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Brønderslev vest Venstrevælgerforening
Venstre fusion 
Som så mange andre foreninger har 
det været svært at hverve medlem-
mer til bestyrelsesarbejde i Venstres 
lokalforeninger. Især i foreningen i 
Brønderslev by.

For et par år siden ønskede 
Brønderslev Venstrevælgerforening 
en sammenlægning af Brønderslev 
og Ø. Brønderslev/Hallund Vens-
trevælgerforening. Bestyrelserne 
for de to foreninger har siden været 
igennem en modningsproces, og 
har kigget hinanden dybt i øjnene. 
Der er givet, taget og stillet 
betingelser for, hvad der kunne 
tjene de 3 sogne bedst, uden at den 
ene forening blev forfordelt fremfor 
den anden.
Resultatet blev sådan, at der blev 
indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling tirsdag den 15. 
maj 2018. Her blev de to gamle 
Venstrevælgerforeninger nedlagt, 
og den nye stærke Brønderslev vest 
Venstrevælgerforening blev stiftet. 
Det skete med tilsagn fra alle frem-
mødte. Borgmester Mikael Klitgård 
(V) var dirigent. Til bestyrelsen i den 
nye Brønderslev Vest Venstrevæl-
gerforening er valgt og efterfølgende 
konstitueret:

alle er velkommen. Der er mulighed 
for at stille spørgsmål til ministeren. 
Politisk redaktør Søren Wormslev 
fra Nordjyske medier vil komme og 
styre løjerne. Vi forventer en dejlig 
aften med nogle gode debatter, 
drillerier og anekdoter, som vi plejer 
ved lignende besøg.
Venstrekredsen for Jammerbugt 
og Brønderslev kommuner vil være 
repræsenteret ved vores folketings-
kandidat, Viceborgmester i Hjørring, 
Henrik Jørgensen (V).
Aftenen afsluttes med pålægskage-
mand, og der kan købes øl, vand, 
kaffe og te.

Formand: Søren Lauritsen, Øster 
Brønderslev
Næstformand: Morten Nørgaard 
Hald, Brønderslev
Kasserer: Klaus Riis Klæstrup, 
Brønderslev
Sekretær: Majbritt Iversen, Hallund
Menigt medlem: Kim Toft, Hallund
Kaj Als Jensen blev valgt som 1. 
suppleant
Martin Bech blev valgt som 2. sup-
pleant
Sammenlægningen er efterfølgende 
godkendt i Venstres hovedorganisa-
tion.
Da generalforsamlingen blev afholdt 
på det nye Flisværk i Brønderslev, 
viste forsyningsformand Lasse 
Riisgaard (V) de fremmødte rundt 
på værket.

Besøg af 
Udlændinge- og inte-
grationsminister 
Inger Støjberg

Onsdag den 5. september 2018 
kommer Udlændinge- og Integra-
tionsminister Inger Støjberg på 
besøg i Samlingshuset i Øster 
Brønderslev. Det er et åbent ar-
rangement fra 19.00 til 21.00, hvor 
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Æblemarken i Hallund
Efter at træerne blev plantet den 13. januar, fik vi en lang periode med meget 
vand, og det blev hen i maj måned, før vi kunne lave noget igen.
Den 5. maj mødtes vi så til arbejdsdag. Der blev ryddet op, samlet rødder og 
sten og sået græs. Det gik nemt med Kurt Thomsens græssåmaskine. 
Vi havde godt vejr og dejligt mange hjælpere.

Den 26. juni indkaldte vi igen til aktivitetsaften. Her blev der luget omkring 
træerne, lagt aviser og flis. 
Græsset er blevet slået nogle gange hen over sommeren, og her har udfordring-
en været tørke. Heldigvis fik vi sat en vandhane op i efteråret, så vi har vandet 
træerne i en periode. Og det ser ud til, at alle træer har overlevet sommeren, 
hvilket er rigtig dejligt.

Ligesom sidste år vil der igen i år blive en æblemostedag. Her kan alle medlem-
mer af borgerforeningen møde op og få mostet 1-2 spande æbler. Det vil foregå 
ved klubhuset den 15. september kl. 10-12. Så mød op ved klubhuset inden 
kl. 12, hvis du har nogle æbler, der skal mostes, eller du bare gerne vil smage 
eller se, hvordan apparatet virker. Har man mange æbler, kan man selv leje 
æblepresseren.
Se mere om æblemarken og mostning på www.hallundhollensted.dk.

Bente Toft
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Nye tider
Sommeren er ovre, og vintertiden nærmer sig, men mere 
vigtigt for de lokale aktiviteter er det, at nye aktiviteter be-
gynder i områdets foreninger. Se noget om de mange mu-
ligheder her i dette nummer af Lokalbladet. Der er mange 
ideer i teksterne, og på bagsidens aktivitetskalender er der 
et overblik over en god del af dem. Deltag og bak om om det 
lokale arbejde.

Der er også nye tider på vej for Samlingshuset med ny, 
midlertidig leder og måske en ændret fremtidig struktur. Mu-
lighederne undersøges i øjebliket, og støt op om samarbej-
det. 

I Samlingshuset har en ny gruppe sat gang i endnu flere 
spændende aktiviteter, der skal bakkes op om og deltages i.

De nye tider gælder ikke Lokalbladet, der med dette num-
mer 90 fortsætter frem mod 100-nummer-jubilæet, men vi er 
altid friske på at modtage nye ideer, endnu mere stof i form 
af tekst og billeder - og vi vil også meget gerne have flere 
hænder og hoveder med i redaktionen.

Redaktionen

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.

Der er mange gode grunde....
...til at flytte til Øster Brønderslev, og da der til vejfesten ikke blev udsolgt 
af de gode grunde på Danserhøj, er stadig plads - og der er flere grunde 
på vej.



Samlingshuset
Tak til ØB
Jeg er nu standset i Samlingshuset / 
Østsidehallen efter 6 dejlige år med 
mange nye udfordringer og dejlig 
engagerede mennesker. Det er de 
mennesker, jeg har mødt gennem 
årene, der har efterladt de største 
indtryk - specielt børnene. 
I har bygget og skabt noget unikt, 
som I kan være meget stolte af. Når 
snakken går højt, kan man nogle 
gange tænke, at I ikke ”kan se 
skoven for de mange træer”.
I har en dejlig skole, flot købmands-
butik, ingen tomme huse, ungdoms-
klub, aktiv idrætsforening og meget 
aktive og interesseret borgere osv. 
Midt i det hele har jeg så ledet og 
fordelt i Samlingshuset / Østside-
hallen. Der har været forskellige 
meninger om, hvordan det er gået. 
Der er fortsat udfordringer, specielt 
økonomisk, men jeg er tilfreds efter 
6 år. En af de ting, jeg synes, der er 
en skam, er måden, vi lufter vores 
meninger på. Jeg har oplevet me-
gen sladder og rygter bag min ryg, 
og jeg mener, vi alle har bedst af, at 
diskussionen foregår ansigt til ansigt 
med et ordentligt sprog. Facebook 
har bestemt ikke været et godt 
forum i denne sammenhæng.
En stor tak til hyggeklubben, 
dagplejere, ØBI, kridtholdet, borger-
foreningen, kirken og håndværksrå-
det samt Østsidehallens bestyrelse 
og Østsidefondens nuværende og 
gamle bestyrelse. Hjertelig tak til 
min kollega gennem flere år, Helene 
Andersen. Helene har sagt ja til at 
fortsætte i en tidsbegrænset peri-
ode, og der er I heldige. Helene er 
dygtigt og et positivt menneske, så 
hjælp hende med at gøre dagene 
nemmere.
Held og lykke!

Henrik Hald

Vi vil have et overblik over, hvilke 
ønsker og krav hver forening har, 
og også hvor der kan spares og 
bydes ind med frivillighed. Vi er 
derfor i gang med en runde, hvor 
vi taler med hvert at de involverede 
foreninger/ råd omkring huset.
Efter planen er vi klar i november 
med stillingsopslag som leder af 
Samlingshuset til besættelse pr 1. 
januar 2019

Velkommen og tak til 
Helene Andersen og 
Line Hove
Vi er så glade for, at Helene tilbød 
at tage lederposten i en overgangs-
periode frem til januar. Helene er jo 
vant til mange funktioner i huset, og 
Henrik har været og er fortsat meget 
behjælpelig med de problemer, 
Helene kan løbe ind i.
Det betyder jo, at hele huset kan 
fungere, nu hvor de mest aktive 
måneder sætter ind. Ellers havde vi 
været noget på den!
Også velkommen til Line Hove, der 
har taget imod et job på 15 timer 
om ugen som servicemedarbejder 
ligeledes frem til januar.
Vi har i denne periode skåret i det 
samlede timetal svarende til 32 
timer over 4 uger. Det er et forsøg 
på dels at spare og dels på at finde 
steder, hvor der med fordel kan ra-
tionaliseres. Det bliver en del af He-
lenes og Lines opgaver i perioden. 
Hvor vi ender henne timemæssigt 
må tiden vise.

Birgit Søndergaard

Bestyrelsen er:
Ole Lyngdal Jensen, repræsentant 
for Hallen, næstformand
Lars Juul, repræsentant for ØBI
Lars Holm Hansen, repræsentant 
for menighedsrådene
Bente Børjesson, valgt medlem, 
sekretær
Allan Thyrrestrup, valgt medlem
Birgit Søndergaard, repræsentant 
for Borgerforeningen, formand.

Nyt fra bestyrelsen
Efter 6 år på posten som daglig 
leder af Samlingshuset har Hen-
rik Hald valgt at finde tilbage til sit 
gamle arbejde som smed.
Vi vil gerne sige Henrik tak for sin 
store indsats gennem årene. Henrik 
har været med, fra før huset blev 
helt færdigt og kender derfor alt til 
huset og dets lyde, og han har selv 
for en stor del skullet forme sit job.
Henrik har været en meget vigtig 
person for alle husets brugere i 
alle aldre, og det har altid været 
vigtig for Henrik, at alle havde det 
godt, og at brugere og lejere fik en 
god betjening. Der er rigtig mange, 
der vil savne Henrik i det daglige i 
huset.
Tak for din indsats, Henrik og alle 
gode ønsker i dit nye job.
Vi får dog glæde af dig i Event Sam-
lingshus, hvor du bliver medlem af 
gruppen.
Som leder af Samlingshuset er man 
også en offentlig person på godt og 
ondt. Det skal stor rummelighed og 
samarbejdsevne til for at bestride 
jobbet, og man skal være parat til, 
at mange har en mening om en og 
det arbejde, man udfører.
Det job, som Henrik søgte i sin tid, 
er ikke det job, der er i dag. Der er 
brug for stor indsats på praktiske og 
rengøringsmæssige opgaver i det 
store hus, og det efterlader mindre 
tid til mere kreative og kulturelle ak-
tiviteter, end der lå i de oprindelige 
tanker omkring stillingen.
Derudover har økonomien været en 
daglig med- og modspiller for hele 
huset og for lederen.
Fonden for Samlingshuset er nu 
gået i gang med en proces, der skal 
føre til et forslag om, hvordan den 
fremtidige ledelse af hele huset kan 
se ud. Dette sker med udgangs-
punkt i drift og økonomi. 

4 Lokalbladet nr. 90



Event Samlingshus
Event Samlingshus er nu klar med 
de næste, meget forskellige 
arrangementer i Samlingshuset.

Der er noget for enhver smag, og 
vi håber på mange deltagere til de 
forskellige arrangementer.

Har du ideer til f.eks. aktiviteter og 
foredrag, eller vil du gerne være i 
gruppen så kontakt mig endelig.

Birgit Søndergaard
(mobil 3013 1453)

Formålet med Event Samlingshus er 
at være med til at skabe liv i huset 
og bidrage til husets økonomi.

Gruppen Event Samlingshus består 
af: Susanne Pedersen, Lis Peder-
sen, Monica Stecher, Henrik Hald 
og Birgit Søndergaard.
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Her er programmet:
Søndag 9. september kl. 10- ca. 12
Velkommen til nye borgere i Øster Brønderslev og 
omegn 
Som noget nyt vil vi invitere nye borgere til et lille vel-
komstarrangement. Her får nye borgere lejlighed til at 
møde andre tilflyttere og nogen af vi “gamle” i byen.
Vi byder på en kop kaffe, saftevand, og der vil blive en 
kort orientering om byen og foreningslivet. Rundvis-
ning i Samlingshuset, Østsidehallen og Klubhuset til 
alle, der ønsker det.
Gratis, ingen tilmelding

Torsdag 4. oktober kl. 18.30
Natur- og vildtaften 
Spændende og hyggelig spis-sammen-
aften, her hvor jagtsæsonen lige er gået 
ind. Susanne Pedersen trakterer med 
dejlig 3-retters 
vildtmenu. Drikkevarer kan købes. 

Michael Sand, der er forfatter til 
bl.a. en række jagtårbøger samt 
ejer af hjemmesiden 
Netnatur.dk fortæller om og viser 
billeder fra natur-, dyre- og jagto-
plevelser, som han 
har haft med sin søn i hele 
verden. Michaels søn har været 
med på fantastiske ture fra helt 
ung alder. 
Kom og spis/hør med. 
Billetter: 150 kr. købes i SPAR 
eller tilmeldes/betales på tlf 
30131453 sms og MobilePay. Senest 1.oktober.

Fredag 2. november kl. 19-22
Børne-Disko
Børne- Disko dasko for børn fra 3-6 klasse
Der vil være nogle forskellige aktiviteter med præmier.
Kiosken vil være åben med salg af 
slik, sodavand, slush-ice og 
pommes frittes

Tilmelding med barnets navn og 
forældrenes + deres tlf. nr. til 
Helene på tlf 23 34 71 69
Pris 50 kr.

Lørdag 10. november kl. 10-13
Brætspilsdag
Er du glad for at spille brætspil, så snup 
dit/jeres yndlingsspil under armen og 
kom til en hyggelig formiddag. 
Tag familien og naboen med. 
Spildagen er for alle aldre.
Fri adgang

Onsdag 14. november kl. 19
Bogcafé
Per Drustrup fortæller om spændende 
og interessante bøger, der er værd at 
fordybe sig i vintermørket med. 
Der fortælles både om krimier og andre 
bøger, og Per deler mange af sine 
anmelderbøger ud fra sin bogreol. 
Der serveres kaffe og hjemmebag. 
Øl og vand kan købes
Billet: 50 kr. ved indgangen.

Torsdag 29. november kl. 18
Fællesspisning
Jan Jæger og Lars “Bålhøj” Pedersen 
står for denne aftens menu, som vist 
bliver flæskesteg med tilbehør og en 
dessert. Det kan kun blive godt. 
Tilmelding i Spar. Drikkevarer kan købes.
Pris 100 kr.

Søndag 9. december kl. 14
Julebanko
Kom og vær med til årets julebanko. 
Bankospil er for alle. Der spilles, til der 
ikke er flere gevinster. Vi håber, at rigtigt 
mange vil støtte op og bruge et par 
hyggelige timer.
Kaffe og kage og bingoplader kan købes.

