
Lokalbladet
for Øster Brønderslev og Hallund-området

Nummer 96
Marts-maj 2020

Event Samlingshus - KFUM-spejderne

Gadespejl - Brundur East - Kirke-Nyt

Lokal byggeri - “Toner af Guld”

Støt Lokalbladet!
MobilePay: 2826 1453

Bålhøj Festival - Super-Shoppen - Lokalhistorisk Arkiv

Menighedsrådsvalg - Sparekassefonden - Lykkeler 

Mongol Rally - Jagtforening - Borgerforeninger



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,
Anders Jensen (30 49 30 63)

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/ Lars Kjærsgaard,  
Hebbelstrupvej 209  
(2263 0527)

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 Christiansen (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)

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

Brønderslev Vest Venstrevælger-
forening
Majbritt Iversen 
(2843 7421)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124

www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald

2334 7169
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Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af dette blad:

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

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

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

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

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

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

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

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

Henrik Dahl Nielsen / Tex
Søparken 8, Brønderslev (2086 6623)
(e-mail: floorballpeople@gmail.com)

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

LOKALBLADET  
Nummer 97 udkommer 12. maj
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 20. april.

Nummer 98 udkommer 1. september
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 10. august.

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

Lokalbladets økonomi
Med dette nummer nærmer vi os hastigt de 100 numre og 25-års jubilæet, 
og vi var spændte på regnskabet for 2019. Vi blev rigtigt glade over årets 
minimale underskud og især over den fine stigning i de frivillige indbetal-
linger oven på det sølle resultat i 2018. 

MEN der er stadig et stykke til niveauet fra de tidligere år, så vi håber 
MEGET på fortsat økonomisk velvilje fra så mange husstande som muligt! 

Vi takker også meget for velviljen fra annoncører og fra de foreninger samt 
grupper, der har tegnet annoncer og allerede har indbetalt støttebeløb! 
Lokalbladet er 100 % afhænging af pengene fra alle sider, så alle virksom-
heder med lokal tilknytning er meget velkommen til at kontakte os for at 
tegne annoncer, ligesom foreningerne fortsat kan indbetale penge på Lokal-
bladets konto. 

Se kontonummer, MoblePay-nummer samt annoncepriser herunder!

med venlige vinter-/forårshilsner  fra

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.

Regnskab for Lokalbladet 2010-2019
   2019     2018    2017    2016      2015       2014      2013       2012        2011         2010 
         
Indtægter
Menighedsråd  30.000 30.000  30.000   30.000   30.000    37.500    22.500    27.875    22.000     22.000      
Annoncer  33.020 34.600  39.880   33.880   36.580    38.490    40.100    35.220    36.225     33.500      
Foreninger m.v.  24.000 21.900  22.400   26.400   12.400    18.900    15.200    14.243    21.400       5.000        
Frivillige indbetalinger   9.825   3.050 15.650   18.825   19.825    20.120    18.845    21.173    15.250     13.500      
Abonnenter       500      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   10.000          0           0             0            0           53           35             0         500          500               
Indtægter i alt            107.345 90.080  108.560 119.495 127.846  117.893  111.776  139.786    97.014     79.000    

Udgifter
Trykning og uddeling    107.075 96.500  103.619   93.406  117.730  124.318  107.772    92.475    95.549    92.000       
Kontor og porto           0          0      1.040     2.000      1.232             0      4.120      2.456      3.500      3.500        
Forsikring       912      896         883        860         811          802         781         769        500         500         
Varekøb/EDB/renter      456       584        320   27.759      4.083         100             0              0            0    17.500       
Udgifter i alt             108.443 98.980  105.862   96.420  148.357  130.444  111.233    96.376   99.774     96.000     
Driftsresultat               - 1.098  -7.900      2.698   23.075   -20.511  -12.549       +543   -43.409    -2.760   -17.500     
 
Kassebehold pr. 31.12.  33.686  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
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Musikken
Nu ligger musikprogrammet helt færdigt, og plakaten er på vej. Det er igen i år en imponerende blanding af musik fra 
mange genrer. Selv om der egentlig ikke er skarpe grænser for aldersgruppers musiksmag, så har musikgruppen med 
udgangspunkt i successen sidste år forsøgt igen også at finde musik til de helt unge. Der er således musik for alle 
størrelser lyttelapper og til langt de flestes musiksmag.

Jeg er sikker på, at der ikke er ret mange, som kender alle navnene, men sådan skal det være på Bålhøj Festival – 
også denne gang. Godt for det! Det er altid dejligt at blive overrasket og udfordret, og der vil helt sikkert også i år være 
positive oplevelser for rigtigt mange, ved at høre ny musik.

Per Drustrup Larsen

Poul Krebs
Hvem kender ikke Poul Krebs?!!
En præsentation er nærmest overflødig, for hvem kender ikke en lang 
række af hans hits. 

Poul Krebs har i løbet af sin lange karriere skrevet langt over 500 sange, 
har spillet mere end 1000 koncerter og har efterhånden udgivet 24 albums 
(alt iberegnet) og i alt solgt langt over 1 million eksemplarer. På TV er han 
lige nu aktuel som deltager i musikudsendelsen ”Helt lyrisk”, men han har 
også tidligere været med i ”Toppen af poppen.”

Gennem karrieren har Poul Krebs altid været leveringsdygtig i både under-
fundige og skæve historier, fra den rejse igennem livet, der i hans tilfælde 
ikke altid er gået af den lige vej. 

På Bålhøj Festival har han sit band med, og det bliver festligt, at han kom-
mer for at optræde for ”Sådan nogen som os”!

Outlandish 
Outlandish er klar til at fortsætte deres musikalske rejse med både helt ny 
og gammel musik, og turen går i 2020 til Øster Brønderslev. 

Gruppen består i dag af Waqas Qadri og Lenny Martinez samt deres fan-
tastiske band, som de har spillet med gennem mere end 10 år. I perioden 
1997-2017 var Isam Bahiri også med i gruppen, men han har siden haft en 
solokarriere.

Deres koncert vil være en blanding af de store hits og ny musik, heriblandt 
Aicha, Guantanamo, Walou, I Only Ask Of God, Callin’ U, Look Into My 
Eyes, Warrior/Worrier, og ikke mindst hittet “Might Not Be Right” og det 
seneste udspil ”Let it go”.

Outlandish har i den nuværende opsætning spillet rundt om i Danmark, til 
store festivaler i Indien, og på utallige klubber i Beirut, UK, Tyskland, Cuba, 
Rusland, Rumænien, Kazakstan (mange shows).

De er garanter for et godt show spækket med hits, der får folk med.
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Emil Kruse 
Emil Kruse har på trods af sin unge alder været en del af den danske 
musikscene i flere år. Først var det som den ene halvdel af grime-duoen 
“Sleng” og senere under navnet Aesthetic, hvor han lavede 90’er-inspireret 
hiphop. Senest har Emil Kruses lyd gået sin sejrsgang i samarbejde med 
Benjamin Hav. Med mere end 5.5 millioner streams har ”Air Tonight” fra 
2019 vakt genkendelse og feststemning i hele Danmark. I 2019 underholdt 
han med nummeret ved X-Factor sammen med Benjamin Hav. 

I 2016 udgav Emil Kruse debut EP’en “Slumromantiker” under eget navn, 
som blev rost til skyerne af størstedelen af den danske anmelderstab. 
Kruses musikalske univers kan bedst beskrives som melodiøse vokalstro-
fer akkompagneret af lige store dele sfæriske synth-flader og 80’er Moog-
bas.  

2016 var Emil Kruses store gennembrudsår. Her gjorde han sig den i grad 
bemærket. Både med singlerne ”Hvorhen”, ”Alt for Længe” og ”Hver Dag” 
og ikke mindst EP´en ”Slumromantiker”. Emil Kruse spiller fortsat for et 
voksende publikum – ”Air Tonight” har inspireret Emil Kruses egen tøjkol-
lektion, som er sendt i butikkerne i et eksklusivt samarbejde med Storm 
Copenhagen. Han spillede bl.a. ”Hvorhen” på Roskilde Festival i 2018. 
I 2018 udsendte han bl.a. hitsene ”Tæt på” og ”Svært/Så ved jeg” og de 
kan høres på diverse streamingtjenester – og ikke mindst live på Bålhøj 
Festival

Emil Stabil
Med over 50 millioner streams og 8 guld- og platinplader, er Emil Stabil en 
af Skandinaviens mest succesfulde rappere. Med ekstremt iørefaldende 
hooks, grænsesøgende tekster og unikke flows tvinger den danske rapper 
sit publikum til at tage stilling til ham; enten hader du ham eller også elsker 
du ham. For det meste er det det sidste, der gør sig gældende, da Emil 
Stabil er en af de mest solgte rappere i Danmark. Senest med hans største 
hit til dato, den platincertificerede ”En Sang” med den internationale mega-
stjerne Gucci Mane, fra sommeren 2019. 

På scenen er Emil Stabil flyvende. Flere gange er hans shows blevet luk-
ket pga. for mange publikummer, og på Roskilde fyldte han Arena til briste-
punktet til en legendarisk og ukontrolleret fest, der splittede anmelderne og 
skabte overskrifter i samtlige større danske medier. 

Hits som “Er Det En Fugl” og “Swimmingpool” ledte op til Emil Stabils store 
gennembrud i 2015. Den selvbetitlede debut EP Emil Stabil var på toppen 
af album hitlisten i mere end 3 måneder og har over 25 mio. afspil-ninger. 
Platinsinglen “Allerede Is” var et af årets største hits og satte en tyk streg 
under, at hvad der startede som sjov tidsfordriv i en kælder i Århus med 
partneren Lil Producer, var blevet et unikt fænomen på den danske musik-
scene. 2017 blev singlen “Over Alt” valgt som Ugens Uundgåelige på P3, 
og endnu engang var Emil Stabil tilbage på toppen af hitlisterne.

Emil Stabil har spillet på flere store nordiske festivaler som den legend-
ariske koncert på Roskilde Festival 2017, Island Airwaves, Smukfest, 
Slottsfjell, Øyafestivalen, Grøn Koncert og mange flere. Emil Stabil har 
vundet priser for bedste nye navn og årets hit, 3 DMA-nomineringer og 
seriøs airplay og turneer over hele Skandinavien. 
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Askling
Der er nok ikke mange, der kender den næste kunstner, men det er der 
godt i gang med at blive lavet om på!  Emma Askling med kunstnernavnet 
Askling er som 18-årig en ny stemme i dansk elektronisk pop.

Selv om hun for 10 år siden var med i MGP, så er det først de seneste år, 
hendes silkebløde og overlegne vokal har taget godt fat i publikum, og det 
glæder vi os til at præsentere på Bålhøj, siger Mette Rask fra musikgrup-
pen.

Drevet af feminin styrke styrer hun sikkert igennem et elektronisk popuni-
vers. En anmelder skriver: “Vi var vidne til en ung artist med et åbenlyst tal-
ent. Vi mærkede sårbarheden, hvilket skærpede nysgerrigheden, og som 
koncerten skred frem, blev talentet mere og mere tydeligt. Vi lagde mærke 
til det vokale overskud og de allerede nu velproducerede tracks. Der er et 
stort talent – Det er åbenlyst”.

Brian Tronsgaard 
Sanger, sangskriver og guitarist Brian Tronsgaard er fra Brønderslev, og 
har de sidste 10 år boet i Austin, Texas, hvor han har fået sig en musikalsk 
genopdragelse og lidt at skrive hjem om. 

Han spillede sin første koncert på Søndergades Skole i 1994 med ban-
det De Forenede Lektielæsere, stærkt inspireret af Eric Clapton og Poul 
Kjøller. Som en del af byens levende musikmiljø, spillede han grunge med 
Strange Brew, rock med gymnasiebandet Ubetinget Vigepligt, blues med 
Apotekets Disciple, og lidt fra alle barhylder med De Ubehagelige Typer. 

I 2007 dannede Brian sammen med gamle og nye venner det cirka 11-
mand store The Second Chance Band, som spillede for et par fulde huse, 
og som hovednavn på den allerførste Bålhøj Festival i 2008. Inden afrejsen 
til USA blev det som solist til den hjemmelavede miniplade Passage, som 
ikke rigtig førte nogen steder hen, men som stadig kan høres på internettet 
den dag i dag. Der er ny musik på vej fra Brian Tronsgaard og hans Austin-
band hen på foråret. 

