøre hele 
forskellen på en god og en dårlig 
dag. Gammeldags breve havde 
en form for magi over sig; en form 
for tilstedeværelse og nærvær af 
brevskriveren på grund af papir, 
pen og en personlig, genkendelig 
og karakteristisk håndskrift. Det er 
soleklart, at e-mails og sms’ere ikke 
har den samme personlighed og ka-
risma over sig. Man siger, at denne 
nymodens form for kommunikation 

”Aaen” – den gamle 
fattiggård
Der var nogle gårde på turen, som 
var særligt spændende. Den ene 
var den tidligere fattiggård ”Aaen”, 
der lå nord for Kraghede ned mod 
Ryå. Jeg vidste ikke, hvad en fat-
tiggård var, så den kilometerlange 
tur ned til den ensomt beliggende 
gård gik med at fortælle, hvordan 
fattiggården ”Aaen” havde afløst 3 
fattighuse i Øster Brønderslev og 
et i Hallund. På denne fattiggård 
havde Ø. Brønderslev og Hallund 
Kommune så anbragt psykisk ud-
viklingshæmmede, gamle og syge, 
der ikke kunne tage vare på sig 
selv, forældreløse og småkriminelle. 
”Aaen” ophørte med at være fattig-
gård i 1934, men Bette Christian 
fik lov at blive boende. Far fortalte, 
at ”Bette Christians” opgave var at 
gå ærinder op til købmand Anker 
Jensen hver dag efter ”øen” (mid-
dagsmaden). Selv om gården ikke 
fungerede som fattiggård mere, gav 
det mig en fornemmelse af uhygge, 
når vi cyklede ind på gårdspladsen. 
Jeg fik altid lov til at komme med ind 
i det store køkken, når postsagerne 
skulle afleveres. 
Far havde et valgsprog: ”Det ka’ vi 
snårt jaw te”. Jeg forestiller mig, at 
gårdmandskonen på ”Aaen” en dag 
havde beklaget sig til far over, at 
de trængte til at få tapetseret. De 
kunne ikke selv overskue det, og 
det var en træls ekstra udgift, hvis 
de skulle have bud efter en maler-
mester. Far har så sagt: ”Det kan 
jeg snart jaw te”. Og som sagt, så 
gjort. En række eftermiddage efter 
postturen var far på Kraghede igen 
for at tapetsere i stuerne på ”Aaen”.
For et par år siden blev jeg inviteret 
på kaffe og lagkage hos en bekendt. 
Han ville gerne jeg skulle møde 
Gurine. Det viste sig, at Gurine var 
datter fra ”Aaen”, og hun havde 
posten fra Kraghede i klar erindring. 
Hun var klar i mælet, selv om hun 
nu var en ældre dame. Postens 
daglige besøg og gemytlige be-
mærkninger var dagens højdepunkt 
på denne afsides beliggende gård. 
Hvis der var sket noget interessant, 
ja så vidste posten det! Atmosfæren 
var altid en smule løftet, når posten 
kørte ”sønden ud”. 

mangler dybde og reflekterende 
nærvær. Hvorom alting er: Faktum 
er, at kunstarten ”håndskrevet brev” 
er på nippet til at være gået tabt. Og 
det har haft mere end en uheldig 
virkning, for som bekendt lider det 
gode gamle danske postvæsen 
mærkbart under, at der i dag kun 
sendes et fåtal af breve. Men uanset 
moderne tider, så ligger det helt fast, 
at en dejlig hilsen – med eller uden 
frimærke – kan få humørbarome-
teret til at stige adskillige grader. 
Og det ligger også helt fast, at vi 
kan være med til at glæde andre og 
gøre en forskel, hvis vi i ny og næ 
betænker en og anden med en lille 
opmuntrende hilsen.

Mere end blot  
at være post
Der er ingen tvivl om, at land-
postens daglige besøg, hvad 
enten det var på Kraghede eller et 
andet sted, var et højdepunkt for 
mange, der boede alene eller lidt 
afsides. Og far havde altid en frisk 
bemærkning, når han kom på sine 
daglige besøg. Der var en række 
ældre mennesker, hvor han havde 
forskellige specialopgaver ved siden 
af de officielle for postvæsenet. 
Hos en ældre enlig skulle far trække 
klokken en gang om ugen. Den 
ældre dame lå som regel i sengen i 
stuen, når døren blev lukket op, og 
far gav sig til kende med høj røst: 
Det er posten! Så gik der ikke lang 
tid, inden der blev bevægelse under 
dynen og så kravlede der en lille 
foxterrier ud ved fodenden. 
Et andet sted skulle han skifte 
gasflaske, når den gamle flaske 
var tom. Det ældre par var panisk 
bange for at gøre noget galt. Andre 
steder skiftede han pærer i lamper, 
når de var gået i stykker. Når folk 
beklagede sig over, at deres ur 
eller klokke ikke kunne gå læn-
gere, sagde far: Lad mig få den 
med hjem, så skal jeg se på den. 
Og så blev klokken gjort ren med 
en hønsefjer og renset for snavs. 
”Værket” blev smurt, hvor der kunne 
smøres, og så gik klokken som 
regel igen. 
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Vittenberggård 
Vittenberggård lå sydøst for Kra-
ghede. Det var en stor gård, hvor 
der også var ansat fodermester. Far 
kendte fodermesterparret, Astrid 
og Jens, som var tilknyttet Betha-
niakirken (Tylstrup Frikirke). Jeg 
fulgtes med far ind til Astrid og Jens, 
når postsagerne skulle afleveres. 
Fodermesterhuset lå lidt østen for 
gården. I stuen stod der et spise-
bord med fire stole rundt om. Jeg 
husker ikke, der var andet i stuen. 
En fodermesterfamilie stod nederst 
på den sociale rangstige. Lønnen 
har ikke været stor. Til gengæld var 
en del af lønnen, at man stort set 
fik de råvarer, man havde brug for i 
husholdningen. Jeg lærte 3 af Astrid 
og Jens’ børn at kende. De klarede 
sig godt. Kresten blev engageret 
i kristent børnearbejde og blev 
europæisk leder af en organisa-
tion, der inspirerede kirker til at lave 
børnearbejde. 

