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Regnskab for Lokalbladet 2016-2020
2020

2019

2018

2017

2016

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

30.000 30.000
44.700 33.020
23.000 24.000
9.825
5.186
500
0
0 10.000
0
0
102.886 107.345

30.000 30.000 30.000
34.600 39.880 33.880
21.900 22.400 26.400
3.050 15.650 18.225
630
390
530
0 10.000 24.201
0
0
0
90.080 108.560 119.495

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

102.644 107.075
0
0
912
912
752
456
104.308 108.443

96.500 103.619
1.040
0
883
896
320
584
98.980 105.862

93.406
2.000
860
27.759
96.420

Driftresultat

- 1.422

- 1.098

- 7.900

2.698

23.075

I kassen pr. 31.12.

32.263

33.686

34.784

42.683

39.985

Lokalbladet som forening

Lokalbladet var fra begyndelsen løst organiseret uden
vedtægter og med en selvsupplerende redaktionsgruppe
kun med det gode formål at lave og udgive Lokalbladet.
Det er i al beskedenhed gået fint i mange år uden at
være formelt organiseret, men i 2018 gik det ikke længere. Lokalbladet måtte formelt have et sæt vedtægter
for fortsat at have en foreningskonto i banken. Derfor
lavede vi disse meget uformelle vedtægter:
§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er: Lokalbladet for Øster Brønderslev og Hallund området. Foreningen har hjemsted i
Brønderslev Kommune.
§ 2 FORMÅL
Foreningen har til formål at udgive Lokalbladet for Øster
Brønderslev og Hallund området.
Foreningens arbejde er af almennyttig og ikke-kommerciel karakter.
§ 3 MEDLEMMER og BESTYRELSE
Foreningen har ikke egentlige medlemmer, men dækker alle husstande i de to nuværende kirkesogne Øster
Brønderslev og Hallund.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en
kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til
fordel for Lokalbladet.

2

Redaktionen i alle 25 år

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN og LEDELSE
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed,
og den afholdes årligt i forbindelse med redaktion og
udgivelse af årets første blad i marts måned.
Lokalbladet nr. 100

Ove Dam, ØB: Nummer 1-100
René Dahl Jeppesen, ØB: Nummer 1-100
Per Drustrup Larsen, ØB: Nummer 1-100
Annette Larsen, Hebbelstrup: Nummer 1-18
Gurli Andersen, Hallund: Nummer 1-5
Anette Pedersen, Øster Linderup: Nummer 1
Grethe Christensen, Hollensted: Nummer 3-100
Ida Smith, ØB: Nummer 3-13
Stine Hedelund Madsen, ØB: Nummer 15-17
Kirsten Agesen, ØB: Nummer 19-71
Vibeke Hatt Sørensen, ØB: Nummer 20-100
Gitte Christiansen, ØB: Nummer 21-46 + 76-83
Lis Marrup, Hallund: Nummer 21-67
Marlene Sommer, ØB: Nummer 57-59
Aase Mogensen, Hallund: Nummer 64-65
Chalotte Søgaard, ØB: Nummer 79-100
Mads Søgaard, ØB: Nummer 79-100
Lis Jørgensen, Hallund: Nummer 79-84
Maria Holm Hansen, ØB: Nummer 79-100
Majbritt Iversen, Hallund: Nummer 88-100
Henrik Dahl Nielsen/Tex, Brønderslev:
Nummer 92-100
Det er “de fede”, der aktuelt er med i redaktionen

Her vælges formand og kasserer.
Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, kassereren.
§ 5 ØKONOMI
Foreningen kan have indtægter fra modtagere af Lokalbladet, abonnenter, annoncører, fonde og offentlige
tilskud.
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og
anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de
retningslinjer, der udstikkes fra Brønderslev Kommune.
For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.
§ 6 REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet godkendes på generalforsamlingen og bringes i det
følgende nummer af Lokalbladet.
§ 7 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING
Hvis foreningen opløses skal eventuelle uforbrugte
penge og andre driftsmidler fordeles af den siddende
bestyrelse efter en enig beslutning. Kan der ikke opnås
enighed, skal opløsningen ske i et samarbejde mellem
borgerforeningerne i Øster Brønderslev samt HallundHollensted.
Revideret og vedtaget marts 2018
Per Drustrup Larsen		
Formand			

Mads Søgaard
Kasserer

Redaktionen

LEDER

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

Jubilæum, forsider, greatest hits
og skæve historier

Lokalbladets redaktion, der står
bag produktionen af dette blad:

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)

Vi ville gerne have fejret Lokalbladets 25-års jubilæum og de første 100
numre med en fest, men vi må jo i disse tider ikke være så mange sammen. I stedet fejrer vi det sammen med jer læsere med dette udvidede
jubilæumsnummer.
I dette jubilæumsnummer bringer vi spredt gennem bladet forsiderne af
de første 99 numre af Lokalbladet. Sammen med forsiderne har vi fundet
stikord til et par af indslag i hvert blad. På den måde viser vi bredden i Lokalbladets indhold, men stikordene er på ingen måde dækkende.
Udover de nævnte artikler, temaer og notitser er der en god del fast stof,
der er med i alle bladene. Det drejer sig f.eks. om Gadespejlssiderne med
stort og småt, beretninger fra alle lokale foreninger bl.a. om både afholdte
og kommende arrangementer, nyt fra dagplejere, børnehave, skole, Elmehøj, Kirke-Nyt, byfester, sommerfester, hattefester, idrætsaktiviteter, Bålhøj
Festival, lokalpolitiske meldinger fra de lokalt valgte, Samlingshus og andre
indslag undervejs.
The Blue Van, der har eksisteret præcist lige så længe, som Lokalbladet
har eksisteret, har vi fulgt tæt i alle årene. Artiklerne om dem er ikke med i
denne oversigt, for de har fået deres helt egen side i dette nummer.
Lige nu kan numrene fra 46-100 findes i fuld udstrækning på www.oesterbroenderslev.dk, og vi håber meget på også at få de første 45 numre digitaliseret. Mangler I nogle numre, eller vil I se noget af det, som stikordene
henviser til, så kontakt redaktionen. Vi har gemt nogle eksemplarer af de
fleste af bladene. God tur tilbage i tiden og god læselyst.
PS: Jubilumsgaven kunne være en kontant indbetaling som støtte til den
fortsatte udgivelse af Lokalbladet.
Redaktionen

LOKALBLADET
Nummer 101 udkommer 12.-13. maj.
Allersidste frist for indlevering af stof
er 20. april.
Nummer 102 udkommer 8.-9. september Allersidste frist for indlevering
af stof er 17. august

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.

Støt Lokalbladet

Overfør penge til konto 9024 - 0000045934
eller med Mobile Pay på 2826 1453
Tryk: Clausen Graphic
Oplag: 1400
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet
Lokalbladet nr. 100
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Lokalbladets historie
Begyndelsen

Lokalbladets første år er beskrevet
i numrene 25 og 50. Her er et kort
resume.
Inspireret af et tilsvarende blad i
Poulstrup blev ideen om et lokalt
blad her præsenteret på, et borgermøde, og med opbakning herfra
gik vi igang med at skaffe den
nødvendige økonomi til at begynde
udgi-velsen. Det fik vi med 100.000
kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til køb af udstyr og
udgivelse af 4 numre. Desuden fik vi
10.000 fra Brønderslev Kommune.
Så gik vi igang.
Efter det første år, hvor vi vidste
lidt om intentionerne med bladet,
skulle vi i gang med 1997. Budgettet
for de 4 numre her var baseret på
udgifterne til de 3 numre i 1996, og
det så sådan ud: Trykning 40.000,
udsendelse 4.500, div. 1.000. Indtægterne var budgetteret til 15.000
fra menighedsrådene og 5.000 fra
annoncer. Det gav et stort beregnet
underskud, men virkeligheden endte
anderledes.
Trykning og udsendelse af de 4
numre blev 31.825 kr., diverse 1.249
kr., og med indtægterne 16.000 fra
menighedsrådene, 5.714 i støtte
fra private, 5.400 fra foreninger og
3.800 fra annoncer samt diverse på
1.573 kr. gav det et lille underskud
på 987 kroner.

Faste indtægter

Økonomien til at udgive dette gratis
omdelte blad er helt afhængig af
mange kilder, og det er ikke blevet
billigere med årene at sikre uddelingen. Økonomien for de seneste 10
år er beskrevet her i dette nummer.
Vi har nogle år haft svære tider, men
vi har altid klaret os igennem takket
være ekstra støtte fra flere sider.
Mange, mange tak for det!
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Basiskapitalen kommer fra faste bidragsydere som Menighedsrådene
fra nummer 4 samt de lokale
foreninger, grupper og firmaer både
som støtte og som annoncører.
Mange, mange tak for det!
Lokalbladet nr. 100

Bidrag fra private udgør en stærkt
svingende del af økonomien, men
når det har strammet til, så har
I også strammet jer op. Mange,
mange tak for det!

Ekstra støtte

Endelig har vi flere gange fået
tilskud i form af ekstraordinær
støtte fra: Spar Nord-fonden, Øster
Brønderslev Sparekasse, Landsbyrådet, Spar Øster Brønderslevs
Rap-Fest, Sparekassefonden,
Landsbygruppen. Mange, mange
tak for det!
Vi har også arvet penge fra forskellige steder, og det er typisk sket, når
en forening eller gruppe har stoppet deres aktiviteter. Det er f.eks.
Folkedanserne, LokalBrugsen,
Østside-Listen opstillet til kommunalvalget 1989, Tipsklubben, Frysehuset, Husholdningsudvalget, Øster
Brønderslev-Hallund Pensionistforening og Hyggeklubben. Mange,
mange tak for det!

Resultatet

Vi var i begyndelsen spændte på,
om der ville komme stof nok til alle
numrene, men det har hver gang
vist sig at være masser at skrive om
og tage billeder fra. Vi har bragt alt
det stof, der er kommet ind, og vi
har i redaktionen selv skrevet meget
på eget i intiativ, og fordi vi har fået
leveret masser af ideer. Herligt med
den opbakning, der for os at se
viser behovet og relevansen af et
lokalt blad.
Nu er det blevet til 100 numre på
25 år, og Lokalbladet har undervejs
ændret sig med et mere professionelt udtryk, farvebilleder. Men
grundlæggende er Lokalbladet det
samme som fra begyndelsen. Det er
stadig et helt frit og uafhængigt blad
redigeret af frivillige, interesserede
folk med interesse for dette arbejde.
Vi er åbne for flere folk, for på den
måde bedre at kunne holde kontakt
til hele området og derfor være et
lokalt blad for hele den gamle Øster
Brønderslev-Hallund kommune.

Samtidig med at Lokalbladet samlet
set vil være et godt lokalhistorisk
materiale i fremtiden, så har redaktionens vigtigste opgave været at
være et aktuelt blad, der rapporterer
om stort og småt i hele området.
På Gadespejl-siderne har der været
mange muntre indslag og små
nyheder, og områdets mange institutioner, foreninger og grupper af
alle slags har i alle årene fortalt om
deres aktiviteter, så på den måde
har Lokalbladet været “klubbladet”
for mange. Samtidig har vi også
været en god information til nye
tilflyttere om områdets mange muligheder. De samme tilflyttere, der
køber huse her, bestræber vi os på
at opsøge og byde velkommen samt
tilbyde dem en kort præsentation i
bladet. Det giver bedre mulighed for
at falde til og for at blive en aktiv del
af det lokale liv.
Vi har også dækket debatstoffet
og det lokalpolitiske stof i mange
artikler, så på den måde håber vi
også at have medvirket til en positiv
udvikling på felter, vi lokalt ikke selv
kan bestemme over.
Vores ønske for fremtiden er, at
alle lokale kræfter også fremover vil
bidrage til Lokalbladet med penge,
ideer og stof. På den måde kan redaktionen også i forhåbentlig mange
år fremover udvikle og udgive
Lokalbladet.
Vi ville gerne have fejret jubilæet
ved en større begivenhed, men det
er tiden ikke til lige nu. I stedet må I
indtil videre nøjes med dette udvidede jubilæumsnummer.
Vi siger ganske ubeskedent tillykke
til jer alle med de første 100 numre!
Vi modtager dog også gerne selv
lykønskninger - og aktuelt meget
gerne i form af økonomiske bidrag.
Mange, mange tak
for de første 25 år!
Redaktionen

Lokalbladet 1996-1998

Nummer 1 / maj 1996
Nyt kraftvarmeværk i ØB / Fælles bestyrelse for
borgerforening og forsamlingshus / Ny uddeler
i LokalBrugsen / Sketch og sang fra Hallund
Revyen 1996

Nummer 2 / september-oktober 1996
Indvielse af det udvidede Elmehøj /
Sidste klip i Thorkild Svendsens frisørsalon /
Planerne om vindmøllepark ved Hvilshøj /
Portræt af smed Hans Chr. Sørensen

Nummer 3 / december 1996
PC- elektronik et portræt / Nordjysk Thermoglas
på Kraghede - et portræt / JNJ-Renovation - et
portræt / Portrætter af hele skolens personale