I år flyver han en tur hjemad med kurs mod scenen på Bålhøj Festival, 
hvor han endelig kan høres igen på de hjemlige breddegrader. Til kon-
certen på Bålhøj medbringer Brian nye sange på dansk og engelsk, og et 
vellignende (!) orkester bestående af Bjarne Roursgaard (Indian Cane) på 
guitar, Christian Thrane på bas, Sten Kjærsgaard (Grace James) på orgel, 
og Nils Bo Poulsen (Grace James) på trommer.

Billetter
Salget af billetter er allerede godt i gang. I år foregår det kun online – på www.fowli.dk, 

og billetprisen er i år 350 kr.+ 20 kr. gebyr til billetfirmaet. 

I maj måned kommer der 2 events, hvor der også kan købes fysiske billetter. 
Se mere i det næste nummer af Lokalbladet
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Dirty Frank
Dirty Frank is back! Efter 5 års pause er Brønderslev-drengene fra Dirty 
Frank tilbage på landevejene!

Et af de jobs, de aldrig nåede at spille i de mere end 10 år, de eksisterede, 
var deres store drøm om ”at lukke Bålhøj Festivalen”. Det bliver nu en 
realitet i 2020.

På scenen denne aften får de bl.a. besøg af the Backbones of Vintage Af-
fair – Mette Rask (vokal) og Peter Westmark (guitar)!

Så når aftenen går på hæld efter forhåbentlig flere fede koncerter, lukker 
Dirty Frank feat. Rask & Westmark festivalen med et sandt festfyrværkeri 
af alle de klassiske rockhits!

Der er synge-med-garanti og masser af screaming guitarsolos!  

Bandet, der er kendt for at kunne skabe en fest i en kummefryser, består 
af Mads Mikkelsen på bas, Thomas Risum på trommer, Lead guitarist Jens 
Fisker samt bandets energibombe, forsanger og guitarist Søren Jensen, 
der også er en af konferenciererne på årets Bålhøj Festival. 

Telt & Breakfast
Bålhøj Festival er en 1-dags festival, og det skal den nok blive ved med at være, men der er altid folk, 

som har svært ved at komme hjem, når festivalen er slut. Derfor er styregruppen for  
Bålhøj Festival kommet med ideen om, at folk kan tilbyde at festivalgæster kan få lov til at 

stille et telt op i deres haver og overnatte der. 
Hermed er ideen om ”åben have” til campering delt med jer alle.

Indsamling til Bålhøj Festival 2021
Hvis der ikke allerede er placeret et rør ved kassen i Spar, så bliver det det snart.  

Meningen er, at man så kan lægge sine byttepenge eller sin flaskebon i den eller bare nogle kontanter.  
Pengene går til næste års musik på Bålhøj.

Kellermensch
Kellermensch er et dansk rockband med rødder i Esbjerg og metalbandet 
Brudevalsen. Kellermensch blev dannet i 2006 og antog deres navn med 
inspiration fra Fjodor Dostojevskijs Kældermennesket.

Kellermensch har netop udgivet en ny single, ”Nothing”, deres første nye 
sang, siden de udsendte deres andet og meget roste album, Goliath, i jan-
uar 2017. Samtidig har de annonceret en Danmarksturné, hvor de allerede 
nu er begynd at sælge billetter til store koncerter til efteråret. Men inden da 
kan deres musik opleves i Øster Brønderslev!  

Kellermensch spiller intens, sort, melodiøs og effektiv rockmusik på de 
klassiske instrumenter, men supplerer dem med trædeorgel, violin og 
kontrabas. På samme måde mikser de genrerne, men altid i de mørkere 
stilarter. 
 
De er inspireret af musikere som Tom Waits og Nick Cave samt af kunst 
og god litteratur, og deres tekster tager udgangspunkt i hverdagens ofte 
barske og forvirrede begivenheder. 

Det bliver en helt speciel og fantastisk oplevelse at høre dem på Bålhøj! 



Sparekassefonden

Bestyrelsen for Sparekassefon-
den, vil med denne artikel opfordre 
foreninger indenfor Sparekassefon-
dens virkeområde til mere at ”tænke 
ud af boksen” ved fremsendelse 
af ansøgninger, samt  ikke mindst 
være mere grundig når der søges 
midler til projekter.
 
Vi har ved de seneste ansøgnings
runder set alt for mange ansøg
ninger kørende på rene driftsopgav-
er, og ansøgninger der tydeligt bær-
er præg af ”sidste øjebliks ansøgn-
inger”. Det tager tid at få beskrevet 
og igangsat et godt projekt.

Hvert år 1. april eller 1. september 
håber vi at se ansøgninger, der om-
handler igangsætning af nye eller 
udbygning af igangværende aktivi
teter og projekter til almennyttige 
formål, som senere kan videreføres 
af foreningen.

Når vi behandler ansøgningerne, 
anvender vi typisk følgende frem-
gangsmåde.

(Er svaret til et spørgsmål “nej” 
afvises ansøgningen oftest)

1. Falder ansøgningen indenfor 
fondens virkeområde? Ja/nej

2. Er der med ansøgningen bilagt 
de ønskede dokumenter, senest 
reviderede regnskab, vedtægter, 
samt foreningsoplysninger?  
Ja/nej

3. Hvad omhandler projektet:
Er ansøgningen at betragte som et 
rent driftsmæssigt projekt? Ja/nej

Er det et projekt/en aktivitet, der 
stort set falder ind under det of-
fentliges opgave? Ja/nej/kan 
drøftes.
 

Bidrager medlemmer med frivil-
lig arbejdskraft til projektet, hvilket 
minimerer udgifterne samt synliggør 
opbakning til projektet.

Vi håber ved ovennævnte at have 
bragt klarhed over og opfordret 
foreninger i Sparekassefondens 
virkeområde til at få igangsat pro-
jekter og aktiviteter. Projekter som 
”Sparekassefonden” kan blive en 
del af. 

Vi vil så gerne støtte og medvirke 
økonomisk til  projekter til almennyt-
tige formål. 

Ved tvivl skriv til os på:
info@sparekassefonden.dk 

Bestyrelsen for  
Sparekassefonden

Har aktiviteten fundet sted, eller vil 
den blive gennemført uanset støtte 
fra Fonden. Ja/nej/kan drøftes 

4. Indeholder ansøgningen:
En beskrivelse af projektets formål, 
behov og den forventede effekt. Ja/
nej evt. suppleret af tegninger. 
Er der i ansøgningen indsat et bud-
get over de udgifter, der vedrører 
projektet. Ja/nej

Er der indhentet mere end et tilbud 
fra leverandører af projektet. Ja/nej 

Er der i ansøgningen indsat en 
finanseringsplan for projektet, og 
hvad bidrager ansøgeren selv med, 
samt er der ansøgt/bevilget støtte 
fra andre fonde eller lign. Ja/nej  

Husk Sparekassefonden indgår 
gerne i samarbejde med andre ved 
større projekter.

Her kigger vi efter om ansøgeren 
selv skyder økonomi i projektet, 
dette i forhold til ansøgerens egen 
kapital og økonomiske muligheder.
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Tips til ansøgningen. Sådan behandler vi ansøgningerne.

Næste ansøgningsfrist til Sparekassefonden er 1. april 2020

www.sparekassefonden.dk 



Event Samlingshus
Indisk mad 
Onsdag 11. marts er der fælles-
spisning med indisk mad. Suman 
og Rajwinder fra Øster Brønderslev 
Pizzeria har sammensat en spæn
dende menu med retter fra det 
indiske køkken.

Billetsalget er jo slut, når Lokal-
bladet udkommer og vi håber, at alle 
60 billetter er godt solgt, og at alle 
får en hyggelig fællesspisning.

“Spis-ude-hjemme” 

Event Samlingshus og Per Drustrup 
havde sammen planlagt en “Spis-
ude-hjemme” aften. Meningen var, 
at borgere fik lejlighed til at gå ud at 
spise i et fremmed, lokalt hjem, hvor 
værterne ikke vidste hvilke gæster 
der kom.

6 værtsfamilier havde meldt sig til 
at lave mad og modtage 4-5 gæster 
hver. Alle, der købte billet, gav sig 
selv mulighed for at møde nye 
mennesker i hjemlige omgivelser 
og få sig en hyggelig snak over 
aftensmaden. En fantastisk lejlighed 
til at møde andre, end dem du lige 
færdes med i det daglige. Ud fra 
antallet af værtsfamilier regnede vi 
snildt med at kunne sælge de ca.  
25 billetter til 100 kr. stk.

Det er vores indtryk, at der er 
blevet snakket rigtig meget om 
arrangementet. Mange synes, det 
lød meget spændende men også 
grænseoverskridende. Måske var 
tidspunktet skidt. 

Faktum er i hvert fald, at der kun 
blev solgt 3 billetter - lige lidt nok. 
Så vi aflyste, men måske prøver  
vi igen anden gang, for vi synes 
stadigvæk, at ideen er god.

”De sidste 10 år har budt mig 
meget, både op- og nedture. Jeg 
har elsket og mistet, faldet og rejst 
mig op igen med troen på, at alt nok 
skal gå, og turde elske igen… alt 
imens angsten for at miste står der 
og kradser på bagdøren”, fortæller 
den nordjyske sanger, som altså i 
2020 er klar med en række akus-
tiske solo-koncerter.

Ærlighed, varme, et glimt i øjet og 
ikke mindst en ro, er ingredienserne 
i en solo-koncert med Claus Has-
sing. Billetterne sættes til salg 
senere, men reserver allerede nu 
datoen.

Birgit Søndergaard

Claus Hassing
Vi vil i god tid gerne allerede nu for-
omtale et arrangement 1. oktober 
2020 kl. 19.00. lavet i et samar-
bejde mellem Event Samlingshus 
og Menighedsrådet.

Det er en intimkoncert med Claus 
Hassing, som besidder en af de 
mest alsidige stemmer i Danmark. 
Ikke to koncerter er ens, da nogle af 
Claus’ varemærker er ægte nærvær 
og indlevelse.

Claus er født og opvokset i Nord-
jylland og startede med at spille 
guitar i 4. klasse, men det var først 
i gymnasiet at sangen tog for alvor 
fat, og siden da har musikken været 
en kæmpestor del af hans liv.
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Gade
Byggeriet ved kirken
Som man kan se deroppe, er grundene stykket ud. Der er også lavet under-
søgelser af undergrunden, så vi ikke støder på noget uforudset, og tjørnhæk-
ken samt træerne er fjernet for at give lys og plads til de nye huse, så meget 
af det praktiske er nu ved at være klart.

Jeg har ansøgt kommunen om opførelse af 5 dobbelthuse - altså 10 lej-
ligheder.
5 stk. på 114 m2., hvor der bliver gang, badeværelse, stue/køkken og 3 
værelser.
5 stk. på 126 m2. hvor der bliver gang, bryggers, køkken/stue, 2 badeværel-
ser og 4 værelser.
Til hver lejlighed bliver et skur til cykler mm.

Boligerne opføres som lavenergihuse med ventilationsanlæg, hvor in-
dervæggene er lavet i træ og beklædt med hård gips, hvilket jo er meget 
klimavenligt og bæredygtigt. Ydervægge bliver muret op med gesimser, og 
taget beklædes med teglsten.
Jeg kan ikke helt vise grundplan og facader endnu, da jeg ikke har nogen 
godkendelser på byggeriet. Jeg forventer en godkendelse inden for de næste 
par uger.
Vi starter op i den østlige ende i løbet af foråret, hvor der laves 2 dobbelt-
huse.
Der har været overvældende stor interesse for at leje en bolig. Mange er 
skrevet op, så jeg håber og tror så småt på, at de kan bygges i et hug.

Jesper Albrechtsen

Lykkeler åbner dørene  
i påsken
Keramiker og billedkunstner Mette Lykkegaard Sø-
skov åbner dørene påskesøndag.

Hun arbejder hovedsageligt med billedelige udtryk i 
porcelænsler og med olie/akryl på lærred. Det er bl.a. 
keramiske billeder med ekspressive udtryk og afsøg-
ninger af teknikker som serigrafi, overføringsbilleder, 
gipsaftryk, lerfarver og glasurer, der smelter sammen 
til et hele af nye fortællende og fabulerende flader. 