Hold godt øje med vores arrangementer på plakater, 
skærmen i Spar og på Facebook på ØB City 
Deltag alt det du kan.

Allerede nu kan vi afsløre lidt om et af de kommende 
arrangementer i det nye år:
Januar byder på en spændende spis-sammen-aften 
med Indien som tema, og et rigtigt godt foredrag ven-
ter i marts!



Bålhøj Festival 2018

Lørdag 11. august var der Bålhøj 
Festival for 11. gang. Det blev en 
magisk dag fyldt med god stem-
ning, fremragende musik og hyg-
geligt samvær for de mere end 
1.500 gæster. 

Endnu en gang var det lykkes at 
tiltrække nogle af landets mest 
populære og dygtige musikere. 

Og endnu en gang blev en ny og 
endnu større scene transporteret 
ind på pladsen. Denne gang ankom 
den store mobilscene kl. 4 lørdag 
morgen på pladsen, så der var en 
lille smule stress på pladsen helt 
frem til åbningstidspunktet. Med 
fælles hjælp og en utrolig indsats fra 
de frivillige hjælpere lykkedes det 
dog at have pladsen klar til åbning.

På de to scener i skoven kunne 
man i år opleve ét af sommerens 
mest populære og anmelderroste 
band, nemlig Michael Falch og DÉT 
Band. De gav en fantastisk koncert 
på Bålhøj, hvor de virkelig havde 
publikum med sig hele vejen og 
skabte en særlig magisk stemning 
på hele pladsen. 

måde, og forhåbentlig inspirerer det 
dem til at besøge Bålhøj Festival i al 
fremtid. 

Mange af gæsterne, der kommer 
udefra til Bålhøj Festival, er meget 
imponeret over, at en lille by kan 
stille et så stort arrangement på 
benene. 

Det kan kun lade sig gøre ved, at 
alle slutter op om vores festival. 
Husk derfor: Deltag aktivt i vores 
festival – både som frivillig men 
også som gæst. Uden lokal op-
bakning er der ingen festival.

Regnskabet er ikke afsluttet, men 
det ser ud til, at årets festival lige 
løber rundt.

Tak for i år – vi ses i 2019, hvor 
festivalen holdes 10. august
.

På Bålhøj Festival vegne
Anders Bang Andersen

Derudover bestod programmet af 
Anne Dorte Michelsen & Maria 
Bramsen, Folkeklubben, The Blues 
Overdrive, Ginne Marker, Monkey 
Okay, Jack Flash & The Comets 
samt No Remedy, der var med som 
vinder af konkurrencen Byens Bed-
ste Band.

Ranchen havde i år gennemgået en 
smule forandring. En ny 
høvding med nye ideer og nye 
hjælpere havde slået sig ned på 
pladsen, og der blev i år budt på 
Battle-kamp. 

Et koncept der er kendt fra ØBI og 
Samlingsstedet, men som i anled-
ning af Bålhøj Festival var flyttet ud i 
naturen og indrettet på Ranchen. 

Derudover bød Ranchen på de 
velkendte aktiviteter for børn og 
den særlige familie-oplevelse, som 
Ranchen er garant for. 

Det er fedt at kunne give børn deres 
første festivaloplevelse på den 
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Over 1500 gæster havde magisk dag på Bålhøj
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Michael Falch 
Årets hovednavn, Michael Falch, skrev selv sådan på sin 
Facebook-side lige efter festivalen sammen med dette foto 
taget af en af hans folk:

Hey-Hey-Hey, Bålhøj Festival, Nordjylland, 
sommerturens mindste festival og en meget stor, vildt 
glædelig overraskelse. 

Sikke et publikum, sikke en energi på det 
gamle helligsted
#michaelfalchogdétband #grænseløssommer



En udefrakommende fortæller flot om Bålhøj Festival 
På festivalen tog en fotograf, Bo Christensen, en del rigtigt gode billeder og lagde dem ud på Facebook, hvor de bl.a. 
kan ses på Bålhøj Festivalens side. Han skrev ogå flere indlæg om de forskellige kunstnere, men især dette indlæg 
gjorde indtryk på Lokalbladets redaktion, så det er vi rigtigt glade for at have fået lov at bringe her:

Ca. 1.000 indbyggere bor der i Øster 
Brønderslev, som jo nok må beteg-
nes som en lille flække langt fra 
storbyerne, hvor de fede festivaler 
finder sted.... Ja - godt nok er den 
gennemgående vej nyasfalteret, og 
der er plantet en smuk alle af træer 
ved byens vestlige indkørsel, den der 
ligger først for, når man har forladt 
E39, Hirtshalsmotorvejen, som blandt 
kjøvenhavnere opfattes som en 
fuldstændig overflødig færdselsåre... 
Risiko for succes er således umiddel-
bart ikke til stede for Bålhøj Festival, 
som jeg har forvildet mig ud til.
De cirka 100 frivillige - altså 10 % af 
befolkningen - er knapt færdige med 
etablering af hegn, her hvor jeg an-
kommer ca. 15 minutter før det første 
band går på scenen, men....
Venligheden, tålmodigheden og 
teamwork lyser langt ud af øjnene 
på de mange hjælpere med deres 
orange veste og jakker... “Vi når det 
hele” er svaret, da jeg spørger ind til 
aktiviteterne, og - de næste timer i 
den dejlige skovtykning på Bålhøj (i 
kanten af et moderne boligkvarter) 
vil vise sig at rumme mange positive 
overraskelser.
Man kan, hvad man vil, hvis man 
holder sammen om at gøre det. 

Kunstnerne - musikere og sangere - 
virker glade på festivalen. De unge og 
uprøvede kræfter kæmper om at få 
publikums opmærksomhed, mens de 
prøvede kræfter har fuld opbakning 
fra alle foran scenen... Ja - det virker 
faktisk også, som om afstanden mel-
lem publikum og kunstnere er mindre 
på denne festival. Der er en dialog - 
lidt drilleri - men gensidig glæde over 
festivaldagen, selv om regnen på et 
tidspunkt fik en skov af paraplyer i 
luften og tynde regnslag til at skinne 
i luften.. Man er praktisk forberedt på 
disse kanter, for vejret kan vi jo ikke 
styre. Så hellere tage gummirøjsere 
og gul regnfrakke med. Pyt med 
udseendet. Det er det menneskelige 
samvær, der er i højsædet.
Jeg kan varmt anbefale et besøg 
på Bålhøj Festival 2019. De byder 
garanteret igen op til dans med nye 
spændende navne på plakaten. Det 
kunne jo være fedt at se Ed Sheeran 
på scenen, ikk’! Tak for en dejlig dag 
til publikum, som mit kamera hyggede 
sig med.
Find dig selv eller din nabo i min 
fotokavalkade

Bo Christensen 
pressefotos.dk

Ved gennemgangen af pladsen bliver 
jeg præsenteret for de seneste 10 års 
plakater for Bålhøj Festival. Imponer-
ende navne på plakaten - og navne, 
som for manges vedkommende har 
været her, lige på kanten af deres 
gennembrud. De har haft sans for at 
finde fantastisk kvalitet til budgettet. 
Nå ja - pengene snakker vi ikke så 
meget om her nordenfjords - men, 
med 10 års jubilæum må der da være 
plus på bundlinjen eller i hvert fald 
en fornuftig underskudsgaranti.... 
Jeg tror faktisk, det løber fornuftigt 
rundt trods blot 1500 solgte billetter. 
“Det er som det plejer”, får jeg fortalt. 
Ikke så mange dikkedarer og kun 2 
forskellige armbånd - gule til gæster 
og grønne til musikerne. Pressens 
folk får slet ikke armbånd. En printet 
seddel med akkreditering er eneste 
dokumentation, men den åbner da 
dagen igennem alle porte...
Den officielle åbning sker ved at der 
sendes brevduer af sted - 1 brevdue 
for hvert år, festivalen har eksisteret. 
Festivalen har i øvrigt også en fugl 
(fowl) som maskot. Deraf det totalt 
gakkede domænenavm fowli.dk ... 
Man bli’r altså i godt humør af vendel-
boernes skæve smil...
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Gade
Årets mest grønne landmand
Her efter høsten er ovre, vil Lokalbladet gerne kåre egnens mest grønne 
landmand. Det bliver i år uden konkurrence Per Pedersen fra Stubdrup 
Østergaard.
Baggrunden er denne: En dag i høsten var der blevet noget galt med klappen 
på den kornvogn, der skulle transportere det høstede korn hjem, så der blev 
spildt korn over en lang strækning – og også gennem Øster Brønderslev. 
Trods effektiv og hurtig oprydning hvor kornet blev fejet op, må flere kerner 
været blevet efterladt. (En enkelt beboer er også set i fuld fart med sin tril-
lebør og kost for at redde sig lidt.) 
Efter regnen kom, begyndte kernerne at spire i bede, vejbrønde, fortove og 
alle mulige andre steder, så de gav et flot grønt skær over Øster Brønderslev. 
Se billedet fra Hvilshøjvej. 

KFUM-spejderne i Hallund
Kom og vær med til at gøre Hallund spejdergruppe til det fantastiske sted at 
være spejder.

Vi er en gruppe på 50 aktive spej-
dere i alderen 6-18 år og dertil en 
flok voksne, som nyder at komme 
til Hallund og lave fede spejder-
aktiviteter. Vi mødes onsdag kl 
18.30-20.00, hvor vi er opdelt i 3 
aldersgrupper med aktiviteter, som 
passer til de enkelte aldre, men altid 
spændende og lidt anderledes. 

Bål og knob er stadig spejderdyder, 
vi udfører, men man kan da lave 
mange slags pandekager, brød og 
supper over bål. Og hvis knobene 
holder, så er der både svævebane, 
tårn og klatrebane at bygge.

Kom og besøg os og se hvad vi 
laver. Vi mødes hver onsdag på 
Søndersig 4 i Hallund og Du er 
velkommen. 

Billedet er fra spejderaktiviteterne 
på årets Bålhøj Festival.

Åbent landbrug på 
Klovborg 
Søndag 16. september  
kl. 10-16 er der åbent hus  
på Klovborg på Taksvej.

Dagens aktiviteter er:
• Mød en landmand
• Oplev malkning kl. 10-11
• Klap en kalv
• Leg i korncontainerne
• Hoppekøer og  
   pedaltraktorbane
• Løs gårdmysteriet
• Ryst dit eget smør
• Mød en biavler  
   og lær om bierne
• Mød rideskolen
• Smagsprøver fra Arla - få en  
   morgenmadsske  
   så længe lager haves
• Bod med kaffe og kage  
  v. den lokale skole
• Spejderaktiviteter
• Prøv en tur på marken  
  i traktor og vogn
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spejlet

Kvinde Kreaklub
Klubben startede i 2014, og vi 
mødes stadig ca. 2 gange pr. 
måned (se datoerne på bagsiden af 
bladet). Vi sidder i dag en lille flok 
kvinder, men vi vil gerne være flere. 
Alle er derfor meget velkommen til, 
at møde op i Samlingsstedet 
(cafeteriaet i Østsidehallen.)

I klubben laves mange forskellige 
ting, nogle strikker og hækler mens 
andre klipper og klistrer eller syr 
patchwork. Er du gået fast i et eller 
andet håndarbejde, så er der som 
regel altid en eller anden her der 
kan hjælpe med at løse dit problem.

Vi forsøger at lave min. 2 større 
arrangementer i løbet af året. Vi har 
nogle gange afholdt juledekorations-
værksted, hvor vi bl.a. har været 
inde hos Fynbogården. Vi har også 
lavet kort og haft besøg af Filte-
stedet.

Der er ingen tilmelding, man møder 
bare op i Samlingsstedet. Prisen 
for at deltage er kun 25 kr. pr. gang, 
og man betaler kun de gange, man 
møder op. Der er altid kage + kaffe/
the på kanden.

Kontaktpersoner
Anne Krogh Lauritsen tlf. 24 91 57 
89 - mail slap2008@live.dk
Helle Bang Svendsen tlf. 21424987 
- mail bangsvendsen@gmail.com

Datoer for Kvinde Kreaklub - ØB
Onsdag 5. september kl. 19 
Torsdag 20. september kl. 19: 
Gratis - åbent hus
Onsdag 3. oktober kl. 19: 
Kreativt arrangement med tilmelding
Torsdag 25. oktober kl. 19: 
Gratis - åbent hus
Onsdag 7. november kl. 19. 
Torsdag 29. november kl. 19: 
Vi laver juledekorationer
Onsdag 12. december kl. 19: 
Juleafslutning
Følg med på Kreaklubbens 
facebookside: kvinde krea klub - øb

kommunalt politisk besluttet, at der max må være 26 elever i en 0. klasse, 
men 28 i en 1. klasse og op. Det betyder selvfølgelig noget ift. den pæda-
gogiske linje, vi lægger. Der er lagt mange overvejelser i hvordan vi bedst 
muligt samarbejde på tværs af de to hold. Vi ser det som en enestående 
mulighed for at give denne årgang en mulighed for at starte deres skolegang 
på to mindre hold, så overgangen fra børnehave til skole bliver en succes
historie. På samme vis bliver der rig mulighed for at starte stille og roligt på 
eget stamhold, og derpå arbejde på tværs, så der hele tiden arbejdes med 0. 
årgang som en ”klasse med 2 hold”.

16 B – to lærere i 2 lektioner på mellemtrinnet
Vores skolebestyrelse har besluttet, at der gives grønt lys til at vi i hele skole-
distriktet afprøver det der kaldes 16B – en ordning hvor 2 lektioner om ugen 
konverteres til 2 lærerordning på mellemtrinnet. Målet er intensivere udbyttet 
af den faglige undervisning og give bedre mulighed for differentiering.  
Vi ser naturligvis meget frem til at gøre os erfaringer med forsøget som pro-
fessionelle, men vi er også meget nysgerrige på hvordan dette tiltag opleves 
af vores elever. Dette er således et fokuspunkt for mellemtrinnet i kommende 
skoleår.

Personalenyt
Vi har flere nye ansigter på skolen i dette skoleår: Janne; ny børnehavek-
lasseleder, Stina; SFO og skolepædagog, Thorben Baggesen; ny SFO afd. 
leder og Charlotte; SFO og skolepædagog. Desuden er vi pt midt i en ansæt-
telse af en ny lærer til mellemtrinnet, men kan i skrivende stund ikke melde 
et navn ud.
Der er mange nye ansigter på skolen, da der lige inden sommerferien blev 
ansat nye pædagoger i SFO’en og vi sagde blandt andet pænt farvel til SFO 
afdelingsleder; Bente Børjesson, som har været hos os en lang årrække.
Vi ser frem til endnu et godt skoleår sammen med alle jer omkring i by og 
lokalsamfund som gør at vi i tæt samarbejde kan drive en fantastisk skole i 
Øster Brønderslev.

