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Regnskab for Lokalbladet 2010-2018
   2018 2017    2016    2015      2014        2013       2012       2011        2010 
         
Indtægter
Menighedsråd  30.000  30.000   30.000   30.000    37.500    22.500    27.875    22.000     22.000      
Annoncer  34.600  39.880   33.880   36.580    38.490    40.100    35.220    36.225     33.500      
Foreninger m.v.  21.900  22.400   26.400   12.400    18.900    15.200    14.243    21.400       5.000        
Frivillige indbetalinger   3.050 15.650   18.825   19.825    20.120    18.845    21.173    15.250     13.500      
Abonnenter       530      630        390     4.840      1.330         820      1.275      1.570       2.000          
Andre indtægter           0          0   10.000   24.201      1.500    14.277    40.000         350       3.000       
Renter            0           0             0            0           53           35             0         500          500               
Indtægter i alt            90.080   108.560 119.495  127.846   117.893   111.776  139.786    97.014     79.000    

Udgifter
Trykning og uddeling    96.500   103.619   93.406  117.730  124.318  107.772    92.475    95.549    92.000       
Kontor og porto          0      1.040    2.000      1.232             0      4.120      2.456      3.500      3.500        
Forsikring      896         883        860        811          802         781         769        500          500         
Varekøb/EDB/renter     584       320   27.759      4.083         100            0              0            0     17.500       
Udgifter i alt             98.980  105.862   96.420  148.357  130.444  111.233    96.376    99.774     96.000     
Driftsresultat              -7.900      2.698   23.075   -20.511   -12.549      +543   -43.409     -2.760    -17.500     
 
Kassebehold pr. 31.12.  34.784  42.683  39.985    16.910    37.421    49.971    49.429      6.020       8.780

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

Lokalbladet
2018 har været knapt så godt et år for Lokalbladet. Vi har 
tæret på den økonomiske beholdning, der er helt nødven-
dig, for at vi tør sende et nyt blad på gaden i næste år.  
Vi har især noteret os, at der er et markant fald i pengene 
fra jer læsere! Det er rigtigt dejlkgt med de mange posi-
tive ord, vi i redaktionen hører om Lokalbladet, men det er 
stadig 100% nødvendigt med lokal opbakning fra alle!
Bare 200 kroner fra hver husstand kunne hjælpe bladet 
frem til 25-års jubilæet med de100 numre i 2021!
Frem med slanterne!

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

Annoncører
Vi har i år sendt brev til alle vores annoncører samt en række lokalt baserede firmaer, der endnu ikke annoncerer. Der-
for har vi fået lavet om på annoncesiderne og har de nye annoncører med. 
(Husk at I kan få ændret jeres annoncer for hvert nummer, hvis I vil).
Er der erhvervsdrivende af alle slags med lokal base eller forbindelse, som vi ikke har fået spurgt, og som gerne vil 
have annonce med - så hold jer ikke tilbage. Kontakt Per Drustrup Larsen for at få en aftale.  
Se de lave priser på annoncesiderne.

Foreninger
De lokale foreninger har også fået brev om støtte til Lokalbladet, og vi håber igen på jeres fortsatte bidrag til at holde 
liv i Lokalbladet. 

Mads Søgaard 
Birkevej 5
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LOKALBLADET  
Nummer 93  udkommer 6. maj.
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 29.april.

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

Leder
Lokalbladet
Med dette nummer afsluttes den 23. årgang af Lokalbladet, og der er ikke 
lang tid til 25-års jubilæet og de 100 numre af et blad, der har bragt alt 
stort  og småt fra hele lokalområdet. Uden at råbe “Ulven kommer” vil vi 
i redaktionen gøre opmærksom på side 2 i dette blad, hvor vi beskriver 
Lokalbladets økonomi og behov for penge.

Vi vil især gøre opmærksom på det alt for store fald i indtægterne fra jer 
læsere. Det kan ikke passe, at de pæne ord og flotte roser, vi jævnligt får 
fra jer, ikke også følges mere op af kontante bidrag. Overvej det gerne...

Indhold
Gå på opdagelse i indholdet, der med et blandet indhold denne gang 
igen rummer godt nyt om kommende aktiviteter i lokalområdet som f.eks. 
Bålhøj Festival og Sommerfest i Hallund, men også fortæller om noget af 
alt det gode, der er sket. 

Læs også første artikel i en serie om forskellige lokale landbrug. Denne 
gang er artiklen om Klovborg og dens historie, og i de kommende numre 
vil vi portrættere andre typer landbrugsformer.

Har I ideer til indhold, og/eller vil I være med til at lave Lokalbladet, så 
kontakt redaktionen!

I ønskes alle et godt forår!
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.



Bålhøj Festival 2019
Bålhøj Festival afholdes i år lørdag 
10. august, hvor dørene åbnes kl. 
13 til endnu et både hyggeligt og 
fremragende program for hele fami-
lien og alle aldre. 

Igen er der gang i børneaktiviteterne 
på Ranchen, hvor der i år planlægg-
es en stor overraskelse, og det vil 
arrangørerne fortælle mere om, når 
det hele er faldet på plads. Hold øje 
med hjemmesiden www.fowli.dk – 
og festivalens Facebookside: Bålhøj 
Festival – og flere steder!

De sidste kunstnere på musikpro-
grammet afsløres i de kommende 
uger, så alle navne er offentliggjort 
1. april, hvor det også er planen, at 
årets plakat er færdig. 
Følg også her med på www.fowli.dk 
og Facebook!

Men allerede nu er 4 gode 
musiknavne offentliggjort, og igen 
har musikgruppen ramt et rigtigt 
godt og bredt felt af musik – og det 
bliver endda endnu bedre. 

I 2019 har Bålhøj Festivalen også 
kaldet ”Fowli” nemlig løftet musik-
budgettet markant. Der er nemlig 
doneret 100.000 kr. fra den lokale 
Sparekassefond. 

Man kan allerede nu sige, at der er 
musik for folk i alle aldre og med 
interesse for mere klassisk dansk 
rockmusik med Johnny Madsen og 
Dør nr. 13. 

Samtidig præsenteres 2 kunstnere 
med mere appel til yngre musikel-
skere: Skinz og Alexander Oscar.

Men som det sikkert sker for mange, 
så bliver der budt på positive over-
raskelser når ny og anderledes 
musik - eller måske musik man 
normalt ikke lytter til - præsenteres 
i godt selskab. Det har jeg da selv 
oplevet flere gange gennem årene 
på Bålhøj Festival, og det sker helt 
sikkert igen. Bare fold ørene ud!

Per Drustrup Larsen

Desuden har Søren Christensen fra 
TBV produceret og mixet bandets 
album. 

De øvrige medlemmer i Dør Nr. 13 
er: Lasse Storm (vokal), Jesper 
Hoff-Clausen (guitar & tangenter), 
Nicholas Aagaard Knudsen (bas) og 
Anders Aagaard Knudsen (guitar). 

Musikbladet Gaffa har Dør Nr. 13 
på listen over “Dem der bliver store 
i 2019”, og gruppen er nomineret i 4 
kategorier til Gaffaprisen 2019, der 
afgøres 7. marts. Kategorierne er: 
Årets Danske Udgivelse, Årets Dan-
ske Band, Årets Danske Rockudgiv-
else, Årets Danske Livenavn.

Det er et band på vej frem i fuld fart, 
og nu kan de høres på Bålhøj Festi-
val. Det bliver spændende og godt!

Johnny Madsen
Johnny Madsen Band behøver vel 
ikke den store præsentation, for 
hans musik og energiske koncerter 
er kendt for klassisk rock´n´roll, der 
bliver spillet med hjerte, overskud 
og nerve. Derfor venter der også 
årets publikum på Bålhøj Festiva-
len en stor musikalsk oplevelse, 
som sikkert er krydret med et par af 
Johnny Madsens kendte anekdoter 
om livet og sammen med bandet, 
som består af Johnny Madsen, 
Knud Møller, Niels ”Nello” Mo-
gensen, og Henrik From.

Dør nr. 13
Orkestret har selv beskrevet deres 
lyd som “Kim Larsen på speed” og 
kalder selv musikken for “En hyldest 
til alle os der går og føler os udenfor 
ind i mellem. Et kampråb for retten 
til at være det du er, på dine helt 
egne præmisser og ikke lade noget 
holde dig nede.”

Dør Nr. 13 er opkaldt efter en ma-
kaber forlystelse i Tivoli fra 1995 til 
2001, hvor den blev lukket. Forlys-
telsen var en opgradering af den 
tidligere forlystelse “Den Blå Vogn”, 
og her findes en klar reference til 
en anden “blå vogn”: The Blue Van/
TBV.

Sagen er den, at Per Mølgaard Jør-
gensen, der er trommeslager i TBV 
(og er fra Hollensted), også spiller 
trommer i Dør Nr. 13. 
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Skinz
Danske Skinz er måske mest kendt 
af det unge publikum, men de 
kender ham til gengæld også! Skinz 
med de somaliske rødder brød for 
alvor igennem i 2017 med singlen 
“Jeg Har en Pige” – et gennembrud, 
som det nye stjerneskud ikke tog for 
givet. Lige siden har Skinz leve-
ret den ene ørehænger efter den 
anden, som i 2018 blev opsamlet 
på debutalbummet ”Ingen Drama”. 
Udover singlen ”Højre Og Venstre” 
finder man her også sangene ”Drik-
kepenge”, ”Tale Om”, “Malibu” og 
“Stevie Wonda”.
Udover at dominere de danske 
hitlister i løbet af de seneste 2 år, og 
at blive kåret som “Årets nye navn 
2018” på Zulu Awards har Skinz 
også markeret sig som et særdeles 
eftertragtet livenavn. 

Alexander Oscar
Den unge danske sangskriver Alex-
ander Oscar har med rekordfart og 
med stor international opmærksom-
hed etableret sig som en af de mest 
spændende popartister.

For nylig udsendte han sit debut-
album “highs & lows” der er kul-
minationen på 3 års arbejde, med 
sange indspillet i Danmark, Sverige, 
Tyskland og London.

“Number” etablerede i 2018 Al-
exander Oscar på den danske 
musikscene med et brag, og med 
mere end 20 millioner streams er 
det en af årets mest spillede sange 
på både streaming og radio. Den 
nyeste single “Complicated” har 
cementeret hans position, og med 
mere end 3 millioner streams efter 
den første måned, har vi kun set 
starten på det, der kan blive et nyt 
dansk eksporteventyr.

Live har Alex udviklet sig stort, 
og han fik i forbindelse med Spot 
Festival store roser for sin stærke 
soul-pop vokal og for det gode 
sammenspil med sit band, der blev 
beskrevet som “internationalt for-
mat” (Gaffa). Alexanders stærke vo-
kal og charme tager publikum med 
storm, når hans fængende sangtek-
ster strømmer ud over scenekanten.
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Billetter
Du kan allerede nu købe billetter på hjemmesiden www.fowli.dk 

og i SPAR Øster Brønderslev. Billetterne sælges for den usandsynligt 
billige pris af 250 kroner helt frem til én uge før festivalen. 

Så stiger prisen 100 kroner, og denne pris gælder også for billetkøb 
ved indgangen. Der er et begrænset antal billetter, 

så hold dig ikke tilbage, hvis du vil være sikker på at være med!

Alexander Oscar har netop spillet sit først udsolgte headline show i Køben-
havn, og kigger nu frem mod en omfattende sommerturné i Danmark – bl.a. 
Bålhøj Festival! - og udlandet. 



Klovborg 

Klovborgs historie 
1920-1975
I 1920 købte Karl Chr. Kristensen 
ejendommen, der dengang var på 
9 tønder land. Da han døde i 1953 
drev sønnen Peter William ejendom-
men videre sammen med søsteren 
Anna. 