Der kan opleves både små og store værker af Mette 
Lykkegaard Søskov selv, samt keramiker Yvonne 
Millers elegante forårsvaser og stager i forfinet pøl-
seteknik og porcelæn.

Følg med på Facebook: Lykkeler – og kig ind søndag 
12. april. 11.00 - 16.00 på Buurholtvej 36
9700 Brønderslev (Tlf. 61105519)

P-plads ved  
Kappelvej 
På pladsen ved Kappelvej lige øst 
for kirken bliver der i løbet af året 
lavet nye p-pladser. 

Borgerforeningen har fået 100.000 
kr. fra Landdistrikspuljen til ny p-
plads, så det går Kommunens folk i 
gang med. 

Samtidig flyttes indkørslen, så der 
kan laves p-pladser til begge sider.



11Lokalbladet nr. 96

spejlet

Hyldevej 5
Her er Nicolaj Lykkegaard Jørgen-
sen (23) og Marianne Skjølstrup 
Larsen (31) flyttet ind sammen med 
deres labrador Nellie på 2 år. Nicolaj 
og Marianne har ikke gjort noget 
særligt ved huset andet end maling, 
men har planer om at skifte fliser 
og fuger på badeværelset samt at 
udvide brusekabinen. Der er også 
planer om at renovere garagen med 
nye lofter og epoxygulv, så rummet 
kan blive mere anvendeligt. 

Nicolaj er uddannet landmand, 
men laver i stedet al slags hånd-
værk lige fra tømrer, murer, støber 
og som mekaniker, men han har 
ingen planer om at gå ind i noget 
fag i længere tid, for som han siger, 
bliver det kedeligt, hvis man laver 
det samme for længe. 

Marianne er i gang med at supplere 
nogle enkeltfag, så hun snart kan 
begynde på  en kontoruddannelse i 
Hjørring. Begge kommer fra områ-
det og har en stor lokal kontaktflade.

Øster Brønderslev 
Vandværk
Vandværket afholder ordinær gene-
ralforsamling i Samlingshuset Øster 
Brønderslev onsdag 15. april 2020 
kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kom og hør om dit vand i Øster 
Brønderslev.

Efter generalforsamlingen er der 
snitter, øl og vand.

Forslag skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før general-
forsamlingen på mail til:  
am@oeb-vandvaerk.dk

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Velkommen til
Danserhøj 11
Hen over året 2019 har Kamilla Birk Jakobsen og Peter Birk Pedersen 
bygget på Danserhøj, mens de og børnene har boet i skurvogn ved siden 
af. De er i eftersommer/efterår flyttet ind i det nye hus, hvor de og børnene, 
Theodor på 10 år, Anine på 7 år og Villas på 5 år, alle nyder at få taget det 
nye hus i brug.
Anine går i skole i Øster Brønderslev, mens Villas går i børnehave og Theo-
dor i skole i Brønderslev, da familien flytter derfra og hertil.

Danserhøj 40
Beboerne i huset, hvor Pernille 
og Morten Dissing Sørensen 
boede, før de solgte og midler-
tidigt flyttede i sommerhus, har 
skrevet denne præsentation af 
familien:

Vi er en familie på fire (Peter, 
Gitte, Marie og Magnus), der 
netop er flyttet ind på Danser-
høj 40. 

Vi faldt for huset og beliggen-
heden tæt ved skoven, og så 
har vi hørt meget godt om det 
stærke sammenhold i Øster 
Brønderslev. 
Vi har de sidste 15 år boet i 
og omkring Aarhus, men vi 
ønskede nu at komme tættere 
på noget familie og bedste-
forældre til børnene. Peter er 
oprindeligt fra Hjørring, og Gitte er oprindeligt fra det sønderjyske. 

Vi ser os selv som en aktiv familie og forventer at tage del i foreningslivet i 
Øster Brønderslev. Gitte har tidligere dyrket og trænet gymnastik, og Peter 
håber at kunne genoptage fodboldkarrieren, hvis kroppen ellers vil være med 
endnu. Vi er allerede startet til familiegymnastik om lørdagen med begge 
børn.
Marie er 3 1/2 år og er begyndt i børnehaven Troldehøj. Magnus er 2 år og er 
begyndt i dagpleje ved Karina Bøgsted. Gitte har fået arbejde ved Nordlux i 
Aalborg i salgsafdelingen, mens Peter passer hjemmefronten indtil videre.
Vi glæder os meget til at hilse på endnu flere af jer.
Bedste hilsner fra Gitte Søllingvraa Madsen

Lindevej 30
1. november 2019 overtog det forholdsvise nygifte par Rasmus Møller 
Nielsen (27) og Line Elise Møller Nielsen (25) ejendommen efter Brian 
Langbak, som er flyttet ind på Vintervænget i Brønderslev. Huset har fået nye 
gulve og en ny gang maling overalt, men ellers er der ikke gjort noget. 
Rasmus arbejder som mekaniker hos Lundgaard Autoteknik i Hjørring, som 
har Bosch bilservice og leasingbiler. Derforuden servicerer de norske kunder. 
Rasmus er opvokset i Øster Brønderslev, hvor også hans 2 brødre Emil 
og Sigurd bor. Line læser medicin med industriel specialisering på Aalborg 
Universitet og er færdiguddannet til sommer. Sammen har de datteren Lillie 
1,5 år. De boede før på Hyldevej 5, men de er begge rigtig glade for at være 
kommet på landet og få mere plads omkring sig.



Super-Shoppen og min krimi-karriere

Jeg er født i 1970, og opvokset på 
Polderne i et gulstenshus, som min 
far selv opførte med hjælp fra min 
bedstefar og min onkel Ole. Jeg kan 
se, huset kostede 120.000, dengang 
det var færdigbygget i 1971.

Nysgerrig som jeg var, interessere-
de det skrevne ord mig enormt 
meget. Tegneserier, krimier, min fars 
Union-bøger (Richard Llewellyn, 
Ernest Hemmingway, Jørn Riel 
mm.) og ikke mindst vores helt nye 
bibliotek trak i mig. 

Der var en meget ung (og lang-
håret?) bibliotekar ved navn Per 
Drustrup flyttet til byen, og havde 
indrettet nogle fine og inspirerende 
lokaler i den gamle inspektørbolig 
på toppen af Elmevej.

Her stiftede jeg første gang bekendt-
skab med Skrumpen fra det ydre 

Min storebror René og jeg havde 
efterhånden en samling på mange 
hundrede eksemplarer, så derfor 
fik vi den idé at lave en klub, hvor 
udlånet blev organiseret. 

Klubben blev stiftet omkring 1978/79 
husker jeg (en artikel fra Aal-
borg Stiftstidende 29. marts 1982 
beskriver klubben som “snart fem år 
gammel”).

Vi fik lavet vedtægter, stiftet forenin-
gen, fik sammensat et system, hvor 
udlån kunne registreres (stilehæfter 
gik glimrende dengang, det var 
før PC’en!), og der blev fastsat et 
kontingent, samt en beskeden beta-
ling hver gang der blev udlånt blade. 

René blev klubbens første formand.

rum, Claus Deleurans udgivelser, 
Torben Nielsens Nold-bøger, De Tre 
Detektiver og ikke mindst Linda & 
Valentin.

Allerede fra min faster Sannes ung- 
domshybel havde jeg stiftet bekendt-
skab med Tintin, Lucky Luke og As-
terix, men min livslange kærlighed til 
tegneserier blev cementeret her på 
biblioteket i Øster Brønderslev.

Super-Shoppen
Vi unger på Poldervej/Buurholtvej 
havde et fællesskab dengang. Ikke 
i form af mobiler eller computere, 
men tegneserier. Fantomet, Super-
man, Anders And & Co, Edderkop-
pen, SerieMagasinet, Kung-Fu 
Magasinet og Batman - ja, en hvilket 
som helst tegneserie blev læst, gen-
læst og lånt ud til højre og venstre. 
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Møde i Super-Shoppen på Øster Brønderslev Bibliotek: 
Bagest fra venstre: Flemming Lindblad Johansen, Henrik Jensen, Jens Albæk Jensen, Peter Løgtholt Thomsen, 
Jesper Dahl Jeppesen, Michael Lykke Larsen, Jørgen Rasmussen. Forrest sidder René Dahl Jeppesen.

Fortalt af Jesper Dahl Jeppesen



Efterhånden steg antallet af med-
lemmer til 20-25 medlemmer, og 
efterhånden modtog vi flere og flere 
blade til udlån i klubben. Først holdt 
vi til på vores børneværelser (9 
kvm!) på Poldervej.

Og derefter lånte vi mødelokalet (og 
skabe!) på biblioteket. Men til sidst 
voksede vi ud af lokalerne og måtte 
se os om efter bedre plads til de 
mange hundrede tegneserier.

Heldigvis havde min bedstemor 
Stinnes søster Anna et ledigt lokale 
på Sundeved, som tidligere havde 
fungeret som posthus. Der flyttede 
vi ind i vel ca. 1982/83. Husker ikke 
det nøjagtige årstal, men vi havde 
for første gang vores eget lokale 
med egen nøgle, og Anna var så 
venlig at lade os låne lokalet gratis. 

Det hændte et par gange, at vi 
glemte nøglen, og så var det heldigt, 
at vinduet i siden kunne fjernes, da 
vindueskittet var noget løst.

Da jeg skulle i gang med Blad-Nyt, 
lånte jeg min onkel Oles rejseskrive-
maskine, en gul Olympia.

Den blev min trofaste følgesvend i 
mange år, og jeg må med skam er-
kende, at Ole vist aldrig fik den retur 
igen - under alle omstændigheder 
endte Q’et og W’et med at knække 
af. Hold op den var dyr i farvebånd!

Super-Shoppen nåede et zenit rent 
medlemsmæssigt og udlånsmæs-
sigt i 1983/84, og det kulminerede 
med, at vi blev interviewet til en 
radioudsendelse på P4 Nordjylland, 
bestyret af Frode Muldkjær. Pro-
grammet hed Disken, og jeg glem-
mer aldrig det interview, hvor jeg 
overfor Frode bedyrede, at vi “ingen 
utugtige blade havde i klubben”.

En sommerdag i 1985 blev Super-
Shoppen lukket, og bladene blev 
fordelt blandt de tilbageværende 
medlemmer. Tiden var løbet fra os, 
der var kommet andre interesser 
bl.a. hjemmecomputeren, piger og 
politik.

Sideløbende med Super-Shoppen 
var jeg også begyndt at udgive 
et blad, Blad-Nyt, som handlede 
om tegneserier og alt muligt andet 
sjov. Det lavede jeg blandt andet 
sammen med Peter Thomsen og 
Flemming Lindblad Johansen. Og vi 
gik rundt i byen og solgte de 25-30 
eksemplarer til interesserede, der 
dermed støttede klubben.
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Mine  
forfatteraktiviteter
På den skrivemaskine skrev jeg 
min første krimi for børn og barnlige 
sjæle - “Mystik i Operaen”. Og det 
blev begyndelsen på den fortsatte 
serie om den utroligt vakse detek-
tiv Dick Caven og hans tjener, Kit 
Parker.

Historien blev oprindeligt skrevet 
over en weekend, og på en eller an-
den måde havde Per Drustrup fået 
fat i manuskriptet, og pludselig var 
jeg udgivet på Øster Brønderslev 
Biblioteksforlag i maj 1981.

Efterfølgeren var “Biltyven”, og den 
blev skrevet allerede samme uge 
eller måned, husker jeg. Min genbo, 
Finn Jensen, som var journalist og 
bagsideredaktør på Aalborg Stifts-
tidende, gav mig en tegning, som 
inspirerede til historien.

Det gik så stærkt med udgivelsen, 
at vi helt glemte at nummerere 
“Biltyven”, og derfor er tredje krimi, 
“bind 2 i serien” - den hed “Den 
Sindssyge Morder”. Og den udkom 
samme år i juni.

I den historie rejser han blandt 
andet til Danmark, og selv om han 
er meget vaks, tager han en utrolig 
møjsommelig og besværlig vej til 
Øster Brønderslev, hvor de besøger 
Kits svoger. Der må jeg med skam 
erkende, at min research ikke var 
af en særlig høj standard, eftersom 

rejsen inkluderer 
både fly til Kas-
trup, taxa til Hille-
rød, bus herfra til 
Hundested, færge 
herfra til Rørvig, 
bus til Sjællands 
Odde, færge 
til Ebeltoft, bus 
herfra til Tirstrup 
og fly herfra til Aal-
borg, hvor de efter 
den meget lange 
rejse ender med at 
tage en lejet Ford 
til Øster Brønder-
slev. Geografi var 
heller ikke den-
gang min stærke 
side.