En landposts mange 
opgaver
Far var også en slags sjælesørger 
ved mange lejligheder. ”Post, hvad 
skal vi gøre?”, blev der sommetider 
spurgt. I nogle tilfælde handlede det 
om børn, der var kommet i uføre på 
den ene eller anden måde. Foræl-
drene var fortvivlede, og det gik far 
til hjertet. Ved middagsbordet for-
talte far sommetider om vanskelige 
situationer hos nogle af ”kunderne”, 
der var svære at håndtere. 
Far sov altid til middag. De fysiske 
strabadser ved en lang cykeltur blev 
kompenseret med en kort middag-
slur, der i flere år var på 10 minutter. 
Den blev efterhånden lidt længere. 
Et par somre kom far i træk med 
at holde et lille hvil, når han kørte 
gennem ”Søren Lujens” skov øst på 
Kraghede. Der kunne han ugenert 
tage tøjet af, lægge sig i solen i godt 
vejr og slumre nogle minutter, efter 
at han havde spist nogle økologiske 
gulerødder.
Når landposterne kom hjem fra 
postturen, skulle der ”afleveres” på 
stationen. Indbetalinger og ud-
betalinger skulle afstemmes med 
kontanterne. Det var altid et prob-
lem, hvis der var for meget eller 
for lidt i pungen. Som regel blev 
fejlen fundet, men det var naturlig-

mærket af min lillebrors død. 
Far brugte tiden effektivt, når han 
cyklede fra sted til sted. Han var 
som regel beskæftiget med at lave 
en monolog eller en sang, og det 
arbejdede han med, mens han 
cyklede. Det var skik og brug, at 
posten var inviteret med til mange 
familiefester på Kraghede, og så 
havde far altid skrevet en sang eller 
lavet en monolog. Det vakte altid 
lykke, når posten kunne under-
holde et feststemt selskab. Helga 
og Anker Jensens datter fortalte i 
sit brev, at hun tydeligt huskede, at 
højdepunktet ved hendes mors og 
fars guldbryllup var postens tale på 
vers.

Et udpluk af fars tale til Helga og An-
ker giver et interessant tidsbillede:
Butikken var ikke ret stor dengang!
I skolens frikvarter kunne pladsen 

let blive lidt trang,
for pluds’lig stormed’ børnen’ over 
vejen og skul’ ha’ slik for en 5 øre,
mens de råbte og snakked’, så vi 

intet ku’ høre.
Men det var hyggeligt i den bette 

høkerbutik,
hvor der allerede  

først på dagen var skik,
at når mælkekusken  

kom lidt ”østerfrå”
var I parate og opmærksomme på,

at Tora ku’ ha’ sendt  
en ordre med Ejner – ja,
og den skul’ I naturligvis  

ud til vognen og ha’.
I studered’ sedlen  

– grøn sæbe skul’ vejes op,
og der blev hældt sirup på flasker,  

til Helga sagde stop
og oven i hver eneste  

købmandspak’
kom der et kræmmerhus  
brystsukker med som tak.

Da landposterne fik biler omkring 
1960 ændredes dagligdagen mar-
kant for landpostbudene, og det var 
en stor lettelse i det daglige, slid-
somme arbejde, der skulle udføres 
i alt slags vejr. Men synet af den 
karakteristiske, cyklende landpost 
klædt i mørkeblåt på vej fra den ene 
gård til den anden var for altid fors-
vundet ud af billedet. Far beklagede 
sig aldrig over, at han havde fået 
postbil.  

vis et stort problem, når det ikke 
skete. Det kunne gå ud over nat-
tesøvnen. Når der skulle udbetales 
mælkepenge, havde landposterne 
ret store beløb med i deres tasker. I 
den anledning konstruerede bed-
stefar, som også var landpost, en 
knippel 30-40 cm lang af en gammel 
halvtommers vandslange, som han 
fyldte med sand og lukkede i begge 
ender med træpropper. Far fik også 
en, men jeg husker ikke, at han 
havde den med i tasken. 
Om eftermiddagen var der en efter-
middagstur på ca. 1 time. Dvs., at 
folk i Tylstrup by fik post to gange 
dagligt. Desuden havde posterne 
aviserne ”Aalborg Stiftstidende”, 
”Vendsyssel Tidende” og ”Ny Tid” 
med ud på denne eftermiddagstur, 
som posterne skulle gå på skift. Vi 
drenge hjalp far utallige gange med 
eftermiddagsturen. 
Meget har ændret sig. Dengang 
kørte man på cykel, og posten kom 
ud to gange om dagen. Et brev 
skrevet i Aalborg om formiddagen 
kunne afleveres hos adressaten om 
eftermiddagen. I dag kører man i bil, 
men det kan tage op til en lille uge, 
inden brevet når frem!   
Højdepunktet hver dag var besøget 
hos købmand Helga og Anker 
Jensen. Både far og Anker var 
spasmagere. Far nød aldrig kaffe 
eller andet, men han tog sig tid 
til at snakke hos Helga og Anker. 
Snakken kunne være gemytlig, 
men den kunne også være alvor-
lig. Emnerne var vidt forskellige 
og ind imellem personlige. Begge 
parter var personligt funderet i 
kristentroen, og det gav naturligvis 
anledning til samtaler og menings-
udvekslinger, der havde tilknytning 
til troen. Anker Jensen og far gjorde 
også hinanden tjenester. Hvis Anker 
stod og skulle ned til ”Aaen” med 
varer, skete det, at han fik post-
sagerne med, og far gjorde vel også 
Anker en tjeneste i ny og næ, når 
der skulle bud med ud til en kunde. 
Far var kendt for at fløjte, når han 
cyklede ud af vejene på Kraghede. I 
flere år blev han kaldt ”Den fløjtende 
post”. Jeg fik et brev fra Helga og 
Ankers datter for ikke så længe 
siden. Hun fortalte, hvordan hun 
huskede fars gode humør og de 
glade fløjtetoner, men hun huskede 
også, at der i 1957 var nogle dage, 
hvor posten ikke fløjtede. Da var far 14 Lokalbladet nr. 88
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Forår med børnekoret
Mens bøgen springer ud og alting 
grønnes mødes vi i kirken og synger 
foråret ind sammen med børnekoret 
i Øster Brønderslev Kirke 
torsdag 8. maj kl 19. 

Alle er velkomne!

Inger Malgård

Leonard Cohen-koncert i 
Øster Brønderslev Kirke
I 2016 døde den canadiske digter og sanger Leonard Cohen. Dermed mist-
ede verden en unik og stor stemme. Men heldigvis er der stadig musikere, 
som fortolker hans tekster og musik. Heriblandt bandet “Brothers of Mercy”, 
som kommer til Øster Brønderslev og giver koncert i kirken torsdag 15. no-
vember  kl. 19.00.
Udover at fortolke Cohens sange vil bandet også fortælle om sangenes bag-
grunde og tilblivelse. Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig og det er 
gratis at deltage.

Kirkernes  
Fælleskor
Koret består af sangglade men-
nesker, som medvirker i 3-4 årlige 
arrangementer i kirken. Eneste krav 
er lysten til at synge. 

Før hver medvirken i kirken mødes 
vi en gang ugen før og på selve 
dagen. Ved behov kan jeg sende 
lydfiler til den enkelte sanger. Alle 
sange/salmer synges enstemmigt. 

