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Troldehøjs Venner
Imens blæst og kulde har raset over 
os i løbet af vinteren, har der været 
fuld gang i huset hos Børnehaven 
Troldehøj i Øster Brønderslev. 
Udover dagligdagens sus og dus 
har der været afholdt forskellige, 
hyggelige arrangementer til stor 
glæde for alle børn og voksne! Her 
har Troldehøjs Venner – en støt-
teforening til børnehaven – fået lov 
at være fast inventar, og vi har stået 
for salg af kage, sodavand, slik-
poser og meget mere, alt sammen 
for at samle midler ind som støtte til 
børnehaven.  
Foreningens formål er at støtte 
børnehavens børn og voksne på 
områder, hvor kommunen ikke kan. 
Derfor arbejder vi som forening 
målrettet med at indsamle øko-
nomiske midler til aktiviteter og 
indkøb af ting, der på den ene eller 
anden måde øger børnenes og 
pædagogernes udfoldelses- og 
udviklingsmuligheder.

Nyt legetøj til børne-
ne
En af de seneste ting, foreningen 
har bidraget med i børnehaven, er 
nye dukker til alle stuerne. Børne-
haven har sendt os billeder med 
stor TAK, og børnene har allerede 
haft meget glæde og fornøjelse af 
dukkerne.
Lige nu er foreningen meget optaget 
af fondsansøgninger. Der findes 
mange forskellige fonde, der støtter 
gode formål, og med lidt arbejde og 
en lille smule held kan vi få tildelt 
yderligere midler til børnehaven. 
Gennem fondsansøgninger har vi 
tidligere fået tildelt midler til bl.a. 
magnetlegetøjet ’Magna-Tiles’ til alle 
stuerne i børnehaven og et sæt med 
flotte, udendørs trommer, som står 
fast ude på børnehavens legeplads. 
Dette blev tildelt fra hhv. Sparekas-
sen Vendsyssel Jerslev Fonden og 
Sparekassen Kronjylland.

Velkommen til  
Åbent Hus
Børnehaven har i mange år ventet 
på deres tilbygning, der tillod dem 
at samle alle børn og voksne på 
ét sted. Dette er endelig blevet en 

egne arrangementer og endnu flere 
tiltag. Ønsker man at blive medlem 
og støtte op om foreningen og dens 
arbejde, kan dette nemt gøres via 
vores Facebookside – alle er vel-
komne til at være med. Det koster 
kun 50 kr. om året pr. husstand.
Har man mulighed for at støtte på 
andre måder, såsom donation af 
redskaber, stille faciliteter til rå-
dighed, ja eller køre en traktor ned 
foran børnehaven, så børnene kan 
kigge på den, så tag endelig fat i 
os! Bestyrelsen kan kontaktes på 
troldehoejs_venner@outlook.dk

Mange venlige hilsner
Hele bestyrelsen i 
Troldehøjs Venner

realitet, og derfor byder børnehaven 
til Åbent Hus i samarbejde med 
Troldehøjs Venner. Det foregår 
fredag 31. marts fra kl. 13-16, hvor 
alle, der har lyst, er velkomne til at 
kigge forbi. Troldehøjs Venner vil stå 
for salg af forfriskninger og mere til, 
som selvfølgelig går ubeskåret til 
foreningen.
Ud over at byde til Åbent Hus fejres 
begivenheden også tidligere på 
dagen, hvor Michael Back kom-
mer og laver et festligt show for alle 
børnehavens børn. Derudover er 
områdets politikere inviteret for at 
markere dagen og festlighederne.  

En forening i vækst
Som forening regner vi med, at vi 
dette år slår rekord hvad angår antal 
støttende medlemmer, afholdelse af 
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Lokalbladet 2023
Nummer 109: Uddeles 3.- 4. maj. 
Sidste frist for stof er 7. april 

Nummer 110: Uddeles 6.-7. septem-
ber. Sidste frist for stof er 11. august 

Nummer 111: Uddeles 6.-7. decem-
ber. Sidste frist for stof 10. november

Lokalbladet
Nogle af redaktionens medlemmer 
har været med fra begyndelsen, og 
gennemssnitsalderen stiger hvert år.

Kontakt en fra redaktionen, hvis du vil 
være med til at sænke gennemsnits-
alderen og give nyt blod og friske ideer!

Regnskab for Lokalbladet 2018-2022

Indtægter
Menighedsråd
Annoncer
Foreninger m.v.
Frivillige bidrag
Abonnenter
Andre indtægter
Indtægter i alt

Udgifter
Tryk og uddeling
Kontor og porto
Forsikring
Varekøb/EDB/renter
Udgifter i alt

Driftresultat

I kassen pr. 31.12.

2020

30.000
44.700
23.000
5.186

0
0

102.886

102.644
0

912
752

104.308

- 1.422

32.263

2019

30.000
33.020
24.000
9.825

500
10.000

107.345

107.075
0

912
456

108.443

- 1.098

33.686

2018

30.000
34.600
21.900
3.050

530
0

90.080

96.500
0

896
584

98.980

- 7.900

34.784

2022

32.000
41.960
19.630
2.800

0
0

96.390

97.948
0

868
2.155

100.971

-5.481

42.564

2021

32.000
43.220
18.000
7.452

390
0

100.672

82.745
0

888
2.028

85.791

14.881

47.144

Lokalbladets økonomi 
Som på alle andre områder stiger Lokalbladets udgifter også i øjeblikket!  
Vi har gennem årene holdt et jævnt gennemsnit på 36 sider på nummer 
– også i 2022. Hvis vi også gør det i 2023, ender vi med et underskud, da 
priser på trykning og distribution er steget 18 %!

Derfor skal vi enten trykke markant færre sider og spare på den måde, eller 
også skal vi øge indtægterne – eller måske en kombination.

Mht. udgifterne er vi på allerbedste vis afhængig af den mænge stof, der 
dukker op, og intet tegner til, at der i år bliver mindre stof end tidligere – og 
vi vil da ikke afvise stof pga. økonomien!

Mht. indtægterne så har vi hævet annoncepriserne med 12 % og håber 
også på samme stigning på indtægten fra Menighedsrådene. Der er endnu 
ikke sendt breve ud til vore annoncører, så vi trykker sidste års annoncer i 
dette nummer, og så håber vi på fortsat opbakning fra annoncørerne frem-
over til de lidt højere priser!!

Samtidig håber vi meget på en øget økonomisk opbakning fra områdets 
foreninger og private husstande! De frivillige indbetalinger fra jer læsere! 
Som det ses i regnskabet herunder er de faldet en god del i 2022, men vi 
håber, at I alle på trods af tidernes tilstand alligevel vil betænke Lokalbladet 
med flere penge og på den måde sikre fortsat udgivelse – også efter 2023.

Redaktionen



4 Lokalbladet nr. 108

Gade

Øster Brønderslev 
vandværk 
Øster Brønderslev vandværk AMBA 
afholder ordinær generalforsamling i 
Samlingshuset tirsdag 11. april 2023 
kl. 19,30.

Dagsorden:
Valg af dirigent. 

Bestyrelsens beretning.

Det reviderede regnskab forelæg-
ges til godkendelse.

Budget for det kommende år.

Indkomne forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen, 
På valg er: Bestyrelsesmedlem 
Mads Holm og formand Søren 
Kimer.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Lars Juul er på valg.

Valg af revisor, Knud Erik Sørensen 
er på valg.

Valg af revisorsuppleant, Kurt Kri-
stiansen er på valg.

Vedtægtsændringer.