Ejendommen var dengang på ca. 
20 tønder land, og de to søskende 
supplerede i indtægterne fra gården 
med bl.a. kaninavl. 

I 1965 solgte Peter William og Anna 
ejendommen til Vilfred Stie, der 
udvidede ejendommen fra de 11 
hektar til 45 hektar, samtidig med at 
antallet af køer blev forhøjet fra 8 til 
62 køer.

Klovborgs historie 
efter 1976
18. august 1976 overtog Lis og Lars 
Pedersen ejendommen. Lars var 
næsten færdig driftsleder fra Byg-
holm, og Lis var på vej til at blive 
farmaceut i København.

Vi øgede produktionen til 210 køer 
og hev os igennem, til renterne 
faldt i 1982, en oplevelse som min 
far sagde alle burde prøve. Det at 
mangle likviditet glemmer du aldrig. 

Dræning har altid været en del af 
Klovborg, og i 1983 blev det første 
store projekt startet, hvor 25 ha. 
vest for ejendommen blev gjort 
dyrkningssikre. 

Tingene kørte videre, og ved 
mælkekvoternes indførelse i 1984 
var vi oppe på 230 køer og en 
mælkeproduktion der gjorde at vi 
kom ind med god kvote.

Firserne kørte videre med kvoterne 
og en stigende pris som var betalin-
gen for indførelsen af kvoten. Det 
gik til 1989, hvor vi også var blevet 
en del af MD, efter at Nordjysk 
Mejeriselskab blev en del deraf. Det 
gav 25 øre ekstra i 2 år, og det er 
de år, hvor indkomstskatten virkelig 
begyndte at true os. Det var også 
de år der var mange jordfordelinger 
i området og vores areal sneg sig 
op på 80 ha.

(Resten af dette afsnit og dele af det 
næste er uddrag af den beskrivelse, 
der kan læses i en mere grundig 
udgave på Klovborgs hjemmeside - 
www.klovborg.dk)

Tingene gik vores vej og vi fik fyldt 
godt op med produktionen gennem 
de første år og fik gang i vækst-
tankerne. Det var lidt tilfældigt, at 
det blev jerseykøer, vi fik, men de 
var moderne på den tid, og så var 
de så små, at de var til at tumle. 
Men jerseykøer er den mest klima-
venlige race, og det kommer til at 
betyde mere fremover.

September 1979 blev den nye 
kostald indviet, Niels var da et 
halvt år og deltog interesseret fra 
barnevognen. En ny vej var startet 
med løsdrift og malkestald, og et 
foderbord med kæde og begræn-
set ædeplads havde set dagen lys, 
køerne trivedes, og vi var pavestolte 
over den sejr, det var at kunne få et 
sådan anlæg i gang.

1981 var året, hvor Danmark havde 
de højeste renter, og nettet blev 
strammet omkring os. 
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- fra husmandssted til fremtiden

Dette er første artikel i en serie, hvor Lokalbladet i hvert af årets numre vil portrættere 4 forskellige  
typer af lokale landbrug. 

Denne første artikel i serien er om Klovborg Mælk, der ligger på Taksvej i engene syd for Øster Brønderslev, 
og som nu er den centrale del af et større landbrug med 7 gårde, der har mælkeproduktion som område.

Øster Brønderslev 1954. Klovborg ligger i engene ved X

X



Det gik godt, og i 1995 blev mal-
kestalden for lille og blev fornyet 
med en 2 x 16 malkestald. Kvoten 
strammede stadig, og 1997 købte vi 
en fjernejendom i Hollensted for at 
få fingre i kvoten.

Produktionen gik fremad, og i 1999 
var det den næste fjernejendom på 
Starengvej, der kom ind i folden, 
igen for at få mere kvote. En ret 
forsømt ejendom med en masse 
plastik. Vi drev den i 4 år og solgte 
så til naboen.

I 2001 havde vi behov for mere 
kostald og lavede en stald parallelt 
med den, vi havde. Det gav masser 
af plads, og vi var oppe på godt 
400 køer, en fin størrelse og der var 
kommet 4 pladser mere i malke-
stalden. 

Niels var godt i gang med landbrug-
suddannelsen og havde ønske om 
at blive selvstændig, hvilket pas-
sede fint ind i vores plan, for der 
kan jo næsten ikke opnås noget 
bedre end, at næste generation har 
lyst til det samme, som du selv har 
beskæftiget dig med. 

Nytår 2004/2005 gik det stærkt. 
Niels overtog Lykkegård, og vi købte 
Fossevangen. På én gang var jord
arealet fordoblet, og antallet af køer 
øget med 270. 

Klovborg under 
økonomisk pres
2008 var også året, hvor der kom en 
ny finanskrise og dermed en anden 
hverdag for os. Likviditet havde der 
været rigelig af, hvilket også kan ses 
ved vores store opkøb af ejendom-
me gennem nogle år. Det blev nogle 
år med øget fokus på indtjening, og 
optimering af det vi havde.

2009 var et rædselsår med et vold-
somt fald i mælkeprisen. Vi tilpas-
sede så meget som muligt, men vi 
var de næste par år stadig presset 
på mælkeprisen.

2011 blev den mest besværlige 
høst, vi kan mindes, og det endte 
med, at vi havde ca. 50 hektar, som 
ikke blev høstet. Det har vi gjort 
alt for at ændre, og 2012 blev en 
rimelig god kornhøst, vejret drillede 
så ved majshøsten, ligesom de var 
noget trykket på grund af den kolde 
sommer.

I 2013 havde vi en god stigning i 
mælkeprisen. Der havde været den 
bedste sommer i flere år, hvilket 
passede vores lave jorder godt, og 
så blev vi færdige med at høste i 
august, og det kan jeg ikke huske er 
sket siden 1976.

På begge de nye gårde blev Hol-
stenkøerne skiftet ud med jersey-
besætninger som på Klovborg.

Klovborg kom op på knap 500 køer, 
og Fossevangen blev ændret til 
kvieopdræt. På Lykkegård endte det 
med 200 jersey. Alle kalve kommer 
til Klovborg og videre til Fossevan-
gen, når de er ca. 7 måneder og 
tilbage igen omkring en måned, før 
de kælver.

2006 blev Mosegården en del af 
vores landbrug. Den er på 165 hek-
tar og ligger i Vildmosen, og køerne 
blev også byttet til jersey, og der var 
265 jerseykøer i stalden.

2007 var det så Engbrogård på 65 
ha., der trængte til en ny ejer. Vi 
bruger nu stalden til op mod 165 
sendrægtige kvier.

1. juli 2008 kom så Vibholm til, selv 
om det var en svineejendom med 
2 bygningssæt. Grisene blev solgt 
hurtigst mulig, og vi lejede staldene 
ud til Jan Ulrich, som bruger dem til 
slagtesvin.

1042 ha. havde vi nu fået samlet, 
og vi havde dermed fået samlet alt 
det, som vi kunne ønske os. Sam-
tidig med var der også blevet en 
stor gæld her ved indgangen til det 
finansielle sammenbrud.
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Efter 2013, hvor vejret og priserne 
var med os, blev det hverdag igen, 
så vi øvede stadig tilpasning. Na-
boerne til Mosegården ville gerne 
købe de 130 ha., som hørte til den. 
De blev solgt i april 2015 for 25 
mio., og vi fik sænket vores bal-
ance. Ligeledes besluttede vi at leje 
vores kornjord ud fra 2015. Det var 
en ny tanke, at vi også begyndte 
at vurdere, om vi skulle alt. Den 
beslutning er vi senere blevet meget 
glade for. 

2015 er også året, hvor mælke-
prisen tager endnu et dyk. Vi havde 
måske nok forventet det på grund 
af, at mælkekvoterne stoppede, 
men ikke at det fortsatte ind i 2016 
og først ændrede sig i 3. kvartal. Det 
kan bedst beskrives som en ”kold 
tyrker”. Ingen havde forestillet sig, at 
det var muligt at komme under 2 kr. 
for en liter mælk, men det skete i 5 
måneder. Vi blev ramt lidt af lykken, 
ved at vi kunne sælge 2 vindmøl-
legrunde, og på den måde kunne vi 
holde nogenlunde balance i økono-
mien.

18. august 2016 var dagen, hvor vi 
havde været på Klovborg i 40 år. 
Det blev fejret med telt i gården, 
fadøl, og hvad dertil hørte. En fan-
tastisk dag hvor mere end 200 men-
nesker kiggede forbi, og som toppen 
af poppen fik vi nogle få dage efter 
besked om, at mælkeprisen ville 
stige i september.

I maj måned 2017 skiftede vi 
malkerobotterne på Lykkegård ud 
med en simpel 2 x 12 malkestald 
og øgede besætningen med ca. 80 
køer. Endnu engang for at forenkle 
hverdagen en smule, samtidig med 
at vores vedligeholdelsesomkost-
ninger kunne blive lavere. Malkero-
botterne på Mosegården fortsætter 
og kører meget stabilt, ligesom 
køerne malker rigtig godt, især når 
vi kører med lidt lavere belægning.

At sige, at årene efter finanskrisen 
fra 2008, har været økonomisk 
hårde, må være en underdrivelse. 

Et af de senere så berygtede 
swaplån med en fast rente, viste sig 
at være en stor fejl. Lars og Niels 

I dag er der 16 ansatte i alt, og heraf 
er de 12 ukrainere (6 i Tylstrup og 
6 på Klovborg) - 4 af dem kvinder, 
og de håber på at ansatte flere, for 
målet er, at mælkeproduktionen 
baseres på 2000 køer. 

Første trin i den plan er at bygge 
en kviestald på Engbogård til 500 
kvier – med mulighed for senere at 
udvide til 1000. Det vil give mange 
kvier, for på Klovborg er de begyndt 
at bruge kønssorteret sæd, så der 
næsten ingen tyrekalve kommer. 

Da besætningen af køer skal fornys 
med ca. 30 % hvert år, giver det en 
for stor produktion af kvier til, at den 
kan udnyttes på Klovborg. Det er 
der en plan med, for sidste år solgte 
Klovborg 100 stk. 16-18 måneder 
gamle og drægtige kvier, og i år reg-
ner man med at sælge 300 til Hol-
land, Rusland eller måske Danmark. 
Det er der god forretning i med en 
pris på 11.000 kroner for hver.

Næste trin i fremtidsplanerne er at 
bygge helt nye malkefaciliteter og 
stald til i alt 1500 malkekøer – og 
med tiden 2000 – i engene vest for 
Tylstrup. Der bliver mælkeproduk-
tionen så samlet, og de andre gårde 
bruges til andre formål i produk-
tionen. Det bliver dyrt, og der arbe-
jdes på økonomien. Første trin er at 
søge en mindre del af beløbet gen-
nem statslige udviklingspuljer, men 
den videre finansiering sker gennem 
kreditforeninger og bank. Lars siger, 
at det er Niels, der i praksis står for 
det projekt. 

Et mere lokalt projekt er deres pri-
vate udstykning af erhvervsgrunde 
på deres egen jord ved Ahornvej/
Øster Brønderslevvej og etablering 
af en vej direkte fra Øster Brønder-
slevvej til Klovborg. Også det er 
primært Niels’ projekt. 

Pedersen kendte betingelserne og 
gik ind på vilkårene med åbne øjne, 
men ud fra den forventning at renten 
ville stige. Det gjorde den så ikke, 
men den faldt i stedet markant. 

Så de 10 år med en rente, der var 
alt for høj, endte med, at Klovborg i 
10 år i alt betalte 25 mio. kroner for 
meget i rente på deres lån. Det sva-
rer til cirka 7000 kroner om dagen, 
hver dag i 10 år. Det var lige ved 
at tage livet af virksomheden. Nu 
er swaplånene ude, og økonomien 
tegner bedre.