Min kærlighed til 
tegneserier var stadig intakt, selv 
om krimierne jo handlede om de bill-
eder, man kan danne inde i hovedet 
ud fra det skrevne ord.

Så i juni 1981 udgav 
forlaget “På rejse i rum-
met”, som var en tegne-
serie lavet sammen med 
mine kammerater Henrik 
Jensen, Rasmus Nielsen 
og Lars Lindstrøm. 

Den fik ikke helt samme 
succes, men blev da 
udlånt en hel del gange.
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Jesper Dahl Jeppesen fotograferet på Øster 
Brønderslev Bibliotek med en af sine små bøger.



Som jeg husker det, gik der noget 
tid, inden jeg lavede sidste bind i se-
rien om Dick Caven og hans hjælper 
i marts 1982.

Den var under alle omstændigheder 
lang tid undervejs og af lidt længere 
karakter og hed “På vej til Jupiter”. 
Det er den, jeg var gladest for, men 
jeg ejer i dag desværre ikke selv et 
eksemplar.

Og dermed også en tid som har 
været med til at forme mig. 

Som 16-årig blev jeg meddeler for 
Aalborg Stiftstidende og søgte året 
efter - uden held - ind på journa-
listhøjskolen, samtidig med jeg var 
medstifter af lokalradioen Radio 
Veronica i Brønderslev. 
Men det er en anden historie.

Jesper Dahl Jeppesen

Igennem årene har jeg hørt fra flere, 
der har lånt mine små krimier. De 
var en del af bibliotekets udlån i 
flere år, og fik vist også en form for 
“revival” i 90’erne.

Super-Shoppen og min “karriere” 
som forfatter var helt sikkert en sjov 
tid. Det var også en tid, hvor det at 
udgive et “Blad-Nyt” med ret jævne 
mellemrum krævede en del disci-
plin.
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Flere udgivelser 
Jespers forfatteraktiviteter 
inspirerede også andre børn, 
så foruden de værker, Jesper 
skriver om, udkom også disse 
bøger:

“En fodboldkamp” 
af Henrik Jensen (dec.1981)

“Danmarks konger”  
af Flemmning Johansen

“Når der kommer en ubåd” 
af Mette Christensen  
(august 1984) (Den udkom på 
Brønderslev Biblioteks Bogbus-
forlag, fordi Mette var fra Hal-
lund og brugte bogbussen der.)

Desuden skrev Jesper Dahl 
Jeppesen og Flemming Johan-
sen også et manuskript med 
titlen “Operation Bodyguard”.
Operation Bodyguard var tænkt 
som manuskript til en actionfilm 
med børn i hovedrollerne, og 
de havde faktisk lavet casting, 
prøvefilmning (med afprøvning 
af pyroteknik i Johansens 
kælder avavav) og meget mere.
De ansøgte DRs ungdomsreda-
ktion om lån af kameraudstyr, 
men fik afslag, og projektet 
døde ud.

Alle bøgerne (og i flere tilfælde 
også originalmanuskripterne) 
er indgået i samlingen hos 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogn, 
hvor de kan ses.

Bibliotekar Emeritus  
og lokalhistoriker 

Per Drustrup Larsen



Lokalhistorisk Arkiv
Arkivet aktuelt og 
Arkibas
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne  
lever stadig, og det bliver benyttet 
som hidtil af folk, der kommer på åb-
ningstiderne eller efter aftale – samt 
via mail og telefon. 

Arkivet markerede sit 35-års jubi-
læum 10. november med åbent hus. 
Der var mange gæster og lokalhisto-
riske snakke – samt nogle flere afle-
veringer af lokalhistorisk materiale. 
Desuden meldte en interesseret sig 
til at deltage i arkivarbejdet. 

Bestyrelsen/arbejdsgruppen består 
derfor nu af 4 personer: Lisbeth 
Thomsen fra Øster Brønderslev, 
Kirsten Boelt fra Hallund, Holger 
Dahl Hansen fra Brønderslev og Per 
Drustrup Larsen fra Øster Brønders-
lev.

Udover at bruge Lokalbladet til at 
orientere om lokale historier og til at 
efterlyse informationer om billeder 
eller andet, så er formidlingen af 
den lokale historie sket bl.a. ved et 
oplæg til generalforsamlingen i Væl-
gerforeningen Venstre Vest samt 
ved en lokalhistorisk byvandring i 
Øster Brønderslev i maj måned med 
ca. 40 deltagere.

Arkivets metaldetektor har været i 
sving mange dage i 2019, og det 
har givet god viden om spændende 
lokale steder og også en del interes-
sante fund, hvoraf den anden 
sending sager blev afleveret i januar 
2020 til Vendsyssel Historiske Mu-
seum, der sender flere ting herfra 
til danefævurdering på National-
museet. De ting, arkivet selv må 
beholde, kan ses i arkivets lokaler. 

Sparekassefonden for Øster 
Brønderslev Sparekasse har i 2019 
støttet arkivet med penge til indkøb 
af bærbar PC til supplering/erstat-
ning af ældre stationær PC. Tak for 
det!

Vi har fået styr på den store udklips-
samling, og har lige netop nu også 
fået taget først skridt i den helt store 
opgave: 

Familien Aagaard
Arkivet har fået mail fra en person, 
der søger oplysninger om sin slægt 
tilbage i tiden. Hun søger oplys-
ninger om sin tipoldemor, der var 
født Karen Marie Nielsen og senere 
blev gift Aagaard i Hallund Sogn. 
Hun ved ikke, hvad tipoldefar hed.

De fik bl.a. en datter f. Johanne 
Elisabeth Aagard og senere gift 
med Magnus Pedersen. De rejste 
omkring 1920 til Argentina, men 
kom hjem igen i 1924-25. I Argen-
tina blev deres ældste søn Carlos 
Aagaard Pedersen født, og i 1925 
blev de far til spørgerens afdøde 
mand Arne Aagaard Pedersen 
(1925-2012) født i Hallund Sogn.

Familien flyttede til Kongerslev på et 
tidspunkt, og Karen Marie Aagaard 
flyttede senere ind i hjemmet i Nr. 
Kongerslev, hvor hun blev til sin 
død. 

Karen Marie Aagaard (f. Nielsen) 
blev begravet på Hallund Kirke-
gaard, og spørgeren kan fra et 
besøg i 1970’erne på Hallund 
Kirkegaard huske hendes gravsten 
som en mandshøj sten forsynet med 
et romansk kors og den skulle være 
fredet. Men vi kan ikke finde den på 
kirkegården.

Kontakt:
Per Drustrup Larsen

Buurholtvej 47
Telf. 28261453

mail: per@drustrup.dk

Indberetningen af alle vore materi-
aler i det store fælles arkivsystem 
Arkibas. I første omgang har vi 
registreret alle tidligere afleveringer, 
så vi selv bedre kan genfinde mate-
riale. 

I næste omgang tager vi fat på den 
egentlige registrering, så billeder 
(og senere også arkivalier) bliver 
offentligt synlige i arkiv.dk. 

Hallund & Hvilshøj 
Luftværnsforening
Under arbejdet med at registrere 
indholdet af alle de tidligere afleve-
ringer dukkede der et medlemskort 
op til Hallund & Hvilshøj Luftværn-
sforening. Det var udstedt i 1943 
til Fru Købmand Larsen i Hallund – 
Marie Nørmølle Larsen var hendes 
fulde navn. Kontingentet var 1 
krone, og hun havde medlemsnum-
mer 32. ¨

Arkivet vil gerne høre fra lokale 
folk, der ved noget om arbejdet i 
foreningen i Hallund og Hvilshøj 
eller evt. i andre lokale foreninger. 
Spørgsmålene kunne bl.a. være: 
Hvad arbejdede man med, og hvad 
var foreningens rolle lokalt. 

Fakta fundet på internettet:
Dansk Luftværnsforening var en 
privat forening, der blev stiftet den 
8/6-1934. Formålet med foreningen 
var at bidrage til beskyttelsen af 
befolkningen mod følgerne af luftan-
greb - alt efter nærmere aftale med 
Indenrigsministeren og i tilslutning til 
de af offentlige myndigheder iværk-
satte foranstaltninger. Gennem lo-
kalafdelinger spredt over hele landet 
udførte foreningen under besættel-
sen et vigtigt oplysningsarbejde.
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Mongol Rally 2020

Det her er historien om far og søn, 
der drager sammen på eventyr.

Michael (far) 67 år og søn Flemming 
44 år skal nemlig deltage i årets 
Mongol Rally.

Mongol Rally er et velgøren-
hedsmotorløb, som strækker sig 
fra start i London og så ellers hele 
vejen til Mongoliet.

Det hele startede for ca. to år siden, 
da vi sammen hentede en gammel 
Lada 1200s fra 1979 ved Sorteha-
vet i Bulgarien og kørte denne hjem 
i januar måned. Denne tur bød i 
sig selv på en masse udfordringer 
og oplevelser, da det var vinter og 
snestorm, og bilen ikke havde fået 
service og i øvrigt kørte på som-
merdæk.

Flemming havde ønsket sig en så-
dan bil længe, da det var den første 
bil, han havde haft som 19 årig.
Sidenhen har bilen både været på 
tur til Marokko, og sammen har vi 
kørt til Le Mans 24 timer motorløb i 
Frankrig.

Frankrig, Tyskland, Østrig, Ungarn, 
Rumænien, Bulgarien, Tyrkiet, 
Georgien, Kasakhstan, Turkmeni-
stan, Uzbekistan tilbage til Kasakh-
stan og ind i Mongoliet.

Såfremt det lykkes, går turen hjem 
til Danmark igen igennem Rusland 
langs den transsibiriske jernbane.
Pyha. Kan vi lige få luft?!

Vi har lavet vores egen hjemmeside 
https://team-baasch.dk og også 
oprettet en Facebook-gruppe (team 
baasch mongol rally 2020), hvor 
alle, som har lyst, kan følge med 
allerede fra nu i forberedelsestiden 
og igennem hele løbet, der starter 
i slutningen af juli og forventes at 
vare til september ca.

Der vil løbende blive lagt ting op 
med billeder og videoer, og man er 
meget velkommen til at kommentere 
og komme med input.

Ligeledes samler vi støttekroner ind 
til turen, og som firmasponsor kan 
du tilmed få din reklame på bilen på 
hele turen.

Team Baasch har selv doneret 500 
GBP (engelske pund) til Coolearth 
for at deltage i løbet.

Giv os et like og gerne et sponsorat 
og følg med os på hele turen. Den 
ultimative rejse.

Michael Baasch 
Engvej 18

I år bliver det så den ultimative rejse 
til Mongoliet, og forberedelserne er 
godt i gang.

Vi har lavet en liste over, hvad der 
skal laves ved bilen - herunder 
forstærkninger af bunden, optime
ring af ophæng osv.

Der skal specialbygges tagbøjler til 
tagtelt og opbevaring af benzindun-
ke, reservehjul og en masse andet 
udstyr, da mange tusind kilometer af 
turen kommer til at foregå i ufrem-
kommeligt terræn herunder både 
ørkner, bjerge og områder helt uden 
offentlig vej.

På trods af at Michael og Flem-
ming bor i hver deres del af landet 
(Flemming i Vordingborg og Michael 
i Øster Brønderslev), er der ved at 
komme skub i tingene.

Ruten planlægger vi også selv, 
og der skal søges visum, hentes 
blanketter og meget mere til turen 
gennem de mange lande.

Umiddelbart vælger vi at køre fra 
start i England og så videre til 
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KFUM-spejderne i Hallund
Årets Vinterlejr
I weekenden 7.- 9. februar tog 30 
spejdere og ledere på weekend 
ved Østkysten. Vi tog til Møl-
legården ved Lyngså, hvor der 
blev afholdt vinter OL. Vi havde til 
indmarchen besøg af Mr. Præ-
sident Putin fra Rusland, som 
forklarede lidt om legene og de-
res historie. OL-ilden blev tændt, 
og konkurrencerne gik i gang. 
Der skulle kastes med støvler, 
flyttes vand med gravemaskine, 
spises flødeboller og lige plud-
selig kom dopingkontrollen, så 
alle skulle aflægge en spytprøve. 
Nogle havde taget doping, viste 
det sig. Ved dagens afslutning 
blev en samlet vinder kåret, og 
det var Nordkorea.