Eventuelt. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Julekalenderens største vinder
Borgerforeningens bestyrelse havde valgt at lade overskuddet fra julekalen-
deren tilfalde Spar-butikken som tilskud til de høje energiudgifter. Så butikken 
og Jan Jæger må siges at være julekalenderens største vinder. Overskuddet 
blev nemlig på næsten 24.000 kr. pga. en meget, meget flot opbakning i form 
af køb af lodder. Faktisk var der kun 9 usolgte lodder tilbage.

Jan Jæger blev derfor tidligt en fredag formiddag i februar overrasket af 
repræsentanter fra byens Borgerforening med formand Jesper Albrechtsen i 
spidsen. Overrækkelsen blev bragt live af P4 Nordjylland Radio og blev også 
dækket af en journalist fra NORDjyske, så der var trængsel i bagbutikken.

Det var en bevæget købmand, der modtog oversigten, og som takkede alle 
for deres omtanke i disse svære tider.

Ladywalk 
Vi starter med at gå vores træningsture fra onsdag 22. marts kl. 18.30 fra 
Klubhuset i Ø.B., og så går vi ud derfra.
Vi går 1-1 ½ time – i området i Øster Brønderslev, men er der andre ideer, så 
snakker vi om det. 
Ideen er, at vi træner til at gå Ladywalk mandag 22. maj kl. 19 i Nørresundby, 
men det er ingen hindring at deltage i træningsturene, selvom du ikke skal 
med på Ladywalk. 
Bare mød op hvis du har lyst til at gå en tur sammen med andre på en dejlig 
forårsaften.

Inge Andersen og Tina Hansen



Weekenden 16.-18. juni 2023 

Vi samler byen 
Disse foreninger er gået sammen 
og skaber en weekend under over-
skriften ”Vi samler byen”:

Øster Brønderslev Idrætsforening 
Øster Brønderslev Borgerforening

ØBIs Venner
Samlingshuset
Østsidehallen

Menighedsrådet 

Foreningslivet har en central rolle i 
landbysudviklingen og bidrager til 
den enkelt persons socialisering i 
samfundet. Vores foreninger byg-
ger på samarbejde og frivillighed 
og på at være en aktiv medspiller i 
lokalsamfundet her i Øster Brønder-
slev. Derved er vi med til at tage 
lokalsamfundsansvar gennem vores 
værdier og udvikling. Vi vil skabe 
rammer for et socialt fællesskab for 
alle aldersgrupper indenfor sports-
lige og outdoor aktiviteter. 

Vi vil prøver at sætte et fælles 
fokusmål, med en weekend hvor det 
både personligt og socialt er interes-
sant og meningsgivende at bruge 
sin fritid. Der skal skabes glæde, 
passion og at være spændt. Have 
og give engagement. Danne relati-
oner i byen og til foreningerne, som 
kan give venskaber og klubånd. Det 
skal give mening at udføre opgaven, 
at der skabes et formål, og at vi 
opnår noget. Alt dette kan vi som 
foreninger gøre i fællesskab. 

•	 Rulleskøjter
•	 Gudstjeneste
•	 DJ-fest
•	 Stand up 
•	 Lokalhistorisk gåtur ude i 

landskabet

Det endelige program er under 
konstant forandring og udvikling. I 
næste nummer af Lokalbladet kan 
I se det endelige program med ind-
hold og tidspunkter. Men folk i alle 
aldre kan godt glæde sig!

Økonomi
Der arbejdes med et budget på godt 
100.000 kr. Ud over engagement og 
arbejdskraft bidrager alle arrangør-
erne med et symbolsk beløb.  
Desuden er der søgt tilskud til op-
start af projektet Vi samler byen.

Lørdag bliver En dag med 
Sparekassen Danmark, som har 
givet et flot tilskud på 30.000 kr. til 
lørdagens aktiviteter.

Lørdag er for børnene og deres 
forældre i byen og omegn. Der skal 
være masser af sjov og aktiviteter til 
børnene. Samtidig med får vi samlet 
byen socialt og styrket vores sam-
menhold.

Vores intention er ikke, at projektet 
skal lave et stort overskud, men at 
det skal kunne bære sig selv på 
sigt. Der vil være indtægter ved salg 
af billetter til ungdomsfest fredag, 
sommerfest lørdag og ved salg i 
vores cafeteria. Alle aktiviteter bliver 
gratis. 

Eventuelle penge, der bliver i over-
skud, bliver lagt i en ny kasse og 
kan kun bruges på Vi samler byen, 
som gerne skulle holdes hvert år.

Vi har derfor fyldt 
weekenden med:
•	 Indvielse af multibane og 

padlebane af Peter Stecher 
•	 10-års jubilæum af Samlings-

huset  
•	 Prøv den nye padelbane og 

se en opvisningskamp
•	 Firma/familie fodbold stævne 
•	 God mad
•	 Krolf - med indvielse af ny 

bane og mulighed for at prøve
•	 Bankospil 
•	 Kaffe og rundstykker 
•	 Udstilling af sponsorer, 

foreninger og andre 
•	 Caféhygge
•	 Konkurrencer for børn – 

Børnenes Rekorddag. 
•	 Sportslige aktiviteter 
•	 Havetraktortræk 
•	 Musik
•	 Spejderne i Hallund, bål og 

hygge
•	 Skyd på mål, mød en  

håndboldspiller 
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Bålhøj Festival 2023
Det er med stor fornøjelse og 
glæde, at Bålhøj Festival nu 
kan præsentere alle navnene til 
årets BÅLHØJ FESTIVAL i Øster 
Brønderslev 12. august.

De repræsenterer forskellige musik-
genrer og bidrager på den måde til 
den alsidighed, som Bålhøj Festival 
har tilstræbt hvert år siden 2008. 
Samtidig er det musik på et rigtigt 
højt niveau til forskellige aldersgrup-
per – og med et nordjysk islæt, så 
også her opfylder Bålhøj Festival 
sine musikalske mål.

”Glæd jer!” – siger både Mette 
Rask fra musikgruppen og Jesper 
Albrechtsen fra Øster Brønderslev 
Borgerforening, som står bag Bålhøj 
Festival. ”Det bliver så godt, og vi 
lover også, at vejret vil blive noget 
af det bedste i Festivalens historie! ”

Early Fowli
Billetsalget er allerede godt i gang, 
og de første 500 billetter sælges 
til kun 300 kroner + gebyr. Der er 
måske stadig nogle - ikke så mange 
- billetter til rabatprisen “Early-Fowli” 
på 300 kr. tilbage, hvis de ikke er 
solgt, mens Lokalbladet blev trykt – 
og man skynder sig. Derefter stiger 
billetprisen til 375 kroner + gebyr.

Ud fra erfaringerne fra sidste års 
festival vender man tilbage til, at det 
er gratis for børn 0-11 år at komme 
ind ifølge med voksne. Men der 
bliver ikke lavet særlige børneaktiv-
iteter.

For at få plads i programmet til alle 
musikerne, begynder Festivalen 
1 time før, end den plejer. Der er 
således musik i bøgeskoven alle-
rede fra klokken 13.

Flere oplysninger sendes løbende 
på Bålhøj Festivals sider på Face-
book og Instagram, og kan også 
findes på hjemmesiden www.fowli.
dk, hvor der også købes billetter,  

Den unge rapper er nået til et stadie 
i sin karriere, hvor udsolgte koncer-
ter og anmelderroste albums ikke 
kommer som nogen overraskelse. 
Med sit voksende publikum af 
fans formår Ardit at holde udsolgte 
koncerter, bl.a i Store Vega. Ardits 
alsidighed er i en grad sjældent set 
før; I løbet af det seneste år, har han 
udgivet sange med pop-dronningen 
Medina, rapperen Carmon og indie-
bandet Barselona - alle med stor 
succes.