Nummer 4 / marts 1997
Nordjyllands Kødudsalg v/ Jan Hansen
Fotografer på Kraghede / FDF-kreds i ØB /
Kirke-Nyt med for første gang

Nummer 5 / juni 1997
Rejsegilde på ny børnehaveklasse og SFO
2 boganmeldelser/ Brønderslev El-teknik på
Tjørnevej / Andelsboliger på Tjørnevej til salg /
Portrætter af 9 lokale bilfirmaer

Nummer 6 / september 1997
Lokale byrådskandidater / Snyderi ved ØBIs
tombola / Ekstraordinære generalforsamlinger
i LokalBrugsen /Flystyrt under 2. Verdenskrig /
Houge og Hassingboe /Elmehøj arver Valdemar

Nummer 7 / december 1997
Valgresultatet / Sidste dag i LokalBrugsen /
Gjerndrup A/S - et firmaportræt / Minkavl på
Søndergaard / Kjærsgaard Super åbner i ØB

Nummer 8 / marts 1998
Øster Brønderslev Posthus / Projekt Kreativ
Fritid for børn / ØB Centralskole 40-års jubilæum / Kone- og karlegymnastik

Nummer 9 / juni 1998
38 nye byggegrunde planlagt i ØB /
Postbutik i grillbaren / Blodig 1. maj /
Lokalbladets aktivitetskalender på Internettet
Lokalbladet nr. 100
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Lokalpolitik
Jeg brænder for
politik

Nu er vi atter to byrådsmedlemmer
fra Øster Brønderslev repræsenteret
i byrådet, og det vil være en styrke
for vores lokalsamfund, hvis det kan
fortsætte - også efter valget til efteråret. Jeg stiller op igen, og håber
jeg får mulighed for at fortsætter den
udvikling og de tiltag, som der lige
nu er i gang både i Øster Brønderslev og i resten af Brønderslev
Kommune.
Jeg brænder for politik - og især for
kommunalpolitik, fordi der her kan
skabes synlige resultater på tværs
af partiskel til gavn for fællesskabet
og til gavn og glæde for lokalområderne i hele kommunen.
I Ø. Brønderslev og omegn er det
vigtigste at få bygget til børnehaven,
så den kan rumme de børn, der
kommer. Det er vigtigt at vores børn
får gode betingelser, så de kan
trives og udvikle sig. Samtidig er det
vigtigt, at vi sikrer nye udstykninger,
så vi baner vejen for, at byen kan
vokse sig større og stærkere. Det er
dejligt, at vi nu får nye byggegrunde,
men selvfølgelig måtte de gerne
være lidt billigere, så det bliver
endnu mere attraktivt at vælge
Øster Brønderslev til som bosted for
nye familier.
Jeg vil samtidig slå et slag for
muligheden for at etablere fantastiske og attraktive grunde i Daalen
ved hallen. De ligger tæt på både
børnehave og skole, og hermed
skal børnene ikke krydse store veje
for at nå sikkert hjem.
I dag er jeg formand for Ældre- og
omsorgsudvalget. Aktuelt venter
der her en renovering af plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund.
Det skal forvandles til et moderne,
energirigtigt plejehjem, hvor arbejdsmiljøet for de ansatte og forholdene
for plejehjemmets beboere har
højeste prioritet.
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I Klokkerholm skal der etableres en
genoptrænings-enhed, så borgerne
kan få et mere intensivt genoptræningsforløb, når de kommer
Lokalbladet nr. 100

hjem fra sygehuset. Hermed kan de
hurtigere genvinde deres funktionsniveau og blive i stand til at klare sig
i eget hjem.
Min byrådskollega Peter Stecher fra
Ø. Brønderslev er kommet i byrådet
fra årsskiftet, da hans partifælle
trak sig. Og jeg ser frem til et godt
samarbejde med ham. Vi har begge
indflydelsesrige udvalgsformandsposter, og det skal gerne medvirke
til, at byen og områdets institutioner
bevares og udvikles.
Når denne valgperiode er forbi, har
jeg været udvalgsformand i sammenlagt 18 år for forskellige områder. For mig er politik spændende.
Det giver både indsigt og indflydelse på, hvordan vores kommune
udvikler sig, og jeg er som byråds-

medlem tæt på borgerne og er altid
åben for en snak og gode indspark
til fremtidens arbejde.
Jeg blev politisk engageret og involveret som 16-årig, og det betyder hermed 40 år med lokalpolitisk
fokus. Jeg har også engageret mig
organisatorisk og har blandt andet
været partiforeningsformand, kredsformand og folketingskandidat ved
to valg.
Lige nu er hele verden lukket ned.
Vi trænger alle til at komme på den
anden side af coronaens jerngreb
og få et samfund, hvor vi igen kan
mødes og hygge os med hinanden og snakke politik.
Med venlig hilsen
Ole Jespersgaard (A)

Nyt år, Nye tider og Nye muligheder
Til november er der igen Kommunalvalg. Der er nemlig gået fire år, siden
vi sidste gang havde mulighed for at
pege på de politikere, vi hver især
syntes skulle have en plads i Byrådet. Denne gang er der nye tider og
nye muligheder – særligt set gennem
mine briller.
Igennem de seneste 7 år, siden
Kommunalvalget i 2013, har jeg
været 1. suppleant til Byrådet for Det
Konservative Folkeparti. I efteråret
2020 meddelte Karsten Frederiksen,
at han ikke ønskede at genopstille,
og at han i øvrigt grundet sit helbred
ønskede at udtræde af Byrådet pr. 1.
januar 2021.
Det betød for mit vedkommende to
ting. Nemlig for det første at jeg valgte at stille op som kandidat som Det
Konservative Folkepartis bud på en
borgmesterkandidat for Brønderslev
Kommune, og dernæst at jeg pr. 1.
januar 2021 blev medlem af Byrådet.
Valget om kandidaturet som borgmester- og spidskandidat afviklede
vi i vælgerforeningen d. 8. december
2020, og det blev som ventet tæt,
men afgørelsen faldt ud til min fordel,
hvilket jeg selvfølgelig var glad for.
For når man stiller op til noget, så er
der som bekendt to udfald – enten
vinder du – eller også taber du. Og
det er altid sjovest at vinde.
På Byrådsmødet 16. december
2020 godkendte Byrådet en ny
konstituering, der indebar, at jeg bl.a.
fik posterne som viceborgmester,
formand for teknik- og miljøudvalget
og medlem af økonomiudvalget.
Jeg ser frem til at repræsentere Øster
Brønderslev og Hallund området i Byrådet i den resterende del af denne
valgperiode og håber selvfølgelig
også, jeg får lov at fortsætte ind i den
næste.
En af de første sager, vi i Teknikog Miljøudvalget har behandlet
i år, er indstillingen om at få sat
gang i byggemodningen af de nye
byggegrunde på Søndergaards
jorder. En indstilling vi i økonomiudvalget fulgte, og byrådet senere
vedtog. Det er afgørende for Øster
Brønderslevs udvikling, at vi til
stadighed har et antal attraktive
byggegrunde til salg for at sikre en
forsat vækst i indbyggerantallet og
dermed sikre grundlaget for såvel
dagplejere, børnehave, skole og
idrætsforening. Grundene på Danserhøj er snart solgt, så det har været

afgørende for mig gennem længere
tid, at vi som kommune kan tilbyde
nogle alternativer, og det nærmer sig
nu, at grundene kan blive udbudt til
salg. Det er i den forbindelse vigtigt,
at priserne bliver lige så attraktive
som selve
grundene, og det bliver så det næste
slagsmål, sådan rent politisk.
Med flere byggegrunde skal der som
nævnt gerne følge flere indbyggere
med og meget gerne familier med
mindre børn. Derfor er det også
afgørende, at den kommunale
infrastruktur følger med. Her tænker
jeg særligt på den længe ventede
udbygning af Troldehøj. Udbygningen er mere end på sin plads, da
børnehaven på nuværende tidspunkt
mangler plads til de børn, der vokser
op her i Øster Brønderslev. Hidtil har
man afhjulpet en del af udfordringerne ved at sende en førskolegruppe
på skolen. Det er dog ikke i min
optik en langtidsholdbar løsning, og
presset på Troldehøj risikerer at få
forældre til at vælge en institution i
Brønderslev By, hvor der er bedre
pladsforhold og normering. Derfor må
vi se at få sat skub i planerne om en
udbygning af Troldehøj, således at
vi også med handling viser, at Øster
Brønderslev er klar til at tage imod
nye indbyggere.
Øster Brønderslev er en by i udvikling. Noget af det seneste, vi har
set i byen, er, at Jesper Albrechtsen
har opført to rækkehuse på jordstykket syd for Kirken, og der er mulighed
for yderligere tre. Møllefonden har
også udvidet og opført en ny bygning på Elmevej og planlægger mig
bekendt også på yderligere byggeri
bagved den netop opførte. Der er
etableret ny parkeringsplads øst for
Kirken, og der er gang i erhvervsudviklingen ved Øster Brønderslevvejen, i det der kommer til at hedde
Velkomstcenter Syd, men som
måske også kunne kaldes Øster
Brønderslev Vest.
Som nogle af jer måske også ved, så
har jeg jo gennem de senere år som
formand for skolebestyrelsen arbejdet på at sikre de trafikale forhold
på skolens område. Under afvikling
af morgentrafikken og ved skoletids
ophør er der ofte megen trafik på
det lille areal. En blanding af busser,
ansatte, forældre i biler og elever på
cykel eller gåben gør, at der ind i mellem opstår farlige situationer. Derfor

var det også glædeligt, at formanden
for Børne- & Skoleudvalget og for
Teknik- & Miljøudvalget sidste år gav
håndslag på, at nu skulle der findes
en løsning. En løsning der opstod,
da den tidligere inspektørbolig skulle
rives ned. Der er i skrivende stund
ved at blive udarbejdet et forslag
til ekstra parkeringsplads samt
omlægning af den nuværende for
på den måde at tilstræbe en mere
smidig afvikling af trafikken med øget
trafiksikkerhed til følge. Det er mit
håb, at vi i løbet af i år kan få løsningen gennemført – jeg vil i hvert fald
gøre mit.
Helt overordnet set så har vi en kommune i en rigtig god form. Gennem
et målrettet fokus og arbejde med
at styrke økonomien, så har det
lykkedes at skabe gode muligheder
med en øget kassebeholdning for at
foretage investeringer i kommunen.
Herunder tænker jeg både i form af
skolerenoveringer, midtbyplaner, nye
byggegrunde og lign. Det er dejligt
og viser, at den retning, Byrådet har
arbejdet med gennem de senere år,
er rigtig.
Derfor håber jeg selvfølgelig også,
at vælgerne vil give mandat til, at det
nuværende flertal kan fortsætte med
at sætte retningen for udviklingen af
Brønderslev Kommune – og selvfølgelig meget gerne med en stemme
på Det Konservative Folkeparti og
undertegnede.
Peter Stecher (C)
Birkevej 4, 9700 Brønderslev
Tlf. 20 22 77 67
Email: pets@99454545.dk
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Bålhøj Festival 2021

Lørdag 7. august vil dette i
dag snedækkede sted i byen
forhåbentlig være fyldt med glade
folk under de grønne træer og med
masser af musik, fadøl og godt
selskab.
Styregruppen bag festivalen er
langt henne i planerne for at
gennemføre festivalen, men vi
kan endnu ikke være helt sikre på,
at – eller forhåbentlig hvordan – vi
kan gennemføre festivalen på en
sundhedsmæssigt forsvarlig måde,
siger Jesper Albrechtsen fra Borgerforeningen. Vi følger udviklingen og
ser også på, hvad andre festivaler
gør.
Derfor er det også for tidligt endnu
at begynde billetsalget og at afsløre
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musikprogrammet, men der sker
nok snart noget! Af musikprogrammet fra sidste års aflyste festival er
det dog sikkert, at POUL KREBS
kommer, men der er også lavet
foreløbige - men faste - aftaler med
andre spændende musikere.
Billetprisen bliver den samme som
til den aflyste festival - 350 kroner
+ gebyr - og så er musikbudgettet
endda forhøjet til det indtil nu
højeste nogensinde.
Som noget nyt arbejdes der på et
VIP-arrangement for sponsorer fra
kl. 12 med fri bar nogle timer, mad,
musik og visning af reklamer på
storskærm under hele festivalen.
Her er billetsalget lige gået i gang.

