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Lokalbladets redaktion, der står
bag produktionen af dette blad:
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majbritt.iversen@gmail.com
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(2086 6623)
(e-mail: floorballpeople@gmail.com)

Per Drustrup Larsen
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LOKALBLADET 
2022: 
Nummer 104: Stof afleveres senest  
7. februar. Uddeles 2.-3. marts

Nummer 105: Stof afleveres senest 
18. april. Uddeles 11.-12. maj

Nummer 106: Stof afleveres senest 
14. august. Uddeles 7.-8. september

Nummer 107: Stof afleveres senest 
13. november. Uddeles 7.-8. decem-
ber

Tryk: Clausen Graphic
Oplag: 1400
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

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

Alle
Os

Nye tider på vej
Med dette blad hilser vi velkommen til de valgte repræsentanter til byrådet. 
Vi vil følge deres arbejde i de kommende 4 år.

Også tillykke til os alle og hele området med den udvikling, der er rigtigt 
godt i gang bl.a. med den nye udstykning og endnu et flot byggeprojekt.

Bak op om de lokale aktiviteter, der er ved at gå i gang igen og som 
forhåbentlig ikke begrænses af nye restriktioner. 

med mange jule-og vinterhilsner
Redaktionen



Kommunalvalget 2021
Så blev det afgjort - valget.

Her gør Lokalbladet status over de helt lokale 
resultater fra valgstederne i Hallund og Øster 
Brønderslev for de opstillede partier og deres 
lokal kandidater.

Kort fortalt så er begge de nuværende byråds-
medlemmer Peter Stecher og Ole Jespersgaard 
genvalgt for de næste 4 år. Tillykke til jer begge 
- og godt kæmpet af I andre!

Mens redaktionen af Lokalbladet gør dette num-
mer klar til trykning, kender vi kke de personlige 
stemmetal, men noget ved vi.

Peter Stecher blev valgt som den 9. kandidat ud 
af de i alt 27 medlemmer i byrådet, og Ole som 
nummer 11.

Samtidig ser det ud til, at Peter Stecher fortsæt-
ter som formand for Teknik- og Miljøudvalget 
samt som viceborgmester. 

Det ser dog ikke ud til, at Ole Jespersgaard 
beholder sin post som formand for Ældre- og 
Omsorgsudvalget.

Samtidig bliver det spændende at se, hvordan 
samarbejdet udvikler sig.

Øster Brønderslev
Valgprocent: 72,59 % - 890 stemte (19 færre end i 2017)
I parentes står forskellen i forhold til 2017.

A: 253 stemmer (-1) 
B: 25 stemmer (+7)
C: 193 stemmer (-22) 
D: 31 stemmer (+31) 
F: 45 stemmer (-5)
G: 6 stemmer (+6)
I: 4 stemmer (-27) 
J:  10 stemmer (+2)
K: 4 stemmer
O: 17 stemmer (-40)
V: 271 stemmer (+44) 
Ø: 20 stemmer (-1)

Hallund
Valgprocent: 72,05 % - 366 stemte (10 færre end i 2017)
I parentes står forskellen i forhold til 2013.

A: 78 stemmer (-10) 
B: 0 stemmer (-3)
C: 31 stemmer (+4) 
D: 25 stemmer (+25)
F: 9 stemmer (-4)
G: 1 stemme (+1)
I: 4 stemmer 
J: 1 stemmer (-3)
K: 2 stemme (+1)
O: 18 stemmer (-11)
V: 176 stemmer (-12) 
Ø: 12 stemmer (+1)
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Regionsrådet og Ældrerådet 
Der var samtidig valg til både Regionsrådet og 
Ældrerådet, men her kender vi ikke resultatet 
endnu. Der var denne gang ingen lokale kandi-
dater til Regionsrådet, mens Allan Thyrrestrup fra 
Stubdrup var en af kandidaterne til Ældrerådet.



Valgmøder
Valgmøde i Hallund 
Til valgmødet 11. november i Klubhuset 
havde vi inviteret Ole Jespersgaard (A), 
Peter Stecher (C), Carsten Ullmann Ander-
sen (O), Henning Jørgensen (SF), Janus 
Hove (B) og Majbritt Iversen (V). 

De bød på god og sober valgdebat, selv 
om de var ved at være godt trætte efter en 
lang valgkamp, men de kunne næsten alle 
svare på de gode spørgsmål fra tilhørerne. 

Eddy Marrup forsøgte at holde deltagerne 
adskilt. 

De kvitterede med pålægskagemand til alle 
56 fødder.