Artigeardit er både lyrisk og poe-
tisk og en af de mest spændende 
stemmer på den danske hiphop 
scene lige nu. Den unge rapkomet 
udsendte i 2018 sit debutalbum 
”Vildedage”, der siden har genereret 
mere end 5.000.000 streams på 
Spotify alene.
  
Senest har han indspillet album-
met ”Held & Lykke Med At Komme 
Hjem”, der har fået helt fantastiske 
anmeldelser!!

Artigeardit
Ardit Aliti er en dansk-albansk 
rapper, som er bedre kendt under 
kunstnernavnet Artigeardit. (Udtales 
Artiardit - og kan også ses som 
Artige Ardit), men det passer ikke 
rigtigt til en rapper).

Ardit har på sin helt egen måde 
skabt et musikalsk og visuelt uni-
vers omkring sig, som den danske 
musikbranche aldrig har set før. 
Gennem hans tekster fortæller han 
historier fra sit eget liv på godt og 
ondt. Lyden er ikonisk, forførende 
og let genkendelig - du er aldrig 
i tvivl, når du hører hans hits i 
radioen. Han har en stor håndfuld 
loyale fans, der kæmper om forreste 
række til hans koncerter, og hans 
målgruppe karakteriseres som den 
mest festparate generation hidtil, 
nemlig Generation Z. 
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Jung
Jung er et dansk indie-poprock-band, 
der blev dannet i 2017 af Michael Hov-
mand på keyboard, Sigurd Boesen på 
guitar og Jonas Jung Larsen på sang. 
Jung modtog i august 2020 guld for 
albummet Blitz.  Herfra blev numrene 
”Hun kommer tilbage” og ”Jeg skal nok 
vente” et par af de meget spillede hits.

Gruppen udgav i 2021 albummet ”Forfra 
forbundet” og herfra er titelnummeret 
”Tur retur” samt ”To timer i træk” nok 
de mest spillede, men alle bliver spillet 
rigtigt meget. 

Jung siger selv om deres musik: 
”Vi er alle tre meget almindelige drenge, 
der håber at kunne kommunikere nogle 
af de følelser, vi alle sammen hele tiden 
står overfor. Vi håber (beskedent), at 
vores musik kan være med til at samle 
generationerne. Både når alting er 
skønt, og når alting bliver sværere. Det 
forsøger vi at gøre med en lyd, som er 
let tilgængelig og genkendelig, men med 
en vision om at skabe et dybt, åbent og 
fremadskuende lyd-univers.”

7Lokalbladet nr. 108

Allan Olsen
Én mand og en hel del guitarer på scenen foran et live-publikum. 
Mere friskbagt, intenst og håndholdt bliver det ikke. Og da slet ikke, 
når man som Allan Olsen insisterer på altid at være så godt som 
uforberedt, idét scenelyset bliver tændt. 

Han spillede på BålhøjFestival i 2014 og vender nu heldigvis tilbage!

Med et tekstunivers, der pendulerer mellem rørende og rablende, 
og med et show, der ofte læner sig mere op ad stand-up, end dansk 
main-stream, henvender Olsen sig til såvel et ungt som et modent – 
og altid kræsent publikum. Og han gør det med saft, kraft og masser 
af bid.

Med hundredvis af sange, via 20+ pladeudgivelser, 2 bogudgivelser, 
4 Music-Awards, samt tusinder af koncerter har Allan Olsen efterhån-
den formet og slebet sin metier til noget nær perfektion i mødet med 
sit publikum. Han udfordrer konstant såvel sig selv som sit repertoire 
i sin optræden. – Det må hellere kikse og gå galt, end stagnere og 
blive kedeligt!

Ingen under begrebet singer/song-writer rager højere op end Allan 
Olsen i Danmark, og efter mere end 40 år på vejene må Allan Olsen 
betegnes som en ægte lyslevende legende.

Billedet er fra Bålhøj Festival 2014



The Courettes 
The Courettes er en eksplosiv 
rockduo fra Danmark og Brasilien. 
Flavia Couri sang og på guitar og 
Martin Couri har kombineret den 
perfekte blanding af garagerock, 
60’er-pigepop, wall of sound, surf-
musik og doo-wop. Bandet er som 
The Ronettes møder The Ramones 
til en vild fest i Gold Star Studiernes 
ekkokammer. 

Bandets tredje album ”Back In 
Mono” blev udgivet i efteråret 2021 
og er en utrolig milepæl i deres 
karriere. Albummet viser et band i 
topform med fantastiske sangskriv-
erevner og langt bredere nuancer 
end tidligere.

I øjeblikket turnerer de Europa tyndt 
– Spanien, Italien, Frankrig, Norge, 
Tyskland, England og Belgien med 
enkelte afstikkere til Danmark – og 
12. august kan de opleves på Bålhøj 
Festival!

”Der er gang i dem!!” – lyder én 
enkelt udtalelse blandt mange.
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Ford T 
Ford T leverer varen. Ford T leverer rock, så Fowli lukker 
næbet. 
Suveræn rock, formidabel lyd leveret af musikere, der 
når ud over scenekanten. Selv det poppede publikum 
kan ikke holde sig i ro! De giver den max gas fra start til 
slut. 

De er autentiske og nærværende under hele koncerten, 
og forstår rock’n’roll i ordets bredeste forstand.

Ford T var et Brønderslev band i årene 2003-2018, men 
nu til dags er bandet halvt fra Aarhus, hvor de også øver.



Dirty Frank 
Brønderslev-drengene fra Dirty Frank er tilbage 
på Bålhøj Festival, hvor de lukker den lille scene 
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 
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 konfe-
renciererne på årets Bålhøj Festival. 
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Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
Første søndag i advent var lidt 
anderledes end de øvrige år. 
Formand-en havde tilladt sig at tage 
på ferie i sydens sol, for at finde en 
hvid bold som var mistet i 2020…..
Men resten af bestyrelsen klarede 
opgaven med bravour, der var 
stadig kirkegang, juletræstænding, 
gløgg og æbleskiver samt det store 
bankospil i Klubhuset. 

Så kom vi ind i 2023.
Herrefrokosten er overstået, og jeg 
mener, alle overlevede. Pigernes 
hattefest ligeså. Nye aktører blev 
også valgt til næste års frokoster. 

9. marts har vi generalforsamling – 
mere omtale i næste nummer.

Vi har haft møde på vores æble-
mark. Først og fremmest for at finde 
en god placering til vores shelter, 
som gerne skulle være færdig-
bygget, når bladet er på gaden. 
Shelteret skyldes en god bevilling 
fra Sparekassefonden, som mulig-
gjorde byggeriet. Så nu undersøger 
vi muligheden for et muldtoilet ved 
shelteret. Dernæst har vi aftalt, at 
der bliver en arbejdsdag i æble-
marken lørdag 15. april kl. 10. Som 
altid: så jo flere vi er, jo sjovere og 
lettere er det. Vi skal rense omkring 
træerne, de skal også beskæres, så 
måske kan vi også lære noget den 
dag? Mon ikke vores kasserer giver 
en forfriskning til alle, der møder 
op?

O. B. Johansen lovede til her-
refrokosten, at alle herrerne var 
velkomne oppe i skoven ved hans 
sommerresidens. Det foregår 6. 
maj, og det er Kjølskevej 169A, hvor 
han byder på både øl og pølser – 
men det er kun for herrerne. Tids-
punkt kommer senere på vores 
www.