Har du lyst at være med næste 
gang, er du meget velkommen. Det 
er 20. marts kl 19 og i kirken 25. 
marts. Der er tilmelding hos mig.

Inger Malgård 
(60602361)

Menighed besøger menighed
I Brønderslev Provsti er der sat et initiativ i gang, som går ud på, at de forskellige menigheder i provstiet skal 
besøge hinanden og deltage i hinandens gudstjenester.

Initiativet hedder “Menighed besøger menighed”, og i 2017 fik vi i Øster Brønderslev og Hallund besøg af menighed-
erne fra Jerslev-Hellum-Mylund.

I år er de to menigheder så inviteret til at deltage i gudstjenesten i Jerslev Kirke 3. juni 10.30 med efterfølgende let 
frokost i konfirmandstuen og en snak om, hvad vi kan lære af hinanden.

Det er både muligt at blive fragtet med bus fra kirkerne i Øster Brønderslev og Hallund og tilbage igen eller at køre i 
egen bil. Tidspunkterne for bussens afgang offentliggøres senere.

Alle er velkomne til at deltage.
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Kirkebilen har tlf. 9882 1700  
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.

GUDSTJENESTELISTE 
DATO

08. APR.
14. APR.
15. APR.
22. APR.
27. APR.
29. APR.
06. MAJ
10. MAJ
12. MAJ
13. MAJ
20. MAJ
21. MAJ
27. MAJ

03. JUN.

10. JUN.
17. JUN.
24. JUN.
01. JUL.
08. JUL.
15. JUL.
22. JUL.
29. JUL.
05. AUG.
12. AUG.
19. AUG.
26. AUG.
02. SEP.
08. SEP.

ØB Kirke

10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
11.00 JSL
Aflyst
09.30 JSL St. Bededag
09.30 og 11.00 JSL Konfirmationer

11.00 JSL Kr. Himmelfart
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
09.30 JSL
09.30 JSL Pinsedag
11.00 JSL 2.Pinsedag
Aflyst

.

11.00 JSL

11.00 JSL

09.00 ASLA

11.00 JSL

11.00 JSL

11.00 JSL

11.00 JSL 
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste

HALLUND Kirke

11.00 JSL

Aflyst
11.00 JSL

10.00 JSL Konfirmation

11.00 JSL
11.00 JSL Pinsedag

Aflyst

9.30 JSL Udflugt Hallund

????

9.00 ASLA

11.00 JSL

11.00 JSL Byfest

????
9.30 JSL

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Sjælesorg på nettet
Som noget nyt tilbyder Folkekirken nu også sjælesorg på nettet. På 
www.sjælesorg.nu kan du gratis chatte med en præst på internettet 
via computer, smartphone eller tablet. Samtalerne er anonyme.

Musikalsk legestue

Vi synger og leger i kirken med de små
fra 1-3 år sammen med dagplejen. 

Alle bedsteforældre og forældre, som 
har lyst at deltage, er også velkomne. 

Tiderne er:
Torsdag 15. marts 2018 kl. 10.15
Torsdag 26. april 2018 kl. 10.15
Torsdag 24. maj 2018 kl. 10.15

10.30 Menighed besøger menighed. Vi tager til Jerslev
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Sangaften med Jens Nielsen var 
en succes!

Konfirmationer 2018
Øster Brønderslev Kirke søndag 29. april 2018 kl. 9.30:
Emil Christensen, Bjergbakvej 144, 9700 Brønderslev
Rasmus Sand Christensen, Bålhøj 29, 9700 Brønderslev
Marcus Dam, Kraghedevej 9, 9382 Tylstrup
Andreas Brøndbjerg Willemoes Holst, Fyrrevej 28, 9700 Brønderslev
Caroline Sørup Jensen, Granvej 23, 9700 Brønderslev
Malthe Hofmann Jørgensen, Hallundvej 245, 9700 Brønderslev
Kasper Voigt Kristensen, Hvilshøjvej 143, 9700 Brønderslev
Bettie Almonte Kubicki, Skarvadvej 241, 9382 Tylstrup
Line Langbak, Poldervej 6, 9700 Brønderslev
Clara Bjørnstrup Madsen, Præstevænget 3, 9700 Brønderslev
Thea Bomholt Madsen, Bålhøj 43, 9700 Brønderslev
Katrine Piil, Taksvej 10, 9700 Brønderslev
Frederik Bang Svendsen, Hebbelstrupvej 180, 9700 Brønderslev
Annika Dahl Sørensen, Hvilshøj Mark 103, 9700 Brønderslev
Emil Hald Vesteraa, Linderupgårdsvej 127, 9700 Brønderslev
Kristoffer Vestergaard, St. Blichersgade 33, 9700 Brønderslev

Øster Brønderslev Kirke søndag 29. april 2018 kl. 11.00:
Jacob Aagaard Andersen, Dannevirkevej 22, 9700 Brønderslev
Laura Schøn Vejrgang Christensen, Kraghedevej 163, 9382 Tylstrup
Marcus Frederik Boelt Cimpu, Broagervej 9, 9700 Brønderslev
Josephine Lehman Høgsgård Hansen, Buurholtvej 33, 9700 Brønderslev
Rasmus Hovaldt, Hvilshøjvej 28, 9700 Brønderslev
Alberte Grøndahl Jakobsen, Elmevej 32b, 9700 Brønderslev
Jonas Janardan Godiksen Jensen, Hvilshøjvej 19, 9700 Brønderslev
Simon Madsen Knøsen, Skovengvej 21, 9382 Tylstrup
Sofie Søe Møhlenberg, Danserhøj 24, 9700 Brønderslev
Amalie Møller, Gl. Hvilshøjvej 33, 9700 Brønderslev
Amalie Hovaldt Pedersen, Borgergade 33, 9320 Hjallerup
Lisa Krogh Pedersen, Luneborgvej 255, 9382 Tylstrup
Markus Augustinus Stecher, Birkevej 4, 9700 Brønderslev

Hallund Kirke søndag 6. maj 2018 kl. 10.00:
Nicklas Lund Damgaard, Sølvgade 95, 9700 Brønderslev
Benjamin Graven, Nørrebro 8, 9700 Brønderslev
Sarah Stangvik Juulsen, Bronzevej 19, 9700 Brønderslev
Nikolaj Koustrup-Jensen, Hvilshøj Mark 183, 9700 Brønderslev
Annelouise Grundtvig Larsen, Ørumvej 117, 9700 Brønderslev

Konfirmander 1997 
Mens vi venter på billeder af årets konfirmander, 
bringer vi lige de første billeder, Lokalbladet bragte 
af konfirmander i nr. 5 maj 1997:
 
Forrest fra venstre: Janni Andersen, Mette Sønder-
gaard, Maria Andersen, Ann Bertelsen, Pia Jensen
2. række f.v.: Camilla Pedersen, Louise Christian-
sen, Ulla Christina Mortensen, Anita Toft Larsen, 
Julie Drustrup Larsen, Louise Matthiasen, Lise Hatt 
Sørensen, Pernille Isaksen, Tina Leismann og Lisa 
Kristensen
3. række f.v.: Morten Bilgaard, Jesper Pedersen, 
Mathias Larsen, Kristian Jensen og Peter Andersen

Forrest f.v.: Maria Gramkow Pedersen, Sussi Alsing 
Nielsen, Lene Mette Sørensen
2. række: Michael Andersen, Jonas Bolmgren, 
Ole Villadsen, Mads Kamp Marcussen, Thomas 
Risager, Johnny Hedegaard Kristensen og Caspar 
Ziegler.



Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

18 Lokalbladet nr. 88

Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 
 Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev. 
 Tlf. 98 81 10 25. E-mailadresse: jesl@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 
 tlf. 6060 2361.
Kirkesanger, begge sogne: 
 Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 2963 2981.
Graver, Ø. Brønderslev: 
 Charlotte Kristiansen, Skovparken 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. 3026 1352.
 Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
 Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside:  www.oeb-kirke.dk
Kirkeværge, Ø. Brønderslev: 
 Bent Torp Johansen, Dannevirkevej 3. Øster Brønderslev
 tlf. 5125 1463
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  6066 5019

Gudstjenester på 
Elmehøj Ældrecenter
 

Torsdag 26. april 10.15
Torsdag 24. maj 10.15
Torsdag 28. juni 10.15
Torsdag 26. juli 10.15

Kirkekaffe i Øster 
Brønderslev Kirke
Skyl prædikenen ned med en kop 
kirkekaffe efter gudstjenesten i Øster 
Brønderslev Kirke kl. 9.30.
Både for børn og voksne.

Besøg af præsten
Hvis du ønsker det, kommer jeg gerne 
på besøg i hjemmet til en snak.

Du er også velkommen til at komme på 
besøg i præstegårdens kontor.

Jens Staghøj Liisberg

Download Folkekirkens app
Ønsker du at følge med i, hvornår der er gudstjenester 
og arrangementer i kirken? Eller hvornår der er andre 
arrangementer, som Menighedsrådet står for? Så hent 
app’en Kirkekalender til din smartphone og tilføj Øster 
Brønderslev Kirke og/eller Hallund Kirke under “Fore-
trukne”.

Eller følg kirkerne på sogn.dk
Du kan også finde informationer om arrangementer og gudstjenester i 
kirkerne på hjemmesiden sogn.dk

Husk også at følge kirken på Facebook:
Øster Brønderslev Kirke er også på Facebook, og alle kan skrive til siden!

Dåb på en lørdag?
Der bliver født mange børn i Øster Brønderslev og Hallund, og mange 
vil også gerne have deres børn døbt. Det er vi, som kirke og menighed, 
rigtigt glade for!

Det har medført en øget efterspørgsel på dåb om lørdagen. En efter-
spørgsel vi gerne vil imødekomme.

Derfor er der nu mulighed for at få sit barn døbt ved en dåbsgudstjeneste 
den anden lørdag i månederne februar, marts, april, maj, september, 
oktober og november.
Tidspunktet for gudstjenesten er kl. 10.00.

Døbte i Ø. Brønderslev-
Hallund 2018:
Øster Brønderslev:
Tilde Lund Hansen - 13. januar 
Rosa López Ravn Villadsen - 10. februar
Oline Thing Andreasen - 25. februar
Victoria Toft - 4. marts

Menighedsrådsmøder  
i Øster Brønderslev
Onsdag 21. marts 2018 kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 Brønderslev
Tirsdag 5. maj 2018 kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 Brønderslev

Menighedsrådsmøder  
i Hallund
Onsdag 14. marts 2018 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 Brønderslev
Onsdag 23. maj 2018 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 Brønderslev 
Onsdag 15. august 2018 kl. 18.00, 
Ørumvej 9, 9700 Brønderslev
Onsdag 21. november 2018 kl. 19.00 
Kjølskevej 12, 9700 Brønderslev



Hallund Jagtforening 

Generalforsamling
Foreningen afholdt generalforsam-
ling tirsdag 6. februar 2018 i Klub-
huset Hallund.
Dagsordnens punkter blev kyndigt 
styret af Per Jørgensen. 

Formanden aflagde sin beretning, 
hvor han indledningsvis orien-
terede om et skift i bestyrelsen, idet 
Rasmus Tørholm som suppleant og 
Michael Hvedegaard, som bestyr-
elsesmedlem, havde byttet roller.

Beretningen tog udgangspunkt i 
årets aktiviteter, hvorunder han 
blandt andet nævnte, at vildtud-
byttet i Kommuneskoven Hulknøse 
Plantage i den forgangne jagtsæson 
havde været meget begrænset. 
Steffen Hessellund fremlagde det 
reviderede regnskab. Regnskabet 
blev godkendt.

Der var valg til bestyrelsen hvor 
Finn Eriksen og Rasmus Tørholm 
blev genvalgt ved applaus.
Som suppleanter blev Søren Munk-
holt og Michael Hvedegaard valgt. 
Peter Andersen og Per Jørgensen 
blev valgt som revisorer.

at medbringe diverse jagtartikler, 
du evt. gerne vil have solgt. Der vil 
blive lavet plads til et lille “Brugt-
marked”. Har du noget, du skal have 
solgt? Alle er velkomne! Kontaktper-
son: Per Morville mobil 21 84 04 28.

Lørdag 7. april kl. 10: Arbejds-
dag. Mødested Skarnvad. Der skal 
foretages terrænpleje, og opsættes 
nye foderhuse og fodertønder. 
Denne dag udtrækkes bukkelodder. 
Betaling skal ske ved udtrækningen. 
Pris 500 kr. pr. bukkelod.

Onsdag 11. april kl. 18: Flugtskyd-
ning. Mødested Skarnvad.

Onsdag 18. april kl. 18: Flugtskyd-
ning. Mødested Skarnvad.

Lørdag 21. april: Bustur til Jagtens 
Hus (læs mere på vores hjemme-
side - www.hallundjagt.dk).

Onsdag 25. april kl. 18: Flugtskyd-
ning. Mødested Skarnvad.

Skoven er din
Det er den bare ikke, det er kommu-
nens, men vi har alle adgang til den.
For ikke så længe siden, kunne vi 
se nogle advarselsskilte med ”Pas 
på børn i skoven”.

De ser ud til at være glemt, når 
man møder løsgående hunde. 
Mange børn er bange for hunde, 
uanset race og størrelse, og bliver 
rædselsslagne når en hund kom-
mer løbende imod dem. Folk med 
deres hunde i snor, bryder sig heller 
ikke om at blive konfronteret med 
løsgående hunde. 