Vi opstarter  
familiespejd
Efter påsken vil vi etablere en 
familiespejd-afdeling. Det vil 
være en del af gruppen, men for 
børn i alderen 3 - 6 år og som har 
far/mor eller bedsteforældrene 
med. Vi skal lave mange ting. Det 
kunne være et emne som krible-
krable-dyr, piratløb, sejle ved åen, 
pandekager, snobrød på bål og 
,meget andet.

Det foregår i vores spejderhus i 
Hallund, og det er ingen forud-
sætning for de voksne, om de har 
været spejder tidligere eller har 
nogle spejderfærdigheder. Vi skal 
bare have nogle hyggelige timer 
sammen i hytten og i naturen. Kontakt os

Gruppeleder Naja Flyger  
tlf.: 23 31 56 54

Vi mødes hver onsdag  
kl. 18.30 - 20.00 i vores spejder-
hus på Søndersig 4 - 6, Hallund, 
Brønderslev 

Bæver: Børn fra 0. og 1. klasse 
Ulve: Børn fra 2. og 3. klasse 
Trop: 4. til 7. klasse. 

Kom forbi og vær med!

Der vil være familiespejd hver 
anden søndag (ulige uger) fra kl 
9  - 11. Der vil være en koordina-
tor, som laver programmet og 
indkøber materialer. Det bliver 
Naja Flyger.

Bæver
Vi er en lille bitte bæverflok, men 
godt kunne tænke os at være 
flere, så går du i 0. - 1. kl., så kom 
og besøg os en onsdag aften. 
Det kunne være, det var noget for 
dig.
Til alle spejdere, som melder sig 
ind i Gruppen, vil der blive udle-
veret et spejdertørklæde.
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Konfirmander 2020
Øster Brønderslev Kirke  
søndag 26. april 2020 kl. 9.00

Magnus Mosskov Andersen
Jonas Bagger
Jonathan Jensen
Marie Kirkegaard Jensen
Cecilie Laybourn Jensen
Mathias Sørup Jensen
Magnus Kazimierz Larsen
Marcus Stoklund Lydersen
Thomas Ringberg Møller
Ida Marie Reedtz
Sille Nørgaard Rusholt

Øster Brønderslev Kirke 
søndag 26. april 2020 kl. 10.30

Jakob Østerby Albrechtsen
Anton Holm Rosenkilde
Mathias Juul Storgaard
Victor Lykkeberg

Hallund Kirke 
søndag 3. maj 2020 kl. 10.00

Ellen Bang Andersen
Marie Thing Andersen
Signe Varlund Eduardsen
Camilla Graven
Niels Stangvik Juulsen
Emma Thorup Kristensen
Isabella Molin
Rune Kjettrup Pedersen  
Emma Voigt Sørensen

Toner af Guld 
Matador i ord og toner – 
Et koncertforedrag
Den 23. april 2020 kl. 19.00 kommer koncertduoen 
“Toner af Guld” til Samlingshuset i Øster Brønderslev.
De vil underholde med koncertforedraget “Matador i ord og 
toner”, som fører os på en guidet tur igennem musikken fra 
ca. 1929 til ca. 1947 bundet sammen af små anekdoter.

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne! 

Hvad får man, når man blander forkærligheden for Matador 
med passionen for musik og interessen for historie? 

Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudforsket om-
råde, som Toner af Guld med stor entusiasme har kastet sig 
over. Tidens toner med Marguerite Viby, Leo Mathiesen, Lulu 
Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af glæde, 
vemod, munterhed og drama. Det samme gør Rødes bryl-
lups-optræden, de tyske soldaters traurige lieder samt indslag 
på Postgaarden af finkulturel karakter. Toner af Guld guider 
publikum på en musikalsk tidsrejse fra 1929-1947, hvor gen-
rerne er bredt repræsenteret med alt fra operette til revyviser 
og jazz. Numrene bindes sammen af små fortællinger om 
TV-succesen, musikken og perioden, og de integrerede fæl-
lessange afrundes på festlig vis af Konsulinde Holms sølvbryl-
lupspoesi på ”Sølvstænk i det gyldne hår”.

Om Toner af Guld
Den midtyske duo, Toner af Guld, består af ægteparret Helle 
og Dynes Skovkjær – en klassisk sopran og en alsidig spille-
mand. Helle og Dynes har siden 2008 år sammen optrådt 
med flere hundrede kirke- og sognekoncerter, kabareter og 
koncertforedrag. 

De har begge en fortid 
som skuespillere på som-
merspillet Busbjerg, hvor 
de traf hinanden i 2008. 

Begge er læreruddan-
nede, hvilket kommer 
til udtryk gennem deres 
bemærkelsesværdige 
formidlingsevne.
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GUDSTJENESTELISTE 
DATO

11. MAR.
15. MAR.
22. MAR.
29. MAR.
05. APRIL
09. APRIL
10. APRIL
12. APRIL
13. APRIL
19. APRIL
26. APRIL

03. MAJ
08. MAJ
09. MAJ
10. MAJ
17. MAJ
21. MAJ
24. MAJ
31. MAJ
1. JUNI

ØB Kirke

10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL

10.30 JSL Langfredag
09.00 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL Konfirmation
10.30 JSL Konfirmation

10.30 JSL St. Bededag
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste

09.00 ASLA
09.00 ASLA Kr. Himmelfart

10.30 JSL
10.30 JSL

HALLUND Kirke

17.00 JSL Spaghettigudstjeneste

10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
18.00 JSL Skærtorsdag med spisning

10.30 JSL

9.00 JSL

10.00 JSL Konfirmation

10.30 JSL

10.30 JSL
09.00 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.

Der kan forekomme ændringer

Menigheds-
rådsmøder  

i Hallund
Onsdag 25. marts 
2020 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 
Brønderslev  

Tirsdag 12. maj 2020 
kl. 19.00, Hallund 
Kro, Sølvgade 74, 
9700 Brønderslev 
(Orienteringsmøde)

i Øster-
Brønderslev
Torsdag den 26. 
marts 2020 kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 
Brønderslev

Tirsdag den 12. maj 
2020 kl. 19.00, Sam-
lingshuset, Elmevej 
124, 9700 Brønder-
slev 
(Orienteringsmøde)

Kirkebilen har tlf. 9882 1700  
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.

Menighedsrådsvalg 2020
I 2020 skal der vælges medlemmer til menighedsråd over hele landet. Her i Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne skal der i Øster Brønderslev vælges 6 personer og i 
Hallund 5 personer af sognets folkekirkemedlemmer.

Menighedsrådet består således af de valgte medlemmer + sognepræsten, der i fællesskab 
er ansvarlige for at skabe gode rammer for kirkens liv og for forkyndelsen af evangeliet.

Menighedsrådet vælges for en fireårig periode og tiltræder 1. søndag i advent. 
Der er to vigtige datoer for menighedsrådsvalg 2020:

Informationsmøde for Øster Brønderslev Sogn: 12. maj 2020 kl. 19.00 i Samlingshuset, 
hvor der fortælles om menighedsrådets opgaver i sognet.

Informationsmøde for Hallund Sogn: 12. maj 2020 kl. 19.00 på Hallund Kro, hvor der 
fortælles om menighedsrådets opgaver i sognet.

Valgforsamling for Øster Brønderslev Sogn:15. september 2020 kl. 19.00 i Samlings- 
huset, hvor de fremmødte kan opstille kandidater og vælge dem. 

Valgforsamling for Hallund Sogn: 15. september 2020 kl. 19.00 på Hallund Kro, hvor de 
fremmødte kan opstille kandidater og vælge dem. 

I tilfælde af, at der efter disse valgforsamlinger afleveres lister med andre kandidater, bliver 
der afstemningsvalg tirsdag 17. november. 

Sæt allerede nu X i kalenderen og mød talstærkt frem!
Menighedsrådene
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Kirkens musikalske legestue
Tilbud til forældre, dagplejere og bedsteforældre 
til børn mellem 1 og 3 år.

Vi skiftes til at være i ØB Kirke og på Elmehøj - 
Alle dage er det kl. 10.15.

17. marts på Elmehøj
21. april i ØB Kirke

Vi leger, synger, hygger os og har det sjovt: 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig endelig.

Organist Inger Malgård tlf 60602361

Hyggeklubben 2020
Menighedsrådet arrangerer eftermiddage i foråret 2020 med foredrag og underholdning – i samme stil som Hyg-
geklubben. Det er torsdag eftermiddage fra kl. 14.00 til 16.00.
Vi sørger for kaffe/te og brød.
Torsdag 26. marts kl. 14.00 til 16.00 vil Poul Erik Jensen underholde med sang og musik.
Torsdag 28. maj kl. 14.00 til 16.00 fortæller sognepræst Thomas Uth om sine oplevelser som flyverpræst.
Alle efterlønnere og pensionister er velkomne.

Menighedsrådet

Begravelseskaffe 
I forbindelse med begravelse/bisættelse er det muligt at holde mindesammenkomst med begravelseskaffe 
i Samlingshuset i Øster Brønderslev.

Priser:
Arrangement 1
1/1 bolle med smør, 1 stk. kringle og småkager, 
kaffe og te.
Pris pr. kuvert kr. 85,00

Arrangement 2
1/1 bolle med smør, lagkage og småkager, kaffe og te.
Pris pr. kuvert kr. 90,00

Arrangement 3
1/1 bolle med smør, 1 stk. kringle, lagkage og småkager, 
kaffe og te.
Pris pr. kuvert kr. 100,00

Arrangement 4
2 stk. smørrebrød, lagkage og småkager, kaffe og te.
Pris pr. kuvert kr. 125,00

Der kan købes sodavand og øl kr. 15,00 pr. stk.
Ved alle arrangementer er bordene dækket med hvide duge, og der er tændte stearinlys og pyntet med blomster.
Vedr. booking: se www.samlingshus.dk eller ring på tlf.: 23 34 71 69

Dåb
Øster Brønderslev 
Kirke tager dåbs-
kluden i brug til alle 
dåb fra 1. marts 
2020. 

Stor tak til de frivil-
lige strikkedamer, 
der er i fuld gang 
med strikningen!

Gudstjeneste og fællesspis-
ning Skærtorsdag
Skærtorsdag var dagen, hvor Jesus spiste sit 
sidste måltid sammen med sine disciple og ind-
stiftede nadveren.
Det fejrer vi igen i år med gudstjeneste i Hallund 
Kirke torsdag 9. april 2020 kl. 18.00, og efterføl-
gende spiser vi sammen på Hallund Kro.
Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at 
deltage.

Spaghetti-gudstjeneste i 
Hallund Kirke
Onsdag 11. marts 2020 kl. 17.00 er der spaghettigudstjeneste i 
Hallund Kirke!
Vi begynder i kirken med en kort, børnevenlig gudstjeneste, og 
bagefter spiser vi alle sammen spaghetti og kødsovs i Spejderhu-
set.
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med KFUM-spejderne i 
Hallund. Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Menighedsrådet
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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 26. marts kl. 10.15
Torsdag 30. april kl. 10.15
Torsdag 28. maj 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”.

Sikker kommunikation pr. mail
Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en krypteret mail til præsten.
Brug knappen “Sikker henvendelse” under præstens kontaktoplysninger.
Svar fra præsten kommer i borgerens e-boks.

Døbte i Ø. Brønderslev-
Hallund:
Mathea Juliane Oddershede
Dagmar Birthe Baggesen
Sebastian Berg Christensen
Johanne Thing Andreasen

Dåb på en lørdag?
Fire gange om året tilbyder vi i Øster Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste 
om lørdagen.
Næste gang er lørdag 9. maj 2020 kl. 10.00



Hallund Jagtforening 
Jagtsæson 2019/2020

Foreningen har afholdt sæsonens 
jagter, som har givet nogle dejlige 
oplevelser, selv om udbyttet ikke har 
været noget at prale af.

En af Foreningens sidste jagter 
foregik på jubilæumsdagen, hvor 
udbyttet blev en pæn gaffelbuk og 
en stor flot hare. Jagterne starter 
som vanligt i Skarnvad, hvor Poul 
Møller, Hallund gennem rigtigt 
mange år har stillet hus og skydeter-
ræn til rådighed for Foreningen. 