Bedste hilsner
Sanja og Henrik, skoleledere v ØBC

Øster Brønderslev 
skolestart 18/19
Så har vi skudt skoleåret 18 19 i gang 
på Øster Brønderslev Centralskole.
Vi har i år budt 27 nye skolestartere 
velkommen i skole.
Det helt særlige ved årgangen her er, at 
vi har mulighed for at starte dem op med 
2 mindre hold i 0. klasse, da der er

Battledag
Der er lige plads til et billede fra en af de meget 
populære battledage i Østsidehallen. Godt initiativ!



Hallund-Hollensted Borger- & Idrætsforening
Så er vi kommet over den helt fan-
tastiske danske sommer.

Vores æblemark har fået en make-
over, hvor mange frivillige kom og 
tog en tørn med riven, spaden eller 
hakkejernet, og der er blevet van-
det, vandet og vandet, for ellers var 
alle træerne gået til i tørken, men 
det kan I læse mere om andetsteds 
i bladet.

Tårnet er også blev opført, og det 
er blevet rigtig flot. Mange var flinke 
til at møde op, når der blev kaldt, 
måske det var de gode pølser fra 
grillen, der lokkede dem. Der er 
nogle, der har blik for den sidste 
finish, som vi andre ikke bemærker. 
Men en lille detalje som hætterne på 
stolperne ser rigtig flot ud, så en stor 
tak til dem som sponserede disse. 
Oppe i tårnet er der en god udsigt 
mod vest, og Poul har skåret lidt af 
træerne mod øst, så det nu er muligt 
at se Jyske Ås. Der bliver snart en 
officiel indvielse, som I kan læse om 
på vores www.

Til årets sankthans havde vi lavet 
geocaching for de unge med mange 
poster på sportspladsen, men der 
kom desværre ikke så mange, som 
vi havde håbet. 

Vi var overbevist om, at når det nu 
var på en lørdag, så ville mange 
børnefamilier deltage, men der tog 
vi fejl. Det afholder os dog ikke fra at 
prøve nye tiltag til sankthans igen. 
Der var dog stadig mange, der tog 

En ting, 
der helt sikkert også er medvirk-
ende, er den lukkede gyllebeholder, 
der var gravet helt ned i niveau 
med jorden. De små hvalpe blev 
beskyttet af deres mor, og hun 
var meget opmærksom på os, der 
kiggede ned, så på et tidspunkt følte 
jeg mig som dyrene i zoo. Mads og 
hans far var rigtig gode til at fortælle 
om dagligdagen på en minkfarm, og 
hvad de har af problemer med miljø, 
priser på skind osv. osv. 

Bagefter havde Mads arrangeret 
stort kaffe/kagebord i haven, med 
hjemmebagt kage bagt af Mads 
selv. Det fortalte han selv.

imod tilbuddet med glohede grill og 
fik en rigtig god aften. Vi havde Mar-
tin Bech, vores Venstre byråds- og 
regions-politiker til at holde båltalen, 
og det blev hans jomfru-båltale, 
men han klarede opgaven flot. Jeg 
kan desværre ikke referere, hvad 
han talte om, da jeg havde travlt 
med tændstikkerne….

Udflugten til Triers minkfarm var 
spændende, det er altid spændende 
at komme ind ”bagved” og se, hvor-
dan det hele foregår. En ting, som 
jeg lagde mærke til, var de mang-
lende fluer, som, jeg altid troede, 
var lig med en minkfarm, men som 
Mads Trier fortalte, så er det kun et 
spørgsmål om renholdelse. 
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Klaus’ havekunst i Ravnstrup var 
også rigtig interessant. Det er utro-
ligt at se, hvordan det lykkes Klaus 
at forme disse kugler af affaldsjern. 
Der var store og små kugler overalt. 
Klaus’ kone, Dorthe, gjorde i pileflet. 
Der var flere forskellige slags pil, 
som de selv dyrkede, og som hver 
havde deres egenskaber. Vi gik en 
tur rundt i deres store have, hvor 
der både var pryd- og køkkenhave. 
Alt stod flot i haven og var dekoreret 
med de små og store kugler. Der 
var efterfølgende kaffe på kanden, 
samt afkølet rosé- og rødvin. Nogle 
købte af Dorthes pileflet, og der blev 
også solgt en enkelt kugle.

Fredag 5. oktober har vi den tradi-
tionelle ølsmagning i Klubhuset. Der 
er nedsat et udvalg til at tage sig af 
det praktiske mht. mad og bord-
dækning, og så er der ølvalget, som 
først bliver afsløret selve aftenen, 
men det bliver et nyt bryggeri, der 
skal læske vores ganer. Det lokale 
bryggerlaug har tilbudt smagsprøver 
på deres evner, men lad os nu se, 
det bliver spændende at smage.

30. oktober arrangerer pigerne i 
byen atter andespil. Alle er vel-
komne i klubhuset til en omgang 
kamp om de rigtige tal.

6. november (dagen er endnu ikke 
helt fastlagt), har vi planer om at se 
det nye flisværk i Brønderslev. Vi 
har aftalt, at det er mest spændende 
at se, når der er knald på kedlerne. 
Det er en lokal ”Halli-dreng” der vil 
vise os rundt på værket, nemlig Poul 
fra Kjølskevej.

Så er vi jo efterhånden fremme ved 
1. søndag i advent, som i år er 2. 
december, hvor vi som altid mødes 
i kirken til gudstjeneste og derefter 
går til Doktorpladsen for at tænde 
vores juletræ (som vi mangler en 
sponsor til). Når et par julesamler 
er sunget, går vi til klubhuset for at 
nyde Menighedsrådets æbleskiver 
og gløgg. Og så er der tid til ande-
spillet (som vi også savner sponsor-
er til). Det plejer at være en hyggelig 
dag.

Men som altid kan I altid læse mere 
på vores hjemmeside: 
www.hallundhollensted.dk

På foreningens vegne
Claus Iversen

Springvandet på Doktorpladsen får 
en chance mere. På et tidspunkt la-
ver vi en gummimaske i karret, som 
gerne skulle kunne holde på vandet 
og holde til både vinteren og som-
mer. Landsbypedellerne har lovet 
at få stenene rundt om bassinet og 
flagstangen til at ligge fast, så de 
ikke kan bruges som kasteskyts i 
springvandet.

Af fremtidige arrangementer kan jeg 
nævne at 15. september kl. 12.00 er 
der æblepressedag ved klubhuset. 

I kan her komme med en spand 
æbler, som bliver presset til most. 

Æblerne skal være 
rengjorte, og evt. råd 
og skader skal være 
skåret fra. Der må 
gerne være kernehus 
og blomst med. Så 
mød op hvis du enten 
vil have mostet, se 
hvordan mosteriet 
virker eller bare vil 
smage et glas friskmo-
stet æblemost. Husk 
emballage til saften.

13Lokalbladet nr. 90

Modeshow i Hallund
Så er det igen snart tid for det årlige modeshow i Klubhuset på Søndersig.
Programmet er endnu ikke helt fastlagt, men der er nogle praktiske ting, der allerede er på plads.
Tidspunktet er onsdag 10. oktober 2018 kl. 19.00, og prisen er 80 kr. Og det er inkl. forfriskning, kaffe og hjemmebag. 
Som tidligere år vil der være gevinster på indgangsbilletten.
Lokale piger/damer går catwalk i tøj fra Nikoline i Dronninglund. Sidste år havde vi et par udstillere, bl.a. smykker fra 
Gade og Juul. I år håber vi på flere udstillere, men det er endnu ikke helt på plads.
Endeligt program vil blive offentliggjort på www.hallundhollensted.dk samt ved opslag de sædvanlige steder i Hallund 
og Hollensted.
Tilmelding kan allerede nu ske til Kirsten på 29920820 eller Grethe på 21633316. Vi håber at se jer til en hyggelig og 
fornøjelig aften i selskab med andre skønne kvinder. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld jer.

Hilsen Else, Grethe og Kirsten



Sommerfesten 2018 i Hallund
Lørdagen før sommerfesten sættes 
teltet op. I år gik det lidt lettere, da 
vi sidste år hamrede pæle i jorden 
til at fastgøre teltet i. Disse pæle er 
permanente og vil fremover være en 
stor hjælp for teltudvalget, når teltet 
skal rejses. En stor tak til alle de 
frivillige der mødte op. 

Søndag var der gudstjeneste, 
hvor Jens bød velkommen i ”Her-
rens hus”, men først efter at me-
nighedsrådet var vært ved kaffe og 
rundstykker. Ca. 35 var mødt op til 
dagens tekst. Det er altid hyggeligt 
– og på grund af, at alle sidder på 
bænke, foregår gudstjenesten sid-
dende – herligt for os, der ikke har 
helt styr på, hvornår vi skal op at 
stå.

Torsdag morgen startede en flok 
frivillige med at skrælle kartofler, 
gulerødder og klargøre blomkål, 
sauce og jordbærgrød. Hyggeklub-
ben har inden brugt et par onsdage 
på at stege frikadeller. Om eftermid-
dagen blev hoppepuderne pustet op 
– heldigvis med maskinkraft. 

Kl. 18.00 blev aftenen skudt i gang, 
ved at formanden for Borger- og 
Idrætsforeningen, Claus Iversen, 
bød de ca. 85 fremmødte velkom-
men. Kl. 19.30 åbnede tombolaen. 
Her var der 100 gevinster samt 7 
hovedgevinster – alle sponseret. 
Ligeledes var der børnetombola 
med 100 gevinster. Det er et stort 
hit i løbet af sommerfesten, og der 
bliver hurtigt udsolgt.

Efter maden havde vi en lille konkur-
rence med tip en 13’er. Mogens 

Fredag aften var der ansigtsmaling 
til børnene, og lokal krolf- og pet-
anqueturnering. Igen med hjælp fra 
de lokale frivillige. Der var ligeledes 
hoppepuder og tombola.

Til aften fredag, var der mulighed for 
at købe frikadeller og kartoffelsalat 
i teltet.

var ”opfinderen”. Det var 
meget svære spørgsmål, 
men vi fandt de 5 vindere, 
der havde flest rigtige. To 
med 11 rigtige og 3 med 
10 rigtige. 

Derefter blev der serveret 
kaffe og hjemmebagte 
småkager. Herligt at 
byens damer er behjæl-
pelige med denne op-
gave. 

I år havde vi besøg af 
Festens Efterretnings-
tjeneste. Et par herlige 
gutter, der fortalte historier 
og sang til. Gurlis søn, 
Peter, var den ene og han 
fortalte anekdoter fra sine 
unge dage i byen. 

Torsdag aften blev afsluttet med, 
at teltet blev ryddet, og gjort klar til 
fredagens arrangement.

Fredag morgen skulle der laves 
kaffe til 140 personer. Der skulle 
hentes rundstykker og dækkes 
bord. Igen blev der gjort brug af 
frivillige hænder til opgaverne. 

Hallund Krolferne havde som 
sædvanlig inviteret til krolfturnering, 
som er nævnt andetsteds i bladet. 
Festudvalget og frivillige sørgede for 
morgenkaffe og rundstykker, frokost 
og efterfølgende kaffe og hjemme-
bagt kage. Igen var byens damer på 
pletten og bagte kager til gæsterne. 
En rigtig hyggelig dag. 
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Hallund Open 2018
Igen i år har vi afholdt Hallund Open 
i Krolf i forbindelse med Borger & 
Idrætsforeningens sommerfest og 
som vanligt i dejligt vejr.

112 spillere fra hele regionen var 
mødt op. I år var der for første gang 
også deltagelse fra Dokkedal.

Festudvalget var som altid klar til 
at servicere alle, også de lokale 
krolfere der i år ikke deltog i turn-
eringen, men havde meldt sig som 
”dommere” og til øvrigt forefaldende 
opgaver.

P-vagt Jacob sørgede med myn-
dighed for, at alle parkerede regle-
menteret på den til lejligheden 
oprettede P-plads.

Efter 3 x 12 huller, kunne dagens 
vindere kåres:

På herresiden:
1. Frank Busk, Ny Thorup i 87 slag
2. Erik Kjeldgaard, Klarup i 93 slag
3. Viggo Bertelsen, Østerild i 96 slag

På kvindesiden:
1. Kamma Andersen,  
Hjørring i 92 slag
2. Jytte Christensen,  
Østerild i 98 salg
2. Petra Andersen, Østerild 
også i 98 slag
Så altså ingen på  
3.pladsen.

Undervejs var alle blevet 
serviceret med kaffe og 
rundstykker, gode snitter 
til frokost og endelig med 
masser af hjemmebag til 
kaffen. 

Festudvalget sørgede for alt 
dette klappede og stor ros 
og tak til dem alle.

Igen i år blev turneringen 
styret med hård hånd af 
Grethe, Jørgen, Jacob og 
Dorthe.

Og banerne var sat af Karl 
Peter, Gunnar og Torben.
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Lørdag morgen kl. 10 startede vi op 
igen. Baren skulle fyldes, hoppe-
puder skulle tændes og bordene 
gjort klar. Kl. 11-15 var der trailer-
marked. Her var der 8-10 kræm-
mere mødt op, med håbet om lidt 
salg. Desværre druknede det i regn 
fra ca. 13.30. Så der var ikke det 
helt store salg. 

Kl. 11.30 underholdt klovnen MIGU 
i teltet til stor glæde for de mange 
fremmødte børn og barnlige sjæle. 
Et herligt show der fik alle i teltet til 
at grine højlydt.

Kl. 14.00 var der gratis kaffe og 
kagebord. Igen frivillige damer fra 
nærområdet der bagte. Mange 
lækre kager og et fint fremmøde. 
Kl. 16.00 blev teltet ryddet igen og 
hoppepuderne blev pakket sam-
men. Bordene blev dækket på ny, 
og så var der lige lidt tid til bad og 
omklædning inden årets fest, hvor 
ca. 70 var tilmeldt.

Sommerfesten i Hallund bliver ikke 
til noget, hvis ikke mange frivil-
lige løser forskellige opgaver. Og 
heldigvis ser det ud til, at der stadig 
er mange, der er villige til at yde en 
indsats.

Desværre blev det et farvel til 3 af 
grundstene i festudvalget, nemlig 
Trine, Gitte og Mona. De har været 
med i mange år og har trukket det 
store læs sammen med Majbritt og 
Christine. 

Til næste år skal der findes nye 
frivillige, der vil yde en indsats, både 
i festudvalget og til ad hoc opgaver 
hen ad vejen.

Vi håber dog, at der også til næste 
år vil være en sommerfest i Hallund.

På festudvalgets vegne
Majbritt Iversen

Kl. 18.00 holdt formanden igen en 
velkomsttale – kopi fra om tors-
dagen – stort set. Efter maden, 
bestående af helstegt pattegris med 
tilbehør, blev de 7 hovedgevinster 
udtrukket, og de var venligst spon-
seret også af lokale forretnings-
drivende. 

Og så ventede vi alle spændt på 
årets revy. Som sædvanlig var det 
sjovt og underholdende. De op-
trædende, Kim, Tommy, Christine, 
Mona, Finn, Laila og Brian leverede 
et meget underholdende show.