Indsamling

Indsamlingsrøret, der har hængt i
SPAR er nu tømt, men det er hængt
op igen, så der er stadig rig lejlighed
til at støtte Bålhøjfestivalen med
såvel store som småpenge, og der
var også puttet mange flaskeboner
i røret.
Da formand for Borgerforeningen,
Jesper Albrechtsen, tømte røret midt
i februar, var der 1188,50 kroner
deri. De går ind i budgettet for den
kommende Festival, og Festivalen
siger: MANGE TAK!
Per Drustrup Larsen

The Blue Van
Hilsen fra The Blue Van til Lokalbladet
Kære Lokalblad
Tillykke med de 25 år! Er du blevet gift, hva’ Lokalblad, eller ska du/l ha’ kanel?
25 år er en prægtig alder, som vi som band også
snart kan bryste os af, og selvom det næsten er 20
år siden, at vi forlod Ø. B. og Hallund - Hollensted
sogn, så vil vi nok altid, inderst inde, forblive 4 bonderøve med hang til rockmusik, og en stærk tilknytning til vores hjemstavn. Det er fantastisk, at et lille
lokalsamfund har haft sit eget blad i så mange år, og
at det stadig lever i bedste velgående. Det kan godt
være at TBV har været nævnt i The New York Times,
Rolling Stone Magazine osv, men de er jo bare nogle
medløbere i forhold til Lokalbladet, som har været
med helt fra starten af vores karriere.
Lokalbladet længe leve!
Med Allan bosat i Norge, Steffen på Thurø, de
sidste 2 i Kbh. og Corona-lockdown oveni hatten,
er det ikke meget, vi får set hinanden i den virkelige
verden, men vi håber den onde lyneme (!) at vi
ses til Bålhøj Festival i august 2021!
Kærlig hilsen
The Blue Van

TBV i Lokalbladet

Lokalbladet har ganske rigtigt fulgt
The Blue Van fra begyndelsen. Se
bare disse henvisninger til omtalerne i Lokalbladet af TBV og
medlemmerne:
Nummer 2 side 12: Bandets første
navn “Soup” optræder på et billede
fra ungdomsklubben
Nummer 3 side 13: Notits om
“Orange Squeezer” som bandet hed
dengang
Nummer 15 side 24-25: For første
gang er de på forsiden og portrætteres inde i bladet
Nummer 19 side 30: Foromtale af
CD
Nummer 20 side 28: Anmeldelse af
CD’en “Time Machine and Sunbeams”
Nummer 24 side 13: Anmeldelse af
CD’en “Supervantastic”
Nummer 27 side 22: Kort omtale af
flytningen til København
Nummer 29 side 12-13: Omtale af
forskellige blades anmeldelser
Nummer 32 side 26: Koncertbilleder
og omtale af pladekontrakt

Nummer 33 side 16-17: Artikel om
The Blue Van
Nummer 35 side 14-16: Den blå
aflæsservogn - interview med TBV
Nummer 36 side 31: Anmeldelse af
CD’en “The Art of Rolling”
Nummer 37 side 7: Turnéplan for
sommeren 2005
Nummer 39 side 18-19: Et mailinterview og internationale anmeldelser
Nummer 42 side 10 og 12: Plakat
for koncert i København og billeder
fra koncert i Aalborg
Nummer 44 side 24: Anmeldelse af
“Dear Independence”
Nummer 50 side 27: Notits om arbejdet med ny CD
Nummer 51 side 7: Presseklip og
“Man Up”
Nummer 55 side 2: The Blue Van i
Hanoi
Nummer 56 side 4: seneste nyt fra
TBV
Nummer 57 side 12: Notits om
reklame for i-Pad og om film om
TBV
Nummer 59 side 28: Anmeldelse af
“Love Shot”
Nummer 60 side 4: Hund eller
herre? Om Allan Villadsen.

Nummer 66 side 6: TBV kommer til
byen.
Nummer 66 side 6-7: Abekatastrofer. Steffen Westmarks digtsamling
Nummer 67 side 11: Notits om Per
M. Jørgensens overskæg
Nummer 67 side 25: Om TBVs koncert i Østsidehallen
Nummer 70 side 15: Anmeldelse sf
Steffen Westmarks solo-CD
Nummer 71 side 24: Anmeldelse af
koncert med Steffen Westmark
Nummer 79 side 31: Anmeldelse af
koncert i Brønderslev
Nummer 80 side 26: Anmeldelse af
TBV “Letters”
Nummer 81 side 20: Notits om
TBVs jubilæumskoncert i København
Nummer 83 side 23: Omtale af Peppermint B
Nummer 84 side 5: TBV og Peppermint B
Nummer 94 side 26: TBV i Trap
Danmark
Nummer 94 side 34: Bryllup på
landet
Nummer 98 side 36: The Blue Van
som helt unge
Lokalbladet nr. 100
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Nummer 10 / september 1998
Pyramidekunst v/Jonna Idskov / Beskæftigelse
tilbydes - oktober 1956 / Åben egn i HallundHollensted / Ny fast spalte “Børnenes Hjørne”
Kraghede, Gallien, Thüringen og Polen

Nummer 11 / december 1998
Borgermøde om ØBs fremtid / SPAR-købmændene Kærsgaard, Li-Hav-projektet Landsbysamarbejdet i Hjertet af Vendsyssel / Lær
tjekkisk og tæl dine børn / Elons pung

Nummer 12 / marts - maj 1999
Motorvejen og cykelsti / Hulknøse Plantage /
Halliwood / Frysehusene i ØB, Hollensted og
Øster Linderup / Planer om fælles nytårsfest /
Lokale EDB-virksomheder / Folkebevægelsen
for lokale postnumre

Nummer 13 / juni - august 1999
Ravn og råger / Lystfiskeri og lokalhistorie /
Hobbylandbrug i Hallund / Brønderslev
Erhvervs- og Turistcenter i ØB / Vurdering og
kopiering af Lokalbladet / Nytårsfesten aflyst

Nummer 14 / september - november 1999
Lokale flittige hænder / Cykeltur langs den
gamle Kongevej / FDF stoppet i ØB /
Ny formand i Hallund B70 / OBcon - vin og EDB
på Kraghede

Nummer 15 / december 1999 - februar 2000
Endelige planer for motorvejen / Nye
køb”mænd” i ØB / 60-års jubilæum som
husmænd på Buurholt Mark / Første julegaveværksted / Hallund - de lovløse tilstandes by

Nummer 16 / marts - maj 2000
Fra brødrene Kærsgaard til frøknerne Nielsen /
ØBI 75-års jubilæum med jubilæumsskrift /
Brokkassen om usle toiletforhold på skolen/
Fra istiden til jernalderen

Nummer 17 / juni - september 2000
Mit handicap v/Hanne Grethe Jensen / Fra
ØBI-bladet til Danmarks Radio - Jens Ringberg/
Tegning af ny børnehave i ØB / Var ØB en af
Børglum Klosters filialer? / Runestenen ved ØB
Kirke / En lokal korsfarer

Nummer 18 / september - december 2000
Ny ejer af Gl. Buurholt / Grøftekanten /
Byggegrunde (vist) endelig på vej i ØB /
Missionshuset i ØB sættes til salg

Lokalbladet nr. 100

Nummer 19 / december 2000 - februar 2001
All round Service / Glæden ved grønlangkål /
Gl. Buurholts historie / Nye i Øster Brønderslev
fortæller om deres oplevelse af byen

Nummer 20 / marts - juni 2001
Martin Dam Kristensen fortæller / 25-års jubilæum for KFUM-spejderne i Hallund / Første
møde om et nyt forsamlingshus i ØB / Lokalplanen for grundene på Danserhøj endelig klar /
Frithjofs Taxi stopper / ØB Skoles historie

Nummer 21 / juni - september 2001
Første Rock & Fadøl i Forsamlingshuset /
En 100-årig fortæller - Sigrid Pedersen /
Østsidehallens første 15 år / Om Aloe Vera

Nummer 22 / september - december 2001
Lokale byrådskandidater / Motorvejsløb /
Trafikforhold ved Danserhøj / “Det gamle
slagteri” - nyt galleri

Nummer 23 / december 2001 - februar 2002
Idéklubben 20-års jubilæum / Død råbuk får
ram på 3 jægere / Motorvejsåbning / Santé - ny
vinhandler i ØB / Foreningen til jægerkulturens
fremme stiftet

Nummer 24 / marts - juni 2002
Øster Brønderslev Frysehus / Gylleprojekt
NH4+ - Jens Østergaard Jensen / Biogasanlæg på Øster Gjerndrup / Klinik for zoneterapi /
Klinik for muskelterapi / PH Gulvservice

Nummer 25 / maj - juni 2002
Tilbageblik på de første 25 numre af Lokalbladet / Biosgasanlæg på Øster Gjerndrup /
En flygtning ser tilbage - Kaj Dahl Jeppesen
fortæller / En rundvisning på Klovborg / Kraghedes lokalhistorie / Johnny ta’r skraldet

Nummer 26 / september - december 2002
Bibliotekaren fortæller / Når det hele går i ged /
Der er så dejligt derude på landet... /
Gjerndrup Kartofler

Nummer 27 / december 2002 - marts 2003
Ny direktør i Sparekasssen / Gymnasietiden
- Tanja Søndergaard Toft / Krondiamantbryllup Anne og Anton Kjeldsen / Åen - eller hvordan vi
lærte at svømme - Kaj Dahl Jeppesen fortæller /
Badeanstalten i Hollensted
Lokalbladet nr. 100
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Gade
Statsminister Mette Frederiksen på charmeoffensiv
til Nordjylland

Torsdag 26. november besøgte statsministeren landbruget Klovborg i Øster Brønderslev.
Det var kommende ejer Niels Hederman Pedersen, der tog imod på gårdspladsen.
Der var ikke meldt ud om besøget i forvejen, så grunden til, at Lokalbladet var på pletten
var en opringning fra Lars Pedersen, Niels’ far.
Sammen med en hel del pressefolk og TV-fotografer samt ca. 10 sikkerhedsfolk var der
god mulighed for at tage nogle billeder, som vi bringer her i bladet.
Besøget varede ca. 1 time og 30 min. Det startede med, at Mette F., Niels og to
repræsentanter fra landbrugsorganisationerne holdt et morgenkaffemøde i køkkenet.
Lige inden start fik Joan og Niels` søn, Valdemar, en selfie med statsministeren.
”Os” fra pressen blev beværtet kongeligt i carporten.
Herefter var der rundvisning i staldene. Alle fra pressen blev dirigeret om til kalvestalden, hvor afslutningen på
besøget skulle finde sted. Imens fik dagens hovedperson en rundvisning i den store kostald, idet man gik på den bro,
som er lavet hen over den store løsdriftsstald.
I kalvestalden blev de
månedgamle kalve studeret og fotograferet sammen
med Mette F. og Niels, og
der sluttedes af med et
improviseret pressemøde,
som blev filmet både af
TV2-Nord og DR.
På vej over til bilerne og
lige inden afgang fik Niels
lejlighed til at vise nogle
plancher til statsministeren.
Statsministerens tur
fortsatte efter sigende til
Kolding, hvor der ventede
en snak med en meget
forhenværende minkavler.
Ove Dam
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spejlet

Sådan fik jeg hilst på vores statsminister

Tidligt på dagen 26. nov. kommer Lars fra Klovborg rask ind på Mitcoms kontor med en computer, der ikke vil starte. Han fortæller, at han ikke kan blive,
fordi de får statsbesøg - det tænker jeg ikke videre over.
Vi får repareret computeren og bliver enig om, at jeg skal køre ud med den
og installere den igen.
Jeg har aldrig været på Klovborg før, så jeg får lige forklaret, hvor jeg skal
hen. Da jeg kommer ud til Klovborg, ser jeg den lille hvide tilbygning for enden af hallerne, hvor maskinen skal stå.

Et styks glad
sønderjyde!

JEG ER INDSTILLET TIL
2 GAFFA PRISER!
I kategorierne “Årets Nye Danske
Navn” og “Årets Danske Solist”
Jeg vil nu holde en lille tomandsfest
her i sommerhuset og fejre det!
Vil I hjælpe mig med at blive nomineret derude? Så klik jer ind på Gaffas hjemmeside og stem løs.
Det vil betye møje for mæ.

Jeg parkerer min BMW på stedet og stiger ud (dagens påklædning er
cowboybukser, hættetrøje og sneakers). Lige som jeg står ud, kommer der
en politibetjent hen til mig og siger ”hvem er du, arbejder du her, eller er du
medlem af familien?” ”Næh!” siger jeg lidt forsigtigt, ”jeg skal bare sætte
en computer op”. ”Lige et øjeblik” siger betjenten. Frem kommer Walkie
Talkie’en. BlB BlB – og betjent nr. 2 dukker op. ”Hvad skal du her?”. Igen
forklarer jeg, at jeg bare skal sætte en computer op, der er repareret, og
som skal bruges til malkemaskinerne. - Frem med Walkie Talkie’en endnu
en gang. BlB BlB – og betjent nr. 3 kommer, og spørge om jeg kender nogen
på gården. Igen forklarer jeg: ”Næh, det gør jeg ikke, men jeg kommer fra
Mitcom med en computer”. Fruen i huset, Lis, bliver nu tilkaldt. Nu står der
så flere meget alvorlige mænd og ser på mig, indtil Lis kommer! ”Kender
du denne mandsperson?” spørger betjenten hende - Her reddes jeg, for Lis
siger ”Næh, men han har vores harddisk, så han er god nok.”
Så endelig får jeg lov til at komme ind på kontoret.