9. maj har vi arrangeret besøg hos 
et af vores bysbørn nemlig Visti på 
Gl. Buurholt i Øster Brønderslev. Vi 
skal op og se hans imponerende 
opbygning af lastbiler til rensning af 
korn ude hos landmanden.

Men indtil vi ses, så kan I altid læse 
mere på vores hjemmeside: 

www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen
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Sommerfesten i Hallund 
Sommerfesten i Hallund bliver som sædvanlig i uge 33 fra torsdag til lørdag. 
Igen i år har festudvalget fundet på nye tiltag, til glæde for alle fremmødte. 
Men der bliver også plads til traditionerne med fællesspisning, krolf, kage-
bord, revy og tombola. Følg med i de kommende numre af Lokalbladet.
Festudvalget består af Trine Molin, Else Graven, Christina Mariager og 
Majbritt Iversen.



Hattefest i Hallund
Så lykkedes det endelig efter 2 
år med aflysning pga. corona at 
gennemføre hattefest i Hallund. 
Ruth og jeg var meget nervøse 
for, om der ville komme nogle 
tilmeldinger efter den lange 
pause. Så vi blev meget glade, 
da deadline var slut og kunne 
konstatere, der var nok tilmel-
dinger til at gennemføre hatte-
festen. 27 hatteklædte og glade 
damer havde fundet vej til Hal-
lund Klubhus lørdag 11. februar. 
Det blev en dag med gensyn 
med damer både fra byen og 
omegn og damer, som i mellem-
tiden er fraflyttet byen. Det var 
også dejligt at se de mange nye 
ansigter, som havde fundet vej til 
Klubhuset. En af fraflytterne for-
talte mig, at hun var glad for, at vi 
holdt fast i hattefesttraditionen og 
var glad for at kunne komme og 
være en del af ”byen” igen. 

Maden, som bestod af tapas, 
blev leveret af Hallund Kro, og 
til kaffen var der hjemmebagte 
kanelsnegle, kokoskager samt 
frugttærter bagt af Ruth og Lis.
Der var lidt underholdning i løbet 
af eftermiddagen. Det blev taget 
godt imod, og lattermusklerne 
blev rusket godt igennem. 

Mange af damerne havde været 
i det kreative hjørne mht. hatte. 
Der var hatte med bl.a. kaffekop 
i papir, fuglerede med fugleæg, 
hatte med blomster, hat med 
lys i, små hatte og store hatte. 
Vinderen blev efter afstemn-
ing Elsebeth med sin flotte hat 
formet som en hortensiablomst 
lavet i crepe papir. 

Der var stor stemning for at 
gentage succesen til næste år, 
og der blev udnævnt 2 nye til 
hatteudvalget: Mette Varlund 
Eduardsen fra Hallund og Eva 
Carlsen fra Øster Brønderslev. 
Lis står stand-by til at hjælpe de 
2 nye. 

Dato for arrangementet 2024 er 
pt. ikke fastlagt så hold derfor øje 
med Lokalbladet og Facebook-
gruppen Hallund-Hollensted sidst 
på året.

Ruth Christensen 
og Lis Jørgensen11Lokalbladet nr. 108

Herrefrokosten
Den 28. januar afholdt vi den årlige herrefrokost i Klubhuset. ”Vi” var Lars Muhlig, 
Steffen Pedersen og Kim Toft.
I år var vi 26 spisende og drikkende, og en del havde givet udtryk for, at hvis ikke 
det var sidste ”Jagtweekend”, ville de også været kommet. I år havde ”Landbo-
skolen” leveret maden. Vi startede med sild med tilbehør. Derefter fik vi tarteletter, 
små bøffer og revelsben med tilbehør. Så tog vi den traditionelle præsentations-
runde, hvor man bl.a. skal fortælle, hvis hus man bor i og gerne flere generationer 
tilbage. De nye, der var med, kunne heldigvis få god hjælp af de ældre, der var 
mødt op til denne del. Da vi var færdige med det, nød vi Steffens hjemmebagte 
kager. Så skulle vi have fundet to nye til festudvalget. Steffen og Kim fortsætter 
et år mere. Som sædvanlig var der stor tumult for at få lov til at komme med, men 
det lykkedes at udpege to. Det blev Søren Otte og Kenneth Nielsen, der blev 
de heldige. Sidst på dagen fandt vi pålæg og ost frem. Efter det blev vi delt i fire 
hold, og Lars og Steffen var quizmastere med flot præmie til det vindende hold. 
Alt i alt en hyggelig dag hvor man får snakket med mange.

Kim Toft 



Øster Brønderslev Borgerforenings  
julekalender
Vindere og gevinster
1: Laila Pedersen, Stubdrup  
- Vin og biografbilletter sponsoreret af Nordjyske Bank

2: Helle Sørensen, Hallund  
– Kurv sponsoreret af murer Dennis Toft

3: Elisabeth Jensen, Gl. Rønnebjerg  
– Gavekort på 500 kr. til Børneshoppen i Brønderslev

4: Per Drustrup Larsen, ØB – Gavekort på 500 kr.  
til Spar sponsoreret af Brønderslev EL-Teknik

5: Klaus Pedersen, ØB – Kurv sponsoreret af  
anlægsgartner Kurt Thomsen i Hollensted

6: Jørgen Cæsar Jensen, ØB –  
Kurv sponsoreret af WJ Maskinservice

7: Dorte Dybro, ØB – Kurv sponsoreret af  
Gl. Buurholt Hovedgaard

8: Niels Olesen, ØB – Kurv sponsoreret af CL Partyservice

9: Flora Møller, ØB – Hårprodukter sponsoreret af Frisør 
Kildedall

10: Marie Bertelsen, ØB – Vin og gavekort på 800 kr.  
sponsoreret af JH Auto

11: Maiken Jensen, Hvilshøj – Kurv sponsoreret af SPAR ØB

12: Ella Sørensen, ØB  
– Kurv og gavekort fra Yoga by Marilyn i Øster Linderup

13: Mads Larsen, ØB – En kurv med lækre varer fra  
og sponsoreret af Tylstrup Slagteren

14: Birthe Kristiansen, ØB – En rigtige julekurv med nisser  
og rensdyr fra KJ Service Aps Entreprenørforretning

15:Trine Nielsen, ØB  
– Champagne sponsoreret af Vinspecialisten Brønderslev

16: Kit Høireby, ØB – kopper, spækbræt og købmandskurv  
sponsoreret af Stareng Maskinfabrik

17: Tove Larsen, ØB – Købmandskurv sponsoreret  
af tømrerfirmaet Jacob Dam

18: Anne-Marie Rasmussen – En terrassevarmer og  
et gavekort på 800 kr. til Hvilshøj Auto

19: Jacob Frejlev, ØB – 4 pizzaer fra Øster Brønderslev  
Pizzeria og 2 billetter til Bålhøj Festival 2023

20: Marianne L. Mertz, ØB – Konfekt og kurv med gavekort til 
Linderuphus Akupunktur og Massage i Øster Linderup

21: Hanne Madsen, Brønderslev - en vinreol og et skærebræt 
sponsoreret af Flatcap Furniture i Hallund.

22: Julie Greve Tjell, Hallund - Unika-oste fra Arla  
sponsoreret af Klovborg I/S.