Claus Iversen
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Valgmøde i Øster 
Brønderslev
Øster Brønderslev Borgerforening havde 
arrangeret vælgermøde i Samlingshuset 
8. november, og havde inviteret de lokalt 
bosatte kandidater. I panelet deltog Majbritt 
Iversen (V), Janus Hove (B), Ole Jes-
persgaard (A), Jacob Høfler (V) og Peter 
Stecher (C), og de kom med deres svar på 
de aktuelle spørgsmål inden for de emner, 
Borgerforeningen havde opstillet. 

Emnerne var byudvikling i og omkring Ø. 
Brønderslev / Grøn omstilling, lavbundsjord 
og vandkvalitet / Skal Plejehjemmet fortsat 
være et punkt for besparelser på kommu-
nens budget / Pasningsordninger, dagple-
jere, børnehave og skole, er der pladser nok 
til nye børn?

Der var egentlig ret udbredt enighed om 
mange af synspunkterne, men heldigvis var 
der også gode spørgsmål og kommentarer 
fra de knapt 30 deltagere, så heldigvis blev 
der også diskussioner, der viste paneldel-
tagernes forskelligheder. 

De fleste af deltagerne i mødet var mødt op 
1 time før valgmødet, for Ole Jespersgaard 
og Peter Stecher havde som nuværende 
byrådsmedlemmer inviteret på lidt rigtigt 
valgflæsk med tilhørende rødbeder og per-
sillesovs. 

På billedet ser det ud som, de havde lavet 
al maden, men de havde fået hjælp til noget 
af det. 

Per Drustrup Larsen



?

Øster Brønderslev Borgerforening
Bålhøj festival 2021 
Vi er utroligt stolte over vores 
festival, og vi har altid brugt mange 
kræfter på den. 2021 blev, som 
der også stod i sidste nummer af 
Lokalbladet, en stor succes trods re-
strektioner. Og med et overskud på 
ca. 230.000 kr. blev det en kæmpe 
succes. Det er absolut det bedste 
økonomiske resultat, vi nogen sinde 
har haft, så det er fantastisk. Vi har 
så efterfølgende drøftet, hvorfor blev 
det så stor en økonomisk succes.

Her tror vi, at noget af det, der gav 
festivalen en økonomisk fordel, 
var, at man ikke kunne gå ud og 
ind, som man kunne tidligere år. 
Det kunne mærkes i bar, ølvogne 
og madsteder, og samtidig med 
der altid var mange mennesker på 
pladsen. 

Ranchen er også en af de aktivi-
teter, der ikke var i 2021. Den har 
dog aldrig været særlig omkost-
nings tung, men passer den ind 
længere? Efterhånden som fes-
tivalen år efter år bliver udvidet 
musikmæssigt, må man jo nok sige, 
at tingene vokser lidt fra hinanden 
og bør skilles, selv om det er hårdt, 
og ranchen altid har været en del 
af Bålhøj Festivalens historie. Men 
mange fadøl, mennesker og bør-
neaktiviteter passer ikke sammen, 
og med det musikprogram, der har 
været de sidste år, kommer folk fra 
start, og fester igennem. Det hører 
mest festivalen til. Her må findes en 
anden løsning, så der også bliver 
noget for børnene, men på et andet 
tidspunkt - måske lige før sommer-
ferien? Vi arbejder på en løsning. 
Samtidig kan vi så håbe, det kan 
frigive lidt hænder til at hjælpe ved 
festivalen. Dem var der ikke nok af 
i år.

Det skete, mens Lokalbladet var i 
trykken, så resultatet kender vi ikke 
lige nu, men vi håber, at der var 
run på. Så hvis du har set nogen 
ligge i en sovepose uden for SPAR 
i dagene op til, var det formentlig 
nybyggere. 

Samtidig begyndte salget af 
lodderne til julekalenderen også. 
Borgerforeningen var sammen med 
Kommunen vært for lidt julegodter. 
Da lyset sænkede sig blev jule-
lysene i byen tændt. 

Jesper Albrectsen

Julekalender 
2021
Fredag 19. november 
begyndte salget af lodder 
til årets julekalender, og de 
vil frem til jul kunne købes 
i SPAR. Jo før du køber, 
desto flere chancer har du 
for at vinde. Bag hver låge 
er en seddel, som fortæller, 
hvad gevinsten er. Alle 
præmierne har en værdi på 
mindst 500 kr., så igen i år 
er der rigtigt gode gevinster. 
De er alle sponsoreret af 
lokale virksomheder. Mange 
tak for støtten! Se listen over 
sponsorer ved kalenderen. 
Lodderne koster kun 25 
kr. pr. stk., og overskuddet 
går til Borgerforeningens 
arbejde. 

Sønderhøj og julelys
Fredag 19. november begyndte sal-
get af de nye byggegrunde på Søn-
derhøj. Fra kl. 14 stod Bettina Brein-
er fra Brønderslev Kommune ved 
SPAR for at sælge byggegrunde til 
alle de interesserede købere. 
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Billedet er af sidste års julekalender, 
men den ligner årets til forveksling.