Mojn og muttes
Rikke

Mens jeg sidder fordybet i færdiggørelsen af computeren, går døren op,
og bag mig lyder der et frisk ”goddag”. Jeg vender mig om og ser vores
statsminister, Mette Frederiksen, stå bag ved mig! Jeg siger selvfølgelig også
goddag, hvorefter det myldrer med mennesker igennem det lille kontor.

(Kåringen foregår torsdag 4. marts i
Musikhuset i Århus).

Ja, man må gennemgå meget for at aflevere en computer på Klovborg sådan
en dag.
Senere møder jeg hele bilkortegen med Mette og følge på vej til næste destination.
Alexander
Lærling som IT-supporter m/speciale hos Mitcom.

The Blue Van

Hey folks!
Get your vote on at @gaffadk.
We are nominated for “band of the
year”(årets danske band) and “best
rock album”(årets danske rock
udgivelse)
Kåringen foregår torsdag 4. marts i
Musikhuset i Århus.

Coveret på
TBVs helt
nye udspil,
der er nomineret.
Lokalbladet nr. 100
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Nummer 28 / marts - maj 2003
En hjemmehjælper er jeg - Hanne Grethe
Mortensen fortæller / Møde om planer for nyt
borgerhus / Der bor en maler på Kraghede - Jes
Vestergaard / Erindringer fra ØB - fortalt af Niels
Clemmensen / Mog - om vendelbomål

Nummer 29 / maj - august 2003
De første byggegrunde solgt på Danserhøj
Pige- og drengeværksteder i Hallund / Grævlingehunden - Kaj Dahl Jeppesen fortæller /
ØBI-bladet stopper / Oldenborgere på vejen /
Landmænd, der skifter spor

Nummer 30 / september - december 2003
Harry Jensen fortæller / Grå huse - en trend /
Renoveringer, om- og tilbygninger /
Fusk A/S

Nummer 31 / december 2003 - februar 2004
Fulling / Grønlångkoolsvisen / Badeanstalten
flyttet / Dexterkvæg i Øster Linderup /
10-års jubilæum i Hyggeklubben

Nummer 32 / marts - juni 2004
De grønne sider - haveråd af Kurt Thomsen /
En flaskedreng vender tilbage - Jan Jæger har
købt Spar / Ny organist / Turen fik til Renfrewshire - badminton med Laura Drustrup Larsen

Nummer 33 / juni - september 2004
Med Stine på kunstudstilling / Nibstrup Plantage
En dansk ildsjæl i Sierra Leone - Egon Nielsen

Nummer 34 / september - december 2004
Musiker Poul Erik Jensen - et portræt / Hallund
Jagtforenings historie / Frisøren holder flyttedag
Dyrevelfærd et “must” / Film om Brønderslev

Nummer 35 / december 2004 - februar 2005
Sangkonkurrence - 3 lokale sange / Stort medieopbud og mindre skuddrama i ØB / 30-års
skolejubilæum 7A 1974-2004 / CL Partyservice
overtager MIC Kokken

Nummer 36 / marts - juni 2005
Januarstormen - en billedreportage / Dom i sagen Sparekassen vs Bjarne Larsen / Læplantning i lokalområdet / Købmand Frank Graven
med Internethandel / Klovborg på Internettet / 8
måneder i Australien - Jens Jørgensen / Portræt
af Mitcom / Tema: Lokale kunsthåndværkere
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Nummer 37 / juni - august 2005
Byggeri ved Østsidehallen og ØBIs klubhus /
Hallund Ny Auto / Lykkeler Keramik / 3 dage
på Christiansborg - Andreas Drustrup Larsen
fortæller / Motorcykelhandler i Ø. Brønderslev

Nummer 38 / september - december 2005
De lokale kandidater til kommunalvalget 2005 /
Mit livs rejse - Henrik Dybro fortæller / Vores
Kaja - portræt af Kaja Mølbjerg Andersen /
Sparekassen åbner filial i Brønderslev

Nummer 39 / december 2005 - februar 2006
Nye planer om vindmøller i Hvilshøj Enge /
Skolerenovering begynder snart / Egon Nielsens fredsarbejde / Øster Brønderslev Privatskole - Hardy P. Villadsen

Nummer 40 / februar - juni 2006
Doktorpladsen i Hallund / White & Frank /
MN-Revison solgt

Nummer 41 / maj - august 2006
Øster Brønderslev Byorkester 26-års jubilæum
Klaras marmelade / Doktorpladsen indvies /
Rejsegilde på tilbygningen til Østsidehallen

Nummer 42 / september - december 2006
Status på byggeriet ved skolen og Østsidehallen / En bryyzer / Aloe Vera Summercamp for 2.
gang / Vester Kraghede B&B

Nummer 43 / december 2006 - marts 2007
Natursti ved Hallund / Knykkestuuh /
Niels Stellan Høm om sin barndom i Hallund /
Hjælp til Kenya

Nummer 44 / februar - maj 2007
Sidste åbningsdag på ØB Bibliotek / Sauterne
af mælkebøtter / Livshuset / Journey-terapi
Ny ejer af Hårgalleriet / Slut med ØB Frysehus

Nummer 45 / juni - august 2007
Lokalbladet i nye lokaler / Dådyr i Hallund /
Indvielse af den nyrenoverede skole / Ny kloakmester i ØB / Genmodificerede majs
Lokalbladet nr. 100
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Lokalhistorisk Arkiv
Efterlysning og svar

I sidste nummer bragte Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og
Hallund Sogne et par efterlysninger,
og der er kommet svar på 2 af dem.
Mange tak for hjælpen til at finde
svarene!
En person efterlyste oplysninger om
bl.a. sine oldeforældre, Mette og
Martin Nielsen, der boede på Nejst
Mark. Hun ville bl.a. gerne vide,
hvor ejendommen Mølholt, som
hendes formodede far arbejdede på,
lå. Den har adressen Nejstvej 121.
Desuden fik arkivet en forespørgsel,
men var et mysterium for os, fordi
der efter spørgerens oplysninger fra
en hjemmeside om møller, skulle
have været en mølle midt i Øster
Brønderslev, og den skulle i 1929
være flyttet til Øster Brønderslev.
Sådan en mølle havde vi i arkivet
aldrig hørt om, og det var heller
ikke en af de øvrige lokale møller,
vi kendte til: Kraghede Mølle, Øster
Brønderslev Mølle (den lå i Daalenkvarteret) eller møllen ved Øster
Gjerndrup. Lidt detektivarbejde afslørede, at der var tale om en mølle
nordøst for krydset Aalborgvej/Jerslevvej/Bredgade bag Bondestuen.

24-skilling 1732

I detektorhæftet omtalt i sidste
nummer skrev vi, at vi kun manglede at finde mønter fra 3 regenter
siden Reformationen. Nu mangler vi
kun to (Christian 3. (1534-1559) og
Frederik 2. (1559-1588)). Fornylig
fandt jeg denne 24-skilling fra tiden
under Chr. 6.
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Blandt vore møntfund har denne
den højeste værdi, og det fik os til at
spekulere over, hvad sådan en mon
var værd dengang, og hvor meget
taberen har ærgret sig over at have
mistet den.
Det er der også andre, der har gjort,
og de har i en bog beskrevet det
sådan:
Daglønnen dengang var 16 skilling,
hvis man var på egen kost, så mønten er lønnen for 1 ½ dags arbejde.
Prisniveauet for et pund oksekød
var 4 skilling, så med mønten kunne
man købe 3 kilo oksekød, mens
man måtte gå forgæves efter et
pund hvidt sukker, for det kostede
25 skilling! Det svarede til 3 daglønninger for 1 kilo hvidt sukker. Til
sammenligning kan 1 kilo sukker i
dag købes for under 8 kroner i Spar!

Kranie fundet på
Buurholt

Billedet herunder viser et kranie af
et moseoffer, men det er ikke det
kranie, der er fundet på Gl.Buurholt.
Billedet er lavet i forbindelse med
en kommende udstilling “Dødens
Teater” på Vendsyssel Historiske
Museum (VHM) i Hjørring om netop
moseofre fra Vendsyssel.

Men i udstillingen indgår et kranie
fra Gl. Buurholt. Kraniet fulgte med,
da Visti Møller købte Gl. Buurholt,
og han har overgivet det til VHM i
forbindelse med udstillingen.
Det blev oprindeligt fundet under
tørvegravning under 2. Verdenskrig i
et moseområde ved gården.
Kraniet er under undersøgelse, men
vurderes umiddelbart til at være
et cirka 2.300-2.500 år gammelt
moseoffer. Det er altså et kranie fra
tidlig jernalder - førromersk jernalder.
Visti Møller fortæller, at han, inden kraniet blev afleveret til VHM,
fjernede en guldtand fra det.
Den havde den forrige ejer af Gl.
Buurholt, Erik Haldrup, engang for
sjov skyld sat i det, og han fortalte
gerne om kraniet og guldtanden til
gæster.
Per Drustrup Larsen

Fra vikingetiden til nutiden
Efter Arkivets detektorhæfte var blevet
udgivet, fandt vi på en
mark ved Gl. Buurholt
bl.a. denne cirkulære
fibel fra vikingetiden
i Borre-stil (år 830950) med fortinning og
spor af nålefæste på
bagsiden samt forgyldning af den flotte
ornamentik på forsiden.
En fibel bruges både
som smykke og som
dragtspænde og kan
kaldes datidens sikkerhedsnål.
Vi har siden oplevet, at
fundet af fibelen også
kan sætte sig nutidige
spor i den lokale historie, og det er vi meget
glade for!
Visti Møller blev så begejstret for smykket, at
han har fået det tegnet
op og farvelagt klar til
brug i markedsføring.
På den måde sætter
vikingetiden sit spor i
nutiden, og det er også
lokalhistorie.
Visti skriver selv
sådan:
Smykket bliver brugt
som logo på vores
nyopstartede projekt
med salg af kvalitetsmel lavet på vores
egen mobile stenkværnsmølle. En mølle
der kommer til at køre
fra økogård til økogård i
hele Danmark.
Vi kommer på sigt til at
sælge melet på webshop – og hvem ved,
måske der dukker en
gårdbutik op...
Man kan evt. følge melprojektet på Instagram
under @herre_gaarden
– hvor bagenørder
mødes...
Per Drustrup Larsen

Øverst ses billede af den fundne fibel
sammen med tegningen af den til brug
som logo.
Den mobile stenmølle er opbygget i en
stor lastbiltrailer, og på billedet ses den
midterste del af møllen med nogle af de
forskellige bearbejdningsmaskiner, hvoraf
man kan se møllestenen lige til højre for
Visti.
Billedet af melposer, brød og Gl. Buurholt
er fra Instagram.
Lokalbladet nr. 100
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Nummer 46 / august - december 2007
Åben have ved Margrethe og Kurt Jørgensen /
Brønderslev Byg og Bolig / Tilbud om fiberbredbånd / Tilbage til barndommens ØB med
Kasper Tveden Jensen

Nummer 47 / december 2007 - marts 2008
Alle børn bestod - mange bilister dumpede /
Et fodboldeventyr i USA / Fysioterapiklinikken
Symmetria / Runestenen / PC-café i Hallund
Regionsmester i bowling / Handelscenter Vendsyssel / Energi og kraft gennem tiden

Nummer 49 / juni - august 2008
Styregruppe for etablering af Samlingshuset
nedsat / Om Bålhøj Festival / Nyt spejderhus i
Hallund / Rejsebrev fra Equador / Skolens 50års jubilæumsfest / Øster Brønderslev-kolonien
i Brønderslev / Præsteskifte varsles

Nummer 50 / september - december 2008
Tilbageblik på de første 50 numre af Lokalbladet / Nyt fra CL-Partyservice / Fra
sygehjælper til shamankvinde / Øster Brønderslev Vandværk 75 år / Tvillingeboom i Hallund /
Sådan gik den første Bålhøj Festival

Nummer 52 / februar - maj 2009
Aalborg DH og Øster Brønderslev / Green Service / Hvilshøj Boldklub 1941-1963 /
Fuld valuta for Falck-abonnementet

Nummer 53 / maj - august 2009
Langthjems ure / Fejde hen over hækken /
Mere om planer for Samlingshuset / Økolines
velvære / Han trodser krisen - om Chris Yderskov
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Nummer 48 / februar - maj 2008
Tilbageblik fra ØB Skoles første år ved Eva
Andreasen / Første Bålhøj Festival varsles /
Frank Graven 40-års jubilæum som købmand
Ny frisørsalon i Hallund / I lære som dansemus

Nummer 51 / december 2008 - februar 2009
Ny leder af Elmehøj / Ny daglig leder i ØBI Simon Reedtz / Cand. Scout / Ebba på Elmehøj
Hilsen fra Noreg / Ny præst - Rune Nørager
Christensen / Nostalgi på Hallund Kro med
“Go In” / Glashuset Antik