23: Anne-Mette Dissing Kristensen, ØB  
– 1 kasse god spansk vin fra Supervin i Hjørring

24: Henrik Sudergaard, Hallund  
– Napoleon grill til 5799 kr. fra Stark Brønderslev 12 Lokalbladet nr. 108
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Se julekalenderens største vinder på side 4



Event Samlingshus
Juledekorationer og 
Jens Ringberg
Siden sidste nummer af Lokalbladet 
har vi haft to interessante aftener 
med juledekorationer og med Jens 
Ringberg. Begge arrangementer 
var nogle gode og velbesøgte 
aftener, og vi er glade for den fine 
opbakning.
Til aftenen med Jens Ringberg 
havde ØBI med Henrik Dahl Tex 
Nielsen fået fremstillet en klubtrøje 
med Jens Ringbergs navn på. Den 
fik han overrakt og har siden stolt 
vist den frem på DR og måske også 
på Christiansborg. 

10-års jubilæum 
Samlingshuset har 10 års jubilæum 
i år, og det skal markeres. Fejringen 
sker i forbindelse med det store 
fællesarrangement ”Vi samler byen” 
– se side 4-5

På gensyn
Event Samlingshus.

14 Lokalbladet nr. 108

”For få synger” - RAIFOU   
- og forloren hare
 
29. marts kl. 18 kan vi byde jer alle jer fællesspisning og musik under 
overskriften “For få synger”.
Køkkenet vil byde på forloren hare ala mormor, og vi har hyret duoen 
RAIFOU fra Lønstrup til at stå for underholdning og fællessang.

Vi ses til en hyggelig aften. Pris: 120 kr. 
Tilmelding til Lis Pedersen på 30326734

Lidt om RAIFOU
Duoens navn er inspireret af ordet rajfog på vendelbomål, men da vi kommer fra Skagen, og syntes det så pænere ud 
med store bogstaver så…. 
RAIFOU består af Hans Melgaard og John Becker, som har spillet sammen i 50 år og stammer oprindelig fra Skagen, 
men nu bor i Lønstrup. 
De var en del af det vilde folkemusikliv, som opstod I forbindelse med Skagen Visefestival i 70’erne og har spillet 
sammen med en række af datidens store og senere meget større. De har spillet på diverse festivaller gennem årene, 
og de er faste medlemmer af den så lokalt verdensberømte gruppe Høwisingerknaben, som er fast husorkester på 
Skagen Fiskerestaurant. 
En aften med RAIFOU er, som navnet hentyder til, et musikalsk stormvejr med masser af slud(der) og fællessang. 
Der vil blive plads til lidt anekdoter og sikkert også noget løwn.



 

Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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Årets konfirmander
Hallund Kirke søndag 30. april 
2023 kl. 10.00:

Jens Varlund Eduardsen
Theo Kloster Jungersen
Clara Bülow Olsen
Emilie Publico Sørensen

Hyggeklubben 
Tirsdag 28. marts kl. 14:
Kirkens børnekor vil synge 
nogle sange for os. Der 
bliver også tid til at spille 
et slag kort eller andre spil.

Tirsdag 30. maj kl. 14:
Peter Stecher, der er bo-
siddende i Øster Brønder-
slev, vil besøge os og vil 
fortælle om sit politiske 
liv. Der bliver selvfølgelig 
mulighed for at stille 
spørgsmål til Peter.

Møderne starter altid kl. 
14.00 og slutter kl. ca. 
16.00.
Alle er hjertelig velkomne 
til at deltage i vores sam-
menkomster. Menigheds-
rådene sørger for kaffe 
mv., så det koster intet at 
deltage.

Vi håber at se jer i janu-
ar! På vegne af menig-
hedsrådene

De bedste hilsener
Maibritt og Pia

Øster Brønderslev Kirke lørdag 
29. april 2023 kl. 9.00

Ingrid Møldrup Bering
Sofia Malou Berthelsen
Emma Sofie Bøgsted
Lucas Boelt Cimpu
Lukas Abildgaard Godskesen
Hans Fredrik Hansen
Emma Kjærsgaard Holmgaard
Sarah Borup Høfler
Gustav Søndergård Jakobsen
Jakob Madsen Knøsen
Cecilie Dam Muhlig
Nicklas Vintervad Nielsen
Isabella Jespersgaard Nikolajsen
Jeppe Bro Olesen
Emilie Dahl Krogh Pedersen
Lasse Mølbæk Skaarup
Anna Sofija Salling Smidt

Øster Brønderslev Kirke lørdag 
29. april 2023 kl. 10.30

Malthe Hatt Andersen
Clara Thing Andersen
Freya Krarup Aradötter
Silje Thejl Bengtzon
Pernille Schøn Vejrgang Chris-
tensen
Klara Mosskov Christiansen
Sander Kjærsgaard Guldager Høfler
Erin Jensen
Nikolaj Dam Jensen
Daniel Høgh Jensen
Gabi Ane Meyer Jørgensen
Josephine Nicoline Rasmussen

Sangaften 21. marts  
i Samlingshuset
Foredrag og fællessang v/ Anette Kjær

Aftenen kommer til at 
handle om limfjords-
digterne og deres 
sange. 

Højskolesangbogen 
er en hjertesag for 
Anette. 

Hun har siden 1994 
holdt utallige foredrag 
og fællessangsaftner 
bygget op om emner 
fra højskolesang-
bogen.

Anette er diplom-
uddannet klassisk 
sanger og  uddannet 
organist og har læst 
kandidatdelen af 
idehistorie.

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 gudstjene-
ste i Hallund Kirke torsdag 6. april 
2023 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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Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

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: 
 Janni Torm, Poul Kærs Vej 1, 9400 Nørresundby, tlf. 6145 1111
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: 
 Anette Vest, Elmevej 21, Ø. Brønderslev, 9700 Brønderslev. 
 tlf. 2097 1104.
 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
 Hallund Kirkes hjemmeside: www.sogn.dk/hallund
Kirkeværge, Hallund: 
 Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf  6066 5019.

Gudstjenester på  
Elmehøj Plejecenter
Torsdag 30. marts kl. 11.00
Torsdag 27. april kl. 10.15
Torsdag 25. maj kl. 10.15 

En snak med 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 og  www.sogn.dk/hallund

Download Folkekirkens app
Ønsker du at følge med i, hvornår 
der er gudstjenester og arrange-
menter i kirken?

Eller hvornår der er andre arrange-
menter, som Menighedsrådet står 
for?

Så hent app’en “Kirkekalender” 
til din smartphone og tilføj Øster 
Brønderslev og/eller Hallund Kirke 
under “Foretrukne”.

Sjælesorg 
på nettet
Folkekirken tilbyder også sjælesorg på 
nettet.

På sjælesorg.nu kan du gratis chatte 
med en præst på internettet via com-
puter, smartphone eller tablet. 
Samtalerne er anonyme.



 

Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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Døbte i Øster 
Brønderslev-Hallund
Villiam Ilum Aagaard Bøjstrup
Esther Abildgaard Korsholm
Emma Strauha Pedersen
Agnes Margrethe Høier Østergaard
Ester Slotved Røntved Simonsen
Otto Tagmose Munk Dalgaard
Cirkeline Kristensen

Dåbsgudstjeneste i 
Øster Brønderslev 
Kirke
Fire gange om året tilbyder vi i Øster 
Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste 
om lørdagen.

I foråret på følgende dato:
13. maj kl. 10.00
OBS: Er der ikke tilmeldt nogen til 
dåb, senest én måned før, aflyses 
dåbsgudstjenesten!