Vinsmagninger 2022
Den 22. sæson med lokale vin-
smagninger har været den seneste, 
og den blev afholdt foråret 2020.

Siden da har Coronarestriktioner-
ne medført akut vintørke i Øster 
Brønderslev og omegn. Den vintørke 
må der absolut rettes op på, har ar-
rangørgruppen bestemt.

Derfor tilbydes igen 5 spændende af-
tener med gode muligheder for både 
nye og tidligere deltagere til at lære 
nyt og få nogle gode oplevel-ser, og 
vi glæder os til alle aftener-ne. 

Der skal være mindst 50 deltagere, 
for at arrangementerne gennem-
føres, og det gælder om at være 
hurtig med tilmeldingerne, så vi kan 
få et overblik. Brug evt. en tilmelding 
som julegave til en du holder særligt 
af! 

SIDSTE FRIST ER 21. december.

Vi vil bestræbe os meget på at få 
regnskabet til at gå lige op, men 
bliver der et lille overskud, gives det 
til Samlingshuset - til fælles bedste. 

Prisen er i år 300 kr. pr. deltager 
i startgebyr, der indbetales ved 
tilmeldingen, og som dækker brød, 
borddækning og husleje, m.v. 

Derudover betales et beløb pr. 
person hver gang man deltager, til 
dækning af udgifter til vin og fore-
dragsholder Det er typisk 150 kr., 
men måske 200 en eller to gange og 
lidt mere til den afsluttende middag. 
Medbring selv 2 glas.

For at få økonomien til at nå bedre 
sammen, og for at undgå at fore-
dragsholderne kommer med for 
meget vin, vi skal betale, vil vi i år 
forlange afbud, hvis man på forhånd 
ikke kan deltage en enkelt aften 
(eller to). Uden afbud eller en rigtig 
god grund til fraværet, vil vi måske 
være nødt til at opkræve aftenens 
betaling.

Tirsdag 8. februar kl. 19
Hvilken vin passer til maden?
Det spørgsmål har mange stillet 
sig selv, når en middag skulle 
planlægges. Efter denne aften er 
alle blevet lidt klogere på svaret. 
Restaurantchef og sommelier på 
Molskroen, Dennis Blok, vil guide os 
gennem aftenen, og vil fortælle om 
en vintjeners/sommeliers opgaver. 
For hver enkelt vin vil han snakke 
om, hvilket mad der ville kunne gå 
dertil, og naturligvis komme med en 
specifik ret til vinen, sådan vi har 
et udspil til en 7 retters menu med 
tilhørende vine, når aftenen slutter.

Mandag 7. marts kl. 19
God vin til pengene!
Vi giver ordet og udskænkningen 
til Mathias fra Supervin i Hjørring. 
Her er de vinkøbmænd med styr på 
både pris og kvalitet, og det vil de 
bevise den dag. 
Læs mere på www.supervin.dk

Fredag 25. marts kl. 18
God mad og gode vine
Igen i år slutter vi serien af vinsmag-
ninger af med en festlig middag, 
hvor ualmindeligt god mad serveres 
og følges af gode og passende vine. 
Bare rolig for maden er i de aller, 
allerbedste kokkehænder, så forvent 
en forrygende god aften!

Tilmelding skal ske ved at indbetale 
startgebyret på 300 kroner pr. per-
son. Det kan ske på MobilePay 
til 0104SF, som er nummeret til 
vin-smagningsgruppens MobilePay 
Box.

Ellers kan man aftale andet med 
Jakob Wagner, Engvej 15  
på mobil: 2246 9797 eller  
mail: engvej15@mail.dk

Husk at skrive navnene på del-
tagerne ved indbetaling, og vi vil 
gerne have jeres mailadresser også!

Også i år står Borgerforeningen som 
arrangør med en arbejdsgruppe 
som praktisk ansvarlige.  

Arrangørgruppen er:
Ole Hovaldt
Jakob Wagner
Kim Sloth
Per Pedersen
Lars Larsen
Birgit Søndergaard
Per Drustrup Larsen

Program:
Onsdag 12. januar kl. 19
Italienske naturvine
De seneste år er dyrkning af druer 
og fremstilling af vine helt uden at 
bruge sprøjtemidler eller tilsætning 
af gær eller andet blevet en stor 
succes, og stor gruppe mindre 
italienske vinproducenter har fået 
rigtigt godt styr på deres vine. Jens 
Axelsen fra Hyggevin i Aalborg 
præsenterer os for noget af det yp-
perste naturvin. 
Læs mere på www.hyggevin.dk