Efterfølgende var der musik ved 
Claus og Klaus, der spillede op til 
dans indtil kl. 01.00. 

Søndag mødte de friske op for at 
rydde op i telt og klubhus. Desværre 
lykkedes det ikke at få teltet ned, da 
det regnede hele dagen. Heldigvis 
mødte der 10 frivillige op mandag 
eftermiddag, og her lykkedes det at 
få teltet pakket ned i tørvejr.



Metaldetektor og lokalhistorie

Hvorfor gå med 
metaldetektor?
Når jeg går hen over en mark og 
svinger metaldetektorens søge-
hoved fra side til side over jordover-
fladen, er det i første omgang, fordi 
jeg er historisk interesseret, og det 
har vist sig, at jeg er blevet mere og 
mere glad for at gå med metaldetek-
tor - grænsende til det afhængige 
siger min kone. 

Ud over at det giver historisk viden, 
så giver turene også god motion 
med de lange gåture og gravear-
bejdet. Desuden giver turene 
naturoplevelser, og samtidig er det 
nærmest meditativt at gå i den slags 
“svingerklub”. Om det er sjovere 
end den anden slags klub, eller om 
golfsving er sjovere, ved jeg ikke.

Det er også lidt som at være på 
fisketur eller jagt. Man ved aldrig, 
om der er gevinst, eller hvad man 
oplever - og om der kommer noget 
med hjem. Det er det med at have 
noget med hjem eller ej, der gør det 
spændende at gå med metalde-
tektor. Og kommer der noget med 
hjem, er det spændende at finde ud 
af, hvad det er og fra hvornår.

Hvor søger vi?
For det første søger vi kun, hvor vi 
har fået tilladelse til det, og i den 
forbindelse vil jeg gerne takke de 
mange positive svar fra landmænd 
og jordlejere! Der har været en utro-
lig opbakning og åbenhed fra alle 
folk, vi har spurgt. 
Kun én landmand har sagt nej, men 
det var fordi, han selv ville gå med 

Hvad finder vi?
Metaldetektoren kan indstilles til 
ikke at reagere på jern, men efter 
gode råd har jeg valgt at lade den 
signalere, når den svinges over alle 
metaller. Det giver tit mange sig-
naler, men jeg graver slet ikke på 
dem alle. Efterhånden har jeg lært 
at høre og at se på displayet, når 
det f.eks. er koks, små stykker jern 
som f.eks. søm eller sten med jern 
eller andre mineraler, detektoren 
kan måle.  

På alle marker er der “bondejern”, 
som er ting, der er faldet af land-
brugsredskaber m.v.  
Det kan være plovskær, traktorlyg-
ter, harvetænder, hestesko, værktøj, 
splitte, beslag fra seletøj.

detektor på sine egne marker, og 
det kan jeg da godt forstå. 

Målet er i første omgang at søge 
på kryds og tværs af Gl. Kongevej 
- den gamle hovedvej mellem 
Aalborg og Hjørring fra oldtiden til 
1800-tallet, der går gennem Øster 
Brønderslev samt sidevejen mod 
Frederikshavn, der går gennem Hal-
lund Sogn.

Desuden studerer vi gamle luftfotos 
og kort for at finde tidligere veje, 
overpløjede gravhøje samt steder 
med tidligere fund. Det er også 
rigtigt godt at lytte til landmændenes 
erfaringer fra mange års mark-
arbejde, og godt at studere terrænet 
og landskabet.
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Da Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne for 2 år siden 
fik penge fra Sparekassefonden til indkøb af en metaldetektor, begyndte 
en ny slags indsamling af lokalhistorisk viden. Ønsket om en metaldetektor 
udsprang af nysgerrighed efter at finde flere vidnesbyrd om folks færden og 
liv i tidligere tider, og siden er der blevet gået mange kilometer på markerne i 
de 2 sogne, som Lokalhistorisk Arkiv dækker og især med mig som detektor-
fører. 
Denne artikel gør status over erfaringer og resultater.

Har du spørgsmål, synspunkter eller ønsker om at prøve Arkivets metalde-
tektor samt ideer til steder, der bør afsøges, så kontakt mig endelig.

Per Drustrup Larsen 
Telefon: 2826 1453 eller mail: per@drustrup.dk

Typiske fund efter 4 timer på et par marker: Skive fra en skiveharve,  
harvetand, diverse rustent jern, folieemballage, stanniol, en legetøjsrutebil, 
et spænde, en prop, 5 nyere (efter 1880) mønter, 2 plomber fra melsække, et 
stykke koks, et hylster fra riffelammunition og noget fra seletøj.  
Dertil kommer glasskår, plastic og snor fra halmballer m.v.



En anden kategori er decideret 
affald. Det kan være nyere øldåser 
og kapsler, men rigtigt mange 
fund vidner om især tidligere tiders 
måde at skaffe sig af med affaldet 
på. Jeg har fundet meget hus-
holdningsaffald, som nok har været 
forbi møddingen, inden det kom ud 
på marken - f.eks. ødelagt bestik, 
stanniol, gamle mælkekapsler, 
konservesdåser, ødelagt legetøj, 
spunshaner, proppe, batterier og 
meget andet. På én speciel mark 
ved Hallund er der en del affald 
fra byens købmand/kro i form af 
f.eks. blyplomber fra melsække og 
saltsække fra hele Danmark og 
Nordtyskland.

Endeligt er der alt det, som er tabt 
af folk, der har arbejdet på marken. 
Det vil undre mig, hvis ikke en del 
bondemænd og piger gennem tiden 
har tabt deres bukser eller andet. 
Jeg i hvert fald fundet rigtigt mange 
knapper og spænder fra tøj og sko 
- fra 1700-tallet og frem. De har 
også tabt f.eks. låg fra deres piber, 
pibeudkradsere og små optræk til 
deres lommeure. De har også mistet 
mønter, for jeg finder tit småpenge 
fra forskellige tider lige fra 1600-tal-
let og frem til 1970’erne. Ialt er det 
blevet til ca. 50 mønter.

Desuden vil jeg nævne, at jeg har 
fundet bevis på, at der på alle mark-
er, jeg har søgt på, har været folk 
med våben, for jeg har fundet rigtigt 
mange rester af ammunition fra alle 
tider og til alle formål. Lige fra rigtigt 
gamle og store musketkugler til 
tidlige riffelkugler samt patronhylstre 
fra rigtigt mange kalibre - både riffel 
og jagtgeværer.

Som det fremgår, bliver der i høj 
grad ryddet op, så f.eks. bly og 
dåser fjernes og undgår at ende i 
landbrugsproduktionen eller grund-
vandet. Det gælder også det plastic, 
som vi kommer forbi. 

I alt har jeg slæbt flere hundrede 
kilo bondejern, skrot m.v. med hjem 
og har afleveret det hos AVV.

En del af de mest interessante ting 
er gemt i Lokalhistorisk Arkiv, hvor 
de kan ses. Men jeg har også en 

lille kasse med fund, der skal forbi 
folkene på Vendsyssel Historisk 
Museum i Hjørring til vurdering. Det 
drejer sig især om ting, jeg er usikre 
på, hvad er, og på om det kan være 
danefæ af interesse for museet. Det 
vil der nok ikke være meget, der er, 
men så bliver jeg klogere, og det er 
ikke så skidt. 

MEN jeg har også et par ting, 
som helt sikkert bliver erklæret for 
danefæ, og så synes jeg, det bliver 
rigtigt spændende.  
 
Det drejer sig bl.a. om: 
• 2 bondestamper fra 

1400-/1500-tallet - land-
• mandens segl/stempler til at un-

derskrive dokumenter med. 

• En flot ornamenteret tenvægt 
af bronze fra vikingetiden/tidlig 
middelalder - brugt ved spind-
ing af garn. 

• En lille bronzehætte til at sætte 
på pinden med tenvægten, så 
den kan hænges op. 

• Et gammelt vægtlod på 100 g. 

• 2 regnepenninge/skolemes-
terpenninge fra Tyskland (fra 
1400-1700) - brugt til at lære 
folk alfabetet, der er gengivet 
på dem.
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Et par fotos af et af bondeseglene.
Dette har initialerne DNS, mens det 
andet er uden tekst.

Øverst: Tenvægten 
Nederst: Holderen, hvor krogen 
desværre er brækket af

Den ene af de to regnepenninge. 
Alfabetet kan lige anes på billedet.

Del af et spænde  
- angiveligt fra 1300-tallet

Optræksnøgle til lommeur



Hvor får man 
hjælp?
Jeg fik rigtig god hjælp 
til indkøb af detektor hos 
Danmarks førende forhand-
ler samt ved medlemmer 
af Slagbulen - Vendsyssel 
Arkæologiske Forening, og 
Slagbulen holder også de-
tektortræf, hvor det er godt at 
hente erfaringer.

Med erfaring genkender 
jeg også flere og flere af de 
ting, jeg finder. Det har jeg 
lært ved at studere bøger, 
men (og det er jeg som 
tidligere bibliotekar ked af at 
indrømme) de fleste oplys-
ninger om tings oprindelse 
og anvendelse har jeg fået 
gennem et par Facebook-
grupper, og især “Detektor 
Danmark” har hjulpet meget. 
Flere gange har jeg ude fra 
marken postet billeder eller 
små videoer af fund, og der 
kommer hurtigt svar fra en 
af de mange (andre) detek-
tornørder. Nogle gange går 
der 10 minutter, men det 
varer sjældent så længe. 
Herligt med så vidende og 
dygtige folk!.

Hvad kan man 
ellers bruge en 
detektor til?
Ud over den slags søgninger, 
jeg har skrevet om, har jeg 
været kaldt ud for at finde en 
fjernvarmeledning (men uden 
held og det lykkedes kun ved 
hjælp af en “pilekvist”), og jeg 
har selv fundet en møtrik tabt 
i højt græs. 
Men der er også andre mu-
ligheder som f.eks. at finde 
folks tabte ringe (en mulighed 
der rundt i landet har været 
afprøvet mange gange her i 
sommer), og de lokale krolf-
spillere i ØB vil putte noget 
jern i de kommende huller, så 
de kan findes med detektor. 

Per Drustrup Larsen
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Fakta om at bruge metaldetektor
Tilladelse
Man skal have lov til at gå med metaldetektor alle steder- både private og offentligt 
ejede, og tilladelsen skal man have af jordejeren (samt af en eventuel forpagter), og 
det gælder skove, marker, strande og alle andre steder. Desuden skal man selvføl-
gelig opføre sig ordentligt ved f.eks. at huske at dække alle gravede huller, ved at 
tage alt fundet affald og skrot med sig, ved selvfølgelig ikke at ødelægge afgrøder 
og ved at overholde jordejerens/lejerens betingelser og ønsker.
Desuden er det en uskrevet regel blandt ordentlige detektorførere, at man ikke går 
på steder, hvor andre har fået tilladelse til at gå med detektor.

Danefæ og ejerskab
Nogle detektorfolk begynder ud fra en fantasi om at finde store skatte, og den 
fantasi underbygges af flere medier, der kalder detektorfolk for skattejægere. Det er 
ikke tilfældet for seriøse detektorfolk, der overordnet er styret af historisk interesse.

Alt, der findes, tilhører i princippet detektorføreren med følgende undtagelser:
1) Lovgivningsmæssigt kan noget være danefæ, og sådan er reglerne: “Danefæ er 
genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forar-
bejdet af ædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter. Den, 
der finder danefæ eller får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere det, idet danefæ 
tilhører staten.” Alle afleveringer skal ske til det lokale museum med arkæologisk 
ansvar. Lokalt er det Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring, og er man i tvivl, 
om noget er danefæ, skal man vise det til museet. Der skal endvidere tages GPS-
koordinater på disse fund, så de kan lokaliseres. Det skal der også på fund, man er 
usikker på, hvad er, og vi gør det også på andre lokalhistorisk interessante fund.

Danefæ er bl.a. dette:
• Alt af guld
• Genstande af sølv fra før 1700 samt sølvklip og -fragmenter
• Alle bronzegenstande fra oldtid og vikingetid
• Genstande af bronze med særlig ornamentik eller udsmykning - f.eks. inskrip-

tion eller emalje fra middelalder
• Hele eller tilnærmelsesvis hele malmgryder
• Vægtlodder af bronze og bly
• Seglstamper fra før 1700
• Støbemodeller
• Tenvægte med særlig udsmykning fra middelalder
• Klædeplomber med ornamentik og/eller skrift
• Genstande med runer eller anden skrift
• Ekstraordinære jerngenstande og genstande med f.eks. tauschering,  

indlægning, ornamentik; eksempelvis sværd fra oldtiden og middelalderen
• Mønter fra oldtid, vikingetid og middelalder (fra 1536 og før)
• Mønter i skattefund - flere mønter nedlagt sammen
• Guldmønter og større sølvmønter, f.eks. dalermønter fra tiden efter 1536.

2) Ud over at orientere jordejeren om det fundne på hans/hendes ejendom, vil nogle 
af interesse måske gerne have noget af det fundne, og det er i orden - med mindre 
det drejer sig om danefæ. (Se herunder). I vores tilfælde gemmer Lokalhistorisk 
Arkiv de fundne ting, med mindre det er det rene skrot.

Økonomi
Bliver et fund erklæret for danefæ, får finderen danefægodtgørelse (ofte efter et 
par års ventetid), og det kan være fra et par 100 kroner til større beløb ved store og 
ekstraordinære fund. Udløser ting fundet med Lokalhistorisk Arkivs metaldetektor 
danefægodtgørelse, gives den til Arkivet.

Kun ganske, ganske få fund udløser en udgravning på fundstedet, men fundene 
registreres på museet. Bliver der tale om en udgravning, sker den uden udgifter for 
ejeren og med kompensation. Skal jordejeren på et tidspunkt iværksætte et bygge-
projekt, etablere en vej eller andet på fundstedet er situationen en anden.
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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 
efterspørgsel vi gerne vil imødekomme.

Derfor er der nu mulighed for at få sit barn døbt ved en dåbsgud-
stjeneste den anden lørdag i månederne februar, marts, april, maj, 
september, oktober og november.

Tidspunktet for gudstjenesten er kl. 10.00.

Menighed besøgte 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 menighederne fra Jerslev-Hellum-
Mylund.
I år var menighederne fra Øster Brønderslev og 
Hallund så inviteret til at deltage i gudstjenesten 
i Jerslev Kirke 3. juni 10.30 med efterfølgende 
samvær i konfirmandstuen og en snak om, hvad 
menighederne kan lære af hinanden.
Det blev en rigtig hyggelig formiddag. Det var 
spændende at opleve Jerslev Kirke, som ad-
skiller sig en del i indretningen fra både Øster 
Brønderslev og Hallund kirker. Blandt andet har 
kirken et sideskib, som kan tages i brug, når 
der er mange mennesker til gudstjeneste. De 
har også over indgangsdøren fra våbenhuset til 
kirken en meget flot udsmykket repos i træ med 
billeder af nogle af disciplene og forskellige slæg-
ters våbenskjold.
I Jerslev, Hellum og Mylund begynder de des-
uden ofte gudstjenesterne med en kop kaffe og 
afslutter også med det. 
Efter gudstjenesten og inden frokosten fik vi en 
guidet tur rundt på den meget velholdte og flotte 
kirkegård i Jerslev. De to gravere Carsten (graver 
ved Jerslev kirke) og Finn (graver ved Hellum og 
Mylund kirker), som afløser hinanden ved ferie 
og sygdom, viste rundt og fortalte.
Under frokosten gik snakken livligt, og der var rig 
lejlighed til at udveksle erfaringer imellem me-
nighederne.
Fra menighederne i Øster Brønderslev og Hal-
lund vil vi gerne sige tak til menighederne i 
Jerslev-Hellum og Mylund for en rigtig hyggelig, 
spændende og givende formiddag.