FOKI 
27. april kl 19 i Øster Brønderslev Kirke
FOKI er et voksenkor med 35 sangere under Romdrup-Klarup Sogn. Koret 
besøgte Øster Brønderslev Kirke første gang i januar 2020. Nu kommer 
FOKI på besøg med et forårsprogram med musik fra Irland, Sverige, England 
og især Danmark.  Blandt titlerne vil være You raise me up, Visen om de 18 
svaner, Springdans fra Bergen, Den blå anemone, Åbent hjerte, Lyse næt-
ter m.fl. Koret ledes fortsat af Susanne Mørk-Jensen, som også introducerer 
satserne. Denne gang akkompagneres koret på klaver af Trine Glintborg. 

Menighedsråds-
møder
Øster Brønderslev Kirke.
15. marts 2023 kl. 19.00 i Sam-
lingshuset, Elmevej 124, 9700 
Brønderslev
26. april 2023 kl. 19.00 i Sam-
lingshuset, Elmevej 124, 9700 
Brønderslev (Fællesmøde med Hal-
lund Menighedsråd)
25. maj 2023 kl. 19.00 i Sam-
lingshuset, Elmevej 124, 9700 
Brønderslev

Hallund Kirke
23. marts 2023 kl. 19.00, Kjølskevej 
11, 9700 Brønderslev (Offentligt 
regnskabsmøde)
26. april 2023 kl. 19.00 i Sam-
lingshuset, Elmevej 124, 9700 
Brønderslev (Fællesmøde med 
Øster Brønderslev Menighedsråd)
7. juni 2023 kl. 19.00, Kjølskevej 
11, 9700 Brønderslev (Offentligt 
budgetmøde

Koret fotograferet på Hobrovejens gamle skole



 
 Kirkenyt 
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GUDSTJENESTELISTE 
DATO
  
12. MAR.
19. MAR.
26. MAR.
02. APR.
06. APR.
07. APR.
09. APR.
10. APR.
16. APR.
23. APR.
29. APR.

30. APR.
05. MAJ
07. MAJ
13. MAJ
14. MAJ
18. MAJ
21. MAJ
28. MAJ
29. MAJ
04. JUN.
11. JUN.
18. JUN.

25. JUN.
02. JUL.
09. JUL.
16. JUL.

ØB Kirke

10.30 JSL

10.30 JSL

10.30 JSL Langfredag
10.30 JSL Påskedag

10.30 JSL

09.00 JSL Konfirmation
10.30 JSL Konfirmation

09.00 ASLA St. Bededag

10.00 ASLA Dåbsgudstjeneste 
09.00 ASLA

10.30 JSL

09.00 ASLA Anden Pinsedag
09.00 JSL

10.30 JSL Gudstj. i Samlingshu-
set

09.00 ASLA

09.00 ASLA

Hallund Kirke

10.30 JSL

10.30 ASLA
18.00 JSL Skærtorsdag

10.30 JSL Anden Påskedag

10.30 JSL

10.00 JSL Konfirmation

10.30 JSL

10.30 JSL Kr. Himmelfartsdag

10.30 JSL Pinsedag

09.00 ASLA

10.30 JSL

17.00 ASLA

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Der kan forekomme ændringer

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

Morgensang 
i kirken
Morgensang i Øster 
Brønderslev Kirke er 
en succes
Begynd dagen på 
bedste vis med fælles 
sang og morgenkaffe 
med rundstykker, ost 
osv.
Næste gang er 28. 
marts, 25. april og 
23. maj kl 9-10.

Kom og vær med! 

Musikalsk 
legestue 
i Øster 
Brønderslev 
Kirke

Alle børn mellem 
1 og 3 år, foræl-
dre, dagplejere og 
bedsteforældre er 
velkomne. 

4. april kl. 10.15 og 
2. maj kl.10.15. 

Mvh Inger 

Luciapiger i Hallund Kirke 
december 2022



Firmaet Padel Nord Aps gør klar til 
at bygge et stort indendørs center 
med hele 7 padelbaner. Bygningen 
opføres ved Velkomstcenter Vest – 
øst for Uno-X-tanken – lige vest for 
motorvejsfrakørslen fra Hjørring, så 
fremover bliver det muligt at dyrke 
padelsporten uanset vejret. 

I forvejen findes der to udendørs 
padel baner ved Brønderslev Ten-
nisklubs anlæg ved Hedelund, og 
en ny udendørs bane er på vej ved 
Østsidehallen i Ø. Brønderslev. 
Disse baner er fremstillet og mon-
teret af det nordjyske firma, Well-
ness Group i Frederikshavn og vil 
primært kunne benyttes i sommer-
halvåret. 

Centeret kan prale af, at man har 
den rigtige loftshøjde på 10 meter 
på alle baner, samt at banerne er 
opbygget således, at de lever op 
til kravene for at kunne bruges til 
internationale turneringer, lands-
kampe mm. På alle baner opsættes 
kamera, så egne kampe kan filmes, 
og der laves en Center-Court med 
mulighed for Out of Court spil.

Centeret indrettes i 
stueplan med foyer, 
omklædningsrum og en 
lille butik med salg af 
padeludstyr. 

På 1. sal bliver et stort 
loungeområde med 
”udsigt” over banerne 
og adgang til udeterrasse, 
samt et mødelokale, som 
kan benyttes i forbindelse 
med brug af banerne.

Padelcenter ved motorvejen
Bygningen forventes opført af lokale 
håndværkere. Udbudsmaterialet 
pågår med det lokale arkitektfirma 
Signatura og ingeniørfirmaet, Eras-
mus & Partner, og det skal stå klar 
omkring sommerferien 2023. Derfor 
regner de med at påbegynde gra-
vearbejdet til padelcenteret i februar, 
så det kan være færdigt  
5 - 6 måneder senere. 

Henrik Dahl Tex Nielsen

Bag navnet, Padel Nord ApS står 
en lille gruppe lokale folk, bl.a 
Jonas Dinesen Jensen, Mads Bjer-
regaard Widstrup. Jonas kommer 
fra byggebranchen og har rødder 
i Øster Brønderslev, mens Mads 
Bjerregaard Windstrup kommer fra 
forsikringsbranchen og også har 
sine familiære rødder i Vendsyssel. 
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Gade

Gymnastikhold efterlyses
Disse 2 billeder af gymnastikhold fra Øster 
Brønderslev skulle være fra 1940-1945 . 

Lokalhistorisk Arkiv vil gerne høre, om det kan 
passe, og vi vil ogå meget gerne have at vide, 
hvad folkene hedder. 

Kontakt Per Drustrup på 2826 1453 eller ved 
mail til per@drustrup.dk

Godt initiativ!
Monica Ritman Behrentzs, Sanne Williams, Annika Rabelo Lopéz Ravn, Line Elise 
Møller Hansen og Majbritt Katrine Sejlund havde arrangeret indsamling og uddeling 
af legetøj og børnetøj til trængende familier, og havde inviteret til afhentning af det 
hele i Samlingshuset. Det gik ikke helt, som gruppen havde håbet, for der kom ikke 
ret mange for at aftage tingene, men det var et flot initiativ, som gruppen overvejer at 
gentage. De overskydende sager blev sorteret og doneret i børnehaven, skolefritids-
ordningen, Mødrehjælpen og almindeligt genbrug. 

Kvinde-Kreaklub-ØB
Der er rigtigt gang i Kreaklubben. Til hvert møde 
kommer 15-.20 kvinder, der er ivrige efter at 
kreere håndarbejde af forskellig slags. Lige fra 
strikning, hækling, vævning, syning og meget 
mere, der lige kommer på banen. Vi hjælper 
gerne hinanden, hvis der er problemer med 
opskrifter.
Vi mødes hveranden uge skiftevis onsdage 
og torsdage fra kl. 19 - ca.21.30. Har du lyst 
til uforpligtende at møde andre, der elsker at 
nørkle, så mød bare op på en af disse datoer i 
ØBIs klubhus.