Derfor var det også nærliggende at 
festligholde jubilæumsdagen her. 
Efter jagten blev der derfor serveret 
helstegt svin med tilbehør for jagt-
deltagerne og indbudte gæster. 

Arrangementer kom i stand efter at 
den planlagte 75-års jubilæumsfest 
på Hallund Kro måtte aflyses på  
grund af manglende deltagelse. 

medlemmer Hardy Jensen og Carl 
C. Christensen. 

Formanden aflagde sin beretning, 
som kronologisk fulgte aktivi-
tetsoversigten som vedtægterne 
foreskriver. Steffen Hessellund 
fremlagde herefter det reviderede 
regnskab. Regnskabet blev god-
kendt.

Der var valg til bestyrelsen, hvor 
Finn Eriksen og Rasmus Tørholm 
blev genvalgt med applaus.
Som suppleant blev Michael Hvede-
gaard valgt. 

Peter Andersen og Christian Birk 
blev genvalgt som revisorer.
Bestyrelsens konstituering er 
gennemført, hvilket ikke ændrer på 
bestyrelsesposterne.

Kommende  
aktiviteter 
Lørdag 14. marts kl. 10:  
1. arbejdsdag. Mødested P-pladsen 
i Kommuneskoven

20. marts: 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 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 medle-

mmer af jagtforeninger i Jægerråd 
Brønderslev.)

Lørdag 28. marts kl. 10:  
2. arbejdsdag. Mødested P-pladsen 
i Kommuneskoven.  Denne dag 
udtrækkes bukkelodder. Det er en 
forudsætning, at man har været 
med begge arbejdsdage for at del-
tage i udtrækningen

15. april kl. 18:  
Skydning. Mødested Skarnvad.

22. april kl. 18:  
Skydning. Mødested Skarnvad.

Flemming Bolmgren

Grisefesten var til gengæld en 
succes, og der var rigeligt mad og 
drikke til de fremmødte. 

Foreningen takker for deltagelsen 
og de fine gaver, foreningen modtog 
i anledning af jubilæet. 

Generalforsamling
Foreningen afholdt generalfor-
samling tirsdag 4. februar 2020, i 
Klubhuset Hallund.

Der var vildtgryde på menuen før 
generalforsamlingen, hvor 11 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, som flit-
tigt brugte den nye mødeklokke, 
skænket af foreningens to æres- 23Lokalbladet nr. 96



ØBI - Brundur East
LAN i Samlingshuset 
Brundur East afviklede d. 23. og 24. 
november 2019 et lille LAN party i 
Samlingshuset. Denne gang havde 
vi udvidet lidt, så vi nu spillede 
computer det meste af et døgn. Vi 
startede kl. 14. om lørdagen og slut-
tede kl. 10 om søndagen.

Jan Jæger og Spar havde spon-
soreret lidt lækkerier, som blev 
udlovet som gevinster i løbet af 
arrangementet. Vi havde forskellige 
konkurrencer i Counter-Strike og 
Minecraft.

Aftensmaden bestod for de flestes 
vedkommende af pizza fra Øster 
Brønderslev Pizzeria.

i ØBI. Begge gange blev det des-
værre til nederlag. Seneste møde 
var en meget tæt affære, hvor der 
skulle overtid til for at afgøre kam-
pen. Næste gang regner vi med en 
sejr.

Vi har ændret lidt i formatet på tirs-
dagsholdet til denne sæson. Hvor 
vi tidligere kun spillede CS-GO, 
så har vi åbnet op for, at der kan 
spilles andre spil, og der bliver nu 
lagt mere vægt på, at det skal være 
sjovt og knap så meget på strategier 
og taktik. Indtil videre har de spillet 
CS-GO, Fortnite og en lille smule 
Minecraft. 

En træningsaften forløber typisk 
med, at man på forhånd har aftalt, 
hvad der skal spilles. Så spiller man 
det i ca. en time, hvorefter ungerne 
bliver sendt ud og løbe en tur eller 
på anden måde brænder noget 
energi af. Herefter vil der typisk 
være fri leg det sidste stykke tid, 
hvor de hver især spiller små spil 
eller selv arrangerer kampe mod og 
med hinanden. På tirsdagsholdet er 
det træner Jacob Høfler, der har det 
forkromede overblik.

Mandagsholdet er med 10 spillere 
fyldt op, men har man lyst til at 
spille noget seriøst CS, så kan man 
komme på venteliste. Det koster 
ikke noget, og det giver mulighed for 
at spille, når der er afbud.

På tirsdagsholdet har vi stadig plads 
til flere. Kom evt. ned og prøv om 
det er noget for dig. Det er tirsdage 
fra 16.30 til 18.30.

Bent Mogensen Jensen

Arrangementet havde trukket om-
kring 30 unge mennesker til, og det 
forløb stille og roligt uden de store 
problemer. Arrangørerne lærte dog, 
at det er en god idé at rulle kablet 
helt ud på kabeltromlerne, ellers 
bliver de meget varme, og sikringen 
går. Det ved vi til næste gang.

Dagligdagen  
i Brundur East
Den nye sæson startede 6. og 7. 
januar. Mandagsholdet anført af 
Anders Johannesen, der med kyn-
dig hånd lærer fra sig om smokes, 
flashbangs og retakes i CS-GO. 

Vi har haft 2 kampe mod BI E-
sport. Den ene gang på udebane 
i Brønderslev og den anden gang 
på hjemmebanen i E-sports-lokalet 
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ØBI Fodbold 2020
Det er vist meget længe siden, at 
ØBI har haft så mange fodboldhold 
som i år og specielt ungdomshold, 
udtaler en glad fodboldforkvinde, 
Annitta Baun.

Det så ellers meget mørkt ud, efter 
samtlige ungdomstrænere stoppede 
efter sidste sæson og ikke ville 
mere. Der stod vi så med to drenge-
hold, cirka 35 spillere i alt og ingen 
trænere, så der blev holdt et par 
panikmøder over dette oplæg til den 
nye sæson.

Men så trådte to unge førsteholds-
spillere i karakter, da Magnus 
Risager og Peter Stavad slog til og 
tog styringen af det ældste drenge-
hold U15 sammen. Klubbens U12 
stod også uden trænere, men her er 
Carsten Pilgaard og Brian Lydersen 
heldigvis hoppet ind og har overtag-
et holdet. Sidst men absolut ikke 
mindst har vi fået ”noget” op og stå 
for børn født fra 2010 – 2013. Her 
er det Simon Dissing samt to gange 
Michael, Christensen og Christian-
sen, der kører holdets træning.

Endelig er der efter en del års 
fravær igen damefodbold i ØBI, men 
de vil helst gå og passe sig selv 
lidt her i opstarten, så de kommer 
ordentligt i gang uden indblanding 
og store forventninger. Det får de 
selvfølgelig lov til, men Mads Holm 
holder øje med dem og hjælper dem 
med evt. problemer.

Desværre er klubbens absolut 
ældste hold gået i ufrivillig pause, 
Herreveteranholdet er desværre for 

Der er kun kampfordeler Per Ander-
sen og menigt medlem Henrik Dahl 
Nielsen – Tex, tilbage i bestyrelsen, 
og det er for lidt. Vi mangler en 
IT-vant person til at køre registre-
ring og årshjul mm samt gerne 1-2 
mere til de løbende opgaver under 
sæsonen - så kom frit frem.

Vi har gennem de sidste par år 
renoveret vores udstyr på banerne, 
idet mål og net er skiftet ud. Vi har 
ansøgninger i Sparekassefonden 
på udskiftning af 11 mandsmålene 
på kampbanen samt stolper til det 
store fangnet (6 x 30m) bag målet 
ud til grusvejen, så ingen bliver 
kørt over under kamp/træning. Vi 
krydser fingre for, at ansøgningen 
går igennem. Desuden er alle de 
gamle Hummelbolde, hvor mange 
efterhånden var ovale, udskiftet til 
Select Superliga bolde - rigtigt gode 
bolde der gør træning og kamp 
meget sjovere.

Ideen med LED lys på trænings-
banen og etablering af LED lys med 
master på kampbanen går vist i 
vasken. Vi har kun fået de 100.000 
kr. ind, som SE Fonden gav lovning 
på, men mangler stadig 500.000 kr. 
Så vi tror, at ønsket skal revideres 
til, at se om vi kan få LED belysning 
på træningsbanemasterne alene. 
Men det er en beslutning, som den 
nye fodboldbestyrelse skal tage.

På ØBI Fodboldbestyrelses vegne
Henrik Dahl Nielsen - Tex

få deltagere til at kunne spille en hel 
sæson og stille hold til alle kampe. 
Når man mindst skal være 45 år, 
så tager det lidt tid at komme sig 
over skaderne, og man kan derfor 
ikke spille hver uge. Vi håber på, at 
”nogen” tager bolden op og får gang 
i disse gæve kæmper igen.
Desuden har vi to stk. herresenior 
hold, Serie 4 og Serie 6. De er i 
gang med træningen under ledelse 
af Michael Jensen og Mads Holm. 
Holdene kunne sagtens bruge hver 
sin holdleder til at stå for materiel 
og tøj.

Vi mangler desværre også folk til 
fodboldafdelingens vigtigste hold: 
bestyrelsen. Søren Hvidesten, Mads 
Holm samt forkvinden gennem 
mange år Annitta Baun stopper til 
generalforsamlingen først i marts. 

25Lokalbladet nr. 96



26 Lokalbladet nr. 96

Gade
Inspektørboligen/Biblioteket/Vestfritteren
NEDRIVNING 1
Huset Elmevej 96 er dømt til nedrivning pga. dårlig stand efter manglende 
vedligeholdelse samt pga. skimmelsvamp. 
Hvornår det sker, vides ikke, og det samme gælder benyttelsen af det ledige 
areal. Der har været snak om både legeplads og parkeringspladser til skolen. 

Købmandens lager
NEDRIVNING 2
Den tidligere købmandsbutiks lager på Slien mellem Elmevej og Broagervej 
er nu revet ned, og Kenneth Christensen, er godt i gang med at renovere 
forhuset ud mod Elmevej. Her bliver der i alt 2 lejligheder.

Hyggeklubben
En kort historisk oversigt
Hyggeklubben blev etableret på 
initiativ af ØBI, der med Henrik 
Jensen, Birthe Jensen og Niels 
Nielsen i spidsen havde taget ini-
tiativ til et møde for områdets ældre 
og pensionister. I begyndelsen hed 
det ”ØBI’s Ældreklub”. Den første 
arbejdsgruppe til at stå for aktivite-
terne blev etableret 3. marts 1994 
og bestod af Bodil Johansen, Karen 
Nielsen og Aase Kjær.

I 1996 stoppede Aase Kjær, og 
Sinna Thomsen samt Ingrid Ander-
sen kom med i stedet for.

I 1999 kom Edith Pedersen med i 
stedet for Karen Nielsen.

I 2001 stoppede Bodil Johansen, og 
Inger Svendsen kom med.

I 2004 stoppede Sinna Thomsen, og 
Ebba Larsen kom med.

I 2009 stoppede Inger Svendsen, og 
Lisbeth Christensen kom med.

I 2014 stoppede Ebba Larsen, og 
Gurli Pedersen kom med.

Hyggeklubben 
Som vi skrev i sidste nummer af Lokalbladet, afsluttede Hyggeklubben sin 25. sæson med julefrokosten i december 
2019, da den seneste arbejdsgruppe bag aktiviteterne ikke kunne finde afløsere til at tage over, og ikke selv kunne 
blive ved. 

Som det ses på siderne med Kirke-Nyt, har Menighedsrådene taget over med at lave aktiviteter i en ny hyggeklub 
med arrangementer hver anden måned, så der er stadig lokale muligheder for pensionister og efterlønnere til at 
mødes og hygge sig i Samlingshuset.

Den sidste arbejdsgruppe bestod af Edith Pedersen, Gurli Pedersen, Lisbeth Christensen og Ingrid Andersen, og efter 
lukningen har gruppen overdraget papirer, programmer og billeder fra alle årene til Lokalhistorisk Arkiv, hvor man nu 
kan gå på opdagelse i alle de mange gode oplevelser og minder fra 25 års møder og udflugter.