!!VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE
FREMTIDIGE KONFIRMATIONER!!

Øster Brønderslev og Hallund Menighedsråd har på et fællesmøde den 9. august 2018 besluttet at:

Fra og med år 2022 afholdes konfirmationer i Øster Brønderslev og Hallund Kirker samlet i én weekend. 
Den sidste weekend i april. 

Der vil således blive afholdt konfirmation den sidste lørdag og den sidste søndag i april fra og med år 2022.
I år 2022 vil der være konfirmation i Hallund Kirke om lørdagen og i Øster Brønderslev Kirke om søndagen.

Derefter vil der i ulige år være konfirmation i Øster Brønderslev kirke om lørdagen 
og i Hallund kirke om søndagen. 

I lige år vil der omvendt være konfirmation i Hallund kirke om lørdagen  
og i Øster Brønderslev kirke om søndagen. 

Beslutningen er taget af menighedsrådene for at imødekomme et ønske fra Søndergade Skole om, at konfir-
manderne fra Brønderslev, Øster Brønderslev og Hallund kan holde “blå mandag” den samme mandag.

Kirkens børnekor starter ny sæson

Nu har du chancen for at blive medlem af kirkens børnekor.
Kirken tilbyder alle børn fra 2.-6. klasse muligheden for at starte 
i kirkens kor. Koret medvirker ca. 10 gange ved gudstjenester i 
kirken. Korets medlemmer optjener en bonus og får et honorar for 
medvirken i kirken.
Korprøven ligger tirsdag eftermiddag kl 14.30 (kan evt. tilrettes 
efter skolens tider) og foregår i Samlingshuset.
Ring til mig hvis I har spørgsmål eller vil tilmelde jeres barn. 

Vh Inger Malgård 60602361
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Kirkebilen har tlf. 9882 1700  
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.

GUDSTJENESTELISTE 
DATO

09. sept.
16. sept.
23. sept.

30. sept.
07. okt.
13. okt.
14. okt.
21. okt.
28. okt.
04.nov.
10. nov.
11.nov.
15. nov.
18. nov.
25. nov.
02. dec.
09. dec.
16. dec.
23. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
30. dec.
31. dec.

ØB Kirke

09.30 JSL
11.00 JSL
09.30 JSL

11.00 JSL
11.00 JSL Høstgudstjeneste.
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste.

11.00 JSL
09.30 JSL
11.00 JSL
10.00 Dåbsgudstjeneste.
09.30 JSL
19.00 JSL Koncert i ØB-Kirke
11.00 JSL
09.30 JSL
11.00 JSL 1. søndag i advent
09.30 JSL
11.00 JSL
09.00 JSL
14.00 JSL
09.30 JSL
11.00 JSL
11.00 JSL
15.30 JSL Nytårsgudstjeneste

HALLUND Kirke

11.00 JSL

11.00 JSL Høstgudstjeneste. Flyttet 
til 23. sept. efter ønske fra spej-
derne.
9.30 JSL
9.30 JSL

11.00 JSL
09.30 JSL
11.00 JSL
09.30 JSL

11.00 JSL

09.30 JSL
11.00 JSL
13.00 JSL 1. søndag i advent
11.00 JSL
09.30 JSL

16.00 JSL
11.00 JSL

13.30 JSL Nytårsgudstjeneste

JSL: Jens Staghøj Liisberg

Sjælesorg 
på nettet
Folkekirken tilbyder 
også sjælesorg på 
nettet.

På sjælesorg.nu kan 
du gratis chatte med 
en præst på inter-
nettet via computer, 
smartphone eller 
tablet.

Samtalerne er 
anonyme.

Musikalsk legestue
Menighedsrådene inviterer områdets 1-3 årige til legestue i Øster 
Brønderslev Kirke. Forældre, bedsteforældre og dagplejemødre med 
deres børn er alle meget velkomne.
I legestuen udvikles børnene forhold til musik. 
Det fremmer børnenes udvikling og giver mulighed for, at børn og 
voksne har det sjovt sammen i trygge omgivelser. Det er gratis at 
deltage.
Legestuen foregår på følgende 
datoer i kirken:

20. september kl 10.15
1. november kl 10.15
22. november kl 10.15

2019:
24. januar kl 10.15
21. februar kl 10.15
21. marts kl 10.15
24. april kl 10.15  (obs onsdag)
23. maj kl 10.15
Ring hvis I har spørgsmål.

Inger Malgård 60602361

Afslut-
ning for 
minikonfir-
mander
I forbindelse med 
gudstjenesten 
søndag 18. novem-
ber kl. 11.00 i Øster 
Brønderslev kirke 
er der afslutning for 
efterårets minikonfir-
mander.
Gudstjenesten er 
åben for alle.

Babysalmesang i Jerslev
Da det desværre ikke har været muligt at 
oprette et hold til babysalmesang i Øster 
Brønderslev Kirke, har vi fået lov til at 
henvise interesserede til babysalmesang 
i Jerslev Kirke.
Babysalmesang er for babyer i alderen 
2-10 måneder.

Det foregår i Jerslev Kirke, Borgergade 
35, 9740 Jerslev på følgende dage:
Tirsdag 11. september kl. 10.00 – 11.30
Tirsdag 18. september kl. 10.00 – 11.30
Tirsdag 25. september kl. 10.00 – 11.30
Tirsdag 2. oktober kl. 10.00 – 11.30
Tirsdag 9. oktober kl. 10.00 – 11.30

Man skal medbringe et tæppe eller en 
dyne.

Det er gratis at deltage og tilmelding 
skal ske til Tenna Lyng Svensson 
på tlf. 60 19 59 80 eller på mail til
tennalyng@gmail.com

Der kan forekomme ændringer
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Sangaftener i Samlingshuset 
Så er sommeren næsten gået, og vi skal snart til at hygge os indendørs. 
I løbet af sæsonen kommer der et par gange gæster udefra, 
som vil præsentere sangene.

9. oktober kl 19-20.30

13. november kl 19-20.30:
Erik Holm – også kaldet ”Æ Holm” 
vil fortælle og synge på jegindømål. 
Han har sin guitar med og vil fortælle 
historier fra et langt liv. Vi skal også 
synge sammen med ham.

4. december kl 19-20.30

2019:
15. januar kl 19-20.30

12. februar kl 19-20.30

12. marts kl 19-20.30:  
Her kommer de tre søstre, Margit, Gunda og Anne Marie med et repertoire 
bestående af viser, spillemandsmusik samt spil til fællessang.

1. søndag i advent
I år falder 1. søndag i advent den 2. 
december.
1. søndag i advent er den første 
søndag i det nye kirkeår, som er 
cirka en måned forskudt i forhold til 
kalenderåret.
I Øster Brønderslev er der gudstjen-
este i kirken kl. 11.00.
I Hallund fejrer vi traditionen tro 
dagen med gudstjeneste i kirken kl. 
13.00. Derefter går vi sammen ned 
og tænder juletræet og fortsætter 
med gløgg, æbleskiver og banko i 
Klubhuset.
Arrangeres i samarbejde med 
Hallund-Hollensted Borger- og 
Idrætsforening.

Lejlighedskor for 
sangglade voksne! 
Har du lyst til at synge i kirken nogle 
gange om året sammen med andre 
sangglade, så har du chancen 
igen!!!! 
Vi mødes 1-2 gange før og indstu-
derer. 
Vi skal medvirke til høstgudstjen-
esten 7/10 kl 11 i ØB Kirke. 
Vi mødes tirsdag 2/10 i Samlingshu-
set kl 19 og indøver sange og / eller 
salmer. 7/10 mødes vi i god tid og 
repeterer repertoiret. 
Mød op og se om det er noget for 
dig! 
Tilmelding hos Inger Malgård mobil 
60602361

Høstgudstjeneste i Hallund
Søndag 23. september er der høstgudstjeneste i Hallund Kirke kl. 11.00. 
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med KFUM-spejderne i Hallund.
Efter gudstjenesten er der frokost, høstmarked, lotteri og forskellige aktiv-
iteter i Spejderhuset.
Alle er velkomne!

Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev
Søndag en 7. oktober 2018 er der høstgudstjeneste i Øster Brønderslev kirke 
kl. 11.00. Efterfølgende byder vi på en kop kaffe i kirken.

Allehelgen i Hallund Kirke
Søndag 4. november er der Allehelgensgudstjeneste i Hallund kirke kl. 9.30. 
Efter prædikenen vil navnene på de af sognets beboere, som er døde siden 
sidste Allehelgensdag, blive læst op.

Allehelgen i Øster Brønderslev Kirke
Søndag 4. november er der Allehelgensgudstjeneste i Øster Brønderslev 
kirke kl. 11.00. Efter prædikenen vil navnene på de af sognets beboere, som 
er døde siden sidste Allehelgensdag, blive læst op.

Leonard Cohen-koncert i 
Øster Brønderslev Kirke
I 2016 døde den canadiske digter og sanger Leon-
ard Cohen. Dermed mistede 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. november 2018 kl. 19.00. 
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Udover at 
fortolke Cohens sange vil bandet også fortælle om 
sangenes baggrunde og tilblivelse.

Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig, 
og det er gratis at deltage.



Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 
 Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev. 
 Tlf. 9881 1025. E-mailadresse: jesl@km.dk 
 Ugentlig fridag: Mandag.
 Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: 
 www.sogn.dk/oesterbroenderslev
 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.sogn.dk/oesterbroenderslev
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
 Kirkes hjemmeside: www.sogn.dk/hallund
Kirkeværge, Hallund: 
 Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf  6066 5019

Gudstjenester på 
Elmehøj Ældrecenter
 

Torsdag 27. september kl. 11.00 (Høst-
gudstjeneste)
Torsdag 25. oktober kl. 10.15
Torsdag 29. november kl. 10.15
Mandag 24. december kl. 10.30 (Jule-
gudstjeneste)

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”.

Husk også at følge kirken på Facebook
Øster Brønderslev Kirke er også på Facebook, og alle kan skrive til siden!
Hallund Kirke laver opslag i gruppen “Hallund-Hollensted”.

Nye hjemmesider 
Øster Brønderslev og Hallund kirker har fået nye hjemmesider.  
Adresserne er
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
www.sogn.dk/hallund

Døbte i Ø. Brønderslev-
Hallund 2018:
Sofus Krog Kjær
Savannah Melia Mikkelsen
Viktor Sørensen
Felix Kruse Mellemgård
Freja Vejergang Mikkelsen
William Skov Simoni
Lea Helena Nørgaard
Felix Benjamin Riisgaard Christiansen

Menighedsrådsmøder  
i Øster Brønderslev
Torsdag 8. november kl. 19.00, Elmevej 
124, 9700 Brønderslev

Menighedsrådsmøder  
i Hallund
Onsdag 21. november kl. 19.00, Kjøl-
skevej 12, 9700 Brønderslev

Ældreeftermiddag
I Øster Brønderslev vil vi gerne gøre noget for byens ældre medborgere. 
Derfor vil vi gerne invitere til en ældreeftermiddag tirsdag 30. oktober kl. 
14.30 i Samlingshusets mødelokale. Vi lægger op til en hyggelig eftermid-
dag med kaffe, snak, spil og socialt samvær. Arrangementet er gratis.



Den private dagpleje
Sommerhilsen
Hvor har vi alle været heldige, med 
den fantastiske solrige sommer, vi 
er blevet skænket i år. Sjældent har 
vi i dagplejen kunnet komme på 
så mange skovture både uden for 
hjemmet og i vores egen haver som 
i år, da varmen kom før hvepsene 
(og faren for en masse stik). Det 
har vi godt nok nydt. Vi har endda 
været ”nødt til” at holde en masse 
is-pauser, plask i vand-dage og 
næsten aldrig haft hverken tøj eller 
sko på. Det har derfor også været et 
fantastisk pottetræningsvejr.
Onsdag inden Kristi Himmelfart har 
vi hvert år en udflugt, hvor både 
forældre, søskende og bedste-
forældre bliver inviteret med på tur 
med dagplejen. De seneste 3 år 
har vi besøgt Nymarksminde ved 
Vodskov. Det er en ”fun-farm”, hvor 
vi er med til at fodre dyrene, røre/
kæle ved dyrene, og der er en dejlig 
stor legeplads og hoppeborg, hvor 
vi kunne få brugt en masse krudt. 
Både dagplejere og børn så meget 
frem til den dag og det blev en rigtig 
hyggelig dag med stor opbakning 
(50 personer i alt), hvor vi alle var 
sammen på en anden måde end i 
hverdagen, og forældrene havde 
mulighed for at se deres børn sam-
men med de andre børn.
11. juni havde vi bestilt den skald-
ede pædagog til at komme og synge 
og lege med os på vores gymna-
stikdag. Der var både genkendelige 
sange, men også helt nye sange 
som vi skulle lære. Han havde også 
dragen Geo med. Han var en rigtig 
drillepind, hvilket faldt i rigtig god 
jord ved alle børnene, som alle 
havde en fest.
Vi har selvfølgelig også besøgt 
Klovborg igen i år. Det er altid en 
stor fornøjelse for både børn og 
voksne. Der er altid stor aktivitet på 
gården, og børnene følger nøje med 
i, hvad der sker lige fra gummigeden 
som kører ”måg” ud fra båsene, til 
køerne som står og spiser og drik-
ker. Vi er selvfølgelig også altid lige 
inde ved de små kalve og kæle lidt 
for dem (hvis man tør).
Derudover har sommeren stået på 
dagplejedag i børnehaven Trolde-
høj. Børnene var så spændte, inden 
vi skulle af sted. Vi skulle have 

stadig kommer og besøger os og er 
en stor del af familien. 
Vores liv er meget præget af udeliv 
samt stor del samvær med venner 
og familie.

Dagplejen:
Mit ønske om at starte en dagpleje/
privat børnepasser er med henblik 
på at etablere en dagpleje med 
trygge rammer. Her har børn lov til 
at være børn, samtidig med at fokus 
stadig er på indlæring gennem sang 
og leg passende til børnenes behov. 
Dagplejen ligger lidt udenfor Øster 
Brønderslev med nem adgang til 
motorvejen enten syd eller nord 
på. Dagplejen vil være præget af 
en rolig hverdag med faste rutiner. 
Der er plads til omsorg, udeliv såvel 
som aktiviteter inde med sang og 
leg, som kan hjælpe med at styrke 
deres sanser og motorik, men på en 
naturlig tilgang i legen.