Derfor tænk dig om og efterlev 
bestemmelserne, skoven er ikke 
din men kommunens og alle skulle 
gerne have fornøjelse med at 
færdes i den. 

Og som jæger: ”Tænk også på 
vildtet”.

Flemming Bolmgren

Generalforsamlin-
gen sluttede med 
almindelige me-
ningsudvekslinger 
over en kop kaffe 
med brød.

Bestyrel-
sesarbejde
Bestyrelsen 
konstituerede 
sig på det første 
bestyrelsesmøde 
således:
Formand 
Flemming Bolm-
gren
Næstformand 
Finn Eriksen
Sekretær 
Rasmus Tørholm
Kasserer 
Steffen Hessellund
Bestyrelsesmedlem 
Tommy Hvede-
gaard

Der skete dog hurtigt en ændring, 
idet Tommy ønskede en pause i 
bestyrelsesarbejdet, og det betød, 
at Søren Munkholt trådte ind som 
bestyrelsesmedlem.

Årets første aktiviteter blev drøftet 
og følgende blev vedtaget:

Årets aktiviteter
Onsdag 21. marts: Afholdelse af 
trofæaften i Hjallerup Jagtcenter, 
Kærsgaard Engvej 15, 9320 Hjal-
lerup. 
Pris kr. 75,00 - inkl. kaffe, 1 rulle-
pølsemad, 1 ostemad samt stem-
meseddel! Der kan købes øl og 
vand. Indlevering af trofæer starter 
kl. 19.00. Medbring dit/dine sæson 
2017 - trofæer fra både udlandet 
og Danmark. Der vil blive foretaget 
afstemning i flere kategorier, og de 
bedste trofæer vil blive præmieret. 
(Præmiering kan alene ske til med-
lemmer af jagtforeninger i Jægerråd 
Brønderslev). Morten fra “Jægeren 
og Lystfiskeren” er på plads med 
gode tilbud.

Du har på denne aften mulighed for 
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Gade
BattleDag
Battle dag bliver afholdt fire gange om året af en flok frivillige, barnlige ildsjæle fra Øster 
Brønderslev Idrætsforening. De frivillige har et brændende ønske om at gøre noget nyt 
og anderledes for byens og oplandets børn.
Battle er et spil for alle aldersgrupper, hvor alle er ligestillede uanset fysik, motorik og 
popularitet.
Spillet går ud på, at der er to hold, der kæmper imod hinanden på en symmetrisk bane 
med en række forskellige forhindringer, bl.a. trampoliner, tunneler og gymnastikredska-
ber. Holdene skyder efter modstandernes spillere med skumgummibolde og erobrer 
modstandernes flag for at plante det i egen banehalvdel. Kampene bliver overværet af 
en dommer, som har det overordnede overblik. 
For at gøre spillet endnu sjovere, er der opsat musik med højt tempo og røgslør, så børnene virkelig mærker stemnin-
gen fra kampen.
Der er præmier - og selvfølgelig æren - til vinderholdet.
Inspirationen kommer fra skolen, hvor eleverne kæmper mod hinanden i idrætstimerne. Der har været stigende inter-
esse for, hver gang BattleDag har været afholdt. Fra første BattleDag er antallet af spillere steget med ca. 25 spillere 
for hver gang, så vi nu er oppe på ca. 
80 børn. Målet er, at deltagerantallet 
fortsætter med at stige fremover. 

Næste BattleDag bliver afholdt  
i Østsidehallen 14. april. 2018

Børn fra 0. - 3. klasse kæmper fra kl. 
09.30-11:30

De unge fra 4. klasse og opefter kæm-
per fra kl. 12.00 - 15.00.
Entréen er 20 kr. pr. barn, og forældre 
er velkommen til at deltage og få en 
kop gratis kaffe, mens børnene leger. 
Kiosken vil være åben under aktivite-
terne.
Der findes videoer og billeder fra 
tidligere BattleDage på vores 
Facebookside.

Simon Dising

Kulturprisen 2018
Brønderslev Kommunes kulturpris 2018 gik i år - fuldt fortjent 
- til Bålhøjfestivalen. Det er er private borgere, der instiller kan-
didaterne til kulturprisen, og det var Arne Mogensen fra BAS, 
som havde indstillet Bålhøjfestivalen. (Tak for det!) 
Margit Chemnitz fortæller, at prisen uddeles for at gøre noget 
særligt for kulturlivet i Brønderslev Kommune.
Begrundelsen lød: Det er lykkedes ildsjælene at skabe og 
fastholde en én-dags festival med respekt for traditionerne og 
med plads til fornyelse. En festival, der formår at skabe sam-
menhold i en oplandsby, og som formår at tiltrække publikum 
ikke bare fra hele kommunen, men fra hele landsdelen. Ud 
over æren så følger der 15.000 kroner med.

Anders Bang Andersen og Jesper Albrektsen fik kulturprisen  
overrakt af formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Margit Chemnitz, 

Dumme sætter også spor
De ret ubetænskomme og på kanten af at være dumme og uansvarlige, som i februar kørte tværs over ØBIs fodbold-
baner på vej til Klubhuset eller Samlingshuset, er endnu ikke bhelvet afsløret, men de har afsløret deres dumhed ved 
at sætte dybe spor i banerne. Hvordan det går med den fuldt fortjente politianmeldelse vides ikke, men det gentager 
sig forhåbentlig ikke - igen.
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spejlet

Overskrift
tekst

Ladywalk
Er du pige/kvinde og har lyst til en rask gåtur, frisk luft og socialt samvær, så sæt det 
første kryds i kalenderen. 
Onsdag 4. april 2018 kl.18.30.

Vi træner hver mandag de næste 7-8 uger, med henblik på deltagelse i Ladywalk-
arrangementet i Aalborg 28. maj 2018 for de, som har lyst.
Det er gratis at deltage i træningen, og der er ingen tilmelding. Du møder blot op ved 
Samlingshuset i Øster Brønderslev de onsdage, du har mulighed for det.
28. maj 2018 afholdes Ladywalk i 12 byer i Danmark, hvor tusinde piger og kvinder 
mødes til en hyggelig gåtur i smukke omgivelser. Der er mulighed for at melde sig til 
en 7 km eller 12 km rute. Pris 140 kr.

I Øster Brønderslev er det Inge Andersen og Tina Hansen, som planlægger ruter. 

Herunder ses en foreløbig plan over de kommende træningsdage og ruter. 
04. april 2018 kl. 18.30: I og omkring Øster Brønderslev
11. april 2018 kl. 18.30: I og omkring Øster Brønderslev
18. april 2018 kl. 18.30: I og omkring Øster Brønderslev

25. april 2018 kl. 18.30:  
I Dronninglund Storskov
2. maj 2018 kl. 18.30:  
I og omkring Øster Brønderslev
9. maj 2018 kl. 18.30:  
I og omkring Øster Brønderslev
16. maj 2018 kl.?: Tur til Sæby 
23. maj 2018 kl. 18.30:  
I og omkring Øster Brønderslev
28. maj 2018 kl.?: Aalborg

Vi glæder os til at se dig.