Arbejdsgruppen valgte også i forbindelse med lukningen af Hyggeklubben at overdrage de penge, der var i kassen, til 
Lokalbladet, og det er redaktionen meget, meget glade for! Tak for det!
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spejlet

Østsidehallen 
Årsmøde i Østsidehallen holdes
18. april kl. 09.30 i Samlingshuset.

Skolefest 2020
Den 13. februar var der traditionen 
tro et brag af en skolefest på Øster 
Brønderslev Skole.

“Jeg KAN bare ikke vente til i aften” 
- Sådan sagde en lille spændt purk 
fra 1. klasse fra morgenstunden her 
på skolen... - Hele skolen har sitret 
af begejstring, og forventningens 
glæde…

6. årgang opførte stykket 
“Sørøveren i skabet” med bravour. 
De havde øvet i tre uger med deres 
lærere, og i den sidste uge også 
fået hjælp fra en skuespiller. - Der 
var både humor og grin og også 
lidt uhyggelig sørøverstemning, og 
eleverne har virkelig lagt kræfter 
i arbejdet med skuespil og fæl-
lesskab.

Efter stykket gik det løs med børne-
diskotek, pølerum, kagebord og 
aktivitetsboder som forældrerådene 
havde stået for. 

Igen i år vil vi som skole takke 
for den brede opbakning fra hele 
forældregruppen. Det er en ren 
fornøjelse, at vi kan fylde hallen 
med glade mennesker, der var klar 
på en rigtig børnefest.

Da aftenen var omme, sagde vi tak 
for i aften til omtrent 450 trætte, 
rødkindede og smilende børn og 
forældre. Det har været en fantas-
tisk skolefest - tak for opbakning og 
alles bidrag til den gode stemning.
Vi glæder os allerede til næste år... 
Henrik Sparvath og Sanja Hvolbæk
skoleledere på ØBC

Ladywalk

Er du pige/kvinde og har lyst til en rask gåtur, frisk luft og socialt samvær, så 
sæt det første kryds i kalenderen: Onsdag 25. marts kl. 18:30. 
Vi træner hver onsdag de næste 7-8 uger med henblik på deltagelse i 
Ladywalk-arrangementet i Aalborg 25. maj 2020, for de som har lyst. 
Det er gratis at deltage i træningen, og der er ingen tilmelding. Du møder blot 
op ved Samlingshuset i Øster Brønderslev, de onsdage du har mulighed for 
det. 
Den 25. maj 2020 afholdes Ladywalk i 12 byer i Danmark, hvor tusindvis 
af piger og kvinder mødes til en hyggelig gåtur i smukke omgivelser. Der er 
mulighed for at melde sig til en 7 km eller 12 km rute. Pris 150 kroner.
I Øster Brønderslev er det Inge Andersen og Tina Hansen, som planlægger 
ruter. Herunder ses en foreløbig plan over de kommende træningsdage:

25. marts kl. 18.30: I og omkring Øster Brønderslev
1. april kl. 18.30: I og omkring Øster Brønderslev
15. april kl. 18.30: Lunken i Pajhede Skov
22. april kl. 18.30: I og omkring Øster Brønderslev
29. april kl. 18.30: I og omkring Øster Brønderslev
6. maj kl. 18.30: I og omkring Øster Brønderslev
13. maj kl. 18.30: Sti 199 i Saltum
25. maj: Ladywalk i Aalborg (mere info senere) 
Ved eventuelle spørgsmål kontakt da 
Inge Andersen 5151 4710 eller Tina Hansen 2449 4975 
Vi glæder os til at se dig!



Øster Brønderslev Borgerforening

Fastelavn
Søndag 23. februar af-
holdt Borger-foreningen 
og Menighedsrådet en 
fælles fastelavnsfest for 
børn og deres forældre.

Arrangementet begynd-
te klokken 10 med 
børnegudstjeneste i 
Kirken. I Samlingshuset 
var der dækket op til 150 
personer, der var hængt 
3 fastelavnstønder op, 
og der bagt fastelavns-
boller, der var brygget 
kaffe og der var købt 
sodavand.

Mere end 50 børn 
og forældre deltoig i 
fastelavnsfesten. 
Børnene var flot ud-
klædte - Batman, løve, 
klovn - ja fantasien og 
kreativiteten havde 
været i gang. 

Efter at have spist 
fastelavnsboller og druk-
ket kaffe og sodavand 
blev børnene delt op i 3 
grupper efter alder, og 
efter mange ihærdige 
slag på tønderne, blev 
der fundet kattedron-
ninger og kattekonger.

Fastelavnsfesten slut-
tede med slikposer til 
børnene. Det var en god 
og sjov formiddag.

Stig Stavnskær
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Generalforsamling
Øster Brønderslev Borgerforening indkalder til general-
forsamling mandag 16. marts kl. 19.00 i Samlingshuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Borgerforeningen vil være vært med vand, brød mm.
Alle er velkommen.

På bestyrelsens vegne 
Jesper Albrechtsen 

Affaldsindsamling
Der er landsdækkende affaldsindsamling søndag 26. 
april, men da der er konfirmationer i Øster Brønderslev 
denne dag, har Borgerforeningen valgt at afholde vores 
egen affaldsindsamling på samme måde, som vi plejer.
Det bliver søndag 19. april kl. 10.00 med mødested v/
SPAR. Her aftales ruter og deles sække ud.

Borgerforeningen er vært ved en forfriskning bagefter, 
og det bliver ca. kl. 12

Husk handsker, refleksveste og fornuftigt tøj.



Julelys  
og julekalender
Julen er ovre, og den mørke tid er 
på retur. Byens julelys er pakket 
sammen og klar til næste år, hvor 
vi kan glæde os over at have fået 
50.000 kr. fra SE vækstpulje Ny-
fors til udbyggelse og fornyelse af 
julelysene.

Der skal udvides lidt i byparken, ved 
kildevældet, hvor de sidste 3 træer 
forhåbentlig er blevet så store, at de 
kan bære lidt lyskæder, og ellers går 
der altid lidt i stykker med tiden.

Der var igen god opbakning til Bor-
gerforeningens julekalender, der var 
opsat i SPAR. Tak for det!

Også stor tak til alle lågespon-
sorerne, der havde været ekstra 
gavmilde i år, så der var gaver for 
18 -19.000 kr. Det var flot! 
Mange tak for det!

Der blev et overskud på 19.500 
kr., som går til madpakkehus i 
Byparken. Vi er ikke helt klar med 
projekteringen endnu, det kommer 
senere.

Vinderne, præmierne og  
sponsorerne var i år disse:

1. december:  
Per V. Andersen, Klæstrup / 2 billet-
ter til Bålhøj Festival 2020 /  
ØB Borgerforening

2. december:  
Else Jespersgaard, ØB / Klarborg-
nissen Sigrid / Kop & Kande, 
Brønderslev

3. december:  
Liv Cæsar Smed Jensen, ØB /  
Julefrokostmenu til 4 personer / 
CLPartyservice

16. december:  
Laila Pedersen, Stubdrup / Holm 
morgensæt / Gl. Buurholt Ho-
vedgaard

17. december: 
Nana Marie Hansen, ØB / 2 serve-
ringsbrætter + vinflaskeholder / Flat 
Cap Furniture, Hallund

18. december:  
Sofus Møller, ØB / gavekurv med 
egne produkter m.m. / Mølhushøj 
Gårdbutik, Snaphedevej

19. december:  
Ole Hovaldt, ØB / Arla ostekasse og 
snaps + rugbrød / Klovborg v/ Lars 
Pedersen + Oasen. ØB

20. december:  
Mathias Juul Storgaard / Musik-
høreværn / Almas, Brønderslev

21. december:  
Axel Andersen, ØB / Gavekort til 
pizzaer + vin og chokolade / ØB Piz-
zeria + ØB Borgerforening

22. december:  
Per Liseborg, ØB / Købmandskurv / 
SPAR, Øster Brønderslev

23. december:  
Liza Sølvkær, ØB / Vildtkurv /  
Tylstrup Slagteren

24. december:  
Britta Jakobsen, ØB / Købmands-
kurv / Anlægsgartner Kurt Thomsen, 
Hollensted

24. december - hovedgevinsten: 
Marianne Hansen, ØB / Gasgrill 
med tilbehør / Stark Brønderslev

Jesper Albrechtsen 
Øster Brønderslev Borgerforening 

4. december:  
Susanne Mølholt, ØB / Gave + 
biografbilletter / Brønderslev Cara-
van- og Trailercenter + BAS-Bio

5. december:  
Mikkel Geisler, Serritslev / Gavekurv 
/ Vinspecialisten Brønderslev

6. december:  
Elisabeth Jensen, Gl. Rønnebjerg-
vej / Gavekort + vin / Brønderslev 
EL-teknik

7. december:  
Kiss Møller Simonsen, ØB / Gaver / 
Murer Anders Møller, ØB

8. december:  
Merete Sand, ØB / 6 flasker vin / 
Supervin, Hjørring

9. december:  
Astrid Witt, ØB / Blomst + gavekort / 
Decohaven, Brønderslev

10. december:  
Rikke Larsen, ØB / Plæneklipper-
service + legetøjsgræsklipper + 
Biobilletter / Værktøjssalget + BAS 
Bio

11. december:  
Christine Cæsar Smed Jensen / 
Abonnement til ØBI Fitness eller 
anden sport / ØBI

12. december:  
Nikolaj Koustrup-Jensen, Hvilhøj 
Mark / Gulvmoppe m. tilbehør / 
Garant Brønderslev

13. december:  
Pernille Dissing, ØB / 6 flasker 
rødvin / Supervin Hjørring

14. december:  
Maria Hansen, ØB / gavekort / 
Børneshoppen, Brønderslev

15. december:  
Pernille Dissing, ØB / ½ gris klar til 
fryseren / Stubdrup Østergaard v/ 
Susanne og Per Pedersen
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Den ældste og den yngste vinder i  
Borgerforeningens julekalender:



Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening

Advent
1. søndag i advent blev fejret på 
traditionel vis, først gudstjeneste 
som foregik i kirken, dernæst gik 
vi til Doktorpladsen, hvor et par 
salmer blev sunget, samtidig med 
at lysene på træet blev tændt. Ida 
og Brita havde varmet både gløgg 
og æbleskiver, som Menighedsrå-
det altid er flinke at sponsere. Efter 
disse var gledet ned, var der tid 
til det store bankospil, hvor lokale 
havde sponseret præmier. I år var 
der fint med præmier, og det er altid 
dejligt, når lokale støtter det frivillige 
arbejde i byen.

Generalforsamling 
og kontingent 
Mens Lokalbladet har været under 
produktion, har vi holdt den årlige 
generalforsamling. Det kører som 
det plejer, så der er generalfor-
samling kl. 18.00, og kl. 19.00 står 
maden på bordet. Det kan I læse i 
næste udgave af Lokalbladet. 

tilbudt, at man kan betale kontingent 
hos hende tirsdag aften, når hun 
er til krolf ved klubhuset. Det skal 
være betalt i god tid inden Sankt 
Hans, hvor udtrækningen af rettidig 
indbetaling finder sted. 

Præmiewhist
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, 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 udgangen af 
april måned, så prøv at møde op en 
onsdag aften.

2020
Der er endnu ikke planlagt nogle 
arrangementer i foråret, 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

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 hardcore krolfspiller, har 
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Nyt fra  
Hallund Krolf
Nu hvor sæson 2020 står for døren, 
(for nogle af vores spillere har der 
slet ikke været vinterpause.....) er 
det tid at gøre status for 2019.

Vi har været 40 tilmeldte spillere i 
denne sæson, og som vanligt har 
der været godt fremmøde på vores 
tirsdage.
Vi havde 3 hold tilmeldt turneringen 
og et nåede videre til puljefinalen, 
men vi var ikke repræsenteret til 
DM, som i 2019 fandt sted i Hjør-
ring.
Her var det nordjyder, der blev 
Danmarksmestre på både kvinde- 
og herresiden: Elise Christensen fra 
Krudtuglerne og Erik Kjeldgaard fra 
Klarup Krolf.
Endvidere har vi vist vores flotte nye 
grønne trøjer til flere stævner rundt 
om i regionen.

Den hjemlige turnering gav følgende 
vindere: 

Sæson 2019 var endvidere 10. sæ-
son, hvor der er blevet spillet Krolf i 
Hallund.