Klovborg nu og i 
fremtiden 
Der drives lige nu 920 hektar, og der 
er 1300 køer fordelt på Klovborgs 
gårde.

Vores markdrift består nu kun af 
majs og græs, hvilket ser ud til at 
være en god løsning. Vores udbyt-
ter og kvaliteter er bedre, og det 
kvitterer køerne for med en bedre 
ydelse. Det er vores nuværende 
fokus, indtil nye ideer eller tanker 
kommer, for vi er ikke kommet til det 
sted, hvor vi mener, at alt er perfekt, 
fortæller Lars. Han fortæller også, 
at Klovborg er (et af?) Danmarks 
bedst arronderede landbrug – dvs. 
at jorden ligger relativt tæt samlet 
rundt om ejendommene.

I 2012 besluttede Lars og Niels med 
familie, at en professionel bestyrelse 
var en god idé, og det har det også 
vist sig at være. Som ejere var de 
vant til at træffe hurtige beslutninger, 
og de viste sig ikke altid at være så 
fornuftige på lidt længere sigt. 

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange 
om året og består af 3 eksterne 
medlemmer med forskellige kompe-
tencer og baggrund samt familien, 
og dens opgave er primært at skabe 
baggrund for en positiv udvikling 
ved at lægge en langsigtet strategi 
med mål for at få udført visionerne. 

Der er for nogle år siden udarbej-
det et grundigt oplæg til fremtidens 
fødevareproduktion, og der arbejdes 
på at gennemføre det.
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Der er ingen fast tidsplan for nogle 
af fremtidsplanerne, for de afhæn-
ger selvfølgelig af økonomien, men 
indenfor de næste 5 år, er det sik-
kert sket. 

Mht. grundene sker etablering efter 
behov og interesse, og det må 
gerne ske hurtigt.

At det især er Niels, der i praksis 
står for de fremadrettede projekter, 
er logisk, siger Lars og Lis, for det 
er ham, der skal overtage det hele, 

Kilderne til artiklen:
• Snak med Lis og Lars Peder-

sen 

• Hjemmesiden for Klovborg  
www.klovborg.dk. 
(Derfor er en del af tekten i 
jeg-form, fordi det er Lars, der 
fortæller sin egen hstorie her)  

• En artikel i Landbrugsavisen 
oktober 2017 

• Nogle dagbøger skrevet af  
Peter William Kristensen i  
årene 1918-1930, da han var 
ca. 13-25 år og arbejdede på 
det husmandssted, der siden 
blev til Klovborg.  
 
(Dagbøgerne er renskrevet og 
forsynet med billeder og noter 
af Peter Williams kusine, Ruth 
Pedersen, som sammen med 
sin mand, Steffen Pedersen,  
har overdraget materialet til 
Lokalhistorisk Arkiv)

Per Drustrup Larsen

når de ikke vil mere. Det er besluttet 
på et møde i familien, så det arbej-
des der på. Der er ikke nogen tids-
plan for det, men Lars siger selv, at 
han fysisk ikke laver så meget, som 
han plejer, og det vil sikkert udvikle 
sig med tiden. 

Lis siger, at det nok ender med at 
Lars kun slår plænen, men det varer 
nu nok rigtigt længe, inden det kom-
mer så vidt, mener de begge to.
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På biledet, der er fra folderen om 
Åbent Hus-arrangementet i 2018 
på Klovborg, ses Lis og Lars 
sammen med Niels, hans kone 
Joan og deres børn Valdemar og 
Johanne.



Samlingshuset
Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen for Samlingshuset ar-
bejder fortsat på den bedste løsning 
omkring de personale- og drifts-
mæssige forhold i hele huset.  

Sidste års reviderede regnskab for 
Samlingshuset er færdig omkring 
marts, og herefter kan der laves et 
budgetforslag, der kan forelægges 
bestyrelserne omkring huset.

Helenes midlertidige stilling for-
længes til august/ september, hvilket 
giver mulighed for, at Helene kan 
afvikle opsparet ferie og afspadser-
ing i den stille tid over sommeren. 
Vi er meget glade for Helenes store 
arbejde og fleksibilitet i denne peri-
ode. Stor tak for det!

Der laves aftaler om Bentes timer 
således, at der spares timer over 
sommeren. Også stor tak til Bente 
for stabilt og fleksibelt arbejde i de 
sidste måneder.

Samlingssalen fik i uge 8 en til-
trængt opfriskning i form af en om-
gang ny maling. Arbejdet blev udført 
af kommunens landsbypedeller. 
Dejligt med sådan et hold, der kan 
udføre opgaver, vi selv kan have 
svært ved at løfte. 

I uge 12 får salen et nyt gulv do-
neret af Sparekassefonden. Her 
hjælper Håndværksrådet, og gulvet 
lægges af Garant, Brønderslev. Når 
arbejdet er færdigt, har vi igen en 
rigtig flot, velholdt sal med et mere 
slidstærkt gulv. 

Der har været udskiftning i bestyr-
elsen, idet Ole Jensen har ønsket at 
udtræde. Stor tak til Ole for det store 
arbejde, han har lagt i bestyrelsen.

Knud Peer Andersen er trådt ind 
som ny repræsentant for Østside-
hallen. Velkommen til dig.

Birgit Søndergaard 

Inde i den store hal, Østsidehal-
len, dufter der efterhånden mere 
af sæbevand end gymnastiksko og 
armsved. For første gang nogen-
sinde, ifølge Helene Andersen, så 
vaskes hallen ned fra loft til gulv. 
Så de sidste efterladenskaberne 
fra de mange høstfester og hånd-
boldkampe siden hallens opførelse 
fjernes endelig nu. Da det er første 
gang, man gør dette, har man hyret 
et professionelt firma til arbejdet. 

- Vi har ellers vores egne hånd-
værkere der går og laver smårepa-
rationer mm rundt om i huset og på 
banerne. Det er pensionister mm, 
der gerne vil give en hånd med 
nogle timer og hjælpe os med at 
holde tingene brugbare, men dette 
var dog lidt for stort et projekt for 
dem.

Men renoveringen stopper ikke 
indenfor husets vægge, for udenfor 
på tilkørselsvejen fra Elmevej er der 
også sket noget. 

Det lokale entreprenørfirma KJ 
Service har fyldt hullerne i vejen og 
udjævnet gruset helt fra vejen og 

ind på P-pladserne 
ved Østsidehallen. 

- Det har de 
selvfølgelig gjort 
helt uden bereg-
ning, fortæller 
Helene Ander-
sen, ligesom Jysk 
Varmeservice lige 
ryddede sne på 
grusvejen, da Ø. 
Brønderslev blev 
ramt af sneen her 
i januar. 

Det er noget, man 
bare gør her i 
byen, vi hjælper 
hinanden, slutter 
en glad Helene 
Andersen.

Tex

Samlingshuset bliver 
renoveret
Der herskede stor travlhed både 
før og i vinterferien i de forskel-
lige afdelinger i Samlingshuset i Ø. 
Brønderslev, som er i gang med 
at få den helt store omgang med 
bl.a. forårsklargøring og ny maling. 
Kvinden, der holder i alle trådene, 
halinspektør Helene Andersen, er 
omgivet af travle mennesker, for der 
sker noget i det store hus. 

Festsalen i Samlingshuset lugter 
dejlig nymalet, efter at Brønderslev 
Kommunes landsbypedeller har 
givet første gang maling på 
væggene i den meget benyttede 
festsal. Der var brændt mange 
stearinlys af i de dejlige lokaler, der 
ofte er lejet ud til festlige sammen-
komster, så væggene var ikke helt 
hvide mere.

De gamle fodboldomklædningsrum 
1 og 2 eller dameomklædningen, 
som de kaldes i daglig tale, reno-
veres med bl.a. fliser, termostater 
på radiatorer mm Her er det frivillige 
fra ØBI/Borgerforeningen, der ryk-
ker igennem.
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Event Samlingshus
Event Samlingshus har nu eksiste-
ret i godt et år, og vi kan kun sige, 
at de arrangementer, vi har haft 
det sidste halve år, har været godt 
besøgt. 
Vi forsøger, at lave arrangementer, 
der både dækker bredt og forskel-
lige aldersgrupper, så alle borgere 
har mulighed for, at have glæde af 
vores dejlige hus. 

I skrivende stund har vi endnu 2 
arrangementer inden sommer-
pausen. Efterårets arrangementer 
arbejdes der på, og programmet 
bliver forhåbentlig færdig til næste 
Lokalblad.

GEO 
Den 7. marts får vi besøg af GEO, 
og det glæder vi os til at præsen-
tere her i Øster Brønderslev. GEO 
repræsenterer en genre, vi ikke har 
haft før, og vi glæder os til en stor 
aften. Billetter kan endnu købes 
i SPAR, og de sidste sælges ved 
døren.

Byvandring
Søndag 26. maj kl 14 - ca 16: har 
vi sammen med Lokalhistorisk 
Arkiv arrangeret en byvandring for 
hele familien. Der har været ønske 
om, at vi gentog succesen fra den 
byvandring, der var for et par år 
siden. Per Drustrup, der ved rigtig 
meget om byens historie før og nu, 
vil undervejs gennem byen fortælle 
spændende historier om folk og 
steder i byen. En hyggelig tur for 
alle aldre, nye og gamle beboere.
Vi mødes foran indgangen til kirkeg-
ården og går en lille rute rundt i 
byen, inden vi slutter i Samlings- 
huset til en forfriskning. Arrange-
mentet er gratis.

Stemninger fra  
arrangementer:
Julebanko 9. december var 
populær, og salen var fyldt af 
bankospillere, der håbede på held 
i spil. Helene havde fået samlet 
mange fine gevinster fra sponsorer 
og private. Stor tak for det. Det er 
dejligt, at en del private personer 
også gav gevinster.

Aftenen blev også krydret med 
billeder og fortælling af Birgit og 
Per, der fortalte om det store indiske 
bryllup, de deltog i sidste år mellem 
Pers niece og hendes indiske mand.

Birgit Søndergaard

25. januar var der Disko Dasko for 
0-2 klasse. Det var en forrygende 
aften for børnene, Helene havde 
arrangeret. 

26. januar havde vi Indisk Aften 
med indisk mad lavet af Suman 
Rani og Rajwinder Singh fra Ø. 
Brønderslev Pizzeria. De 50 ud-
budte billetter var hurtigt solgt, så 
flere gik desværre forgæves.
Suman og Raiwinder havde lagt stor 
energi i at give deltagerne en dejlig 
smag på det indiske køkken. Og 
det fik vi med god mad med dejlig 
og anderledes smag, end vi lige er 
vant til. 
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Gade
Nyt galleri i Øster Brønderslev
I sidste nummer af Lokalbladet fortalte vi om den kommende åbning af Ole 
Jespersgaards galleri på Buurholtvej 24. Det blev åbnet ved en hyggelig be-
givenhed, hvor borgmester Michael Klitgaard holdt en personlig og god tale 
som hyldest til Ole. 

Boksestævne i Østsidehallen
Fredag 8. februar var der boksestævne i Østsidehallen. Det er første gang i 
12 år, der er lokalt boksestævne i kommunen, og første gang det er afholdt 
i Øster Brønderslev. Bokserne kom fra forskellige klubber som Brønderslev, 
Pandrup og Hinnerup, og desuden kom der 5 boksere fra Tjekkiet. En flot 
boksering var opstillet i midten af hallen, og der var lavet stoleopsætning 
langs alle 4 sider af bokseringen. En stor del af de fremmødte var familie til 
bokserne. De havde medbragte bannere og flag, og det var også dem, der 
råbte højest under kampene.