Vibeke Hatt
Onsdag 15. marts
Torsdag 30.marts
Onsdag 12. april
Torsdag 27. april
Onsdag 10. maj
Torsdag 25. maj
Onsdag 7. juni
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spejlet

Dyr på spil
I Facebookgruppen Øster Brønder-
slev – ØB City” har Ellen Filholm 
skrevet: 

“Så skønt! Synes jeg kan se en  
bambi på spring, og en gris der 
spiser sig juletyk i julelysene ved 
skolen.

Der bliver gjort meget ud af ju-
leudsmykningen i ØB. Glædelig jul.”

Senioropstart i ØBI-fodbold
Øster Brønderslev Idrætsforenings fodboldafdeling af senior indledte sæ-
sonen med en traditionel standerhejsning og let træning efterfølgende på 
klubbens træningsbane øst for skolen, men det blev ikke til noget, da banen 
desværre var frossen, så gode råd var pludseligt dyre.
Man fik skaffet adgang til Østsidehallen i stedet og fik afviklet en lille in-
dendørs Futsal turnering i stedet for den udendørs træning. ØBI bød dog på 
den traditionelle varme suppe og diverse kolde drikke efter turneringen.
Klubben har tilmeldt to Serie 5 hold samt klubbens flagskib, Serie 3 holdet. 
At man har tilmeldt hele to anden hold beror på, at omkring 20 ukrainske 
flygtninge og landbrugsansatte i området har udtrykt ønske om, at de gerne 
vil spille fodbold. Så for at få plads til alle, har man i denne sæson to serie 
5 hold. Det er dog ikke et lukket ukrainsk hold, for hvis Mads Bastholm kan 
bruge nogen af dem på førsteholdet, skal de træde til lige som alle andre, der 
deltager i de ugentlige træninger.
Træningen er allerede startet, og træningskampene nærmer sig så småt. 
Man skal møde Sindal Serie 3, Vendsyssel FF U17 herre, Bangsbo Freja 
Serie 4 og Storvorde Serie 4. Desuden skal man på træningslejr på Jammer-
bugt Idrætscenter i Fjerritslev hvor der også spilles træningskamp mod en 
lokal modstander. Serie 5 holdet er tilmeldt JBU´s træningsturnering.
Holdene træner tirsdag og torsdag kl. 19.00 på Brønderslev El-Teknik A/S 
Arena i Ø. Brønderslev.

Hærværk!
Nytårsaften var udenbys – forhåbentlig! – hærværksfolk på spil. De tændte 
ild i Samlingshusets 2 containere, der begge udbrændte. Da de først fandt 
vej, kom brandvæsnet og slukkede ilden, mens Tommy Rye og Niels Jensen 
fra Samlingshusets Håndværksråd måtte rydde op en af dagene efter. 

Hører du...
Hører du eller oplever du noget 
sjovt, sørgeligt eller noget særligt 
her lokalt. Stort eller småt. 

Debatskabenede eller til under-
holdning.

Så fortæl redaktionen om det, tag 
også gerne billeder og del det 
med alle os andre i et nummer af 
Lokalbladet!



Lokalhistorisk Arkiv
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Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne har lokaler i underetagen af plejecenter Elmehøj, og der 
er åbent den første mandag i hver måned (undtagen juli) – samt efter aftale!
Arkivet har rigtigt mange arkivalier, billeder og avisudklip fra og om hele området så kig ind og bliv klogere på lokalom-
rådets fortid.

Billeder
En del af arkivets billeder ligger i den landsdækkende database www.arkiv.dk. Der er mange, mange flere billeder i 
arkivet, og vi lægger løbende flere af dem på siden, hvor vi lige nu er på vej mod de 900.
En gruppe folk med fortid (og nutid) i ØBI er desuden i gang med at sætte navne og tider på de mange billeder, arkivet 
fra ØBI gennem årene. Tak til dem alle! Målet er at være klar til ØBIs 100 års-jubilæum i 2025.
På arkiv.dk kan I søge i alle landets arkiver eller ”nøjes med” at se de helt lokale billeder ved at benytte jer af ”udvidet 
søgning” og her under vælge arkivet lokalt. Derefter kan du så søge helt lokalt på navne, steder og andet eller bare 
bladre billederne igennem. I kan også søge i hele landet.

Avisudklip
Vi er også ved at få lavet register til alle vore mange hundrede avisudklip gennem tiden – tak til Mette Andersen! På 
Øster Brønderslev Borgerforenings hjemmeside – www.oesterbroenderslev.dk – er der link til den nyeste pdf-oversigt 
over de avisudklip, vi har registreret. Åben den, download den og søg i den for at finde noget. Selve udklippet er der 
ikke, men ”kun” en beskrivelse og et nummer. Udklippet skal ses i arkivet.

Kontakt Per Drustrup Larsen, hvis I vil vide mere: 
Mobil 2826 1453

Mail: drustrups@mail.dk

Dilettanthold
Gennem tiden har der i hele området været opført dilettantforestillinger med lokale folk på scenen i farcer og lette 
skuespil. Lokalhistorisk Arkiv har en del billeder, og nogle af dem ligger på arkiv.dk, mens andre er på vej. Her er et 
udvalg i kronologisk orden. Et spørgsmål presser sig på: Det var bøvlet at stille scene op i det gamle forsamlingshus i 
Øster Brønderslev, så hvorfor er der ikke dilettant mere i byen, nu vi har fået et Samlingshus med scene?

Hollensted dilettanter i 1940’erne
Bageste række fra venstre: Jens Kjølby (med dukke Lise), Alfred Schunck(instruktør), Ejner Jør-
gensen, Christian Pedersen, Kristein Thomsen, Elna Larsen, Marinus Larsen, Henry Bertelsen,
Siddende fra venstre: Emma Andersen, Christian Jørgensen, Aksel Jensen, Frode Andersen, 
Tinne Thomsen
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Dilettant i Øster Brønderslev i 
Forsamlingshuset i 1950’erne
“Den kloge mand” 

Stående fra venstre: kontrolassistent 
Sørensen, Holger Svenningsen, Åse 
Nielsen (smedens), Svend Nørgård 
Thomsen, Karen Svenningsen, Tage 
Nørgård, (Hvilshøj), Anne Nørgård 
Thomsen, Ankjær Pedersen (instruk-
tør), Åse Christensen, Aksel Jensen 
(Snaphede).

Siddende fra venstre: Gunnar 
Nørgård Thomsen, Orla Thomasberg, 
Ernst? (Klæstrup), “søster”, Frode 
Kristensen “Bette Frode”

Dilettantholdet i Øster Brønderslev 
februar 1987. 

Forestillingen hed ”Genfærdet på 
badehotellet”

Stående bagest fra venstre: 
Peter Erik Jensen, Monika Brohus, 
Birgitte Eriksen, Gurli Pedersen, 
Karen Margrethe Villumsen, Lizette 
Villumsen, Henrik Pedersen, Jens 
Poulsen og Birgit Søndergaard 
Nielsen

Knælende fra venstre: Henning Kris-
tensen, Hans Larsen, Gitte Larsen, 
Inge Jensen og Gitte Nielsen

Dilettantholdet i Øster Brønderslev vinteren 1995/1996
Fra venstre: Else Jensen (siddende), Birgit Søndergaard Nielsen, Per Jensen, Jens Poulsen (siddende), Marianne 
Jensen, Henning Kristensen, Helle Larsen, Andreas Drustrup Larsen, René Dahl Jeppesen, Per Svenningsen og 
Karen Hedegaard, Inger Leismann, Poul Andersen.