Lis Marrup var primusmotor for at 
få krolfen i gang. Hun søgte penge 
både ved Sparekassefonden og 
ved DAI, sendte opfordringer rundt i 
lokalområdet og fik rusket op i “halli-
borgerne”. 

Det startede op med 19 spillere, 
og man spillede først om eftermid-
dagen. Senere er medlemstallet 
vokset til de omkring 40, vi er nu og 
har været de seneste år, og nu er 
der fast spilledag tirsdag formiddag.
Spillerne på billedet herover har 
været med i alle årene og blev 
hyldet ved vores sammenkomst i 
november.

Vi starter op igen tirsdag 3. marts 
kl 10.00 med kaffe og fordeling af 
opgaverne.
Håber at se alle.
Nye spillere er meget velkomne, vi 
har udstyr.

Dorthe Christensen

På herresiden: 
1 Torben Christensen
2 Jacob Christensen
3 Kurt Elbo

På kvindesiden: 
1 Malan Samson
2 Anny Grønning
3 Kirsten Løth
Stort tillykke til jer alle.
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Hattefest 2020 
Vi beklager meget, at dette års hattefest blev aflyst pga. for få tilmeldte. 

Men vi gør forsøget igen næste år lørdag 13. februar 2021  
og håber på rigtigt mange tilmeldinger. 

Så hold godt øje med Lokalbladet nummer 99 til december, lokale opslag og medier. 
På forhåbentlig gensyn fra Ruth og Lis. 



Brønderslev Vest Venstrevælgerforening
Generalforsamling
Brønderslev Vest Venstrevælger-
forening har afholdt generalforsam-
ling.
Bestyrelsen består nu af formand 
Majbritt Iversen, bestyrelsesmed
lemmerne Klaus Riis Klæstrup, Kim 
Toft, Morten Nørgaard Hald, Martin 
Beck, Matthias Christensen og sup-
pleant Jakob Høfler. Der har endnu 
ikke været konstituerende møde, 
hvorfor de øvrige bestyrelsesposter 
endnu ikke er fordelt.
Til generalforsamlingen snakkede 
formanden om de to valg, der har 
været i 2019, som begge var posi-
tive for Venstre. Desværre fik vores 
støttepartier ikke samme kanonvalg, 
hvilket også kan ses af, hvem der 
sidder i toppen af kransekagen.
Venstre skal arbejde på at promo-
vere kandidaterne i Brønderslev, 
da det er her, valget skal vindes. 
Vi arbejder på flere arrangementer 
hen over sommeren. Vi starter med 
et debatmøde efter generalforsam-
lingen, det er omtalt andetsteds i 
bladet.
På nuværende tidspunkt er der 22 
kandidater til kommunalvalget, men 
vi skal gerne være flere. Op til 31 
kandidater må vi stille op. 

Jakob Høfler stiller op i Øster 
Brønderslev, og Majbritt Iversen 
stiller op i Hallund.

Majbritt Iversen
Formand 

Debatmøde
Brønderslev Vest Venstrevælger-
forening har afholdt det første af en 
række debatmøder, hvor vi gerne 
vil diskutere relevante emner med 
borgerne i vores område, som er 
Hallund, Øster Brønderslev og 
Brønderslev. Møderne er åbne 
møder, hvor man altså ikke behøver 
at være medlem af Venstre for at 
høre, hvad vi gerne vil arbejde for i 
Venstre.
Til det første møde mødte godt 20 
borgere op. De fire oplægsholdere 
var: Majbritt Iversen, Klaus Riis 
Klæstrup, Lasse Risgaard og Mikael 
Klitgaard.
Majbritt gjorde opmærksom på, at vi 
ikke må glemme kommunens land-
distrikter. Der er mange små byer i 
Brønderslev Kommune, der kæmper 

har desuden et ønske om, at sta-
diongrunden kan anvendes til andre 
formål, og at den gamle tribune kan 
blive fjernet.
Klaus kritiserede den topstyring, der 
er i de politiske udvalg, som han har 
erfaret halvvejs i sin første periode 
i byrådet. Der er stadig en Øst/Vest 
kultur, der er svær at komme til livs. 
Klaus kigger på tværs i kommunen 
for at tilgodese alle i kommunen. 
Desuden er han overrasket over, at 
kommunen kan være en modspiller 
i stedet for en medspiller. Ting tager 
lang tid at få gennemført, og det 
giver anledning til en del frustra-
tioner. Dernæst talte han om Æl-
dre- og beskæftigelsesområdet, og 
sluttede med sige, at han gerne så 
et samarbejde med BAS om PN’s 
bygninger.
Borgerne, der var mødt op, var 
meget interesseret i at vide, hvorfor 
Hedelund endnu ikke er opført. By-
rådet har besluttet ikke at genopføre 
Hedelund, som det var, men har 
søgt rådgivning for at få en mere 
tidssvarende bygning. RealDania er 
med i beslutningen og som bidrags-
yder.
Der blev talt om ældreplejen i 
kommunen, seniorboliger, private 
plejehjem i forhold til kommunale 
plejehjem. Udviklingen på børne- og 
skoleområdet. Udflytning af 
markedspladsen til udenfor byen 
(det var der vist ikke lige stemning 
for!)
Aftenen blev rundet af i god ro 
og orden af ordstyrer Kim Toft. 
Brønderslev Vest Venstrevælger-
forenings bestyrelse konkluderede, 
at der er potentiale for flere debat-
møder fremover.
Referent: Morten Nørgaard Hald

for at overleve. Og det skulle også 
gerne være sådan, at det fremover 
er muligt at bosætte sig på landet. 
For at fastholde og tiltrække borgere 
til de mindre byer vil Majbritt un-
dersøge muligheden for at etablere 
en ordning, hvor der arrangeres 
fælleskørsel til indkøb af dagligvarer 
og andre varer, som borgerne måtte 
ønske. Det skal selvfølgelig være en 
frivillig ordning med så mange som 
muligt, der gerne vil tage en borger 
med til købmanden, til en tøjbutik 
eller måske til en større rundtur i 
Aalborg eller lignende. Så har man 
mulighed for at blive boende i eks-
empelvis Hallund, selvom man ikke 
har bil.
Mikael fortalte, at Brønderslev Kom-
mune er inde i en god udvikling, og 
at partierne i byrådet var gode til at 
samarbejde. Der kommer en til
flytning på ca. 200 borgere om året, 
og det er meget positivt. Der skal 
bygges en ny børnehave i Hjallerup, 
og man er i gang med midtbyplaner 
i Dronninglund, Hjallerup, Brønder-
slev og Klokkerholm. Gamle saner-
ingsmodne ejendomme bliver revet 
ned, og generelt er der en forskøn-
nelse i gang i kommunen. Byrådet 
arbejder på at skabe rum til visioner, 
og her har udligningsreformen en 
væsentlig betydning.
Lasse glædede sig over erhvervs-
udviklingen. Det var en mærkesag 
at drage nytte af de to motorveje, 
der går gennem Vendsyssel. Han 
håber på, at erhvervslivet til tage 
godt imod den nye udstykning ved 
motorvejen mod Øster Brønderslev 
og nævnte også, at området ude 
ved Jernaldervej bliver udvidet til at 
rumme større virksomheder. Han 32 Lokalbladet nr. 96
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ANNONCER
En god del af Lokalbladets økono-
mi sikres gennem annoncerne for 
firmaer med lokal tilknytning.

Vil du annoncere i Lokalbladet for 
din virksomhed, så kan du kon-
takte redaktionen. Se side 2.

ANNONCEPRISER
Visitkortstørrelse: 480 kr. 
1,5 x visitkortstørrelse: 720 kr.
2 x visitkortstørrelse: 960 kr.
1/3 side: 2400 kr. 
1/2 side: 2900 kr.
1/1 side: 3600 kr.

Annoncepriserne er for alle 4 
numre på et år, og annoncerne kan 
ændres fra gang til gang, hvis du 
har lyst til og behov for det.

Her er der plads til flere annoncer, så kom endelig frit frem med dem! 
Denne gang bringer vi i stedet et billede af en rød glente, fordi Lokalbladet drømmer 

højtflyvende planer om flere annoncører, og fordi den ikke helt almindelige rovfugl rød glente 
er blevet set en hel del gange hele ”vinteren” i området omkring Hallund. Opmærksomme folk fik endda 

en stor oplevelse, da der kunne ses 5 røde glenter i luften på én gang. Et imponerende syn!
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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
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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

Onsdag 11. marts kl. 17.00:  
Spaghettigudstjeneste i Hallund 
Kirke

Lørdag 14. marts kl. 10.00:
Arbejdsdag i Jagtforeningen. 
Mødested: P-Pladsen i Kommune-
skoven.

Mandag 16. marts kl. 19.00:
Generalforsamling i Øster Brønder-
slev Borgerforening i Samlingshu-
set.

Tirsdag 17. marts kl. 10.15: 
Kirkens musikalske legestue på 
Elmehøj

Onsdag 25. marts kl. 18.30:  
Ladywalk starter ved Samlingshu-
set. (Se side 27)

Torsdag 26. marts kl. 14-16:  
Poul Erik Jensen underholder med 
sang og musik i Samlingshuset. 
Alle efterlønnere og pensionister er 
velkomne. (Se side 21) 
Arr.: Menighedsrådets hyggeklub.

Lørdag 28. marts kl. 10.00:
Arbejdsdag i Jagtforeningen. 
Mødested: P-Pladsen i Kommune-
skoven.

Onsdag 1. april:  
Sidste frist for indsendelse af  
ansøgninger til Sparekassefonden 
(se side 8)

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

Torsdag 9. april kl. 18.00:
Gudstjeneste med spisning i Hal-
lund Kirke.

Søndag 12. april kl. 11-16:
Lykkeler holder åbent på 
Buurholtvej 36. (se side 10)

Lørdag 14. marts kl. 10.00:
Arbejdsdag i Jagtforeningen. 
Mødested: P-Pladsen i Kommune-
skoven.

Onsdag 15. april kl. 18.00:
Skydning i Jagtforeningen. Mødest-
ed: Skarnvad.

Onsdag 15. april kl. 19.30:
Generalforsamling i Øster Brønder-
slev Vandværk i Samlingshuset.

Tirsdag 12. maj kl. 19.00:
Informationsmøde om menigheds-
rådsvalget. 
Sted: Samlinghuset og Hallund Kro.
(se side 20)

Torsdag 28. maj kl. 14-16: 
Sognepræst Thomas Uth fortæller 
om sine oplevelser som flyverpræst.
Alle efterlønnere og pensionister er 
velkomne. (Se side 21) 
Arr.: Menighedsrådets hyggeklub.

Mandag 1. juni kl. 19: 
Åbent i Lokalhstorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne i 
lokalerne under Elmehøj

Lørdag 8. august 14-01:
Bålhøjfestival (se side 4-7)

Torsdag 13. august  
til lørdag 15. august:
Sommerfest i Hallund.

Tirsdag 15. september kl. 19.00:
Valgforsamling i forbindekse 
med menighedsrådsvalget. 
Sted:Samlinghuset og Hallund Kro.
(se side 20)

Torsdag 1. oktober kl. 19: 
Musikarrangmenet med 
Claus Hassing (se side 9)

Lørdag 18. april kl. 09.30:  
Årsmøde for Østsidehallen.  
Sted: Samlingshuset.

Søndag 19. april kl. 10.00-12.00:
Affaldsindsamling ved Øster 
Brønderslev. Mødested v/SPAR.

Søndag 19. april kl. 10-14:  
Økodagen 2020 holdes på Vester 
Hebbelstrup

Tirsdag 21. april kl. 10.15:
Kirkens musikalske legestue i ØB 
Kirke

Onsdag 22. april kl. 18.00:
Skydning i Jagtforeningen.  
Mødested: Skarnvad. (se side 23)

Torsdag 23. april kl. 19.00: 
“Toner af guld” - Sangaften  
i Samlingshuset. 
(Se side 19)

Søndag 26. april kl. 9.00:  
Konfirmation i Øster Brønderslev.

Søndag 26. april kl. 10.30:  
Konfirmation i Øster Brønderslev.

Søndag 3. maj kl. 10.00:  
Konfirmation i Hallund.

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

Næste nummer
Nummer 97 udkommer 12. maj

Sidste frist for indlevering af stof er 20. april.

Billede fra pølerummet ved årets skolefest