Mine fokusområder  
i dagplejen er:
God kommunikation mellem dagple-
jer og familien 
En naturlig og rolig udvikling gen-
nem sang og leg med bl.a. sanse-
leg, motorik og sprog. Med naturlig 
mener jeg, at alt sammen skal være 
en del af en leg og ikke en øvelse.
Skabe en omsorgsfuld og tryg 
hverdag med faste rutiner.

Har I brug for 
yderligere info 
eller lyst til at 
besøge dagple-
jen, er I velkom-
men til at kon-
takte mig på tlf. 
60 24 17 21 eller 
se min hjem-
meside: https://damhalensdagpleje.
wixsite.com/minhjemmeside 

Annika Villadsen

smurt madpakker, som vi 
skulle have med, inden vi 
skulle op og lege på den 
store legeplads og møde 
pædagogerne. Vigtigst af 
alt var dog, at vi skulle op 
og genforenes med nogle 
af de børn, som har gået i 
de forskellige dagplejere, 
og som både børn og i høj 
grad vi dagplejere savner. 
Man knytter et meget stærkt og tæt 
bånd, når man går sammen hver 
dag i ca. 2 år. Det er så fint et ar-
rangement, som vi med glæde del-
tager i. Vi har erfaret, at det er rigtigt 
godt og vigtigt for børnene at have 
et godt kendskab til børnehaven, 
allerede inden de starter i den. Og 
der er vi heldigvis så heldige i Øster 
Brønderslev, at vi altid må komme 
på besøg i børnehaven. Det er vi 
rigtigt glade for.
Afslutningsvis vil vi lige nævne, at vi 
glæder os rigtig meget til efteråret, 
hvor vi får en ny kollega, nemlig An-
nika Rabelo Lopéz Ravn Villadsen. 
Hun kommer til at have sin dagpleje 
på Lindevej tæt på by og skov og 
alligevel på landet. Se hendes 
præsentation af sig selv her i bladet.

De venligste sommerhilsner fra
De private børnepassere i 

Øster Brønderslev og omegn

Damhalens private 
dagpleje  
(Børnepasning)
1. november 2018 bliver min drøm 
til realitet! Jeg har længe drømt 
om, at jeg en dag skulle starte min 
egen dagpleje, og nu er det tid til at 
tage springet! For mig fylder børn 
livet med glæde og mening. Det at 
arbejde med børn er spændende, 
udfordrende, lærerigt, men bedst af 
alt så givende og glædeligt. 

Jeg hedder Annika, er fra 1992 og 
er gift med Claus. Sammen har vi 
to børn: Oscar fra 2015 og Rosa 
fra 2017. Vi flyttede til Lindevej 
70 i Øster Brønderslev for ca. 4 
år siden, og det har vi BESTEMT 
IKKE fortrudt! Vi har tidligere været 
aflastningsfamilie/privat passer for 
en pige på dengang 15 år, som 

23Lokalbladet nr. 90



ØBI
Vejfest blev en succes
Liv i byen hele dagen. Dagen star-
tede med åbningstaler af Karsten 
Fredriksen fra kommunen og Jesper 
Albrechtsen formand for Borger-
foreningen. 

Herefter var der hele dagen: 
Sildebord hos SPAR købmanden 
Jan Jæger, hvor al overskud gik til 
ØBI 
Pølsevogn ved SPAR 
Musik på scenen i løbet af hele 
dagen
Børneaktiviteter
Loppemarked op gennem byen
veteranbiler osv. 
Afslutningsvis var der inviteret til 
vejfest, hvor vi fik leveret helstegt 
pattegris fra CL Partyservice. 

ØBI vil gerne takke Øster Brønder-
slev Borgerforening for det gode 
samarbejde, og for at give hele 
overskuddet fra vejfesten til Idræts-
foreningen. 

Vi vil også gerne sige kæmpe tak til 
alle jer, som deltog i festlighederne, 
og dem af jer som gav et bidrag i 
vores ”sparebøsse”. 

ØBI kunne hive et meget flot over-
skud hjem på ca. 29.000. kr. 

Vi er simpelthen så glade, stolte og 
meget taknemmelig for, at vores 
fantastiske bette by endnu en gang 
viser, at alt kan lade sig gøre, hvis 
blot vi hjælpes ad. 

Vi vil i fremtiden se på mulighederne 
for, at holde lignede arrangement i 
Idrætsforeningens favør.  

Cecilie Matthiasen 
formand ØB
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Siden sidst 
Håndboldsæsonen er så småt i 
gang. På vores hjemmeside kan I 
følge med i, hvornår vi har hjemme-
kampe. 

Esport starter så småt op i løbet af 
efteråret

Mange af vores idrætsaktiviteter 
starter op i løbet af september: 
Damegymnastik 60+, Børnegym-
nastik, Crossdance, Yoga osv. 

Find tiderne på vores hjemmeside



ØBI
Brundur East
Så er der nyt fra Brundur East E-
sport. Sommeren har været god og 
lang, men nu hvor efteråret melder 
sin ankomst, nærmer vi os også den 
længe ventede opstart af E-sport i 
Øster Brønderslev. 

I skrivende stund har vi netop 
modtaget tilsagn fra SE Vækstpulje 
om støtte til opstarten. Vi er meget 
glade for at SE Vækstpulje, har 
fattet interesse for vores projekt, 
og valgt at tildele os 
50.000 kr. 

Dette betyder, at vi 
samlet har 105.000 
kroner til indkøb af 
hardware + indret-
ning af lokalet. Det 
er vi naturligvis 
meget glade for, og 
vi vil forsøge at få 
mest muligt ud af 
midlerne, for at få 
mange maskiner klar 
til åbningen af Brun-
dur East. 

Vi har allerede 
været i dialog med 
forskellige udby-
dere af computere, 
men er endnu ikke 
helt landet på en 
leverandør. Vi leder 
naturligvis efter nog 
le fremtidssikrede og 
kraftfulde maskiner, 
så vi ikke længere 
kan bruge grejet som 
undskyldning, når vi 
ikke rammer fjenden 
i første skud.

Vi vil også meget 
gerne benytte lej-
ligheden til at takke 
alle deltagerne til 
vores første LAN 
party i ØBIs cafete-
ria, som var præget 
af god stemning 
samt masser af 
eksplosioner og 
skududvekslinger. 

Når vores E-sports lokale står klar, 
inviterer vi interesserede til at kigge 
forbi, på ”åbent-hus” aften, hvor der 
ligeledes vil være mulighed for ind-
melding. Går alt efter planen, løber 
første træning af stablen medio 
september. 

Husk at vores kommunikation 
primært foregår via Facebook, så 
hold godt øje med os her. 

Brundur East

Her skal lyde en stor tak til LabTech 
i Brønderslev, da de var så venlige 
at sponsorere fine gaver i form af 
gamerstol, mus og headset som 
præmier. 

Vi har planer om at holde 3-4 LAN 
partys om året, og med interes-
sen for det første LAN party, er der 
god grund til at arbejde videre med 
denne plan.  
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ØBI 
ØB fitness
 
Så er sommeren så småt ved at 
være forbi og vi er i fuld gang i 
træningslokalerne. Der er også 
plads til dig, så kom og vær med.

Motionscenteret har åben alle dage 
fra kl. 05.00 – 22.00.

Indoor Cykling
Hvis du har lyst til at prøve kræfter 
med indoor cykling har du mulighed 
for det på de nedenstående dage:
Mandag: 17 - 18
Tirsdag: 19 – 20
Onsdag: 17 – 18
Torsdag: 18 – 19
Lørdag: 9 – 10

Vi har de nyeste cykler indenfor 
indoor cykling, hvor vi kører efter en 
app, der er indstillet efter dine per-
sonlige indstillinger, således alle kan 
være med, begyndere som øvede.
På appen har du mulighed for at 
følge med i din træning og din ud-
vikling.

Kun for kvinder:
Indoor cykling - 
Crossdance – Yoga
 
Lørdag 3. november fra kl. 10-13 
kan du deltage i et stort arrange-
ment, hvor du vil få mulighed for at 
prøve kræfter med indoor cykling, 
crossdance og yoga. Det er ikke en 
forudsætning, at du har prøvet det i 
forvejen.

Programmet for dagen  
ser således ud:
10 – 10.45: Indoor cykling og cross-
dance ( Charlotte, Anita og Rikke)
11 – 11.45: Indoor cykling og cross-
dance. (Charlotte, Anita og Rikke)
12 – 13.00: Yoga/ udstrækning. 
(Marilyn )
13.00 - ? hygge
 
Man bestemmer selv, hvordan man 
vil bruge de første to timer, men 
der er en naturlig begrænsning ved 
indoor cykling, grundet antallet af 
cykler.

Det er en god ide´ selv at medbringe 
en yogamåtte, hvis du har en til den 
sidste time.

Fra kl 10-13 vil der være børnegym-
nastik,
 
For at deltage i arrangementet skal 
du betale 100 kr., der går ubeskåret 
til ØBI.

Børn koster 50 kr. (forældre der 
ledsager børn, er gratis).

Efter arrangementet er der mulighed 
for at blive og hygge, man kan ved 
tilmelding bestille en lækker sand-
wich til den beskedne pris af 50.-
I kiosken kan du købe øl og vand.
 
Der vil snart komme nærmere 
besked vedr. tilmelding

Alle (kvinder) kan være med.

Rent praktisk
Indmelding og fornyelse af chip kan 
ske hver tirsdag fra 18.45 – 20.00. 
Chippen er personlig og kan KUN 
lukke ejermanden ind i træningslo-
kalet. Der er mulighed for at købe 
klippekort til indoor cykling, hvis 
man kun vil cykle. Dette kan gøres 
ved instruktørerne eller om tirsda-
gen.
Du er altid velkommen til at hen-
vende dig til de nedenstående 
personer, hvis du har spørgsmål 
eller andet.
 
Solveig: 27301155
Anita: 25117746
Rikke: 30500018
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Dart i 
Øster Brønderslev
Vi er en lille klub, som træner hver tirs-
dag kl. 19-21 i de kolde måneder. 
Om torsdagen er der kamp, og det er 
lidt forskelligt, om det er ude eller 
hjemme.
Der er flere store klubber i Nordjylland, 
som vi også træner lidt sammen med. 
For det meste spiller vi 501, hvor man 
starter med 501 point, og når man så 
kommer ned på f.eks. 40, skal man 
ramme den yderste ring ved 20, som 
kaldes dobbelt 20.
I marts måned slutter vores sæson 
med regionsmesterskabet, som de 
sidste par år er blevet afholdt i 
Østsidehallen.
Vi begynder træning igen tirsdag 11. 
september i den lille opvarmningssal i 
hallen.
Hvis der skulle være nogen, som har 
lyst til at prøve, kan de bare kigge ind, 
så kan vi hjælpe med udstyr og ellers 
forklare, hvad det går ud på

Pia Krabsen
tlf. 23626387

Billederne er fra stævnet 
marts 2018 i Østsidehallen



ØBI
Fodbold

Sommerfodbold
Vi havde en dejlig dag tilbage i maj, 
med 11 hold til turnering. En turne-
ring Niels Rask styrede flot, og med 
egne dommere. Mange unge mænd 
og kvinder svedte godt på banerne, 
og det var en hyggelig dag, der 
bliver gentaget til næste forår. Vin-
derne i år blev Kanonerne, som fik 
pokalen med hjem.

Til aften var vi 84 til spisning, hvor 
maden kom fra CL Party Service. 
Måske netop fordi der havde været 
og stadig var meget varmt, gav 
flere af de unge relativt hurtigt op 
i Samlingshuset. Men de, der blev 
tilbage, nød forårets dejlige milde 
aften udendørs, og der var en rigtig 
god stemning. 

På billedet herover får vinderholdet
overrakt pokalen.

Fire nye 8-mands net
ØBIs venner har sponsoreret 4 
nye 8-mands net til os, hvilket vi er 
utroligt glade for. De gamle var i en 
sørgelig forfatning, så det er altid 
dejligt, når der er nogle, der har 
mulighed for at hjælpe os. Stort tak 
til jer! Nettene er taget i brug.

Nye borde-bænke sæt og fliser 
derunder
Vi har også fået 3 nye bordbænke 
sæt på den østvendte terrasse, så 
især vores seniorhold kan sidde ude 
og nyde aftenerne. 

muligt, er du stadig meget velkom-
men hver tirsdag og ”hyggespille” 
med mændene.

Kontakt derfor Anders Johannesen 
eller undertegnede, hvis det har 
interesse - eller mød op en aften.

Børnehold
Vi prøver dette forår at starte et 
hold op for de 4-7 årige med Mike 
Mikkelsen som træner og flere som 
hjælpere. De træner hver tirsdag 
kl 16-17 med opstart uge 34. Tag 
dit barn med op på græsset, og se 
om det er noget. 2 prøvegange er 
gratis.

Er dit barn 8 år og gerne vil spille, 
så kom forbi alligevel, så ser vi, 
hvordan vi kan løse dette.

Seniortræning
Dette efterår er det stadig Jøsse, 
der træner vores 2 herre senior 
hold, som vi har: et hold i serie 4 
og et hold i serie 6. De er startet 
træning, og de første turnerings-
kampe starter i uge 33. En god 
flok unge mænd, som brænder for 
fodbolden og sammenholdet. De 
træner alle sammen med Jøsse, 
og som holdleder for serie 4 er det 
stadig Mogens Thomsen. 

Serie 6 holdet har fået Hollensen 
og Mads Holm som holdledere, så 
vi er glade for dette samarbejde og 
glade for, at vi kan byde velkommen 
til Hollensen, som selv er tidligere 
spiller på i ØBI, men på grund af 
skade desværre ikke længere selv 
kan spille. Vi glæder os til samarbe-
jdet.

Ungdomshold
Vi har stadig U11 hold med Michael 
Olson som træner, og vi har stadig 
U13 hold med Jakob Wagner og 
Mads Holm som træner. 

Se vores hjemmeside for trænings-
tider, kontingent osv.

Glade hilsner fra fodboldforkvinden
 

Annitta Baun
Engvej 15

mobil 4062 0561

Sættene og fliser derunder er spon-
soreret af Murerfirmaet Peter Juul 
aps. Stor tak også til jer og vores 
alle sammens Lars Juul for at få 
fliserne lagt.

60+ opstart
Jeg er blevet kontaktet af projekt-
leder fra Brønderslev Kommunes 
projekt ”Bevæg dig for livet”. Deres 
fokus er folk fra 60 år og op, som 
er fodboldinteresserede. Hertil har 
de lavet et helt færdigt koncept med 
træninger, som er lige til at gå til. 

Jeg eftersøger derfor mænd og 
kvinder, der stadig har lysten til at 
spille, men måske lige mangler input 
eller bare ”sparket” til at komme i 
gang. Henvend jer endelig til mig 
(se nedenfor), så kan vi sagtens 
starte noget fodbold op. 