Ved eventuelle spørgsmål kontakt 
Inge Andersen 51 51 47 10  
eller  
Tina Hansen 24 49 49 75

Øster Brønderslev Vandværk
Øster Brønderslev vandværk afholder ordinær generalforsamling i 
Samlingshuset Øster Brønderslev tirsdag 17. april 2018 kl. 19.30 med 
dagsorden ifølge vedtægterne. Der serveres snitter, øl og vand efter 
generalforsamlingen.
Kontroller vandforbruget.
Er vandforbruget større end 50 m3 pr. person pr. år bør du kontrollere, 
om der er utætheder i installationen. Dette gøres ved at se, om vand-
måleren står helt stille, når der ikke er forbrug fra vandhaner, toiletter, 
vaskemaskiner, opvaskemaskine og lignende. Bevæger det lille hjul 
sig, er der sandsynligvis en utæthed i installationen, og du bør kontakte 
en autoriseret VVS-mester. Der har været forbrugere, som har fået sig 
en slem overraskelse, idet forbruget har været meget stort på grund af 
utætheder i installationen. Kontroller derfor måleren engang imellem og 
ikke kun til nytår.
Et toilet, der løber ganske svagt, kan på et år bruge 100 – 200 m3
En almindelig vandspreder bruger ca. 1 m3 vand i timen.
Grundvandet står højt på grund af den megen regn sidste år, så der har 
været målerbrønde, hvor grundvandet har stået højt i, men måleren kan 
godt tåle at være under vand.

Med venlig hilsen
Øster Brønderslev Vandværk

Alfred Møller



ØBI
Krisen kradser i ØBI
Igennem en del år, efter finanskri-
sen, har det været meget svært at 
skaffe sponsorer til klubben. Vi har 
ofte fået ting fra fonde, og tusind tak 
for det,  men dette hjælper ikke på 
likviditet og penge til drift.

Tilskuddet fra kommunen er igen-
nem nogle år blevet sat ned, og 
vores betalinger til lokaler er steget i 
pris. Dette presser os og andre klub-
ber hårdt, og vi arbejder i hoved-
bestyrelsen 70-80 % af vores tid 
med at få økonomien til at hænge 
sammen.

Men nu går den ikke længere uden 
massive forandringer i vore priorite-
ringer, forbrug og organisering.

Vi knokler derudaf for at få nye 
medlemmer/aktiviteter og andet, der 
genererer liv og likviditet. Fx:

• Yoga 

• Crossdance 

• Dart 

• Renovering af motion i samar-
bejde med Østsidhallen 

• Onlinebetaling i motion 

• Aktiviteter gennem kiosken 

• 50 nye sponsorer  
- tallet vokser hele tiden 

• New Kidz-hold (inspireret af 
Lykke-ligaen; dog lidt anden 
målgruppe) 

• E-sport i samarbejde med DGI 

• Stort by-arrangement i juni 
måned, hvor ØB midtby lukkes 
og fyldes med aktiviteter og 
boder.

Derudover er vi i et tæt samarbejde, 
sammen med andre klubber, med 
kommunen/politikere om at give 
foreningerne rimelige vilkår.

Gennem Idrætssamvirket i Brønder-
slev vil vi tage ekstra initiativer til 
at øge opmærksomheden i kom-
munen på denne store problematik, 
som kan risikere at tage livet af 
foreningerne. 

I er altid velkomne til at kontakte en 
fra hovedbestyrelsen. I finder vores 
oplysninger på www.oebi.dk.

Dette budskab må gerne spredes 
og skabe ringe i vandet. 

Vi ønsker nemlig at få det ud til så 
mange som overhovedet muligt. 

Vi ønsker en åben dialog omkring 
ØBIs situation, da vi tror på, at det 
er sådan, vi kommer længst.

På vegne af hele ØBI 
Cecilie Wacher

formand i ØBI 

Men der skal nye og større ting til 
for at få ØBI til at hænge sammen 
økonomisk igen.

I øjeblikket er vi, i ØBI, ved at se 
på, hvor vi yderligere kan spare i 
vores budget, men det er ikke så 
lige til. ØBI har gennem de sidste 
år sparet, hvor vi kunne, hvilket jo 
desværre ikke har været nok. Derfor 
er vi tvunget til, at tænke nye og 
anderledes løsninger. 

Frivillighed er nøgleordet for de 
næste par år i ØBI. Vi kommer til at 
have langt større behov for frivillige 
til bl.a. kioskvagter, træner jobs, be-
styrelsesarbejde og andre arbejds-
opgaver. 

Mange af de aktiviteter vi kunne 
tjene penge på, kræver tovholdere 
og ildsjæle, som brænder for, at 
få det hele til at gå op i en højere 
enhed. Dem ved vi, at der er mange 
flere af i vores by, og det er jer, vi 
står og mangler - mere end nogen-
sinde før! 

2018 bliver et hårdt år for ØBI, hvor 
det virkelig kommer til at handle om 
at rykke sammen og holde fast i 
hele byens idrætsforening. 

Vi, i ØBI, vil gøre alt, hvad vi kan, for 
at finde langsigtede løsninger, som 
vil sikre ØBI’s fremtid. Desværre 
kan dette ikke lade sig gøre uden 
flere ildsjæle, som ønsker at kæmpe 
for vores ØBI. 

På vores generalforsamling 7. marts 
blev regnskabet for 2017 gennem-
gået, og vi fortalte om fremtidige 
budgetter og kom med vores bud 
på, hvordan vi kan løse den kæmpe 
udfordring, vi står overfor. 

Men vi vil stadig opfordre til at 
komme med gode ideer. Én af de 
ting ØBI ser som en løsning er, at 
øge det frivillige arbejde. Måske 
endda at blive frivillig i foreningen i 
et år eller to? 

Sidder du nu med en god idé, eller 
kunne du tænke dig at være spon-
sor, frivillig eller noget helt tredje, så 
lad os høre fra dig hurtigst muligt! 
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ØBI Bold 
- gi’r sammenhold
Vi bor i verdens bedste by!! Intet 
mindre!!

Tænk engang over hvad vi SAM-
MEN har udrettet i vores by; Sam-
lingshus, træningssal, Bålhøj Festi-
val og hjælp til vores Købmand. Det 
er helt vildt. 

Vi vil også have verdens bedste 
Idrætsforening! Og det har vi også, 
men den kan altid blive endnu 
bedre…. 