Nummer 54 / august - december 2009
Lokale kandidater til kommunalvalget 2009 /
Hallundsang 2009 / Cavy Cats flytter til ØB /
Livet i ØB som au-pair

Nummer 55 / december 2009 - februar 2010
Nummer 56 / februar - maj 2010
Sparekassen sælges til Nordjyske Bank /
Fra Sparekasse til Nordjyske Bank /
Jul i “gamle dage” / 40-års jubilæum på Elmehøj Kraghede IF / Sparekassefonden på vej
- Tove Andersen / HetoDan flytter til Brønderslev / Sammenlægning af borgerforening og
idrætsforening overvejes i Hallund / Fodbold på
fuld tid - Michael Steen

Nummer 57 / maj - august 2010
Vindmølleplan Ryå Øst ved Hvilshøj / Sten på
Hvilshøj Mark / Hallund B70 40-års jubilæum /
Hallund Sponsorklub

Nummer 58 / augus - december 2010
Kjølskegård på nye hænder / www.sparekassefonden.dk / Øster Brønderslev-Hallund Pensionistforening nedlagt / Fra Sibirien til Buurholtvej
/ Indsamlingsfolder til projektet om Samlingshus

Nummer 59 / december 2010 - februar 2011
Bålhøj Plantage / Købmanden går nye veje projekt udvidelse / Grøftekanten 10-års fødselsdag / En duft af kvinde

Nummer 60 / februar - maj 2011
Status på Samlingshuset / MHC Multimedie
ved Henrik Clausen / Kurt Thomsen 10-års
jubilæum

Nummer 61 / maj - september 2011
Østsidehallen 25-års jubilæum / Idéklubben
30-års jubilæum / Nabohjælp

Nummer 62 / august - december 2011
Kunst med lokal inspiration / Træskulpturer på
Gl. Buurholt / Hallund Vandværk 75 år

Nummer 63 / december 2011 - februar 2012
Østsidehallens historie / Filtestedet i Hallund
10- års jubilæum / Simon Larsens trædrejeri /
Skattejægere i ØB
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Ø. Brønderslev Borgerforening
Der er ikke så
meget at fortælle
om foreningens
aktiviteter, for
meget er aflyst,
og der er ingen
planer om kommende aktiviteter
ud over Bålhøjfestivalen. Selv
datoen for generalforsamlingen
er ikke fastlagt
endnu.
Julens store
kalender med de
flotte gaver fik
vi arrangeret og
afviklet i fin stil.
For det første
skal der lyde
en stor tak
til de mange
sponsorer af de
overvældende
gaver, som alle
fandt glade modtagere.
Her bringes
billeder af alle 24
vindere, så I kan
se, hvad gaverne
var, og hvem
der har været de
gavmilde sponsorer.
Overskuddet
fra kalenderen
blev på næsten
22.000 kroner,
og de puljes
sammen med
overskuddet
fra året før, og
på den måde
nærmer vi os et
godt tilskud til
den planlagte
madpakkehytte
i Byparken.
Planerne om den
arbejder vi videre
med

20

Jesper
Albrechtsen
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Øster Brønderslev Centralskole anno 2021
Lokalt fra Øster Brønderslev har vi
3 medlemmer i skolebestyrelsen
for Distrikt SYD. Det er skolebestyrelsesformand Peter Stecher,
Chalotte Søgaard og Tina Tegtmejer
Holm.

På Øster Brønderslev Centralskole
er der i nuværende skoleår 189
skønne elever, og der er ansat 15
dygtige lærere og en skolepædagog. I tilknytning til skolen har vi
vores SFO, hvor der er 60 elever
tilmeldt, og her er der ansat 4
dygtige pædagoger. Det er hovedsagelig elever fra indskolingen, som
benytter vores SFO og klubtilbud for
de lidt større.
Organiseringen af skolerne i
Brønderslev Kommune er delt op i 4
skoledistrikter. ØBC hører til i
Distrikt SYD sammen med Skolegade Skole og Søndergade Skole.
Der er et tæt samarbejde mellem de
tre skoler og en fælles skolebestyrelse.
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Det at være en mindre skole giver
os gode muligheder for at skabe en
hverdag med disse værdier. Det gør
vi bl.a. ved at holde fælles morgensang for hele skolen om onsdagen.
Vi afholder alternative skoledage,
arbejder med venskabsklasser og
har en legepatrulje, hvor de store
elever arrangerer lege med de
mindre.
Derudover er vi privilegeret af et
fantastisk godt og nært forældresamarbejde. Forældrerådene bakker op om klassernes trivsel, hvilket
er uhyre vigtigt for at få en klasse
til at fungere godt sammen. Årets
højdepunkt på ØBC er skolefesten,
hvor alle elever, forældre og personale yder en kæmpe indsats for at
skabe et brag af en fest for børnene.
Det lokale foreningsliv og Østsidehallen har skolen ligeledes et godt
samarbejde med. En fantastisk fin
oplevelse for alle eleverne var det,
da ØBIs venner før jul var på rundtur med nisser i kane og slikposer til
alle eleverne – TAK for det!

Netop nu har vi fået vores 0. – 4.
klasser tilbage på skolen. Vi glæder
os over at have børnene tilbage
med liv og glæde på skolen og på
legepladsen. Vi håber også, at 5. og
6. klasserne snart er tilbage og kan
få afsluttet skoleåret på normal vis.
Vi er på ØBC en mindre skole med
fokus på nærvær, fællesskab og
faglighed, og vores skolemål på
ØBC lyder da også, at eleverne skal
opleve faglige og sociale succeser.
På Øster Brønderslev Skole bruger
vi Facebook til at fortælle den gode
historie om læring, trivsel og dagligdag på ØBC - så hermed en opfordring til at følge os på Facebook:
Øster Brønderslev Centralskole.
Venlig hilsen
Henrik Sparvath,
Skoleleder

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Kirke i en coronatid

Ændrede datoer for konfirmationer

Gudstjenester, konfirmander,
minikonfirmander mm.

Det er – desværre – igen i år nødvendigt at udskyde årets
konfirmationer pga. smittefaren ved covid-19.

Som bekendt blev gudstjenesterne i julen
2020 aflyst med meget kort varsel pga.
smittefare. Kirkerne blev lukket ned fra 23.
december om aftenen til og med 3. januar
2021.
Det var selvfølgelig meget frustrerende ikke
at kunne holde gudstjenester i julen, men
vi var på den anden side selvfølgelig også
nødt til at følge myndighedernes anvisninger.
Da kirkerne fik lov til at åbne igen, var det
med skærpede krav til, hvor mange kvadratmeter der skal være pr. person. Helt nøjagtigt blev kravet fastsat til, at der skal være
7,5 m2 pr. person, hvor der tidligere blot
skulle være 2 m2 pr. person. Det medførte
en væsentlig reduktion af, hvor mange der
maksimalt måtte lukkes ind i kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger. Det har i
visse situationer medført frustration, at der
var begrænsning på deltagerantallet, og det
er meget forståeligt.
Da skolerne også har været lukket ned
siden midt i december 2020, har det også
været nødvendigt at aflyse konfirmandundervisning med fysisk fremmøde i Samlingshuset.
Konfirmandundervisningen er i stedet
foregået pr. mail, hvor konfirmanderne har
fået forskellige opgaver, de skulle svare på
via en SMS til præsten.
Det har konfirmanderne taget godt imod,
og de har også været gode til at besvare
opgaverne.
Så stor ros til årets konfirmander for at være
omstillingsparate!
Minikonfirmandundervisningen i 2020 måtte
desværre også aflyses pga. smittefare,
men vi regner med, at undervisningen kan
gennemføres på et tidspunkt i 2021 i stedet.
Der vil komme nærmere information ud
senere.
Også dåbsjubilæum 2021 og Kyndelmisse
i Hallund Kirke sammen med spejderne har
det været nødvendigt at aflyse.
Ligeledes har den månedlige gudstjeneste
på byens plejehjem Elmehøj de seneste
måneder også været aflyst.
Vi håber og beder om, at vi snart igen må
slippe af med de restriktioner, coronavirussen påfører både kirken og det øvrige
samfund.

De nye konfirmationsdatoer er:
Lørdag 4. september 2021 i Hallund Kirke kl. 10.00.
Søndag 5. september 2021 i Øster Brønderslev Kirke
kl. 9.00 for tirsdagsholdet og kl. 10.30 for onsdagsholdet.
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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.

Dåbsgudstjeneste i Ø. Brønderslev Kirke
Fire gange om året tilbyder vi i Øster Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste om lørdagen. I foråret på følgende datoer:
8. maj klokken 10, 11. september kl. 10.00, 13. november kl. 10.00
OBS: Er der ikke tilmeldt nogen til dåb, senest én måned før, aflyses dåbsgudstjenesten!

Kirkelige adresser
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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.
Lokalbladet nr. 100

Gudstjenester på
Elmehøj Ældrecenter

(Gudstjenesterne bliver selvfølgelig kun
afviklet, hvis det inden for de fastsatte
datoer igen bliver tilladt at afholde gudstjenester på plejehjemmet):
Torsdag 25. marts 10.15
Torsdag 29. april 10.15
Torsdag 27. maj 10.15

En snak med præsten i
en coronatid

Pga. faren for at blive smittet med eller
selv smitte andre med corona- eller
covid-19 virus har jeg for tiden desværre
kun begrænsede muligheder for at
komme på hjemmebesøg.
Men det er selvfølgelig stadig muligt, at
kontakte mig telefonisk, hvis du har brug
for en samtale.
Jens Staghøj Liisberg

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Toner af Guld – Koncertforedrag
Det har nu ad to omgange
været nødvendigt at udsætte
et planlagt koncertforedrag
med duoen “Toner af guld”.
Men vi arbejder stadig på at
få dem til at komme og optræde i Samlingshuset i Øster
Brønderslev.

Når det en gang lykkes, vil
duoen, bestående af Helle
og Dynes Skovkjær, optræde
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.
Mere information vil blive
sendt ud, når en dato er
fastlagt.
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Hyggeklubben forår 2021
Torsdag 25. marts kl. 14.00:
Harmonika og klaverspil, sang og fortælling. ”De to søstre”
underholder. Der serveres kaffe/te og kage.
Onsdag 26. maj kl. 14:
Sogne- og flyverpræst Thomas Uth vil fortælle om sine oplevelser
som flyverpræst. Der serveres kaffe/te og kage.
Hyggeklubbens arrangementer afholdes i Samlingshuset i Øster
Brønderslev, og alle pensionister og efterlønnere er velkommen!
Der tages forbehold for, at arrangementer må aflyses pga. restriktioner til forebyggelse af smittefare fra Covid-19, eller at der kun kan
tillades et begænset antal deltagere til arrangementet.
Vel mødt!
Øster Brønderslev Menighedsråd

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB Kirke

07. MAR. 09.00 ASLA
14. MAR.
21. MAR. 10.30 JSL
28. MAR. 09.00 JSL Palmesøndag
01. APR.
02. APR.
04. APR.
05. APR.
11. APR.
18. APR.
25. APR.
30. APR.
02. MAJ
08. MAJ
09. MAJ
13. MAJ
16. MAJ
23. MAJ
24. MAJ
30. MAJ
06. JUN.
13. JUN.
20. JUN.
27. JUN.

10.30 JSL Langfredag
09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 ASLA
10.30 JSL
10.30 JSL
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
09.00 ASLA
10.30 JSL
09.00 JSL
09.00 ASLA
10.30 JSL
09.00 ASLA
09.00 JSL
10.30 JSL

HALLUND Kirke
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL Palmesøndag
18.00 JSL Skærtorsdag, u. fællesspisning
10.30 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL

10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL

Der kan forekomme ændringer
Kirkebilen har tlf. 9882 1700
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.
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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 internettet via computer,
smartphone eller tablet.
Samtalerne er
anonyme.