Ingen kampe, men både Hjallerup 
og Dronninglund har lignende hold, 
så der er mulighed for spille/ mødes 
med dem.

Old boys
Som nogle nok har bemærket, 
render der hver tirsdag aften nogle 
skønne mænd rundt på multibanen 
og spiller fodbold. Det er en flok 
mænd, som gerne vil have flere 
medspillere, og som følge deraf mu-
lighed for at lave et old boys hold. 

Vil du ikke forpligte dig til et hold 
eller har en skade, så det ikke er 
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Hallund Jagtforening 

Foreningens  
pokalskydning
Igen i år var pokalbordet fyldt med 
fine præmier, som var sponseret af:
Algades optik Brønderslev, Almas 
Brønderslev, Brasholt Hjørring, 
Dronninglund Tv-Center, Daarbak 
Brønderslev, Ford brdr. Hosbond 
Brønderslev, Garant Brønder-
slev, Garant Hjørring, Hedegaard 
Brønderslev, Home Brønderslev, 
Punkt 1 Brønderslev, Simon Træ-
drejer, Smokeys Deli Brønderslev 
og Sparekassen Vendsyssel.

Skydningen blev gennemført lørdag 
4. august. Deltagerantallet var 
tilfredsstillende og alle nød dagen 
med det fine vejr. Konkurrencen var 
intens og spændende, og der blev 
virkelig gået til den for at få den bed-
ste placering i bagduerne, venstre 
sideduer, og trap.

Efter de indledende skydninger var 
der frokost, og derefter gik hoved-
skydningen i gang.

Resultatet blev:
Bagduer: 
1. Erik Christensen
2. Peter Sejlund 

V. Sideduer:
1. Erik Christensen
2. Per Jørgensen 

Trap:
1. Erik Christensen 
2. Peter Sejlund

Hovedskydning A- rækken:
1. Per Jørgensen
2. Søren Munkholm
3. Erik Madsen

Hovedskydning B- rækken:
1. Carsten Aaen
2. Rasmus Tørholm
3. Flemming Bolmgren

Monte Carlo:
Rasmus Tørholm
Skydningerne afsluttede med Monte 
Carlo. En skydning hvor der skydes 
til bagduer. Alle, der træffer, går 3 
meter bagud og skyder igen. Sådan 
fortsætter skydningen, indtil der kun 
er en skytte tilbage.

Kommune-
mesterskabet
Ved pokalskydningen blev der fun-
det frem til de personer der skulle 
repræsentere Hallund Jagtforening 
ved Kommunemesterskabet der 
blev afholdt i Brønderslev den 11. 
august. 

Søren Munkholt, Erik Christensen, 
Carsten Aaen, Per Jørgensen og 
Erik Madsen deltog. Det blev ikke 
til medaljer, men holdet fik en flot 4. 
plads ud af de 10 fremmødte hold.

Hallund Jagt-
forenings aktiviteter 
resten af sæsonen
Onsdag 5. september kl. 19.00:  
Andejagt - mødested Lossepladsen 

Onsdag 19. september kl. 19.00:  
Andejagt - mødested Lossepladsen 

Lørdag 6. oktober kl. 8.30:  
Fællesjagt - mødested Skarnvad

Søndag 4. november kl. 8.30: 
Fællesjagt - mødested Skarnvad

Lørdag 24. november kl. 9.00: 
Fællesjagt - mødested Skarnvad

Lørdag 15. december kl. 9.00: 
Fællesjagt - mødested Skarnvad

Lørdag 5. januar kl. 9.00: Fællesjagt 
- mødested Skarnvad

Søndag 13. januar kl. 9.00: Krage-
jagt - mødested Lossepladsen. 
Gratis.

Søndag 20. januar kl. 9.00: Krage-
jagt - mødested Lossepladsen. 
Gratis.

Søndag 27. januar kl. 9.00: Krage-
jagt - mødested Lossepladsen. 
Gratis.

Tirsdag 5. februar kl. 19.00: 
Generalforsamling i Klubhuset på 
Søndersig. Der serveres vildtgryde 
med div. kl. 1800. tilmelding hertil er 
nødvendig på tlf. 9154 1985

Flemming Bolmgren
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Per Jørgensen får overrakt 
1. præmien i A-rækken

Indledende skydning til bagduer



Fugleskydning i Hollensted 
Lørdag 18. august løb fugleskyd-
ningen i Hollensted og omegn af 
stablen. Sidste år blev Lars Pinstrup 
fuglekonge, så derfor begyndte vi 
ved Lars og Britta. Her var Lars vært 
ved en lille forfriskning, og han blev 
behørigt hyldet. Fuglekongen bliver 
fragtet på fornem vis i en ameri-
kanerbil, mens de menige skytter 
kommer lidt mere ydmygt frem til 
Hebbelstrupvej, hvor skydningen 
foregår. 

I løbet af dagen bliver der ser-
veret pølser, vi får sponsorkage 
fra bageren i Dannebrogsgade til 
kaffen, og der bliver nydt en enkelt 
øl. Selv om vi skyder på 2 baner -en 
hvor vi skyder efter fuglen, og en 
hvor vi skyder efter skiver - har vi 
rigelig tid til at drøfte alt mellem him-
mel og jord også gerne de seneste 
rygter. Et hårdnakket rygte gik på at 
Anne og Lars Kjærsgård har anskaf-
fet sig et gevær og har smugtrænet 
hele vinteren. Rygtet blev dog aldrig 
bekræftet. 

Til aften kommer koner, kærester 
og børn. Her bliver der afviklet 
dameskydning, og det foregår 
meget seriøst og koncentreret. 
Derefter går vi til spisningen, inden 
vi går i gang med dagens præ-
mieoverrækkelse, hvor alle dagens 
vindere får præmier og diplomer. 
Fuglekongen får foruden et dip-
lom også indgraveret sit navn i en 
vandrepokal, han disponerer over til 
næste års skydning. 

Årets fuglekonge blev Lars Johan-
sen. 

Dagens strabadser gav følgende 
resultater:

Finn Toldbod fik diplom for kronen 
skudt ned af Svend-Erik Kristiansen
 
Kim Andersen fik diplom for v. klo 
skudt ned af Kurt Jørgensen

Jens Chr. Nielsen fik diplom for h. 
klo skudt ned af Kim Andersen 

Klaus Nielsen fik diplom for halsen 
skudt ned af Kenneth Toft 

Niels Olsen fik diplom for halen 
skudt ned af Jens Chr. Nielsen

Egon Kristiansen fik diplom for v. 
vinge skudt ned af Niels Olsen 

Claus Johansen fik diplom for h. 
vinge skudt ned af Hans Henrik 
Ravn 

Morten Østergård fik diplom for 
brystpladen skudt ned af Morten 
Østergård 

Lars Johansen fik diplom for 
brystpladen skudt ned af Morten 
Østergård 

Morten skød brystpladen ned og 
blev dermed skyttekonge. 
Da den lukkede skydeliste blev 
åbnet, viste den, at Morten skød for 
Lars Johansen og derved gjorde 
ham til fuglekonge. 

Herreskydning
Lars Kjærsgård 59

Morten Østergård 56
Bjarne Sørensen 54 

Dameskydning
Anne Kjærsgård 41
Louise Jørgensen 34
Trine Nielsen 32

Bjarne Bang Sørensen 
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Gade
Velkommen til
Hvilshøjvej 24
Her, i dyrlæge Hansens hus, er Anne Kirstine og Jonas Braun flyttet ind.
Begge er flyttet til Ø. Brønderslev fra Aalborg, hvor de har boet i lejlighed. 
De har i længere tid søgt efter et sted på landet eller et hus i en mindre by og 
faldt for huset på Hvilshøjvej, hvor der er masser af plads både ude og inde.
Anne Kirstine stammer fra Ålstrup, hvor hendes forældre driver det økolo-
giske landbrug og gårdbutikken ”Lille Østergaard”. Hun arbejder som ejendo-
msmægler hos EDC-mægleren i Støvring. 
Jonas stammer fra Sdr. Saltum og er næsten færdig med pædagoguddan-
nelsen som skole- og fritidspædagog. Han har tidligere arbejdet med ud-
viklingshæmmede.
Parret er den 28. juli blevet gift og skal nu i gang med en større renovering af 
huset. De vil også gerne i gang med den store og flotte have, som trænger til 
en kærlig hånd.
Lokalbladet ønsker held og lykke med deres mange projekter.

Nibstrupvej 100
I det tidligere ”Tømmergården” på Nibstrupvej er der kommet nye ejere. Det 
er to unge mennesker, som tidligere har boet i Brønderslev by, nemlig Mette 
Andersen og Martin Trudslev Pedersen.
Mette, der kommer fra Brønderslev, er ansat i hjemmeplejen i Løkken, og 
Martin, som oprindelig er fra Saltum, er selvstændig som vikar indenfor 
mange forskellige fag som VVS, smedearbejde og landbrug mm. Mette 
kalder ham for multimand. Har man et projekt, som man vil have hjælp til, 
skal man bare henvende sig til Martin, som er klar til at rykke ud.
I fritiden går han på jagt og træner den langhårede hønsehund, som ifølge 
Martin er noget egenrådig.

Birkevej 7
Den 1. april blev huset på Birkevej 7 overtaget af Gitte Nielsen og Kenneth 
Søndergaard, der tilsammen har tre drenge: Sebastian, Gustav og Bertram  
som alle går på ØBC i 0. klasse og i 3. klasse. 
Gitte kommer oprindeligt fra Hjørring, hvorfra Sebastian og hende flyttede til 
maj, hvor huset var klar til indflytning. Gitte arbejder som ergoterapeut i Hjør-
ring i sundhedscenteret. Kenneth er ansat ved TL-byg og arbejder på byg-
geriet af det nye SuperSygehus ved Aalborg.
Alle har nydt den gode sommer, hvor fokus har været på haven, som har fået 
en større omgang. Gitte og Sebastian er faldet godt til i byen, og Sebastian 
trives på skolen og er begyndt til fodbold.

Birkevej 9
Jannie og Dennis Poulsen Tokkesdal flyttede i starten af sommeren ind i 
træhuset på Birkevej nr. 9. Familien består desuden af Isabella på 5 år, der 
netop er startet i Troldehøj børnehaven, og allerede er faldt rigtigt godt til. De 
flyttede til byen fra Lindholm, hvor de havde en villalejlighed. De havde altid 
haft en drøm om et bjælkehus, men huspriserne var bare for høje. Så da de 
så huset i ØB, var de hurtige til at slå til. Det ligger desuden dejligt placeret 
på en lukket villavej, med masser af plads til at Isabella kan lege.
Jannie er socialrådgiver i Aalborg kommune, og Dennis er sjakbajs ved NCC. 
Placeringen tæt ved motorvejen var derfor også et plus i valget af ØB.
Desuden har de netop anskaffet sig hunden Molly, der faktisk oprindeligt er 
en gadehund fra Tyrkiet og derfor er ved at lære dansk. Det går nu rigtigt 
godt, og faktisk går den pænere end de fleste danskere allerede.

Buurholtvej 26
I sidste nummer bød vi en familie 
velkommen til Snabhedevej 60 og 
skrev samtidig, at Kirsten Olsson, 
der boede der tidligere, havde købt 
huset Buurholtvej 26. Det er sådan 
set rigtigt, for navnet på dåbsat-
testen er Kirsten Birgitte, men den 
nye beboer på Buurholtvej siden 
1. juli er bedre kendt under navnet 
Gitte Olsson. 
Hun har fundet sig rigtigt godt tilpas 
i de nye og mindre rammer og med 
sin nye tilværelse som pensioneret. 
Ud over at have bedre tid til sig selv 
og sin familie er hun blevet frivil-
lig hjælper i Mødrehjælpens nye 
genbrugsbutik i Brønderslev, hvor 
hun også vil deltage i kommende 
aktiviteter.

Poldervej 13
1. juli flyttede Bethina Kjærgaard 
(41) ind på Poldervej 13. Hun over-
tog huset efter Marlene Sommer, 
der nu er flyttet til Aalborg. Bethina 
kommer fra Hallund og er flyttet ind 
med sine 2 drenge Frederik (11) 
og Emil (8). Frederik går i 5.a , og 
Emil går i 2.a på Øster Brønderslev 
Centralskole. De elsker at spille 
computerspil og deltager gerne i 
computertræf i Hallen. Bethina del-
tager i cross dance i ØB fitness med 
Charlotte Graven som instruktør. 
Bethina er til dagligt regnskabschef 
hos Nordjysk Transport Service i 
Vodskov, hvor de ca. 70 biler kører 
meget for GLS. Bethina har lavet 
lidt renovering af huset, hvor der 
er flyttet en væg, slebet gulve og 
blevet malet. 
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spejlet

Danserhøj 6
Efter huset på Danserhøj var blevet 
solgt, har Kim Sloth igangsat byg-
geriet af en ny bolig i samme kvarter 
dog lidt længere nede ad bakken. 
Kim har med sin uddannelse som 
murer og bygningskonstruktør selv 
tegnet og bygget huset. Han har 
også haft stor hjælp af sin søn Emil 
på 20, der også er murer, og søn-
nen Anders på 15 år, der går i 9. 
klasse på Søndergades Skole. An-
ders drømmer om at komme i lære 
som tømrer, men skal først lige af-
slutte skolen. Kim har også datteren 
Astrid (18), der går på Brønderslev 
Gymnasium. Kim arbejdede de 
seneste 2,5 år som byggeleder i 
et entreprenørfirma, men søger i 
øjeblikket nye udfordringer. Det nye 
hus på 164 m2 og med tilhørende 
85 m2 garage overholder alle de 
nye energikrav med masser af 
isolering i vægge og loft. Huset har 
også et meget nyskabende funda-
ment, da hele huset er støbt ovenpå 
polystyrenplader, hvilket gør, at 
der ikke tabes varme ned og ud fra 
fundamentet. Kim flyttede ind i det 
nye hus 1. juli og er nu færdig med 
græsplæne og udvendige belægn-
inger.

Velkommen til 
Snabhedevej 23 
Tim Toldbod Kristiansen, 25 år, maskinmester, arbejder hos PM Energi A/S i 
Brønderslev som servicetekniker. Kører motocross i sin fritid hvilket der går 
noget tid med, både i værkstedet og på banen. Planlægger delvis renovering 
af stue- og udhuse. Derudover er han ved at starte en mindre virksomhed op, 
som reparerer og servicerer køretøjer og andre tekniske hjælpemidler, f.eks. 
smartphones. Er oprindeligt fra Ajstrup. 
Stephanie Juhl Jensen, 25 år, cand.mag. i Engelsk og International Virk-
somhedskommunikation. Går på barsel om en måned og bruger meget tid 
i  køkkenet med særlig fokus på bagning. Elsker desuden at være kreativ og 
hygge med familien. Oprindeligt fra Brønderslev. 
De skiriver selv: Vi overtog ejendommen, vores drømmehus, den 1. marts 
2018. Vi er faldet godt til og nyder hvert et sekund på vores nye ejendom. 
Derudover venter vi vores første barn til oktober.