Kampene var fra let fluevægt til weltervægt, og det meget professionelle 
dommerteam styrede os igennem 8 kampe på ca. 3 timer. 4 sejre gik til 
Brønderslev Bokseklub, 3 til Pandrup Bokseklub og 1 sejr gik til Daniel Gina 
fra Tjekkiet. Den mest spektakulære kamp var nok weltervægt kampen 
mellem Mohammad Malek fra Brønderslev Bokseklub mod Rudolf Mirga fra 
Tjekkiet. I denne kamp, som var den tungeste vægtklasse, kunne man rigtigt 
høre, når bokserne ramte hinanden, og Brønderslevbokseren vandt med 
dommerstemmerne 4-1. 
ØBI havde ølbod og kiosksalg til de 200 fremmødte tilskuere, så ingen gik 
tørstige hjem. Der var dog plads til langt flere tilskuere, da hallen kun var 
1/3 fyldt. Det var et helt igennem flot arrangement med byrådsmedlem Lars 
Bisgaard som 
konferencier. 

Som tilskuer følte 
jeg den gode 
stemning og håber 
også på, at der 
ved fremtidige 
stævner ville kom-
me flere tilskuere 
til endnu en meget 
underholdende 
aften. 

René Dahl Jeppe-
sen

Øster Brønderslev 
Smed lukket
Allersidst i november skrev smeden 
Lars Holm Hansen sådan på Face-
book og til de kunder, han have 
mailadresser på:

”Det er med en vis portion vemod, 
at følgende skrivelse er leveret til 
en stor del af mine kunder i dag. 
Jeg har sikkert glemt nogle. Det 
beklager jeg, så derfor bruger jeg 
også denne kanal for at få budska-
bet udbredt. 

Min familie og jeg er spændte på og 
glæder os til den nye tilværelse.
Jeg har besluttet at afhænde min 
forretning Ø. Brønderslev Smed 
ApS. 

Jeg vil gerne takke for tilliden og det 
gode samarbejde igennem mange 
år. Jeg har nydt alle de glæder og 
udfordringer, livet som selvstændig 
har budt mig i 22 år, men har igen-
nem længere tid overvejet, sammen 
med min familie, om det er dette 
liv, som vi vil leve indtil pensionsal-
deren.

Vi har besluttet os for at prøve 
noget andet, og jeg er så heldig, at 
chancen opstod for at få et godt job, 
hvor jeg kan bruge de erfaringer og 
kompetencer, jeg har opnået. Jeg 
starter 10. december som tekniker 
hos Gastech Energi. 

Jeg håber, at vi stadigt kan have 
kontakt igennem mit nye job.

Med de bedste ønsker om en 
glædelig jul og et godt nytår. 

Lars Holm Hansen”
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spejlet

Generalforsamling i 
ØB Vandværk
Øster Brønderslev Vandværk amba. 
afholder ordinær generalforsamling 
i Samlingshuset Øster Brønderslev 
onsdag 10. april 2019 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der 
kommer en repræsentant fra Kam-
strup, som producerer elektroniske 
målere, for at fortælle om, hvordan 
elektroniske målere fungerer.
Der vil være snitter, øl og vand efter 
generalforsamlingen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

Nye filtre på  
ØB Vandværk
Vandværket er i gang med at instal-
leret nye filtre, ny skyllepumpe, ny 
blæser, nyt styresystem til filterskyl 
og endelig også ny dør, for den 
gamle dør var for lille til, at de nye 
filtre kunne komme igennem dem. 
Vi skal nok hen i uge 9, inden de 
er færdige med monteringen på 
vandværket.

M.v.h.
Alfred Møller

Velkommen til
Vadbækvej 8
Her flyttede Amalie Bavnild, Jonas Bæk og deres 2 årige søn Magnus ind 
sammen med deres 2 hunde 15. august.. Amalie er født på Sjælland og har 
boet det meste af sin tid i Midtjylland. Amalie er udlært bygningsmaler for 6 
år siden og har de sidste 4 år arbejdet for et firma i Aalborg. Jonas er fra Ser-
ritslev. Jonas er udlært struktør (jord- og betonarbejder). I øjeblikket arbe-
jder han ved Mogens Jensen i Brønderslev. De ville gerne begge på landet, 
og efter at have boet til leje i Hvilshøj var de enige om, at det var i det her 
område, de ville bo. De er i gang med en større renovering, så halvdelen af 
huset er en byggeplads.

Nibstrupvej 104
Her er Tina Møller Poulsen og Per Haslund Sørensen flyttet ind sammen 
med Tinas to børn Sofie og Emil Heiberg, der er 22 og 18 år.
De har boet i Gistrup, før de for et halvt år siden besluttede sig for at flytte på 
landet.
I familien Moselunds ejendom på Nibstrupvej fandt de her den plads, der 
skulle til for at have islandske heste og en hund. Det var også en mulighed 
for, at Tina kunne komme ”hjem” til Vendsyssel, idet hun oprindeligt er fra 
Klokkerholm. Per er opvokset i Gug og er meget optaget af cykling.
Tina arbejder som receptionist hos Royal Greenland i Svenstrup, og Per er 
projektkonsulent hos Sanistål i Aalborg.
Hele familien har følt sig godt modtaget i Øster Brønderslev og mødte som 
de eneste op til det velkostmøde, som Event Samlingshus arrangerede for 
nytilflyttere og roser initiativet.
Som bevis på, at Per er ved at integrere sig, fremviser han en indbundet 
finger, som han fik skadet under en volleyballkamp sammen med kåle-holdet, 
der mødes en gang om ugen til gymnastik og volleyball.

Træskulptur 
Lisbeth Christensen fra Tu-
javej fik på en af sine gåture 
i byen øje på en ny skulptur/
figur, der havde skjult sig 
inde i et af træerne ved 
Øster Brønderslev Kirke. 

Den dukkede op, da træet 
blev fældet, og heldigvis fik 
Lisbeth øje på den.

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) 



Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening

1. søndag i advent blev fejret på tra-
ditionel vis, først med gudstjeneste 
som foregik i kirken, dernæst gik vi 
til Doktorpladsen, hvor et par salmer 
blev sunget, samtidig med at byens 
flotte træ blev tændt – altså lysene 
på træet som var flot monteret 
denne gang. Stor tak til Laurits. Der 
var nogle, som ikke havde rørt sig 
i lang tid, og de tog flere omgange 
om træet samtidig med de sang 
julesange. 

Da de ikke havde mere luft i lung-
erne, gik vi alle til Klubhuset, hvor 
Ida og Brita havde varmet både 
gløgg og æbleskiver, som Menig
hedsrådet altid er flinke at sponsere. 
Efter disse var gledet ned, var der 
tid til det store bankospil, hvor lokale 
havde sponseret præmier. Der er 
dog ikke mange sponsorer tilbage, 
så foreningen måtte spytte lidt i kas-
sen for at få præmier på hylderne. 
Men tak til de, som igen var flinke at 
sponsere os. 

Vi har modtaget 10.000 kroner af 
Jerslev Fonden til indkøb af ud-
sigtskikkert til vores udsigtstårn. 
Det uheldige er, at sådan en kikkert 
koster ca. 27.000 kr., så den er ikke 
helt på plads endnu, men vi må 
søge igen.

Der er desværre nogle, der kører 
ræs på vores baner i en ATV eller 
lignende. Vi vil gerne, at dette ikke 
finder sted, da banen bliver kørt op. 
Det skulle ikke være nødvendigt 
med overvågning i vores lille sam-
fund, så bliv væk fra banerne, hvis 
du er på hjul….

Det er ved at være sidste udkald, 
hvis du gerne vil prøve at spille præ-
miewhist. Som alle ved, så spiller 
vi whist i klubhuset hver onsdag 
kl. 18.30, og det koster kun en flad 
halvtredser at deltage, og så er 
du til gengæld garanteret kaffe og 
kage. Om du har gjort dig fortjent til 
en præmie, det bestemmer du selv. 
Men vi spiller indtil maj måned, så 
prøv bare at møde op en aften.

Der er endnu ikke planlagt nogle ar-
rangementer i foråret, for vi skal lige 
have overstået generalforsamlingen, 
inden vi planlægger – vi ved jo ikke 
om vi bliver ”kuppet”!!!!!

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

www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen

Takket være en bevilling fra SE 
fonden har vi nu fået LED lys op 
i Klubhuset. Vi har efter lang tids 
søgen fundet nogle pæne, diskrete 
lamper til lille og store sal. Nu er det 
muligt at dæmpe lyset, så man får 
et mere intimt lys til festen i huset. 

I år deltager vi ikke i affaldsindsam-
lingen. Naturfredningsforeningen 
mener ikke, at de får nok ud af de-
res tilskud til øl/vand, og der møder 
ikke mange op til de rundstykker, 
vi har indkøbt denne dag, så vi 
springer over denne gang. Det har 
heller ikke været de store mængder, 
vi har indsamlet tidligere år, selv om 
vi har haft god hjælp af spejderne.

Efter vores generalforsamling 
kommer vi ud med kontingentop-
krævning, og vi håber naturligvis, at 
mange igen vælger at støtte JERES 
FORENING. 

Vores kasserer, der er meget hard-
core krolfspiller, har tilbudt, at man 
kan betalte kontingent hos hende 
tirsdag aften, når hun er til krolf ved 
Klubhuset. Det skal være betalt 
i god tid inden sankthans, hvor 
udtrækningen af rettidig indbetaling 
finder sted.
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Sommerfesten 2019 i 
Hallund
Sommerfesten i Hallund afvikles 
i uge 33, fra torsdag 16. august 
til lørdag 18. august. Som det er 
mange bekendt, blev der sidste 
år skiftet ud i festudvalget. Trine 
Nielsen, Gitte Sørensen og Mona 
Villadsen er trådt ud af festudval-
get. Christina Mariager og Majbritt 
Iversen fortsætter og som nye 
medlemmer af festudvalget er Trine 
Molin og Else Graven. Trine og 
Gitte fortsætter som konsulenter for 
festudvalget, og Trine har også lovet 
at tage sig af den store opgave med 
at tegne annoncer.

I år kommer der til at ske lidt foran-
dring i festugen. Den indledes som 
sædvanlig med opsætning af telt og 
gudstjeneste. 

Torsdag bliver som “den plejer” med 
fællesspisning. 

Fredag vil der blive krolfturnering i 
løbet af dagen. Og sidst på eftermi-
ddagen vil der blive konkurrencer 
for børn og unge, og i baren forven-
tes der at være konkurrencer for 
det voksne publikum. Der vil som 
sædvanlig også være petanque 
turnering. 

Lørdag bliver der underholdning for 
de mindste om formiddagen, og det 
forventes at vi får arrangeret noget 
for hele familien i løbet af dagen, 
der som vi plejer sluttes af med en 
fest om aftenen.

Vi håber i festudvalget, at rigtig 
mange vil støtte op omkring som-
merfesten hvor vi i år gerne vil 
tiltrække hele familien, og især 
fredagen der bliver i de unges tegn, 
skulle gerne blive en succes.

På festudvalgets vegne 
Majbritt Iversen

Det viste sig – i hvert fald for ”skriv-
eren” at være en forholdsvis svær 
opgave. Men efter 3 timer havde vi 
alle fået en hat med hjem, der kan 
anvendes til hattefesten eller - i en 
snestorm for mit vedkommende – 
den er i hvert fald meget varm. 

Bente Toft udviste stor tålmodighed 
og sikrede, at vi alle fik en brugelig 
hat med hjem. 

Majbritt Iversen

Hattefesten 2019 i 
Hallund
I år er det 10. gang, der arrangeres 
hattefest i Hallund. Festen løber af 
stablen 2. marts 2019, og vi kan 
derfor ikke bringe billeder eller an-
den sladder fra festen endnu. 