Byorkester har været med på noderne i 25 år
Ø. BRØNDERSLEV: Stedet er Forsamlingshuset i Øster Brønderslev.
Det er torsdag aften. Bordene er
dækket, klokken har passeret 18, og
snart dukker de første gæster op.
Med sig har de kulinariske lækkerier
i rigelige mængder. Dem vil de om
kort tid indtage i gode venners lag
- og maden skal nydes til akkompagnement af Øster Brønderslevs
Byorkester. Et orkester, der har
spillet i 25 år. Orkesteret er sammensat af musikalske borgere fra
egnen. De spiller gratis med en
bid brød, kaffe og øl som eneste
afregning. Orkesteret opstod for
25 år siden, da idrætsforeningen
holdt sommerfest og havde brug
for musik til fællesspisning - vel at
mærke, musik, der ikke måtte koste
ret meget. I fire år trak byorkesteret
fulde huse til ØBI’s sommerfest,
og siden har musikerne inviteret til
danseaften i Forsamlingshuset en
gang om måneden i vinterhalvåret.
Ringen sluttes, når byorkesteret
giver jubilæumskoncert ved idrætsforeningens sommerfest Kr. Himmelfartsdag 25. maj. For 25 år
siden spillede orkesteret i et telt
ved stadion. Første år mødte 140
feststemte og danseglade gæster
op. Teltet blev siden udvidet med et
fag hvert år - og det fjerde år indtog
ikke færre end 400 gæster teltet
til fællesspisning, hygge og dans.
Byorkesteret fortsatte herefter men i Forsamlingshuset. Og sammenholdet, samspillet og hyggen
musikerne imellem er holdt ved lige
alle årene. Rutinerede kræfter Ib
Kristensen og Karsten Thoft er
denne torsdag i gang med at rigge
instrumenterne til. I køkkenet har
frivillige fra Borgerforeningen travlt
med at brygge kaffe, smøre mad
og i aftenens anledning lave flotte
lagkager. Fire af musikerne, der
var med for 25 år siden, er døde Sigurd Christensen, Kristian Hjørringaard og Preben Lindhart Jensen
og Svend Løth. De øvrige musikere
fra dengang er stadig aktive i byorkesteret - ud over Ib Kristensen er
det Elo Jørlev Nielsen, Niels Lindstrøm, Steen Pedersen og Thorkild
Yde Nielsen. Bjarne Nielsen var
med for 25 år siden, men bor nu i
London, mens Karsten Thoft kun
har spillet med i fem år. Fælles for

Musikerne giver jubilæumskoncert, hvor det hele begyndte
- til idrætsforeningens sommerfest
Om få minutter skal tonen slåes an - danseaftenerne begynder med fællessang, og så går det løs med kendte numre fra før og nu. Fra venstre er
det Bjarne Thoft, Elo Jørlev Nielsen, Ib Kristensen, Thorkild Yde Nielsen og
Svend Løth - senere stødte Niels Lindstrøm også til byorkesteret.
Foto: Henrik Louis Tekst: Birgit Eriksen
musikerne er, at de også spiller i
andre musikalske sammenhænge.
Det er således rutinerede kræfter,
der leverer musik en torsdag aften
hver måned fra august til april. Og
det med at mødes til øveaftener
bruger orkesteret ikke: - Vi øver her,
griner de. Sjovt fællesskab Klokken nærmer sig nu 18.15, og Elo
Jørlev Nielsen dukker op med sin
violinkasse og nodestativ. - Da det
begyndte i idrætsforeningen var
det for at hjælpe foreningen, der
fattedes penge. Og der var virkelig
gang i den, husker han. For Svend
Løth er byorkesteret en kær hobby,
og han har både spillet trommer og
harmonika i orkesteret. - Jeg var
ikke mere end ti år, da far kom hjem
med en harmonika. De halve af
knapperne manglede, og de andre var falske - men “Dejlig er den
himmelblå”, er der, smiler han og
finder piben frem, inden de første
toner skal slås an. Han konkluderer,
at musikerne i byorkesteret har det
sjovt sammen. Og den kvalitet fremhæver alle deltagerne. De glæder
sig samtidig over at se, de trofaste
gæster hygge sig og danse. Og de
undrer sig over, at ikke flere lokale
møder op til danseaftenerne. Penge

er ikke alt - Det er sjovt og skønt at
spille sammen med de andre, og
det er en god ting for byen, siger
Thorkild Yde Nielsen. Repertoiret
ligger langt fra de viser, som han
tager ud og optræder med, og det
bekommer ham vel, at bevæge sig i
andre musikgenrer. Niels Lindstrøm
er nu bosat i Lønstrup, men tager
gerne turen til sin tidligere hjemby
for at spille i byorkesteret. - Hvis
nogen gider gøre det for os, når vi
bliver gamle, ville det være fint. Det
håber jeg da på. - Det er en glæde,
at se de ældre more sig. Det kunne
godt være et fingerpeg til andre
unge orkestre om, at det hele ikke
skal gå op i penge. Byorkesteret har
gennem årene samlet ikke mindre
end et par hundrede noder. Og i aften indleder de med en perlerække
af gamle slagere.
Artiklen blev bragt i NORDjyske 7. maj 2006.
Tekst og foto bringes på opfordring af Thorkild Yde Nielsen
og med tilladelse fra forfatteren
Birgit Eriksen og fotografen
Henrik Louis fra NORDjyske.
TAK!
Lokalbladet nr. 100
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Nummer 64 / marts - maj 2012
Første nummer af Lokalbladet helt i farver /
Vindmølleplaner i Øster Linderup / Biogasplanlægning lokalt / Hvilshøj Auto åbnet

Nummer 65 / maj - august 2012
En sælsom Barselsaffære / Kaj-Service
etableret / Samlingshuset snart færdigt /
Henrik Hald leder af Samlingshuset /
Århundredskifter i ØB - en lokalhistorisk status

Nummer 66 / august - november 2012
Tyrejagt til lands, til vands og lidt i luften / Elmehøj 75 år / To foreninger i Hallund-Hollensted
lagt sammen / ØB Kraftvarmeværk 50 år /
Vanddrevet græsslåmaskine

Nummer 67 / november 2012 - marts 2013
Frivillige i Samlingshuset / Forpagter af ØBIs
kiosk - Mia Reedtz / Adgangsvejen til Samlingshuset / Ny skoleinspektør / Flere vindmølleplaner

Nummer 68 / marts - maj 2013
Indvielse af Samlingshuset / Mere om adgangsvejen til Samlingshuset / Kunst-Hus i ØB /
De første kandidater til kommunalvalget 2013

Nummer 69 / maj - august 2013
www.hjemmeibronderslev.dk - lokale folk
fortæller på film / Simon Reedtz stopper som
daglig leder i ØBI / Flere lokale kandidater til
kommunalvalg 2013

Nummer 70 / august - november 2013
Kommunalvalgskandidater / Engmosebækskoven / Vejen til Samlingshuset lavet /
10 år på Hallund Kro / Pool Nord

Nummer 71 / november 2013 - marts 2014
Grøn ordning / Skovrejsning ved Gl. Buurholt /
Landsbygruppen etableret / “Bette Christiania”
nedlægges

Nummer 72 / marts - maj 2014
Første Forårsparty / Nye byggegrunde på Danserhøj / Hallund Staldservice 10 år /
To lokale mejerier / Skal Kraghede nedlægges?/
Nordjyske Bank lukker i ØB
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Nummer 73 / maj - august 2014
Marathon nummer 100 / Fonden Møllehuset og
Forsamlingshuset / Da Hitler kom til ØB /
KvindeKreaKlub i ØB

Nummer 74 / september - december 2014
Midsommerfest i Hollensted / Planerne for
Spar / Julekalender i ØB / Samlingshusets
Venner

Nummer 75 / december 2014 - marts 2015
Schmidts Delikatesser / Et arbejdsliv med lastbil... ved Torben Christensen / Private dagplejere / Lokal rytter på Team Rynkeby

Nummer 76 / marts - maj 2015
Istandsættelse af ØB Kirke på vej / Ny leder i
børnehaven / Takkebrev fra Jan Jæger, SPAR /
Tipi på Bålhøj

Nummer 77 / maj - august 2015
Tegninger af ny SPAR-butik / Tegning af de nye
byggegrunde på Danserhøj /
Kraghede Klubhus

Nummer 78 / september - december 2015
Vognmand Kurt Larsen Kraghede 25-års
jubilæum / Byggeri af børnehave udsat /
På tur med Team Rynkeby / Møllefonden har
købt den gamle sparekasse

Nummer 79 / december 2015 - marts 2016
Rejsegilde i SPAR / Fulling - Brødrene Price i
Hallund / Plan om forskønnelse af Elmevej /
Status over Samlingshuset første 3 år /
Ny biomassekedel i Hallund /

Nummer 80 / marts - maj 2016
Anmeldelse af 2 lokale bøger / Ændringer i
skolestrukturen / Hvilshøj Auto /
Julekalenderen og bænkene ved Spar

Nummer 81 / maj - september 2016
Ølbryggerlaug i Hallund / Ny skoleleder /
Farvel fra præst Rune Nørager Christensen /
Midt-Vends Erhvervspark på Vester Gjerndrup
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29

Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
Så har vi haft nytår og vendt 2020
ryggen - et år som vi hurtigst muligt
gerne vil glemme.
Umiddelbart skulle man tro, det ville
være lettere for bestyrelsen, når
der ingen arrangementer skal arrangeres, men sådan forholder det
sig ikke. Vi har haft vores at døje
med, for hver gang regeringen kom
med nye udmeldinger, skulle vi tage
stilling til, om det nu var muligt at
afholde et arrangement.
Herrefrokost og pigernes hattefest
bliver ikke afholdt i år, Danmark er
endnu ikke klar.
Sidste års sommerfest blev jo, som
alle ved, aflyst. Den skal jo arrangeres lang tid i forvejen, men vi turde
ikke binde an med at hyre underholdning til en fest, som vi ikke
vidste, om vi kunne afholde. Vi ville
jo nødigt hænge på en regning for
noget, som vi ikke fik glæde af.
Men i 2021, når vi alle er vaccineret
og har fået nyt pas, så kan vi holde
et brag af en fest, og så trænger vi
sikkert alle til at komme ud for at
spise, feste, danse, bare more os.
Måske vi skal søge bevilling til kl. 4 i
stedet for at lukke kl. 1? I hvert fald
satser vi på, at sommerfesten 2021
bliver afholdt 12. til 15. august.
Året 2020 er ikke fuldstændigt
spildt. Vi har fået ”opgraderet” vores
klubhus. Takket være vækstpuljer
fra Nyfors og Norlys har vi kunne
skifte alt synligt træ på vores gavle
og udhæng. Især gavlene var meget

medtaget, så duoen Kim og Kurt
har lavet et fantastisk arbejde her i
vinter. Nu er der vedligeholdelsesfrit Hardiplank på huset. De to går
og få gode idéer, når de arbejder
på huset, så nu har de lavet lys på
vores terrasse, så vi kan strække
aftenerne lidt.
I udhænget har vi fået LED spot
lamper, som tænder, når man
nærmer sig, og når man går ud fra
huset. De er noget kønnere end de
gamle lamper, der sad på huset og
ved indgangen.
Alle har sikkert også bemærket de
nye lamper på P-pladsen som vi
også kan takke Nyfors og Norlys for.
Til foråret får vi P-pladsen gjort færdig med slidlag øverst. Sparekassefonden har givet et bidrag for nogle
år siden, og takket være de sidste
sponsorer kan vi få arbejdet gjort
færdigt.
Så nu skulle huset og omgivelserne
gerne holde i mange, mange år
fremover. Nu skal vi alle bare passe
godt på det.
Vores forestående generalforsamling har vi endnu ikke styr på. Umiddelbart tror jeg ikke, det vil være en
idé at lave den online som Teams.
Det er noget som ALLE, der arbejder hjemme, ved, hvad betyder, og
det hænger en langt ud af halsen.
Vi må udsætte årets generalforsamling, indtil Mette og Co siger
god for det. Måske vi helt kan
springe over
årets generalforsamling og
sige, at alle
blev genvalgt?
Nu er det jo
ikke verdens
største
forening, vi
taler om. Det
kan I læse
mere om på
vores hjemmeside.

Efterårets arrangementer håber vi
virkelig, vi kan gennemføre som
tidligere år. Personligt har jeg fået
sparet en hel del halvtredsere op,
da vores præmiewhist ikke har kunnet gennemføres, så nu er jeg klar
igen til de store sejre.
Modeshow, andespil og 1. søndag
i advent kommer helt sikkert igen i
2021.
Som I alle ved, så er foråret også
tid for nyt medlemskontingent.
Sidste år fik vi gode erfaringer med
at uddele indbetalingskort, og så
håbede vi, at I alle ville være flinke
og indbetale via MobilePay eller
overføre via banken. Det håber
vi naturligvis også, at I er klar til i
2021.
Kontingentet er faktisk vigtigt at få
indbetalt, når vi ikke har haft vores
sommerfest, der jo plejer at give et
pænt overskud, som kan holde liv i
klubhuset/foreningen.
Så vores kasserer håber på jeres
velvilje - også i 2021.
I kan altid læse mere på vores
hjemmeside:
www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen
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Hallund Jagtforening
Jagtsæson 2020/2021
Foreningen har som alle andre
foreninger været vingeskudt på
grund af corona-situationen.

De enkelte aktiviteter har derfor
været afholdt afpasset til regeringens udmeldinger. Aktivitetsdagene
blev begrænset af deltagerantal og
afstand mellem deltagerne. Vi formåede dog at fjerne en indhegning
i kommuneskoven, hvilket var efter
aftale med kommunen. Aktivitetsdag
to blev aflyst.
Ligeledes måtte vi aflyse vores 3
træningsskydninger i april måned.
Først i august kunne en træningsskydning gennemføres forud for
foreningens præmieskydning, der
fandt sted den 22. august.
Vi havde vejret med os og nød
dagen i godt corona-samvær. Frokosten bestod af en pizza til hver,
som var nemt at håndtere og i tråd
med forholdsreglerne.
Det er lykkedes at afholde de fleste
af foreningens jagter, idet deltagerantallet har været meget begrænset. Det har som vanligt givet nogle
dejlige oplevelser, men udbyttet har
grundet de få deltagere også været
yderst beskedent. Foreningens sidste jagt foregik den 19. december,
hvor 7 brave jægere var mødt op.
Jagtudbyttet blev til en sneppe og
en fasan.