Hollenstedvej 23
Den 16. februar flyttede Monica Hemdorff og Karl Gregersen sammen med 
deres hund Zako på 1,5 år ind i Vadet Hollenstedvej 23. 
Monica er 20 år og er social- og sundhedsassistentelev. Hun er ansat ved 
Brønderslev Kommune. I øjeblikket er hun i praktik i Hedebo. Hun er født og 
opvokset i Aarhus.
Karl er 21 år født og opvokset i Klokkerholm. Karl er skovarbejder og har 
egen forretning, Nordjysk Skov og Naturpleje. Hans arbejde er mest i skove, 
men han beskæftiger sig også med vandløb og fældning af vanskelige træer 
i haver.
Efter at have boet i det midtjydske, medens han var i lære, ville Karl gerne 
tilbage til Vendsyssel, og Monica gerne ville på landet. Så de begyndte at 
søge og faldt så for Vadet.
Der er nu kommet 12 får til. De håber på snart at begynde med at sælge lam-
mekød. De er allerede nu meget glade for at være på landet.

Pilevej 29
Familien, der har købt ejendommen “Granbak” på Pilevej, består af Line 
Tørholm (lærer på Skolegades Skole) og Rasmus Tørholm (indehaver af 
it-firmaet driftkons.dk i Hjørring Kommune) samt deres 4 børn: Thilde (10 år), 
Hjalte (8 år), Villads (5 år) og Asger (1 år).
De er endnu ikke flyttet dertil, men har stadig deres flot renoverede hus til 
salg på Gl. Hvilshøjvej 31 (se Nybolig), hvor der dog er 1 værelse for lidt til 
den store familie. Det er en grundene til, at de vil sælge og flytte til Granbak. 
En anden er, at de gerne vil tættere på byen (Øster Brønderslev) og undgå 
en del kørsel med børnene. Desuden er det planen, at Rasmus vil flytte sit 
firma til ejendommen.
Derfor er de også i gang med en stor ombygning af stalden, hvor firmaet får 
lokaler. Den længe får den helt store omgang, og det bliver rigtigt godt og flot. 
Det bliver slet ikke til at se, at der er tale om en gammel stald og halmloft. 
Det hele sker samtidig med respekt for at bevare de udvendige rammer, så 
indtrykket af en flot og klassisk landbrugsejendom ikke spoleres. 
Renoveringen af stuehuset går først i gang senere.

Øster Brønderslev 
Ungdomsklub
Ungdomsklubben begynder igen 
mandag 10. september. Vi har 
åbent mandag, onsdag og torsdag 
kl.18.30-21.30.
Vi laver V.I.P.-aften for alle 4. 
klasser torsdag 6. september kl. 
18:30-20:00. Sedler vil blive uddelt 
på skolen.

Peter Borregaard Raal
Ådalen 39, 9700 Brønderslev

Mobil:20142532
Email:peterraal@hotmail.com

Nye naboer eller ny tilflytter?
Fortæl det til Lokalbladets redaktion, så nye beboere i hele området kan blive 
omtalt og budt velkommen!

Husk også arrangementet søndag 9. september kl 10- ca. 12:
Velkommen til nye borgere i Øster Brønderslev og omegn. 
Arrangeret af Event Samlingshus. (Se mere her i bladet på siden om dem)



Øster Brønderslev Borgerforening
Siden sidste nummer har Borger-
foreningens absolut største arbejde 
været lagt i Bålhøj Festivalen. 

Der er rigtig meget arbejde i at 
afholde en sådan festival. Der er 
mange mennesker, der skal laves 
aftaler med, for at det hele spiller på 
dagen, og det gjorde det igen i år.
Som altid var masser af gode hjæl-
pere klar til at give et nap med, før, 
under og efter festivalen. Dejligt. 
Det er også fantastisk med alle de 
lokale sponsorer, der støtter festiva-
len både økonomisk, arbejdsmæs-
sigt og med udlån af diverse grej.

Der er afholdt sankthans på Bålhøj, 
med et kæmpe bål og med tale af 
vores lokale præst Jens Staghøj 
Liisberg. Der var  fin tilslutning og 
ingen regn for en gangs skyld.

Så er der kommet indbetalingskort 
ud fra Borgerforeningen. Det er 
dejligt at se så mange benytter det. 
Det gør, at vi har nogle midler at 
arbejde med. Der er f.eks. lige lavet 
nye flaghuller langs Elmevej betalt 
af Borgerforeningen. 
For vi kan få så meget som muligt 
ud af de 175 kr., I indbetaler, skal I 
tilmelde jer betalingsservice. Så er 
der ca. 15 kr. mere til os at arbejde 
med pr. indbetaling hvert år, og det 
bliver også til en slags penge. Så til 
jer der endnu ikke har fået det fikset: 
Husk at tilmelde jer 
betalingsservice.

På børnehavegrunden er der 
nu en godkendt lokalplan. Fred-
ningsplanen er i høring blandt de 
nærmeste naboer, og forhåbentlig er 
den lige på trapperne - måske inden 
for de næste 3 uger. 

Lige nu arbejder vi på at få afholdt 
et møde med Kommunen for at få 
lavet en plan for, hvad hver enkelt 
part - Ungdomsklubben, Menigheds-
rådet, Borgerforeningen og Kom-
munen - må tage bestemmelse om. 

Derefter kan detailplanlægningen 
påbegyndes, så vi er klar til at starte 
op på projektet, hurtigst muligt efter 
fredningsplanen er godkendt. I borg-
erforeningen har vi fået en forhånds-
reservering på 300.000 kr. fra 

Sparekassefonden, og der er givet 
450.000 kr. fra de grønne midler til 
projektet, så der er mange penge i 
projektet. Derfor er det også vigtigt 
for os, det bliver et gennemarbejdet 
projekt, hvor Øster Brønderslevs 
ønsker bliver ført ud i virkeligheden. 
Så har nogen af jer gode ideer, må 
I ikke brænde inde med dem. Tag 
kontakt til en af os i Menighedsrå-
det, Ungdomsklubben eller Borger-
foreningen, så vil vi helt sikkert se 
på det. Bypark, gadekær eller oase?  
Vi må se, hvad fremtiden former, 
og hvad der bedst passer på det 
færdige projekt. Vi glæder os meget 
til at komme i gang, så vi kan se 
resultatet af flere års arbejde.

Jesper Albrechtsen
Borgerforeningen

Sankthansaften 
på Bålhøj
Som traditionen 
byder var der 
også i år sankt-
hansbål på Bålhøj 
arrangeret af 
borgerforeningen.

I år startede 
arrangementet 
allerede kl. 18, 
hvor Lars Pedersen havde sørget 
for, at der var gang i grillen, således 
at man kunne grille sit medbragte 
kød, pølser mm.
Efter spisningen blev bålet tændt, 
og vores præst, Jens Staghøj, holdt 
en fin og humoristisk båltale
Der var mødt ca. 50 mennesker, 
som alle nød det gode vejr og hyg-
geligt samvær.

Da vi var ved at være klar til at sige 
tak for i aften, kom der yderligere 
ca. ti personer til, som ikke havde 
set, at arrangementet var blevet 
rykket frem i år. De nåede dog at se 
det store og flotte bål brænde ned.

Mon ikke, der igen bliver sankthans-
bål på Bålhøj til næste år?

Ove Dam

32 Lokalbladet nr. 90



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,
Cecilie Wacher Matthiasen 
(53 66 25 11)

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)

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/ Helle Jensen (50 18 75 81)

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)

Event Samlingshus:
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)

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.

Har du fået ny nabo?
- eller er du ny tilflytter og  
har din nabo ikke fået dig 
”meldt” til Lokalbladet?

Kontakt Redaktionen! 
(se side 3) 
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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



39Lokalbladet nr. 90



    

A
ktiviteter

Onsdag 5. september kl. 19:
Møde med Udlændinge- og Inte-
grationsminister Inger Støjberg i 
Samlingshuset i Øster Brønderslev. 
Arr.: Brønderslev vest Venstrevælger-
forening (Se side 2)

Onsdag 5. september kl. 19: 
Kreativ aften i Samlingsstedet ØB. 
Arr.: Kvinde Kreaklub-ØB (se side 11)

Onsdag 5. september kl. 19: 
Andejagt - mødested Lossepladsen. 
Arr. Hallund Jagtforening 

Søndag 9. september kl 10- ca. 12:
Velkommen til nye borgere i Øster 
Brønderslev og omegn Arr.: Event 
Samlingshus. (Se mere side 5)

Tirsdag 11. september kl. 19:
Dart-klubben begynder sæsonen i 
Østsidehallens opvarmningssal. 
(Se side 26)

Torsdag 13. september kl. 14: 
Tonny Bidstrup om sine år på Peder 
Nielsen beslagfabrik og PM Saltum-
vej. Arr.: Hyggeklubben. 

Lørdag 15. september kl. 10-12:
Æblemostedag ved Hallund Klubhus 
(Se mere side 2)

Søndag 16. september kl. 10-16:
Åbent landbrug på Klovborg, Taksvej

Onsdag 19. september kl. 19: 
Andejagt - mødested Lossepladsen. 
Arr. Hallund Jagtforening 

Torsdag 20. september kl. 19: 
Åbent hus til Kreativ aften i Sam-
lingsstedet ØB. Arr.: Kvinde Kreaklub-
ØB (se mere side 11)

Søndag 23. september kl. 11: 
Høstgudstjeneste i Hallund Kirke 
med efterfølgende høstmarked m.m. i 
KFUM-spejdernes klubhus. 
(Se mere på Kirke-Nyt-siderne)

Torsdag 27. september kl. 14: 
Heinz S. Hvid: Fra blå blink til rollator. 
Arr.: Hyggeklubben. 

Mandag 1. oktober kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne holder 
åbent i lokalerne under Elmehøj

Onsdag 3. oktober kl. 19: 
Kreativt arrangement med tilmeld-
ing i Samlingsstedet ØB. Arr.: Kvinde 
Kreaklub-ØB (se mere side 11)

Torsdag 4. oktober kl 18.30:
Natur- og vildtaften – en spis-sam-
men-aften med 3-retters vildtmenu 
samt historier og billeder med Michael 
Sand. Arr.: Event Samlingshus. 
(Se mere side 5)

Fredag 5. oktober: 
Ølsmagning i Klubhuset i Hallund. 
Arr.: Hallund-Hollensted Borger- og 
Idrætsforening

Tirsdag 13. november kl 19-20.30:
Sangaften i Samlingshuset med Erik 
Holm – også kaldet ”Æ Holm”. 
Arr. Menighedsrådene 

Onsdag 14. november kl 19:
Bogcafé. Per Drustrup fortæller i 
samlingshuset ØB om spændende og 
interessante bøger. Arr.: Event Sam-
lingshus. (Se mere side 5)

Torsdag 15. november kl. 19.00:
Leonard Cohen musik i Øster 
Brønderslev Kirke med ”Brothers of 
Mercy”. Arr.: Menighedsrådene 
(Se mere på Kirke-Nyt-siderne)

Onsdag 21. november kl. 19.00:
Hallund menighedsråd holder 
rådsmøde Kjølskevej 12

Lørdag 24. november kl. 9.00: 
Fællesjagt - mødested Skarnvad. 
Arr. Hallund Jagtforening

Torsdag 29. november kl 18:
Fællesspisning i samlingshuset ØB 
ved Jan Jæger og Lars “Bålhøj” Ped-
ersen. Arr.: Event Samlingshus. 
(Se mere side 5)

Torsdag 29. november kl. 19: 
Vi laver juledekorationer i Samlingsst-
edet ØB. Arr.: Kvinde Kreaklub-ØB 
(se mere side 11)

Mandag 3.december kl. 19:
Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv for 
Øster Brønderslev og Hallund sogne 
på Elmehøj i ØB

Tirsdag 4. december kl. 19-20.30:
Sangaften i Samlingshuset. 
Arr. Menighedsrådene

Søndag 9. december kl 14
Julebanko for alle i samlingshuset 
ØB. Arr.: Event Samlingshus. 
(Se mere side 5)

Lørdag 15. december kl. 9.00: 
Fællesjagt - mødested Skarnvad. 
Arr. Hallund Jagtforening

Onsdag 12. december kl. 19: 
Juleafslutning i Samlingsstedet ØB. 
Arr.: Kvinde Kreaklub-ØB 
(se mere side 11)

Lørdag 5. januar kl. 9.00: 
Fællesjagt - mødested Skarnvad. 
Arr. Hallund Jagtforening

Mandag 7. januar kl. 19:
Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv for 
Øster Brønderslev og Hallund sogne 
på Elmehøj i ØB

Lørdag 6. oktober kl. 8.30: 
Fællesjagt - mødested Skarnvad. 
Arr. Hallund Jagtforening

Tirsdag 9. oktober kl 19-20.30:
Sangaften i Samlingshuset. 
Arr. Menighedsrådene

Onsdag 10. oktober kl. 19.00:
Modeshow i Klubhuset i Hallund. 
(Se mere side 13)

Torsdag 11. oktober kl. 14: 
Troels Falck fortæller om sit arbejde 
hos Falck. Arr.: Hyggeklubben

Torsdag 25. oktober kl. 14: 
Repræsentant  fra Diabetesforenin-
gen fortæller om diabetes. 
Arr.: Hyggeklubben

Torsdag 25. oktober kl. 19: 
Åbent hus hus til Kreativ aften i Sam-
lingsstedet ØB. Arr.: Kvinde Kreaklub-
ØB (se mere side 11)

Tirsdag 30. oktober kl. 14.30:
Ældreeftermiddag i Samlingshusets 
mødelokale. Arr. Menighedsrådet

Tirsdag 30. oktober kl. 19:
Andespil i Klubhuset i Hallund. 
Arr.: Hallund-Hollensted Borger- og 
Idrætsforening

Fredag 2. november kl 19-22:
Børne-Disko i Samlingshuset ØB for 
børn fra 3-6 klasse. Arr.: Event Sam-
lingshus. (Se mere side 5)

Lørdag 3. november fra kl. 10-13: 
Kun for kvinder: prøv indoor cykling, 
crossdance og yoga i ØBI. 
Arr.: ØBI fitness (se side 26).

Søndag 4. november kl. 8.30: 
Fællesjagt - mødested Skarnvad. 
Arr. Hallund Jagtforening

Mandag 5. november kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne holder 
åbent i lokalerne under Elmehøj

Onsdag 7. november kl. 19: 
Kreativ aften i Samlingsstedet ØB. 
Arr.: Kvinde Kreaklub-ØB 
(se mere side 11)

Torsdag 8. november kl. 19.00:
Øster Brønderslev Menighedsråd 
holder rådsmøde i Samlingshusets 
mødelokale

Lørdag 10. november kl. 10-13:
Brætspilsdag. Spilledag for alle aldre i 
samlingshuset ØB. 
Arr.: Event Samlingshus. 
(Se mere side 5)

Næste nummer
Nummer 91 udkommer 4. december

Sidste frist for indlevering af stof er 18. november.