Til gengæld kan vi fortælle, at der 
forud for hattefesten har været 
arrangeret en aften med filtning af 
hatte. Nogle få af byens damer tog 
imod udfordringen og mødte op i Fil-
testedet for at filte deres egen hat.
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Øster Brønderslev Borgerforening 
Julekalenderen
Vi vil fra Borgerforeningens side 
gerne takke for den store opbak-
ning, vi havde til vores julekalender, 
der i december var opsat ved SPAR. 

Også en kæmpe tak til de sponso-
rer, der var med på kalenderen. 

Det er dejligt, for uden sponsorer 
var det ikke muligt at lave sådan en 
kalender. Så husk at støtte vores 
sponsorer, så de også fremover 
kan støtte nogle af de mange lokale 
projekter.
Kalenderen solgte 800 lodder og 
gav et overskud på ca. 15.000 kr., 
som går til inventar i byparken. 

Byparken
Til byparken har vi søgt SE-puljen, 
hvor vi har modtaget 95.000 kr. til 
belysning. Det var super, at der 
kommer lamper op langs stierne. 
Vi har også andre spændende 
ansøgninger ude, hvor vi spændte 
går og venter på svar. Vi er blevet 
lovet, at kommunen begynder på 
p-pladserne her i foråret, og jordar-
bejdet på grunden forventes færdigt 
omkring sommerferien. 
Lige nu arbejdes der på indretnin-
gen af pladsen, og hvad de 300.000 
kr., vi har fået af Sparekassefonden, 
skal bruges til.

Affald
Husk at årets affaldsindsamling 
langs vejene ved Øster Brønderslev 
foregår søndag 31. marts kl. 10. 
Mødested: SPAR. 

Jesper Albrechtsen
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Husk Husk Husk 
Generalforsamling i Øster 

Brønderslev Borgerforening holdes 
onsdag 20. marts kl. 19.00 i hyg-
gerummet ved Samlingshuset. 

Der serveres en forfriskning 
og en bid brød.

Dagsorden ifølge vedtægterne, 
og evt. forslag sendes på 

albrechtsenjesper@gmail.com 
senest 10 dage før. 

Mød op, bak op…
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Skolefest på ØBC
Øster Brønderslev Centralskole af-
holdt 14. februar, sin årlige skolefest 
for alle skolens elever og forældre i 
Østsidehallen. 

Med cirka 400 deltagende var hallen 
godt fyldt op, da 6. klassen tradi-
tionen tro indledte festen med årets 
skoleforestilling. 

I år viste 6. klasse ”Mordet på 
Skoleinspektøren”, der fastholdt 
publikum i en spændende og dra-
belig efterforskning, hvor alle var 
under mistanke. Heldigvis kunne 
dygtige elever hjælpe de klodsede 
politibetjente med at afsløre mor-
deren til sidst. 

Hallen var blevet fint udsmykket 
med plakater malet af 4. årgang, 
og efter forestillingen blev de pænt 
pyntede kaffeborde hurtigt fyldt, og 
snakken gik imellem forældrene. 

Børnene prøvede de mange boder, 
som klasserne havde opstillet, hvis 
ikke de boltrede sig i tumlerummet 
eller dansede i diskoteket.

Mange forældre havde bagt kage til 
det store kagebord, så der var gratis 
kage og kaffe til alle samt mulighed 
for at købe flere lækkerier i boden.

Alt i alt en skøn aften i fællesska-
bets tegn for både børn og voksne.

Mads Søgaard
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Nye gudstjenestetider fra 1. januar 2019
På et fællesmøde 9. august 2018 blev det af menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev besluttet,  
som en forsøgsordning at fra 1. januar 2019 flyttes begge de faste gudstjenestetider en halv time frem!

Dvs. at gudstjenesten kl. 9.30 flyttes frem til kl. 9.00, og gudstjenesten kl. 11.00 flyttes til kl. 10.30!

Hallund Kirke  
søndag 28. april kl. 10.00:
Maria Varlund Eduardsen 
Magnus Hofmann Jørgensen
Andrea Bang Svendsen 
Emil Kristian Møller Thomsen 

Øster Brønderslev Kirke  
søndag 5. maj kl. 9.00:
Sille Brosholm
Julie Teresa Christensen
Mikkel Hessellund
Mathias Isaksen Jensen
Magnus Lykkegaard Jørgensen
Sarah Søe Møhlenberg
Malthe Haugaard Rasmussen
Nicolaj Møller Simonsen
Sophie Marianne Stecher
Mette Vith Sørensen
Sebastian Trudslev Thomsen

Konfirmander 2019

Træfældning ved Øster Brønderslev Kirke 22. februar 2019

Øster Brønderslev Kirke  
søndag 5. maj kl. 10.30:
Nichlas James Møller Billington
Mikkel Hartmann Christensen
Anders Rehmeier Christensen
Asger Risager Christensen
Esben Holm Hansen
Camilla Aagaard Jensen
Ida Birkedal Jensen
Anna Marie Halkjær Jensen
Tacha Ottsen Jensen
Jonas Koustrup-Jensen
Mads Krarup
Lasse Havgaard Larsen
Sigvald Als Bundgaard Nielsen
Lizette Schrøder
Rune Baun Wagner
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Kirkebilen har tlf. 
9882 1700  

GUDSTJENESTELISTE 
DATO

10. MAR.
13. MAR.
17. MAR.
24. MAR.
31. MAR.
7. APR.
13. APR.
14. APR.
18. APR.
19. APR.
21. APR.
22. APR.
28. APR.
5. MAJ

12. MAJ
17. MAJ
19. MAJ
26. MAJ
30. MAJ
2. JUN.
9. JUN.
10. JUN.
16. JUN.
23. JUN.
30. JUN.

7. JUL.
14. JUL.
21. JUL.
28. JUL.
4. AUG.
11. AUG.
18. AUG.
25. AUG.
1. SEP.

ØB Kirke

09.00 ASLA

10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL

10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
10.30 JSL

10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL

09.00 JSL Konfirmation
10.30 JSL Konfirmation
10.30 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL 
09.00 ASLA

09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
09.30 JSL Gudstjeneste v. 
Jerslev Marked

09.00 ASLA

10.30 JSL

10.30 JSL

10.30 JSL
09.00 JSL

HALLUND Kirke

17.00 JSL Spaghetti-gudstjeneste

10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL Afslutning for minikonfirmander

18.00 JSL Skærtorsdag med spisning

10.30 JSL

10.00 JSL Konfirmation

19.00 JSL Stillegudstjeneste

10.30 JSL

09.00 JSL
10.30 JSL

09.00 ASLA

10.30 JSL

10.30 JSL

10.30 JSL

10.30 JSL

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

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.

Gudstjeneste flyttes 
til Jerslev Marked 
30. juni
Søndag 30. juni 2019 er gudstjenes-
terne i Hallund og Øster Brønders-
lev Kirker aflyst. I stedet er det den 
dag muligt at tage til gudstjeneste 
ved Ann Sofi Lægsgaard Andersen 
på Jerslev Marked kl. 9.30. 

Der kan forekomme ændringer

Menigheds-
rådsmøder  
i Øster 
Brønders-
lev
Torsdag 21. marts 
2019 kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 
Brønderslev

Tirsdag 28. maj 
2019 kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 
Brønderslev

Menigheds-
rådsmøder  
i Hallund
Onsdag 20. marts 
2019 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 
Brønderslev 
 

Onsdag 12. juni 
2019 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 
Brønderslev  
 

Onsdag 14. august 
2019 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 
Brønderslev 
 

Onsdag 20. novem-
ber 2019 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 
Brønderslev

Stillegudstjeneste i Hallund 
Kirke 12. maj 2019
12. maj 2019 kl. 19.00 afholder vi i Hallund 
Kirke en stillegudstjeneste. En stillegudstjenes-
te foregår på den måde, at de enkelte salmer, 
som skal synges, introduceres. Der fortælles lidt 
om den enkelte salme. Derefter synger vi sam-
men salmen efterfulgt af ca. ét minuts stilhed, 
hvor der er mulighed for selv at sidde og reflek-
tere lidt over salmens ord og indhold.

Gudstjenesten varer ca. 30 minutter, og alle er 
velkomne.
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Aflysning 
Vi er desværre nødt til at aflyse 

den planlagte og tidligere 
annoncerede sangaften 
Tirsdag 12. marts kl 19 

i Samlingshuset med 
“De tre søstre”, da en af 

søstrene er død. 

Vi arbejder på en sangaften til 
efteråret med de to søstre.

Rita Knudsen fortæller om  
demens og Alzheimers
Mange kender Rita Knudsen fra de to program-
mer på TV2 “Rita og Aages sidste dans” og “Da 
Aage forsvandt”. 

I de to programmer fulgte man ægteparret i en 
periode på seks år, efter Ritas mand Aage fik 
konstateret Alzheimers.

Rita kommer til Hallund og fortæller sin historie 
for os.

Det sker på Hallund Kro 
tirsdag 26. marts 2019 kl. 19.00.

Arrangementet er gratis. 

Tilmelding til Lis Jørgensen senest 21. marts
på mail: lauritslis@10mb.dk 
eller mobil 2444 5005

Forsiden af en bog, 
som Rita Knudsen 
også har skrevet. 
(Forlag: Turbine)

Kalkning af Hallund Kirke
Der er over en længere periode konstateret afskalning af 
kalken på Hallund Kirkes indvendige vægge - især på den 
indvendige gavl mod vest.
Det skal der selvfølgelig gøres noget ved, så derfor har vi 
kontaktet Nationalmuseet for at høre, hvorledes det skal 
gøres, og vi har nu fra Nationalmuseet modtaget en meget 
grundig instruktion i, hvorledes vi kan udbedre de nuværende 
skader i kirken uden dermed at forvolde nye skader på den 
historiske bygning.
Det vides endnu ikke præcist, hvornår arbejdet kan påbegyn-
des.

Gudstjeneste og fællesspisning 
Skærtorsdag
Skærtorsdag var dagen, hvor Jesus spiste sit sidste 
måltid sammen med sine disciple og indstiftede nad-
veren.

Det fejrer vi igen i år med gudstjeneste i Hallund Kirke 
torsdag 18. april 2019 kl. 18.00, og efterfølgende 
spiser vi sammen på Hallund Kro.

Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis 
at deltage.
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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 28. marts kl. 10.15
Torsdag 11. april kl. 10.15
Torsdag 23. maj kl. 10.15
Torsdag 27. juni kl. 10.15
Torsdag 25. juli kl. 10.15

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

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”.

Kirkernes hjemmesider 
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
www.sogn.dk/hallund

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 og/eller Hallund Kirke under “Foretrukne”.

Døbte i Ø. Brønderslev-
Hallund:
Petrea Thing Danielsen
Ida Marie Krogh Hollensen
Alma Toft Simoni
Hugo Thaagaard Lie
August Kristoffersen
Lukas Østergaard Albrecht

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 dåbsgudstjeneste 
den anden lørdag i månederne februar, marts, april, maj, september, 
oktober og november.

Tidspunktet for gudstjenesten er kl. 10.00.



Solstrålerne
Julehygge med  
bedsteforældre 2018 
Da julen nærmeder sig holdt Ø. 
Brønderslev kommunale dagplejere 
– Solstrålerne, som der er tradi-
tion for, den årlige julehygge med 
bedsteforældre og dagplejebørn 
med kreative værksteder, juletræ 
og julefrokost. Her er kort reportage 
med billeder:

I dagene op til bedsteforældredagen 
arbejder dagplejere og dagplejebørn 
med at fremtrylle bordpynt til jule-
bordene, så de små fingre får øvet 
finmotorikken. Flot bliver resultatet, 
og de små øjne stråler, fordi de har 
malet dekorative glas med gran eller 
julestjerne i, og som de stolt viser 
frem til deres bedste/onkel/mormor 
m.m. 