Foreningens
generalforsamling

Som skulle være afholdt 2. februar
2021 måtte aflyses. Foreningen
indkalder via foreningens hjemmeside til ny generalforsamling, når
situationen tillader dette.

Vildtet

Om det skyldes de reducerede
jagter vides ikke, men der ses en
markant fremgang i vildtbestanden.
Her hvad foreningens vildtkamera
har fanget fra Hebbelstrupområdet.
Flemming Bolmgren
Lokalbladet nr. 100

31

Gade
VELKOMMEN TIL
Frihedsvej 11

1. april 2020 overtog Andreas Gaarden ejendommen på Frihedsvej, men først efter sommerferien flyttede han hertil sammen med
sin hund. Andreas er 27 år, født og opvokset i Pandrup. Han er
uddannet automatiktekniker og arbejder i Gistrup. Han udbygger
fortrinsvis lastbiler.
Andreas kan godt lide at være på landet og købte derfor ejendommen, som er på 2,7 ha. med ca. 0,5 ha. skov og resten ren markjord, hvor han kan træne med sin hund og ellers nyde naturen. Der
er et stort udhus, hvor han har indrettet hundegård og værksted.

Kraghedevej 210

Første sep. 2020 overtog Marianne Løhr og Poul Zinck det store
gulmalede hus på Kraghedevej.
Lokalbladets udsendte inviterede sig selv via en seddel i postkassen (p.gr.a. corona-situationen) med et tilbud om et lille interview.
Jeg blev modtaget af en fortællelysten Poul, der diskede op med
brunkager og kaffe i det sydvendte køkken, hvor der var udsigt
til haven med et nyanlagt vandparti og et fuglefoderbræt med
masser af aktivitet af skovspurve, mejser og en spætte.
Begge er tilflyttere fra København, men har sommerhus i Tranum.
Marianne er ærke københavner og har boet der i hele sit liv. Poul
er født i Aalborg, men har boet flere steder i landsdelen.
Med Pouls egne ord: ”Marianne er et tal-menneske». Hun er
uddannet og har altid arbejdet som revisor og har fået arbejde i
Hjørring. Poul har haft mange forskellige jobs: han er uddannet
skorstensfejer, har været halinspektør i både Løkken og Skagen.
1979-99 var han ansat i en pejse- og skortensfejervirksomhed i
Åbybro, og her senest var han ejendomsfunktionær med tjenestebolig i et stort kollegium i København, hvor der boede mange
amerikanske studenter, ind til coronakrisen brød ud, og de blev
hjemsendt.
De mange tomme lejligheder betød, at Pouls arbejdsfunktion blev
nedlagt og gjorde en fraflytning af tjenesteboligen nødvendig.

Sommerfesten i Hallund

Sommerfesten i Hallund blev aflyst som så
mange andre arrangementer i 2020. Men vi
forventer, at der i 2021 bliver et brag af en fest i
Hallund.
Festudvalget består af Christina Mariager, Else
Graven, Trine Molin og Majbritt Iversen. Vi er
enige om, at vi allerede nu går i gang med planlægningen af sommerfesten. Så håber vi på, at
alle er vaccineret til den tid, og at alle restriktioner er ophævet.
Vi forventer, at Sommerfesten 2021 bliver lidt i
stil med tidligere år både med fællesspisning,
krolf, konkurrencer for børn, trylleshow og fest
i teltet. Og ligesom tidligere håber vi, at der er
lokale sponsorer, der vil sponsere bl.a. kartofler, gulerødder, kaffe og en enkelt gris. Vi vil
desuden også gerne have annoncører til vores
lille sommerfestblad. I den forbindelse kan det
nævnes, at der i år bliver mulighed for at få annoncen vist på borgerforeningens hjemmeside,
når man tegner en annonce i sommerfestprogrammet.
Følg med i de kommende numre af Lokalbladet
eller ring på 2843 7421, hvis du har ideer/ønsker til programmet for Sommerfesten 2021.
På Festudvalgets vegne
Majbritt Iversen

Marianne og Poul havde længe overvejet at flytte til Nordjylland,
og da det store og velrenoverede hus i Kraghede samtidig blev sat
til salg, slog de til.
Begge har havkajak, som en fælles fritidsinteresse. De har flere
gange roet fra Tranum og sydpå til Slettestrand og retur.
Tidligere har Poul været meget aktiv i military-hestesport og var en
tid formand for Fristrup Rideklub.
Parret har hver to voksne børn, hvoraf 3 er bosiddende i København og en i Århus. De kommer dog gerne på besøg i det nordjyske.
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Begge føler sig vel modtaget i Kraghede og ser frem til at deltage i
det lokale foreningsliv og møde naboer m.fl.
Ove Dam
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Billede fra Sommerfesten 2019

spejlet
Julenisser i Øster Brønderslev

Da Covid-19 også hærgede i Vendsyssel ved juletid, måtte man tænke kreativt, når
traditionerne er lukket ned pga smittefare. I Øster Brønderslev fik man lidt nordjysk
kreativitet og fingersnilde at se, da en nymodens julekane i en lettere ombygget trailer
med en hvid Toyota Rudolf med den rød tud spændt for, kørte rundt med et læs glade
julenisser til skolen og byens børnehave, Troldehøj, samt de 9 kommunale og private
dagplejemødre, der findes i byen.
Det var byens idrætsforenings støtteklub, ØBI´s Venner, der stod bag eventen,
normalt har de en stor juletræsfest i Østsidehallen med godt 250 – 300 børn den
første fredag i december hvert år. Det kunne man ikke i år pga. samlingsforbuddet,
så i stedet pakkede man i alt hemmelighed 400 slikposer og bankede en nymodens
julemandsslæde sammen, monterede et højttaleranlæg, som alle 16-årige drenge ville
give deres højre arm for at få og kørte så rundt til byens børn.
Alle børn fik en
Corona-pakket
pose juleslik og
en mandarin udleveret, og de fik
hilst på Rudolf og
nisserne fra ØBI´s
Venner.
Noget der gav
en god start på
weekenden i
Øster Brønderslev!
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Nummer 82 / september - december 2016
Første skitse til nyt boligområde i ØB / Verdensnyhed i Hallund - mobil grisestald / Præstevikar
ansat / Klovborgs Ellen - fra gårdkat til catwalk

Nummer 83 / december 2016 - marts 2017
Krisers CookieCrumble / Opskrifter på julekager / KJ Service aps / Ny præst præsenteret Jens Staghøj Liisberg

Nummer 85 / maj - august 2017
Elmevej - trafikforbedring og forskønnelse /
Møllefondens planer med Nørgaard /
Indvielsesfest i Oasen

Nummer 86 / august - december 2017
Nummer 87 / december 2017 - marts 2018
Lokale kandidater til kommunalvalget 2017 /
Danmarkshistorie fra ØB / Nye lokaler til
Lokale huse til salg lige nu / Myretuen revet ned Ungdomsklubben / Lokale landsbyfilm
Bypark, oase eller gadekær? / PC-elektronik
lukker / Pizzeria på vej / Cykelservice i ØB /
Børne- og Familiefoto

Nummer 88 / maj - august 2018
Lokalplan for nye byggegrunde vedtaget /
Hallund Æblemark tilplantet / Jesper Albrechtsen formand for ØB Borgerforening / Landpost
på Kraghede / Herregymnastik i snart 40 år

Nummer 89 / marts - september 2018
E-sportsklubben Brundur East / Flat Cap
Furniture / Farvel til 51 års erfaring i SFO /
DogCollege i Stubdrup
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Nummer 84 / marts - maj 2017
Bålhøj Festival 10-års jubilæum / R. Noor /
Lokal deltagelse i “Danmark har talent” /
Åbent Hus i Oasen

Nummer 90 / september - december 2018
Henrik Hald stopper i Samlingshuset / Helene
vikarierer i Samlingshuset / Årets mest grønne
landmand / Metaldetektor og lokalhistorie

Nummer 91 / december 2018 - marts 2019
Julekalender ved SPAR med låger og gaver /
Jysk Varmeservice ved Jes Lykkegaard /
Tårnet i Hulknøse Plantage / Høstfesten en
kæmpe succes

Nummer 92 / marts - maj 2019
Klovborg fra husmandsted til fremtiden / Oles
galleri på Buurholtvej / ØB smed lukket /
Anlægsgartner Kurt Thomsen

Nummer 93 / maj - september 2019
Mølhushøj Gårdbutik / Indvielse af Æblemarken
i Hallund / Muddi / Samlingshuset - gode
nyheder

Nummer 94 / september - december 2019
Stubdrup Østergaard / Ny Vestermark i Hollensted / Ny leder i Samlingshuset - Marianne
Nellemann / Indvielse af Byparken i ØB /Modeljernbane på højt plan / Indisk mad

Nummer 95 / december 2019 - marts 2020
Vester Hebbelstrup / Jul og vinter for 100 år
siden / Flat Cap Furniture / Byggeri ved ØB
Kirke

Nummer 96 / marts - maj 2020
Super-Shoppen - en tegneserieklub /
Mongol Rally / Tips til Sparekassefonden /
Nedrivninger

Nummer 97 / maj - august 2020
Købmand midt i en coronatid / Lokalt detektorarbejde og detektorfund / Camino Frances
- en vandring / Sov 1 år i telt

Nummer 98 / september - december 2020
Gode initiativer og flot resultat - asfalt og lys /
Kirkesanger Poul Kristensen på pension /
Allan Olsen og Jens Ringberg /
Konfirmandstue revet ned

Nummer 99 / december 2020 - februar 2021
Jul i den gamle købmandsbutik på Kraghede /
Detektorfund og lokalhistorie - et hæfte /Et år vi
aldrig glemmer - et tilbageblik / Grundene ved
Søndergaard nærmer sig / Yoga by Marilyn /
Linderuphus Akupunktur og massage
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Gade
Øster Brønderslev Vandværk

På sidste generalforsamling blev det besluttet at installere elektroniske målere hos
samtlige forbrugere i 2021.
På den måde slipper forbrugerne for at aflæse og indberette vandforbruget hvert år i
december. Vi vil i stedet køre rundt én gang om året med en antenne på taget og på
den måde aflæse alle målere, når vi kører forbi.
Vi kan endnu ikke sige, hvem der får arbejdet med at udskifte målerne, men hver enkelt forbruger får besked, hvornår det skal ske. Vi ved dog, at det bliver den danskproducerede måler fra Kamstrup.
Når vi til foråret går
i gang, vil der blive
sendt brev eller mail
ud med tidspunkt.
Vi håber på jeres
forståelse for de
gener, det vil give den
enkelte dag, men
fremover bliver det
hele meget nemmere.
Hvis I på nuværende
tidspunkt ved, at jeres
installation ikke er i orden, kan I nå at få den
lavet, eller I kan aftale
med det pågældende
VVS-firma om at lave
det mod betaling.

De forbrugere, der til den tid har lyst til det, kan tilkøbe et display som dette.
Med det kan man følge med i forbruget
minut for minut. Prisen vil ligge omkring
800-1000 kroner. Interesserede kan kontakte Vandværket, der også gerne svarer
på yderligere spørgsmål.
Alfred Møller
am@oeb-vandvaerk.dk
Mobil 3045 1094
Kjeld Andersen
ka@oeb-vandvaerk.dk
Mobil 4048 1087

Kvinde
Kreaklubben

Kvinde Kreaklubben, der
mødes fast 2 gange om
måneden i Samlingsstedet,
Østsidehallen, har lagt
deres program for resten af
året.
Alle mødedatoerne kan ses
på bagsiden af dette nummer af Lokalbladet.
Her er de første
Torsd. 25. marts kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes
i Samlingsstedet, Østsidehallen
Onsdag 7. april kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes
i Samlingsstedet, Østsidehallen
Torsd. 22. april kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes
i Samlingsstedet, Østsidehallen
Onsdag 5. maj kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes
i Samlingsstedet, Østsidehallen
Torsdag 20. maj kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes
i Samlingsstedet, Østsidehallen

36

Lokalbladet nr. 100

spejlet
Kraghede Klubhus og Borgerforening
Situationen taget i betragtning er vi nødt til at udsætte både generalforsamling og nyvalg til bestyrelsen. Der vil komme et nyt opslag, når vi kan fastsætte en dato.
Ligeledes vil der som sædvanligt blive delt indkaldelser ud, sammen med
kontingentopkrævninger.
Men… lige nu er det ikke muligt at fastsætte en dato!!

Tv2Nord

I sidste nummer af Lokalbladet
fortalte Lokalhistorisk Arkiv om en
kommende udsendelse på TV2Nord
om detektorfund og arkæologi med
et indslag om et usædvanligt godt
fund her fra området.
Nu er udsendelsen programsat til 5.
april, men tidspunktet kan rykkes,
hvis corona forhindrer de sidste
optagelser til en efterfølgende
udsendelse. Det er nemlig planen,
at de to udsendelser skal følges tæt
ad.