Sammenhold er karakteristisk for 
vores by, og det skal det blive ved 
med at være. Social kapital behøver 
ikke koste alverden. Vi kan, hvad 
vi vil!! Støt derfor op om vores alle 
sammens Idrætsforening. Vi har 
brug for alle kræfter, så vi kan blive 
ved med at tilbyde udfordringer i 
flere idrætsgrene til alle i byen. 

Hold i foråret
U10 drenge ved Michael Olsson: 
Her er en flok glade drenge, der 
stadig finder stor glæde ved at spille 
fodbold med hinanden.

U13 drenge ved Mads Holm og 
Jakob Wagner:  
De skal prøve kræfter med den 
store bane og det store mål denne 
sæson er, at de vil prøve 
11-mands turneringen. 

Vores U-16 piger er nu helt 
stoppet i ØBI-regi, da det hold, 
der oprindeligt startede som et 
samarbejde mellem Tylstrup og 
ØBI, nu er blevet til samarbejde 
mellem Tylstrup/Sulsted/Vestb-
jerg. Vi ønsker pigerne held og 
lykke i det nye samarbejde.

Vi har stadig vores 2 senior 
hold, som i år har fået ny 
træner. Eller rettere fået Jøsse 
og Mogens Thomsen tilbage. 
De har haft standerhejsning i 
februar, og det var en kold om-
gang. I skrivende stund er det 
stadig uvist, hvilken række de 
to hold stiller op i.

Fodboldens dag
Igen i år afholder vi fodboldens dag 
den 19. maj, hvor vi inviterer jer alle 
op på græsset til en sjov og under-
holdende dag.
/Se bagsiden) 

Annitta Baun

Derudover har vi 
stadig vores  
veteraner, som 
bliver dirigeret af 
Poul Erik Jensen. 
En flok mænd, 
som hygger sig 
på græsset og 
især rundt om 
håndmadderne, 
som de nyder 
sammen efter en 
endt kamp.

Går du rundt med 
ideer til et hold, 
eller har du lyst 
til at være træner 
eller holdleder, så 
giv endelig lyd fra 
dig. 

Se hjemmesiden 
for kontaktoplys-
ninger. Ligeledes 
hvis du har et 
barn, der ønsker 
at starte.

Kampur
Vi arbejder stadig på vores nye 
kampur og opsætning af dette. Vi 
har indkøbt uret, og til den første 
hjemmekamp på 11-mandsbanen 
håber vi på at kunne indvi uret. 
Nærmere info kommer både på 
hjemmesiden og på Facebook, så 
hold øje.
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Herregymnastik i Øster Brønderslev 
- i snart 4 årtier

Hvornår Herregymnastikken star-
tede i den gamle gymnastiksal på 
Øster Brønderslev Skole, er der 
ingen, der kan huske. Dog ved en 
af alderspræsidenterne på holdet, 
Bjarne Pedersen, at det var tidligere 
lærer på skolen, Tage Sloth, der 
startede det op. Og da Tage døde i 
1986, må det nødvendigvis være før 
det tidspunkt. 

Lige nu er der pæn medvind af 
medlemmer, efter et par år, hvor 
vi kunne frygte, at holdet gik i 
opløsning. Med en rigtig god gang 
træning, der styres af Flemming 
Bolmgren, får vi kroppen godt arbej-
det igennem, inden vi går fra hallens 
aktivitetshal for at spille volleyball. 

Flemming er tidligere militærmand 
og har stor erfaring med fysisk ud-
mattelse og træning. I militærsprog 
også kaldet FUT. Tidligere har vi 
med mere eller mindre succes haft 
piger inde og styre os. En ting står 
dog klart. Vi er mænd i den modne 
alder, og motorikken er ikke til 
Zumba ! 

Og det er ikke uden risiko for liv 
og lemmer, at vi møder op hver 
mandag aften. Især volleyball har 
i indeværende sæson givet et par 
skader. 

Spirrevippen og alderspræsidenten 
Viggo Frank med en kampvægt ikke 

Efter badet og den obligatoriske øl, 
drog jeg hjem til min Inger. En kop 
kaffe og et stykke kage ville gøre 
godt, men jeg kunne ikke åbne 
munden og bide omkring kagen. Og 
værre var det næste morgen, hvor 
det var endnu værre. Jeg valgte 
derfor at søge læge, som valgte 
at sende mig videre til skadestuen 
på Aalborg Sygehus. Efter et par 
billeder kunne de trøste mig med, at 
der ikke var nogen brud på kæben. 
Det var tyggemusklen, der var ramt. 
Og den rare læge mente da også, 
at jeg kunne være klar til at spise 
andesteg juleaften. Der gik dog en 
lille uge med blød kost, inden jeg så 
småt kunne tygge igen. 

Alt dette skal dog ikke forskrække 
andre til at møde op. Pt. er vi 14, 
hvilket passer meget godt til aktivi-
tetshallens størrelse samt det at 
kunne stille 2 volleyball hold. 

Den nye sæson starter traditionen 
tro op i uge 39. Så er alle færdige 
med at høste. Sådan var det førhen. 
Nu er der ikke længere landmænd 
på holdet, der har dette at tænke på 
længere. 

Så det er ikke kedeligt at gå til 
”ældre-idræt”! 

På gymnastikholdets vegne: 
Ole Bøgh Johansen

meget over de 50 kg fik den første 
skade. Viggo gik efter en bold. I 
øvrigt samme bold, som Niels Anton 
Jensen mente, han burde have lige 
så god mulighed for at slå over. Det 
endte i et sammenstød. Og da Niels 
Anton er i en helt anden vægtklasse 
end Viggo, gik det galt. Viggo blev 
stødt til gulvet af et slag til tindingen, 
og vi var ret nervøse for, om han 
rejste sig, inden vi nåede at tælle til 
10, for spillet skulle jo gerne kunne 
genoptages. Det gjorde han ikke. 
Blodet piplede fra et flækket øjen-
bryn, og det endte med, at vi måtte 
følge ham hjem og aflevere ham 
pænt ved hoveddøren med tak for 
lån til mor Inger. 