Alle bliver budt velkommen, fordi det 
er en dag, vi dagplejere glæder os til 
at være sammen med dagplejebørn-
ene og møde deres bedsteforældre 
eller et andet familiemedlem.

Vi starter med kaffe/te, saft og hjem-
mebagte boller og frugt. Herefter 
går alle i gang med de kreative 
værksteder som bl.a. er at lave 
juledekorationer, klippe julepynt eller 
lime. Det hele kan børnene hænge 
på juletræet til pynt.

Så er tiden til at vi skal holde øje 
med, om Julemanden kommer igen 
i år. For nogle af børnene er det en 
udfordring at møde Julemanden, 
mens de modigste af børnene kom-
mer og vil snakke og have en kram-
mer. Julemanden mødte mange 
søde børn, der fik lidt julegodter. 
Herefter var der sang omkring 
juletræet med de kendte julesange, 
som synges fra vores hjemmela-
vede sangmappe. 

Så er det tiden hvor de små har 
trætte øjne, så det er godt vi skal 
afslutte med en fælles julefrokost. 

Julefrokosten er lavet af os dagple-
jere, og det meste er hjemmelavet, 
så vi har haft travlt med indkøb og 
madlavning. 
Nogle børn og dagplejere har skovet 

Trafiksikre børn
Børnene i dagplejen er nu ble-
vet sikrere i trafikken, efter de fik 
udleveret meget flotte veste, så 
børnene kan ses i mørket tidligt og 
sent. Vestene er blevet sponseret af 
Storm Tekstiltryk. De er til at vokse i, 
og flotte ser de også ud.  

Solstrålerne

juletræet, mens andre har været 
i skoven efter julepynt. Det er en 
dejlig fast juletradition, at vi holder 
bedsteforældredag. Vi får dejlige, 
positive tilkendegivelser og ros, 
som gør, at det er det store arbejde 
værd. Det at se samspillet mellem 
2 generationer sådan en dag, er 
givtigt for alle. 
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Gade
Ladywalk 2019
Er du pige/kvinde og har lyst til en rask gåtur, 
frisk luft og socialt samvær, så sæt det første kryds 
i kalenderen her: 
Onsdag 27. marts kl. 18.30
Vi træner hver onsdag de følgende 8 uger med henblik på 
deltagelse i Ladywalk i Aalborg mandag 27. maj 2019 kl. 18.30.
Det er gratis at deltage i træningen, og der er ingen tilmelding. Vi mødes ved 
Samlingshuset i Ø. Brønderslev.
28. maj 2019 afholdes Ladywalk i 14 byer i Danmark, hvor tusinder af piger 
og kvinder mødes til en hyggelig gåtur i smukke omgivelser. Du bestemmer 
selv på dagen, om du ønsker at gå 7 km eller 12 km. Prisen for deltagelse er 
140 kr. Tilmelding og nærmere information på første træningsdag.
Herunder ses en plan over de kommende træningsdage i Ø. Brønderslev
Onsdag 27. marts kl. 18.30 – Ruten er i Ø. Brønderslev og omegn
Onsdag 3. april kl. 18.30 - Ruten er i Ø. Brønderslev og omegn
Onsdag 10. april kl. 18.00 - Ruten er i Lunken Plantage i Pajhede skov
Onsdag 24. april kl. 18.30 - Ruten er i Ø. Brønderslev og omegn
Onsdag 1. maj kl. 18.30 - Ruten er i Ø. Brønderslev og omegn
Onsdag 8. maj kl. 18.00 - Ruten er ved Gateway Blokhus
Onsdag 15. maj kl. 18.30 - Ruten er i Ø. Brønderslev og omegn
Onsdag 22. maj kl. 18.30 - Ruten er i Ø. Brønderslev og omegn
Mandag 27. Maj 2018 kl. 18.30 - Ruten er i Aalborg

Vi glæder os til at se dig.
Ved eventuelle spørgsmål kontakt da  
Inge Andersen 51 51 47 10 eller Tina Hansen 24 49 49 75

Øster Brønderslev 
Varmeværk sætter 
varmeprisen ned
Formand for Ø. Brønderslev 
Varmeværk, Købmand Jan Jæger, 
beretter, at der har været gang i den 
lokale diskussion, efter at den lokale 
Tv-station, TV2-Nord, i starten af 
december oplyste, at de fleste små 
varmeværker i Nordjylland, satte 
deres varmepriser op med helt op til 
6-8000 kr. om året for et helt almin-
deligt parcelhus på 130 kvm. 

Der iblandt var også Ø. Brønder-
slev Varmeværk nævnt, hvilket gav 
udslag i den lokale diskussion.
- Men det passer ikke, udtaler Jan 
Jæger.

- Vi har investeret i et stort 
solvarmeanlæg, der er placeret 
på en af Klovborgs marker, tæt 
på Varmeværket. Bl.a. for at få en 
sundere varmeforsyning, men også 
for at imødegå virkningen af det 
såkaldte ”Grundbeløb”, som er et 
tilskud fra staten til elproduktion, 
der nu fjernes helt og er den direkte 
årsag til de kraftige prisstigninger 
på varmeprisen rundt om på landets 
små varmeværkerne.
- Vi håber og tror faktisk på, at vi i 
stedet for prisstigning, kan nedsætte 
vores varme pris med helt op til 
1000,- kr. pr. husstand, fortsætter 
Jan Jæger. 
- Vores dygtige varmemester 
arbejder dagligt på at optimere 
anlægget, så det bruger absolut 
mindst mulig energi på at fabrik-
ere varme til vores forbrugere, 
og dermed kan vi holde omkost-
ningerne nede! 
Så endnu en god grund til at 
flytte til Ø. Brønderslev slutter en 
storsmilende Jan Jæger.      Tex

Indvielse af Æblemarken i Hallund
Lørdag 4. maj kl. 11 indvies æblemarken på Dalgaardsvej i Hallund af borg-
mester Mikael Klitgaard.

Konkurrence
Samtidig holdes en æblekagekonkurrence, hvor byens borgere opfordres til 
at komme med deres bedste æblekage. Mikael Klitgaard vil være dommer, 
og der er præmie til den bedste. Når konkurrencen er afgjort, er der æble-
kage til alle. Til konkurrencen serveres der kaffe, æblemost fra Hallund og 
æblesnaps.
Og vi vil gerne have opskrifterne, så de kan lægges på Borgerforeningens 
hjemmeside til glæde for alle.

Navneforslag
Vi har tænkt over navnet Æblemarken og synes, der måske kan findes et 
bedre navn. Derfor vil vi opfordre alle til at indsende forslag, og arbejdsgrup-
pen vil så vælge blandt de indsendte forsalg. Der trækkes lod om en fin 
præmie blandt de forslag, der har ramt det valgte navn. Forslag sendes til 
benteravntoft@gmail.com senest 14. april.
Vi satser på godt vejr til indvielsen, men skulle det være dårligt, vil vi efter 
indvielsen gå over i Varmeværkets hal.
Hold øje med Borgerforeningens hjemmeside om nærmere program  
 på www.hallundhollensted.dk
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spejlet

Digital  
Dynamics  
In Nordic 
Contemporary 
Art
I samme weekend, som 
dette nummer af Lokal-
bladet blev lavet klart 
til trykning, var en af 
redaktørerne inviteret til 
boglancering i Scandina-
via House, New York City.
(Men valgte at lave blad i 
stedet for)

Invitationen var fra Tanya 
Toft - tidligere Hallund og 
nu bosat i Hong Kong. 

Her er den engelske 
beskrivelse af bogen:

Tanya Toft Ag (editor) 
is a curator and scholar 
specializing in media and digital art and its urban implications.

This book takes you through and beyond a map of Nordic artistic experi-
ments, conceptual reconfigurations and new modes of artistic agency.

Offering an in-depth exploration of art’s contingent evolution with technology 
and digital culture, this book goes far beyond familiar depictions of ‘Nordic 
aesthetics’ in art. It explores art’s role and inquiries in response to changing 
sociopolitical realities in the welfare state and in the wider world. First-hand 
perspectives of pioneering and pivotal artists form the basis of chapters 
penned by leading scholars and curators of Nordic art.

Digital Dynamics in Nordic Contemporary Art (Intellect, 2019) recasts the 
Nordic art context in an expanding digital condition and reveals horizontal 
ways to write its histories.

Kran i Øster Brønderslev
En kæmpestor kran, der kunne nå op over 
selv de højeste træer i skoven ved Gl. 
Buurholt, vakte i begyndelsen af februar 
opmærksomhed. Visti Møller fortalte den 
nysgerrige fotograf, at det var nødvendigt, 
for dels var træerne, der skulle fældes, så 
høje, men de vejede også flere tons, så 
det var nødvendigt med kraftigt grej. Først 
blev en mand hejst højt op i træet for at 
gøre en wire fast. Når kranen havde fat i 
den, blev han igen løftet op for at skære 
træet over, så kranen forsigtigt kunne læg-
ge træet ned. Det var den østligste række 
høje træer, der stod langs Hasselvej, der 
blev beskåret kraftigt.

Troldnød
En blomstrende busk midt om 
vinteren vil nok undre de fleste, 
men ikke Majbritt Iversen, der midt i 
januar har fotograferet denne trold-
nød i blomst hjemme i haven. 

Julebil
I december blev en af bilerne på 
skolens P-plads smukt pakket ind. 
Det var kollegaer til pædagog Lena 
Eriksen, der havde pakket hendes 
bil ind i julepapir, fordi hun er en 
rigtig juleentusiast senest fra midt i 
november. En god nisse-gerning!



ØBI 
Fodbold forår 2019
Der er kommet nye trænere til de 
fleste hold her til forårssæsonen. 
Herreseniors nye træner hedder Mi-
chael Jensen og er fra Bjergby. Han 
er til daglig bademester i Brønders-
lev Svømmehal og får ansvar for 
træning af Serie 4 og et eventuelt 
Serie 6-hold. Seniorspillere er fra 
17 år.
ØBI Veteranerne, der spiller i en 
privat turnering, styres med hård 
hånd af Poul Erik Jensen.

Der var standerhejsning 16. februar 
kl. 13.00. En standerhejsning, der 
gik rigtig godt, selv om der var en 
del afbud til selve dagen fra flere 
spillere. Men en god dag med godt 
humør og fin snak med Michael.
På billedet hjælper Peter Stavad og 
Annitta Baun hinanden med at hejse 
flaget.

Alle ungdomshold starter 23. marts 
med standerhejsning lørdag kl. 
11.00 ved klubhuset.

På vores ældste drengehold i U13 
rækken står Anders Rasmussen & 
Per Christensen for træningen.
På vores U11 drenge/piger står 
Kenneth Søndergaard Jakobsen & 
Jens Petter Hansen for træningen.

Ny cheftræner til 
ØBI Serie 4 Herrer
Fodboldudvalget under ØBI er stolte 
af at kunne præsentere klubbens 
nye herretræner, som er 53 årige 
Michael Jensen fra Bjergby. 

Han efterfølger Jørgen Larsen, der 
efter 2 sæsoner ønsker en pause i 
klubben. 

Her følger en beskrivelse af Mi-
chaels fodboldmeritter og lidt om 
hans ambitioner for holdet i ØBI:
Michael Jensen fik sin fodboldop-
dragelse i Frederikshavn FFI, hvor 
han var en meget dygtig spiller i 
ungdomsrækkerne, så dygtig at 
naboklubben i 3 Division, Hjørring - 
HI, overtalte ham til at skifte til dem 
samme år, som han blev senior.

Michael var kendt som spilleren 
med det hårdeste skud i Nordjyl-
land, men han kunne også lave 
mål, og det gjorde han så godt, at 
selveste Mr. AaB, Lynge Jacobsen, 
blev interesseret i ham. Michael 
skrev dog kontrakt med Nørresund-
by Boldklub NB i stedet og spillede i 
1 division.