Vi håber, I er raske og sunde og vil møde frem til generalforsamlingen med
gode forslag til bestyrelsen, da vi skal have nyvalgt 2-3 personer.
Ligeledes vil vi gerne have forslag om aktiviteter i huset. Måske disse?
Hold et strikkekursus.
Foreslå en sangaften.
Hyggeaften om bålet.
Udstilling af interessante ting.
Hold et loppemarked.
Sig endelig frem!!
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Kraghede Klubhus og Borgerforening
Bjørn Klitgaard

Detektorhæftet

Det hæfte, som Lokalhistorisk Arkiv udgav før jul, og som
var omtalt i sidste nummer, er blevet taget rigtigt godt
imod især hos de landmænd, hvis jord vi har lov at søge
på. De var også den primære målgruppe, men også detektorfolk har haft fornøjelse og nytte af hæftet.
Hvis I vil se det, så hænger det til gennemsyn i vindfanget
i SPAR. Og hvis nogen vil købe det for 50 kroner, så har
arkivet stadig nogle stykker tilbage.
Hæftet har også vakt opmærksomhed hos et forlag, der
senere på året udgiver en bog om detektorarbejdet, så de
har bedt mig skrive 3 artikler, hvoraf den ene handler om
netop sammenhængen mellem lokalhistorie og detektorsøgning.
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet nr. 100

37

Jubilæumshilsen fra Øen
Jeg har haft megen
fornøjelse af at læse Lokalbladet Øster BrønderslevHallund på nettet og de tre
cykeltursfoldere af Per Drustrup ikke mindst. Jeg bringer
et citat fra cykelfolder nr. 2.
Kraghede - generelt
Velkommen til den ø, som
Kraghede udgør. Det er
nemlig en slags ø, for Kraghede ligger mellem Ry Å og
Lindholm Å og vat således
afhængige af vadesteder og
i dag af broer. Kraghedes
beboere har pga. isolationen
tidligere på mange måder
holdt sig for sig selv, giftet sig
indbyrdes og handlet gårde
familierne imellem. Kraghede
har i udstrakt grad været
dækket af skov, og hvor der
så var gode pletter jord, har
der været anlagt gårde. Det
er bemærkelsesværdigt, at alle de
gårde, der findes i dag og fandtes
i 1988, de fandtes også for 300 år
siden. Desuden er der så kommet
husmandssteder til fra omkring
1908 samt selve byen og andre
huse, men den del af den nyere historie vender vi tilbage til på næste
stop. Citat slut
Aldrig har jeg tænkt på, at jeg er
født på en ø, dog husker jeg en
landesvejsstryger, (jeg tror, det var
ham, vi kaldte Jordbær Jørgensen),
der ikke turde gå over en bro og
derfor aldrig havde forladt området.
På denne ø, Kraghede, oprettede
Sognerådet en fattiggård i 1881,
og her holdt de også deres sognerådsmøder. Da min farfar Jens
Kristian Jensen skulle konfirmeres
”fremstod” hans mor Martine for
sognerådet og bad om hjælp til
konfirmationen. Hun fik 10 kr., og
hvis hun ikke kunne klare sig med
det, kunne hun ”blive indlagt på fattiggården”. Hun klarede sig ved at
hjælpe til på gårdene i Kraghede og
sy kludesko, som hun solgte efter
vægt. På gården Vittenberggaard fik
hun lov til at samle fåreuld i hegnet.
Vægten har jeg endnu.
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Min farfar købte et af de husmandssteder, der blev oprettet,
og her fik han sammen med min
farmor 12 børn. En dreng, Roger,
døde som lille, en pige, Ingrid, døde
i 1935 på Rigshospitalet under en
operation 18 år gammel. 7 drenge
og 3 piger voksede op på husmandsstedet. 3 af drengene levede
det meste af deres liv på Kraghede.
Ældste søn min far, Anker, blev gift
med min mor Helga Kjærsgaard,
der kom fra fastlandet, altså Øster
Brønderslev. Her har hun aner i al
fald til 1600-tallet. Far og mor havde
en købmandsforretning, og far blev
sognerådsformand. En gårdejer
fra egnen sagde, han ville flytte fra
kommunen, når en husmandssøn
kunne blive sognerådsformand.

Adolf blev gift med Grethe, der var
født på Kraghede, men ikke havde
boet der i mange år. Grethe havde
studiekreds i lokalhistorie til stor
fornøjelse for mange, også for mig,
der flyttede fra Kraghede i 1952. Vi
arbejdede sammen, og det blev til
en del artikler i bøgerne fra Land og
By.

Min farbror Harry fik en gård på
Kraghede, havde på et tidspunkt
rugeri og var ejendomsmægler.
Han var også nogle år i sognerådet
i Øster Brønderslev-Hallund. Han
døde tidligt i 1986, kun 67 år gammel, men hans kone, Jensy, levede
længe og stadig på Kraghede. Hun
døde januar 2020, 95 år gammel.

Vi er mange, der har forladt øen,
men vi er er også mange, der stadig
har stor kærlighed til den.

Farbror Adolf overtog faderens husmandssted, og de to blev boende
sammen i mange år, indtil bedstefar flyttede hen til min far og mor.

Jeg har haft et fortrinligt samarbejde
med Per Drustrup, da han var med
til at lave Fra land og by bind 1-10.
I julenummeret Lokalbladet havde
jeg på opfordring af Per en artikel
om min barndoms jul på Kraghede.
Det har egentlig givet mig blod på
tanden og lyst til at skrive mere til
jeres blad.

Tillykke med jubilæet.
Ingrid Schmidt
Billund

ØBI
Generalforsamling
og ny formand

ØBIs generalforsamling er lige nu
aftalt til 24. marts kl. 18:30, men
pga. corona kan det ændre sig.
Som omtalt i sidste nummer af
Lokalbladet skal der også vælges ny
formand for ØBI, da Cecilie Wacher
Matthiasen stopper.
Hold øje med www.oebi.dk

Nyt fra spejderne i Hallund

Vi har holdt pause i laaaang tid, og det er trist.
Men vi skal alle hjælpe til med at få Corona
sendt langt væk. Vores spejderløb i sommer var
åbenbart ikke helt nok. Men vi er klar igen til at
give virussen kamp til stregen, når vi må åbne for
fysiske spejdermøder igen.
Indtil da vil vi lave noget andet spejderarbejde,
og håber I alle vil lege med, uanset om du er
spejder eller ej. Se herunder.
I denne kolde vintertid er vi også ved at planlægge vores egen sommerlejr, og vi håber, at I alle
kan komme med på Thorup Hede til Mus-lejr sammen med vore mindste
spejdere (bævere og ulve) en weekend i juni, og sammen med vores
tropsspejdere og seniorer på Ås-lejr i uge 29 også på Thorup Hede. Det
plejer at være nogle fede lejre sammen med masser af spejdere fra hele
Nordjylland.
I Hallund-gruppe har vi lavet forskellige aktiviteter, som alle kan få glæde
af. De kan underholde både de små og de store børn eller hele familien på
samme tid. Aktiviteterne foregår rundt omkring i Øster Brønderslev by, så
man kan komme ud og få lidt frisk luft efter en lang dag med hjemmeskole
eller hjemmearbejde.
Først begynder vi med et fotoløb, hvor man skal bruge kroppen og evt.
nogle rekvisitter til at genskabe et billede.
En anden aktivitet vil være et billede-orienteringsløb, hvor man skal finde
et sted ud fra et nærbillede taget forskellige steder i Øster Brønderslev.
Alle aktiviteterne kan løbende findes på Facebooksiderne: Hallund-Hollensted, Øster Brønderslev ØB City og Hallund Spejdergruppe (for medlemmer)

Ny kasserer i ØBI
Fra 1/1-21 har Charlotte Jensen
overtaget rollen som kasserer i
Øster Brønderslev Idrætsforening.
Charlotte er 47 år og født og opvokset på Hvilshøjvej i Øster Brønderslev. Hun er nu bosat i Serritslev,
hvor hun også varetager kassererrollen for PSI.
Charlotte er uddannet bogholder og
er til dagligt økonomichef hos ScanBelt i Hjørring.
Charlotte vil til tider sidde i klubhuset og bogføre, således hun bliver
bekendt med klubben og dens
afdelinger og medlemmer.
Charlotte overtager jobbet fra
Kasper Matthiasen, der igennem de
seneste år har styret klubben igennem en økonomisk hård tid.
Der skal lyde en stor tak til Kasper
for den enorme indsats, han har
ydet, for igen at få klubben på ret
kurs.
Det er således en sund forening,
med styr på økonomien, som Charlotte nu overtager kassererposten
for.
Charlotte indtræder ikke i hovedbestyrelsen, men vil udelukkende fungere som kasserer. Der er dermed
en ledig plads i hovedbestyrelsen
som skal besættes ved ØBI’s generalforsamling til foråret.
Vi opfordrer alle der kunne have
interesse for foreningsarbejde til at
kontakte ØBI’s hovedbestyrelse.
Gerne her på Facebook.
Øvrige kontaktoplysninger kan
findes her: https://www.oebi.dk/
Kontakt
Tag godt imod Charlotte og tak til
Kasper for denne gang.

Til sidst en lille konkurrence. Svar på nedenstående morsekode og vind en
lommelygte fra 55 Nord.
Send svaret senest 1. april på mail til: flygermindevej9@gnail.com
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter
BØRN OG UNGE

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

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)

SERVICE
OG FORSYNING

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

Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

KIRKE

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

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,
Cecilie Wacher Matthiasen
(53 66 25 11)
Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
(40 99 83 41)
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Østsidehallen,
Anders Jensen (30 49 30 63)
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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,
Poul Erik Jensen,
Gråstenvej 1 (6067 9582)
Ejerlauget Danserhøj,
Kim Sloth,
Danserhøj (22 29 56 59)
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 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 BrønderslevHallund 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)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124
www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald
2334 7169

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 Venstrevælgerforening
Majbritt Iversen
(2843 7421)

Her er der plads til flere lokale annoncer,
så kom endelig frit frem med dem!
ANNONCER
En god del af Lokalbladets økonomi sikres gennem annoncerne for
firmaer med lokal tilknytning.
Vil du annoncere i Lokalbladet for
din virksomhed, så kan du kontakte redaktionen. Se side 2.

ANNONCEPRISER

Visitkortstørrelse: 480 kr. (H:38 x B:62 mm)
1,5 x visitkortstørrelse: 720 kr. (H:68 x B:62 mm)
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.
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300
Mobil: 42191076
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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 Kro

Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk
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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

v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev
Tlf.: 98811003 - Supermarked med tips og lottoforhandling
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Mandag 3. maj kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
holder åbent i lokalerne på Elmehøj.

Onsdag 10. marts kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Onsdag 5. maj kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Torsdag 25. marts kl. 14.00:
Harmonika og klaverspil, sang og
fortælling. ”De to søstre” underholder. Der serveres kaffe/te og kage.
Arr.: Øster Brønderlev Menighedsåd. Hyggeklubbens arrangementer
afholdes i Samlingshuset i Øster
Brønderslev, og alle pensionister og
efterlønnere er velkommne!

Torsdag 20. maj kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Aktiviteter

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

Torsdag 25. marts kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

(Med forbehold for coronaændringer)

Torsdag 1. april:
Ansøgningsfrist til Sparekassefonden.
Mandag 5. april kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
holder åbent i lokalerne på Elmehøj.
Onsdag 7. april kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen
Torsdag 22. april kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i Samlingsstedet, Østsidehallen

Onsdag 26. maj kl. 14:
Sogne- og flyverpræst Thomas Uth
vil fortælle om sine oplevelser som
flyverpræst. Der serveres kaffe/te
og kage
Arr.: Øster Brønderlev Menighedsråd. Hyggeklubbens arrangementer
afholdes i Samlingshuset i Øster
Brønderslev, og alle pensionister og
efterlønnere er velkommne!

Mandag 7. juni kl.19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
holder åbent i lokalerne på Elmehøj.
Onsdag 9. juni kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen
Torsdag 24. juni kl. 19-22:
Sommerafslutning i Kvinde Kreaklubben i Samlingsstedet, Østsidehallen

12.-15. august
Sommerfest i Hallund
Torsdag 19. august kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen
Onsdag 8. september kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen
Torsdag 23. september kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i Samlingsstedet, Østsidehallen
Onsdag 6. oktober kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen
Torsdag 21. oktober kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen

Onsdag 3. november kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen
Torsdag 25. november kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i
Samlingsstedet, Østsidehallen
Onsdag 8. december kl. 19-22:
Juleafslutning i Kvinde Kreaklubben
i Samlingsstedet, Østsidehallen

Lørdag 7. august:
Bålhøj Festival

Næste nummer

Nummer 101 udkommer 12.-13. maj 2021. Sidste frist for indlevering af stof er 20. april 2021.