Næste skade ramte undertegnede 
14 dage før juleaften. Også her var 
vi to, der gik efter samme bold. Un-
dertegnede med en højde på 174 og 
Thomas Nielsen, Skarvadvej med 
en højde tæt på de 2 meter. Og det 
var sidstnævnte, der trak det læng-
ste strå. Vi ved alle, at eksempelvis 
forgroede pubertetsbørn har svært 
ved at styre deres lange lemmer. 
Og det var netop det, der også var 
gældende for Thomas. En vildfaren 
albue ramte mig direkte på kæben, 
hvorefter også jeg blev strakt til 
halgulvet. Det gjorde sindssygt 
ondt, men jeg valgte at spille videre 
og var resten af kampen opmærk-
som på, at Thomas ikke var i min 
nærhed. 
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter

BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (23 31 56 54)

Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (99 45 49 84)

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)

Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (98 82 19 83)

KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Jens Staghøj Liisberg
(98 81 10 25)

Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (30 57 12 76)

Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(23 31 06 28)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (30 26 13 52)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (98 83 53 59)

SPORT OG FRITID
Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(40 19 74 21 / 98 82 24 22)

Hallund Jagtforening,
v/ Flemming Bolmgren 
(91 54 19 85)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(98 26 23 86)
v/ Kaj Astrup (98 26 17 08)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jacob Frejlev (60 38 36 00)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
(40 99 83 41)

Østsidehallen,
Villy Bertelsen (98 81 14 06)

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (20 20 70 30)

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)

Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)

Kraghede Vandværk - øst,
Lars Melsen, Rolighedsvej 7
(98 26 18 76)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (98 81 14 00)
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22

Ejerlauget Daalen,
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (21 41 89 70)

Ejerlauget Danserhøj,
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (25 50 70 17)

Elmehøj Ældrecenter (99 45 49 60)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (98 83 55 19)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Egon Kristiansen,
Hvilshøjvej 317
(98 81 14 26)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Lars Melsen (22 63 97 61)

Kraghede Støtteforening. 
Udlejning af Kraghede Klubhus 
v/ Mai-Britt Bering. (42 17 31 01)

Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com

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

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (28 26 14 53)

Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (23 34 71 69)

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Mai-Britt Bering,
Danserhøj 35
(42 82 21 98)
www.sparekassefonden.dk

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (98 81 12 71)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Jesper Albrechtsen (30 32 25 54)
www.oesterbroenderslev.dk

Øster Brønderslev-Hallund
Venstre Vælgerforening,
Søren Lauritsen (98 81 19 01)
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SAMLINGSHUSET
Elmevej 124

www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald

2334 7169
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog

landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund

Telefon 9883 5388

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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Hallund Lagerhotel

Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen

Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

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

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

www.filtestedet.dk

Skagen Landevej 96, 9800 Hjørring
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A
ktiviteter

Torsdag 15. marts kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brøn-
derslev Kirke (se side 16)

Torsdag 15. marts kl. 14: 
Poul Sørensen fortæller om 
”Brunkulslejerne” i Samlingshuset. 
Arr.: Hyggeklubben

Tirsdag 20.marts kl. 19: 
Generalforsamling i Øster Brønder-
slev Borgerforening i Samlingshuset

Søndag 1. april:
Sidste frist for ansøgninger til 
Sparekassefonden –  
www.sparekassefonden.dk

Onsdag 4. april kl.18.30:
Ladywalk begynder. Mødested 
Samlingshuset. (se mere side 21)

Lørdag 7. april kl. 10: 
Arbejdsdag i Hallund Jagtforening. 
Mødested Skarnvad.

Søndag 8. april kl. 19.30:
Musik & Eventyr – arrangement i 
Samlingshuset med Ghita Nørby, 
Michala Petri og Lars Hannibal.  
(Se mere side 6) 

Søndag 8. april: 
Som i nummer 87. Arr.: Event  
Samlingshus. (Se side 10)

Mandag 9. april kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne hold-
er åbent i lokalerne under Elmehøj

Onsdag 11. april kl. 18: 
Flugtskydning i Hallund Jagt-
forening. Mødested Skarnvad

Onsdag 11. april kl.18.30:
Ladywalk i Øster Brønderslev og 
omegn. Mødested Samlingshuset. 
(se mere side 21)

Torsdag 12. april kl. 14: 
Hygge med banko og kage.(Klub-
ben giver kage og gevinster) i Sam-
lingshuset. Arr.: Hyggeklubben

Lørdag 14. april kl. 9.30-11.30: 
BattleDag i Østsidehallen for børn 
fra 0.-3. klasse.

Lørdag 14. april kl. 12-15: 
BattleDag i Østsidehallen for børn 
fra 4. klasse og opefter

Tirsdag 17. april 2018 kl. 19.30:
Øster Brønderslev vandværk af-
holder ordinær generalforsamling i 
Samlingshuset Øster Brønderslev 

Onsdag 18. april kl. 18: 
Flugtskydning i Hallund Jagt-
forening. Mødested Skarnvad

Lørdag 19. maj kl. 13-20: 
Fodboldens Dag med sommerfod-
bold og fællesspisning. (Se side 23)

Onsdag 23. maj kl.18.30:
Ladywalk i Øster Brønderslev og 
omegn. Mødested Samlingshuset. 
(se mere side21)

Mandag 4. juni kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne hold-
er åbent i lokalerne under Elmehøj

8. juni: 
Gadefest i Øster Brønderslev med 
aktiviteter og indvielse af Elmevej. 
Arr.: Øster Brønderslev Borger-
forening

Lørdag 9. juni:  
Vejindvielse af Elmevej Øster 
Brønderslev. (se mere i næste num-
mer)

Mandag 6. august kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne hold-
er åbent i lokalerne under Elmehøj

Lørdag 11. august kl. 13-: 
Bålhøj Festival. 

Torsdag 16. – lørdag 18. august:
Sommerfest i Hallund

Torsdag 15. november kl. 19:
Koncert I Øster Brønderslev Kirke 
med Leonard Cohen musik v/ 
“Brothers of Mercy”

Onsdag 18. april kl.18.30:
Ladywalk i Øster Brønderslev og 
omegn. Mødested Samlingshuset. 
(se mere side 21)

Onsdag 18. april kl. 19:
Et liv med musik, sang og ceremoni-
er v/ Jonnya Idskov Thulstrup og 
hendes mand musikshaman Rene 
Pancca Ayala. Arr.: Event Sam-
lingshus. (Se side 10).

Lørdag 21. april: 
Hallund Jagtforening har arrangeret 
bustur til Jagtens Hus  
(Se www.hallundjagt.dk)

Torsdag 26. april kl. 14: 
Trækfuglene underholder i Sam-
lingshuset. Arr.: Hyggeklubben

Søndag 29. april kl. 9.30 og 11: 
Konfirmation I Øster Brønderslev
Onsdag 25. april kl. 18: 
Flugtskydning i Hallund Jagt-
forening. Mødested Skarnvad

Onsdag 2. maj kl.18.30:
Ladywalk i Øster Brønderslev og 
omegn. Mødested Samlingshuset. 
(se mere side 21)

Søndag 6. maj kl. 10.00
Konfirmation i Hallund Kirke

Mandag 7. maj kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne hold-
er åbent i lokalerne under Elmehøj

Onsdag 9. maj kl.18.30:
Ladywalk i Øster Brønderslev og 
omegn. Mødested Samlingshuset. 
(se mere side 21)

Næste nummer
Nummer 89 udkommer 15. maj

Sidste frist for indlevering af stof er 1. maj