Han fik en del forespørgsler fra de 
daværende klubber i den bedste og 
næstbedste danske række, B-1913, 
B1909 og endda fra udlandet 
også, men Michael fandt ud af, at 
han havde det allerbedst nord for 
Limfjorden, så det blev ikke til noget 
Superliga eller udlandseventyr. Men 
det blev til ca. 350 divisions/første-
holdskampe i henholdsvis FFI, HI 
og NB.

Efter endt karriere som aktiv 
seriøs spiller, slog Michael sig på 
træneropgaven og har trænet hold 
op til serie 1 i SHI på herresiden 
og BI´s damer i Jyllandsserien, et 
hold han bragte op fra Serie 2. Han 
fik endda æren af at blive Årets 
Træner i Serie 2 sammen med SHI, 
i opryknings-sæsonen til Serie 1.

SØGES:
På Legefodboldholdet for de mind-
ste på 4-6 år, mangler vi 1 træner. 
Er det mon noget for dig, så de 
små også kan komme ud og lege 
og spille lidt med fodbolden? Meld 
endelig tilbage til os hurtigst muligt, 
så vi kan få holdet op at køre igen. 

Der er købt sparring/træning med 
DBU, så hvis ikke du har den store 
viden om leg og boldspil med de 
yngste, skal du ikke tøve, for du 
bliver godt klædt på til opgaven. 

Sparringen foregår til den ugentlige 
træning, så det kan ikke blive nem-
mere…

Fodboldbestyrelsen består pt af:
Forkvinde Annitta Baun
Menigt medlem: Søren Hvidsten
Menigt medlem: Mads Holm
Menigt medlem: Henrik Dahl 
Nielsen (Tex) som er ny.
Vi kunne godt bruge 1-2 mand mere 
på holdet!

Kampfordeler: Per Andersen
Kridtholdet, der sørger for at vi har 
streger på banerne, består af: Poul 
Erik Jensen, Bo Knøsen, Carsten  
Hviid Jørgensen og Jørgen Ring-
berg. Sidstnævnte står også for 
den traditionelle hønsekødsuppe til 
senior standerhejsning!

Mvh. Fodboldbestyrelsen i ØBI
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Michael ynder at spille en offensiv 
omgang fodbold og gerne med tre 
angribere i en 5-3-3 opstilling. Andre 
kalder det en 4-3-3 opstilling, men 
målmanden spiller altså også med, 
som Michael siger. Det er ikke min 
stil at parkere ”bussen” foran målet 
og bare losse bolde væk. Vi skal 
i videst muligt omfang gå efter at 
dominere kampen.

Den første sæson i ØBI skal vi 
bruge på at lære hinanden at kende 
samt overlevelse i Serie 4. Kredsen 
ser meget spændende ud og med 
mange gode hold, så forbliven i 
serien er første delmål. 

På spørgsmålet om, hvordan hans 
træninger forløber, siger Michael: - 
Det skal være sjovt og inspirerende 
at træne med mit hold, så bolden vil 
blive brugt så meget som overho-
vedet muligt i træningen, men det 
stiller også krav til spillerne. Jeg vil 
f.eks. gerne have spillere med en 

velkommen til ØBI – Klubben med 
Blåt Hjerte

Med sportslig hilsen
ØBI Fodboldudvalg

god kondition, for de har overskud 
til at bruge den indvendige side af 
hovedet hele kampen igennem, og 
man laver ofte fejl, når man bliver 
træt. Så en god grundkondition er et 
must.

På træningsbanen er det 100 % 
mig, der bestemmer. Det er det, 
jeg er blevet ansat til. Så der bliver 
ingen hyggerundkreds med afstem
ninger om, hvad man nu skal lave 
til træningen eller under kampen. 
Det er jo også mit ansvar, at vi yder 
optimalt i kampene og stiller op 
med de bedst egnede spillere til lige 
netop den opgave, vi står overfor 
den dag, så derfor kan vi ikke have 
en diskussions-klub kørende. Men 
kamp er kamp og hvad, der bliver 
sagt under en kamp, er sagt under 
pres, og bagefter er det glemt i hvert 
tilfælde fra min side.
Vi ønsker Michael Jensen hjertelig 
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ØBI Håndbold 
Serie 1 rykkede op i Jyllandsserien.
Efter 2 meget forskellige opryk-
ningskampe, begge imod IK1919 fra 
Aalborg, kunne ØBIs Serie 1 herrer 
kalde sig Jyllandsserie-hold fra den 
nye sæsonstart i januar 2019. Dette 
selv om begge oprykningskampe 
var mod samme hold, så var der en 
verden til forskel på kampene. 

I den første kamp på hjemmebane 
i Østsidehallen dominerede ØBI 
og vandt til sidst en komfortabel 
sejr på 23-13. Nu var det vist bare 
en formalitet at vinde returkampen 
ugen efter, troede de alle. Men så 
kom der vist både gummiarm og 
gummiben, modvind og præstation-
sangst med ind i billedet.

ØBI tabte nemlig med 26-16 på ude-
banen, også med 10 mål i forskel, 
ligesom i den første kamp. Dermed 
havde holdene vundet en kamp 
hver, men ØBI havde heldigvis 
scoret flest mål på udebane, og der-
for var det de lokale helte fra ØBI, 
der rykkede op i Jyllandsserien, og 
man kan vist roligt sige, at det var 
på det alleryderste mandat. 

PS:
Stillingen den dag, dette Lokalblad 
blev lavet (fredag 22.2.), var, 
at ØBI i Jyllandsseriens Pulje 1 lå 
i et jævnbyrdigt midterfelt over 
nedrykningsstregen med 4 point 
efter 5 kampe (1 vundet, 2 uafgjort 
og 2 tabte kampe).

Det er i 
øvrigt første 
gang, at et 
hold med de 
blå drenge 
fra ØBI er 
repræsen-
teret så højt 
oppe i serie-
systemet i 
Håndbold. 

Flot 
præstation!!

Holdet bestod af: 
Bagerst fra venstre:  
Spillende træner Mads Bach, 
Kasper Elgaard, Peter Stavad, Emil 
Møller, Rasmus Gramkow, Dennis 
Toft og Træner Michael Olsson.
Forrest fra venstre: Jacob Stavad, 
Anders Riis, Mathias Dissing, Peter 
Riis samt Michael Pindstrup.

Tobias Toft og Morten Lyngdahl var 
fraværende på fotoet.

Tex



Lokale detektorfund
I Lokalbladets nummer 90 bragtes 
en længere artikel om Lokalhistorisk 
Arkivs undersøgelser med detektor.
Siden har detektoren været i gang 
flere gange, og de første poser med 
fund er afleveret til Vendsyssel His-
toriske Museum i Hjørring, der har 
sendt en stak af fundene til dane-
fævurdering på Nationalmuseet. 
Så er det bare at vente 1-2 år på at 
få svar derfra, for så lang tid tager 
det, da der jo gøres mange, mange 
detektorfund i hele Danmark.

Indtil nu har der ikke været de store, 
værdifulde fund, så de par hundrede 
kroner, der måske kommer fra Na-
tionalmuseet, vil ikke fylde arkivets 
kasse, men det er rigtigt interes-
sant fortsat at finde beviser på folks 
færden i lokalområdet mange år 
tilbage. Derfor fortsætter vi.

På billederne her ses nogle af de 
mest spændende, nye fund - og 
eksempler på noget af det, vi finder 
mest af: knapper fra flere hundrede 
år og andre dagligdags ting.
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På billederne liger herover ses fra venstre: Del af hovede at en bronzeøkse med æg (ca. 3500 år gammel), et lille 
pyramidestubformet vægtlod fra vikingetiden (ca.1100 år gammelt) samt et 100 gram tungt vægtlod (udateret men nok 
fra tidlig middelalder). Herunder ses nogle knapper og yderst til højre en sammenbøjet pibeudkradser udformet  som 
et sværd (der dog mangler noget af klingen.)



Optræden i Hollensted Forsamlinghus
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Ude mellem frodige marker i kanten 
af Hollensted holder anlægsgartner 
Kurt Thomsen til i Hollensted gamle 
skole. 

Firmaet består af indehaver Kurt 
Thomsen selv samt 6-7 ansatte og 
en lærling. Antallet af ansatte vari-
erer lidt med årstiderne. 

Nu her i efteråret/vinteren er det 
mest beskæring af træer og buske 
samt snerydning, hvis sneen falder 
over Vendsyssel.

Firmaet laver en del vedligeholdelse 
af grønne arealer for boligfore-
ninger, ejerlaug, kirkegårde, virk-
somheder og private. Alt vores 
 arbejde laves selvfølgelig af ud-
dannede fagfolk, fortæller Kurt 
Thomsen. 

- Vi har specialiseret os i at lave alt 
omkring anlæg af nye og renove-
ringer af gamle haver og parker mm. 

Vi laver alt fra tegning og til anlæg-
get tages i brug. Vi laver selvfølgelig 
den grønne del med jord, græs, 
blomster og buske, men sandelig 
også den grå del med fliser, cement, 
sten og asfalt. Vi står bag et solidt 
og præsentabelt resultat. 

Anlægsgartner Kurt Thomsen er 
desuden medlem af brancheforenin-
gen Danske Anlægsgartnere, der er 
med i ordningen Byg-Garanti lige-
som andre håndværkere er det.

Firmaet laver også en del hegn i træ 
som folde til dyr samt stakit/hegn 
omkring parcelhuse. Ingen opgave 
er for stor eller lille. Det nyeste 
tiltag er at lave smukke taghaver på 
etageejendomme i byerne, sådan at 
man har en grøn oase midt i byens 
kedelige grå beton med et sted, 
hvor man kan slappe af og f.eks. 
nyde duften af blomster.

Privat går Kurt meget op i spej-
derbevægelsen og er tilknyttet 

KFUM-spejderne i Hallund som 
Ulveungeleder. Gruppen i Hallund 
består af over 80 børn i alle aldre 
samt 15 voksne ledere. Den hobby 
tager meget af Kurts sparsomme 
fritid, men han elsker, at der er liv 
og glade mennesker omkring ham 
både på job og i fritiden, så spejder- 
aktiviteterne vil altid være en stor 
del af Kurts liv. 

- Jeg kan godt lide at blive udfordret, 
slutter Kurt af. Jeg vil altid gerne 
prøve noget nyt af, om det så er 
nye måder at lægge en stenbelæg-
ning på eller nye måder at binde et 
spejderknob. Omfanget betyder ikke 
noget, det er udfordringen i at lave 
noget nyt og anderledes, der lokker 
og inspirerer mig.

Tex
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Alt indenfor anlæg 
af haver og grøn 
vedligeholdelse
Kurt Thomsen er selvfølgelig uddan-
net som faglært planteskolegartner 
og har drevet firmaet herfra siden 
2001. 

For yderligere at styrke sin faglige 
og professionelle baggrund har han 
som en af de få i landet efterfølgen-
de også uddannet sig som faglært 
anlægsgartner. 

For 11 år siden kom Anita med 
som en del af firmaet. Hun er også 
uddannet planteskolegartner og er 
siden også uddannet som produk-
tionstekniker, der samtidig er en 
lederuddannelse.

Alle opgaver 
udføres på 
overens-
komstmæs-
sige vilkår 
og inden for 
høje normer 
og stand-
arder.

Som 
Kurt selv 
udtrykker 
det: Vi er 
profes-
sionelle, 
og vi laver 
udelukkende 

arbejde, som vi kan stå inde for, og 
understreger, at det altid betaler sig 
at gå til fagmanden, der ikke går på 
kompromis med kvaliteten. 

Kurt står primært for den grå del 
af aktiviteterne, mens Anita styrer 
den grønne del. Tidligere udgjorde 
anlæg de 80 % af arbejdet, men nu 
er fordelingen næsten ligelig.