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,
Anette Vest (20 97 11 04)

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,
Mikkel Weis Fogh (4118 4401)

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

Østsidehallen,
Anders Jensen (40 75 66 22)

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,
Ved brud og fejl:
Jerslev Vand & Varmeservice 
mobil 2020 8172

Vedrørende økonomi, flytning og 
tilslutning  
Kjeld Andersen - mobil 4048 1087 

Andre henvendelse 
Formand, Søren Kimer, 
mobil 3045 1094

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj 
Martin Mejlvang, 
Bålhøj 10 tlf. 4056 2621

Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen,
Gråstenvej 1 (6067 9582)

Ejerlauget Danserhøj,
Kim Sloth
Danserhøj (2229 5659)

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/ Bjørn Klitgård Christensen 
 (40 10 98 97)

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 17 31 01)
www.sparekassefonden.dk

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

Brønderslev Vest Venstrevælger-
forening
Kim Toft (23 32 23 64)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124

www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald

2334 716924 Lokalbladet nr.108
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Jens Holm Transport
Jens Holm har drevet autoværksted og vognmandsforretning i Øster Brønderslev siden 1. marts 2002 og har senere  
i år 25-års jubilæum som selvstændig. Han begyndte sin virksomhed i forældrenes garage på Kongensgade i 
Brønderslev. Siden 2010-2014 har virksomheden været i de nuværende lokaler med tilhørende beboelse. 

I dag er der ansat 3 chauffører og 3 mekanikere og en fejedreng. Dertil kommer Jens Holm selv samt regnskabschef 
og frue Tina. Senest tilkomne chauffør er Kurt Larsen, der fra Kraghede har drevet sin egen vognmandsforretning i 
mere end 40 år. Han har netop solgt sin forretning med 2 lastbiler til Jens Holm, men fortsætter som ansat chauffør 
hos Jens Holm. 

Jens Holm har desuden af tømrer 
Jens Poulsen lige købt nabogrun-
dene med tømrerværksted og hal. 

Her er der i øjeblikket et gravear-
bejde i gang for at forberede 
fliselægning på arealerne omkring 
hallen, og der planlægges også en 
tilbygning nord for hallen, men det 
bliver først senere. 

Når Jens Poulsen engang/snart får 
fjernet de sidste dele af sit lager og 
tømrerværksted fra hallen, tager 
Jens Holm den i brug. Han har købt 
grunde og hal, fordi han har brug 
for mere plads til sin virksomhed, og 
han overvejer i øjeblikket, hvordan 
firmaets aktiviteter skal fordele sig 
mellem de nuværende og de nye 
lokaler.

Kurt Larsen og Jens Holm  
foran lidt af vognparken
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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
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

NYE Annoncepriser
Visitkort-størrelse: 540 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 810 kr.
2 x visitkort-størrelse: 1.080 kr.
1/3 sides-størrelse: 2.700 kr.
Halv side: 3.300 kr.
Hel side: 4.000 kr.

Flere annoncer!
Som I kan læse på side 3, er Lokalbladet  

afhænging af bl.a. annoncerne.

Kontakt endelig redaktionen, hvis I kender firmaer  
- gerne med lokal forbindelse eller relevans -  

der kunne være oplagte annoncører,  
og som vil støtte Lokalbladet!
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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

NYE Annoncepriser
Visitkort-størrelse: 540 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 810 kr.
2 x visitkort-størrelse: 1.080 kr.
1/3 sides-størrelse: 2.700 kr.
Halv side: 3.300 kr.
Hel side: 4.000 kr.
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A
ktiviteter

9. marts kl. 18:  
Generalforsamling i Hallund-Hollen-
sted Borger- og Idrtæsforening med 
efterfølgende spisning. (Se side 6)

10. marts kl. 19.30:
“Tak for sangen - en hyldest til Kim 
Larsen”. Koncert i Østsidehallen. 

15. marts kl. 19:
Kvinde Krea Klub - ØB i ØBI´s Klu-
blokale (Se side 20)

21. marts kl.19:
Sangaften med Anette Kjær i Sam-
lingshuset. (se side 15)

22. marts kl. 18.30: 
Gåture Ladywalk fra Klubhuset i 
Ø.B. (se side 4)

28. marts kl. 9 - 10: 
Morgensang i Ø. Brønderslev Kirke  
(Se side 18)

28. marts kl. 14:
Kirkens børnekor synger sange i 
Samlingshuset . Arr.: Hyggeklubben.  
Alle er meget velkomne

29. marts kl. 18:  
Fællesspisning og musik under 
overskriften “For få synger”. Arr.: 
Event Samlingshus. (Se side 14)

30. marts kl. 19:
Kvinde Krea Klub - ØB i ØBI´s Klu-
blokale (Se side 20)

31. marts kl. 13 - 16:
Åbent hus i Troldehøj (se side 2)

Mandag 1. maj kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne har 
åbent i lokalerne uder Elmehøj.

2. maj kl.10.15:
Musikalsk legestue i Ø. Brønderslev 
Kirke (Se side 18)

6. maj: 
Herrefrokost hos O. B. Johansen. 
Arr. HHBI (Se side 10) 

9. maj:
Besøg på Gl. Buurholt. Arr. HHBI
(Se side 10)

10. maj kl. 19:
Kvinde Krea Klub - ØB i ØBI´s Klu-
blokale (Se side 20)

23. maj kl. 9 - 10: 
Morgensang i Ø. Brønderslev Kirke  
(Se side 18)

25. maj kl. 19:
Kvinde Krea Klub - ØB i ØBI´s Klu-
blokale (Se side 20)

30. maj kl. 14:
Peter Stecher fortæller i Sam-
lingshuset om sit politiske liv. Arr.: 
Hyggeklubben.  Alle er meget 
velkomne

Mandag 5. juni kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne har 
åbent i lokalerne uder Elmehøj.

7. juni kl. 19:
Kvinde Krea Klub - ØB i ØBI´s Klu-
blokale (Se side 20)

16.-18. juni:  
Stort arrangement for alle aldre ”Vi 
Samler Byen” (se side 5)

12. august: 
Bålhøj Festival 2023 (Se side 5)

17. - 19. august:
Sommerfest i Hallund

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

Mandag 3. april kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne har 
åbent i lokalerne uder Elmehøj.

4. april kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Ø. Brønderslev 
Kirke (Se side 18)

7. april:
Sidste frist for stof til Lokalbladet 
nummer 109

11. april kl. 19.30: 
Øster Brønderslev Vandværk holder 
generalforsamling i Samlingshuset

12. april kl. 19:
Kvinde Krea Klub - ØB i ØBI´s Klu-
blokale (Se side 20)

15. april kl. 10:
Arbejdsweekend i Æblemarken i 
Hallund  (Se side 10)
 
25. april kl. 9 - 10: 
Morgensang i Ø. Brønderslev Kirke  
(Se side 18)

27. april kl. 19:
FOKI synger i Ø. Brønderslev Kirke  
(Se side 17)

27. april kl. 19:
Kvinde Krea Klub - ØB i ØBI´s Klu-
blokale (Se side 20)

Næste nummer
Nummer 109 udkommer  3.-4. maj 2023. Sidste frist for indlevering af stof er 7. april