Den grå profil  
– anlægsopgaver
Denne del af arbejdet udgøres af en 
bred vifte af opgaveløsninger lige 
fra havetegninger, anlæg af haver 
i form af sten- og flisebelægninger, 
etablering af trapper m.v. dertil kom-
mer vandkunst, vandbassiner, hegn 
og plankeværk, anlæg af gravsteder 
samt etablering af grønne taghaver.

Endelig indgår også rørlægningsop-
gaver som anlægning af regnvands-
bede og arbejde med overflade-
vand.

Den grønne  
profil – havens pleje 
og vedligeholdelse
Denne del består bl.a. i udførelse 
af beplantninger, anlæg af plæner, 
græsklipning, vedligeholdelse af 
bede, korrekt beskæring af buske 
og træer, klipning af hække og an-
det lignende arbejde. Som det ses 
bag på firmabilen gælder det også 
anlæg af gravsteder.

Hertil hører også fældning af farlige 
og vanskelige træer, topkapning og 
stubfræsning både hos private og 
på kirkegårde.

Firmaet tilbyder også helårskon-
trakter på pleje og vedligeholdelse 
af virksomheders udenoms arealer 
samt saltning og snerydning i vinter-
månederne. 

31Lokalbladet nr. 92

Anlægsgartner Kurt Thomsen - kort fortalt

Kurt Thomsen som spejder i aktion 
på Ranchen Bålhøj Festival 2018.

Et lidt særligt 
projekt
Et projekt, som firmaet skal lave 
her i foråret, er plantning af et 
nyt træ på gårdspladsen ved Vrå 
Højskole.

Her skal et meget gammelt, stort 
og sygt træ fjernes, og der skal 
plantes et nyt 8 meter højt 
lindetræ, der kommer fra en 
planteskole i Tyskland. 

Det vejer ca. 2,5 tons og måler 
60 cm. i diameter, så det skal 
hejses indpå gårdspladsen med 
en kran, fordi porten til Højsko-
len er for lille. 



Hallund Jagtforening 
Generalforsamling
Foreningen afholdt generalforsam-
ling tirsdag 5. februar 2019 i Klubhu-
set Hallund.

Der var vildtgryde på menuen før 
generalforsamlingen, hvor 12 havde 
meldt deres deltagelse. 

Selve generalforsamlingen startede 
kl. 19:00, hvor der yderligere var 
mødt deltagere ind. 

Dagsordnens punkter blev kyndigt 
styret af Per Jørgensen. 
Formanden aflagde sin beretning, 
som kronologisk fulgte aktivitets-
oversigten, som vedtægterne 
foreskriver. 

Alle aktiviteterne blev gennemgået 
med nøje regnskab omkring antal 
deltagere, skydninger, afgivne skud 
og udbytte. 

Han kom derudover ind på jægerråd
ets arbejde og de arrangementer, 
som her var gennemført. 

Slutteligt orienterede formanden 
om de tiltag, som bestyrelsen 
havde besluttet skulle iværksættes i 
forbindelse med festligholdelsen af 
foreningens 75 års jubilæum. Stef-
fen Hessellund fremlagde herefter 
det reviderede regnskab. Regnska-
bet blev godkendt.

Der var valg til bestyrelsen, hvor 
Steffen Hessellund, Søren Munkholt 
og Flemming Bolmgren blev gen-
valgt ved applaus.

Som suppleant blev Michael Hvede-
gaard valgt. 

Peter Andersen og Christian Birk 
blev valgt som revisorer.

Generalforsamlingen sluttede med 
almindelige meningsudvekslinger 
over en kop kaffe med kage.

Bestyrelsens konstituering er 
gennemført, hvilket ikke ændrer på 
bestyrelsesposterne.

Flemming Bolmgren

Lørdag 6. april kl. 10:  
2. arbejdsdag mødested P-plads 
i Kommuneskoven. Denne dag 
udtrækkes bukkelodder. Det er en 
forudsætning, at man har været 
med begge arbejdsdage, for delta-
gelse i udtrækningen 

Onsdag 17. april kl. 18:  
Flugtskydning. Mødested Skarnvad

Onsdag 24. april kl. 18:  
Flugtskydning. Mødested Skarnvad

Onsdag 1. maj kl. 18.00:  
Flugtskydning. Mødested Skarnvad 

Kommende  
aktiviteter 
Lørdag 16. marts kl. 10:  
1. Arbejdsdag: mødested P-plads i 
Kommuneskoven.

Onsdag 20. marts kl. 19:  
Trofæaften i Hjallerup Skyttecenter. 
Entre 100 kr. inkl. stemmesed-
del, kaffe og brød. Øl og vand kan 
købes. Indlevering af trofæer starter 
kl. 19.00. Medbring dit/dine trofæer 
fra sæson 2018. Både indland 
og udland. Der vil blive foretaget 
afstemning i flere kategorier, og de 
bedste trofæer vil blive præmieret.
(Præmiering kan alene ske til med-
lemmer af jagtforeninger i jægerråd 
Brønderslev)
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter

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

Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (99 45 49 84)

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)

Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

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

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

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

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

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

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (98 83 53 59)

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

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

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
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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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300  
Mobil: 42191076
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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.

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen

Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.
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v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev
Tlf.: 98811003 - Supermarked med tips og lottoforhandling

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

www.filtestedet.dk
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A
ktiviteter

Tirsdag 5. marts kl 10:
Hallund Krolf begynder igen efter vinter-
pausen. 

Torsdag 7. marts kl. 19: 
Komiker og stand-up GEO kommer i 
Samlingshuset med sit show “ Hvad så 
nu”. Arr. Event Samlingshus.  
(Se side 11)

Onsdag 13. marts kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østsidehallen

Torsdag 14. marts kl. 14:
Heinz S. Hvid fortæller: Fra blå blink til 
rollator. Arr.: Hyggeklubben- Møderne 
holdes i Samlingshuset, Øster Brønder-
slev. Alle Efterlønnere, førtidspensionis-
ter og pensionister er velkommen. Kaffe 
20 kr. Brød medbringes.

Lørdag 16. marts kl. 10:  
Hallund Jagtforening holder arbejdsdag. 
Mødested P-plads i Kommuneskoven.

Tirsdag 19. marts kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev 
Kirke for 1-3 årige

Onsdag 20. marts kl. 19:  
Hallund Jagtforening deltager i 
trofæaften (Se side 32) 

Onsdag 20. marts kl. 19: 
Generalforsamling i Øster Brønderslev 
Borgerforening i Hyggerummet ved 
Samlingshuset 

Lørdag 23. marts kl. 11:  
ØBI Fodbold - alle ungdomshold holder 
standerhejsning ved klubhuset.

Tirsdag 26. marts kl. 19:
Rita Knudsen fortæller på Hallund Kro 
om demens og Alzheimers. (Se Kirke-
Nyt)

Onsdag 27. marts kl. 18.30:
Ladywalk fra Samlingshuset. - Ruten er i 
Ø. Brønderslev og omegn

Torsdag 28. marts kl. 14:
Præst Lisbeth Solmunde Michelsen 
fortæller om Færøerne. Arr.: Hyggeklub-
ben. Møderne holdes i Samlingshuset, 
Øster Brønderslev. Alle Efterlønnere, 
førtidspensionister og pensionister er 
velkommen. Kaffe 20 kr. Brød med-
bringes.

Torsdag 28. marts kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østsidehallen

Søndag 31. marts kl. 10:  
Affaldsindsamling langs vejene ved 
Øster Brønderslev. Mødested: SPAR. 
Arr.: Øster Brønderslev Borgerforening.

1.april:
Ansøgningsfrist til Sparekassefonden. 
Se mere på www.sparekassefonden.dk

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

Onsdag 8. maj kl. 18.00: 
Ladywalk fra Samlingshuset - Ruten er 
ved Gateway Blokhus

Onsdag 8. maj kl. 19-ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østsidehallen

Onsdag 15. maj kl. 18.30: 
Ladywalk fra Samlingshuset - Ruten er i 
Ø. Brønderslev og omegn

Tirsdag 21. maj kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev 
Kirke for 1-3 årige

Onsdag 22. maj kl. 18.30: 
Ladywalk fra Samlingshuset - Ruten er i 
Ø. Brønderslev og omegn

Torsdag 23. maj kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østsidehallen

Søndag 26. maj kl 14:
Lokalhistorisk byvandring i Øster 
Brønderslev for hele familien. Arr.: Event 
Samlingshus og Lokalhistorisk Arkiv. (Se 
side 11)

Mandag 3. juni kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønders-
lev og Hallund Sogne holder åbent 
i lokalerne under Elmehøj i Øster 
Brønderslev. 

Onsdag 5. juni kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østsidehallen

Torsdag 20. juni kl. 19- ca. 22:
Sommerafslutning i Kreaklubben for 
kvinder i alle aldre i Samlingsstedet i 
Østsidehallen

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

Lørdag 10. august fra kl. 13:
Bålhøj Festival (Se side 4-5)

Torsdag 22. august kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østsidehallen

Mandag 2. september kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønders-
lev og Hallund Sogne holder åbent 
i lokalerne under Elmehøj i Øster 
Brønderslev. 

Onsdag 4. september kl. 19- ca. 22: 
Åbent Hus i Kreaklubben for kvinder i 
alle aldre i Samlingsstedet i Østsidehal-
len

Onsdag 3. april kl. 18.30: 
Ladywalk fra Samlingshuset - Ruten er i 
Ø. Brønderslev og omegn

Lørdag 6. april kl. 10: 
Hallund Jagtforening holder 2. arbejds-
dag. Mødested: P-plads i Kommunesk-
oven. (Se side 32)

Onsdag 10. april kl. 18.00: 
Ladywalk fra Samlingshuset - Ruten er i 
Lunken Plantage i Pajhede Skov

Onsdag 10. april kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østsidehallen 

Onsdag 10. april kl. 19.30:
Øster Brønderslev Vandværk amba.
afholder ordinær generalforsamling i 
Samlingshuset 

Torsdag 11.april kl. 14:
Vi fejrer Hyggeklubbens 25-års jubi-
læum. Arr.: Hyggeklubben- Møderne 
holdes i Samlingshuset, Øster Brønder-
slev. Alle Efterlønnere, førtidspensionis-
ter og pensionister er velkommen. Kaffe 
20 kr. Brød medbringes.

Onsdag 17. april kl. 18: 
Hallund Jagtforening afholder flugtskyd-
ning. Mødested Skarnvad

Tirsdag 23. april kl. 10.15: 
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev 
Kirke for de 1-3 årige

Onsdag 24. april kl. 18.30: 
Ladywalk fra Samlingshuset - Ruten er i 
Ø. Brønderslev og omegn

Onsdag 24. april kl. 18: 
Hallund Jagtforening afholder flugtskyd-
ning. Mødested Skarnvad

Torsdag 25. april kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østsidehallen

Mandag 29. april:
Sidste deadline for stof til Lokalbladet 
nummer 93, der uddeles tirsdag 6. maj.

Onsdag 1. maj kl. 18.00: 
Hallund Jagtforening afholder flugtskyd-
ning. Mødested Skarnvad 

Onsdag 1. maj kl. 18.30: 
Ladywalk fra Samlingshuset - Ruten er i 
Ø. Brønderslev og omegn

Lørdag 4. maj kl. 11: 
Indvielse af Æblemarken Dalgaards-
vej i Hallund. Arr.: Hallund Hollensted 
Borger- og Idrætsforening

Mandag 6. maj kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønders-
lev og Hallund Sogne holder åbent 
i lokalerne under Elmehøj i Øster 
Brønderslev.

Næste nummer
Nummer 93 udkommer 6. maj.

Sidste frist for indlevering af stof er 29. april.