Mandag 24. januar kl. 19
Vin fra Den Store Verden
I et samarbejde mellem Meny i 
Skørping og Gobi-Vin præsenterer 
Jeppe og Frederik Pedersen samt 
Bente Kalmeyer veludvalgte vine fra 
hele verden.
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Gade

Grøntsagsgården
Snabhedevej 60, Øster Brønderslev.
Tidl. ”Mølhushøj”

Da Dorthe Seidelmann er blevet 
skilt, har hun ændret navnet på 
hjemmet til Grøntsagsgården.
Hun har også nedlagt salg af kød på 
nær suppehøns, der primært bliver 
slagtet om efteråret. Ellers har hun 
stadig salg af æg og grøntsager 
samt syltede produkter, der nu også 
kan fås i sukkerfrie varianter. Her 
på slutningen af året er der gang 
i grønkålsbolle-produktionen. Hun 
og hendes forældre regner med at 
få kogt 1500 grønkålsboller, der er 
lavet på gammeldags vis.

VELKOMMEN TIL 
Elmevej 91 
Her er Maria (39) og Jesper Have (41) flyttet ind med deres to drenge. Mads 
er 6 år og lige startet i 0. klasse. Han er glad for at gå i skole og glad for, at 
det er nemt til legekammerater. Lillebror, Noah, er 2 år og går i dagpleje i 
Brønderslev, indtil han skal starte i børnehave herude. Hver anden weekend 
har de Jespers to store børn. Emilia på 14 år, der håber på at få kontakter til 
nogle jævnaldrende kammerater, så der er nogen ”at hænge ud med”, når 
hun er her. Storebror, Jens, på 16 år er lige begyndt i skole i Ålborg, og han 
elsker at makke med scootere, så der er altid gang i ham.
Maria er ansat hos STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) i 
Brønderslev, og Jesper er ansat hos AVV i Hjørring.
De er flyttet til Øster Brønderslev fra Jerslevvej, for at få nemmere til skole og 
fritidsaktiviteter. De har ikke boet her så længe, men de er overraskede over 
den imødekommenhed både blandt befolkningen, men også nede hos Spar, 
som de er meget begejstrede for.

Elmevej 93
Her flyttede Tina og Jørgen Bastholm ind for ca. 1 ½ år siden, og det er de 
meget glade for. De har begge børn i Ålborg, så det er skønt at komme lidt 
tættere på og frem for alt nemt at komme til dem. 
Tina (53) arbejder som omsorgspædagogmedhjælper på et botilbud i Hjør-
ring, og Jørgen (60) arbejder hos Stark i Brønderslev. Da de skulle til at 
vælge nyt hus, faldt opmærksomheden på Øster Brønderslev, da Jørgens 
bedstemor og hans fars kusine har boet i og omkring Ø.B., så de kender 
byen som en by med godt sammenhold, venlige mennesker, gode fritidsakti-
viteter og ikke mindst en god købmand. Og det har ikke skuffet dem, i den tid 
de har boet her. Nu glæder de sig bare til, at der igen kommer fuld drive på 
aktiviteterne efter Corona.

Sønderhøj
Området med de nye byggegrunde med indkørsel fra Hvilshøjvej er af 
Teknik- og Miljøudvalget blevet navngivet Sønderhøj. Det blev afsløret, da de 
første spadestik (med gravemaskine) blev taget ved en officiel begivenhed. 
Byggemodningen er lovet færdig inden jul, og salget af grundene er begyndt 
fredag 19. november. 
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spejlet

Valdemars pæretræ
Da jeg hørte, at det lille gule hus på 
Hollenstedvej 134 skulle saneres, 
og kommunen ville fjerne det, kom 
jeg til at tænke på min barndom, det 
her skete nok først i 1950’erne. En 
sjov historie, som står helt klart i min 
erindring, er historien om Valdemars 
pæretræ. 

Valdemar var en ældre ugift herre, 
som boede alene i huset. Jeg 
husker, han gik på gårdene og hjalp 
til, hvor der var behov. Vi børn ville 
gerne besøge ham, og det var så 
hyggeligt, når vi sad i hans lille stue, 
hvor det knitrede i kakkelovnen, og 
Valdemar fortalte historier. 

I hans have stod et stort pæretræ, 
og vi fik besked på ikke gå på 
“mold” der. Når vi kom hen på efter-
året, blev alle vi børn inviteret der-
hen en søndag formiddag. Valdemar 
havde så inviteret 2 naboer, Frode 
Andersen og Kristian Larsen, for at 
hjælpe med at dele pærer ud. 

Vi blev stillet på række, og vi stod 
alle med noget til pærerne. Jeg kan 
ikke huske, hvad jeg havde med, 
men Hardy har fortalt, at han kan 
huske, han havde sin skoletaske 
med. Der var ikke noget, der hed 
plastik bæreposer dengang. Så gik 
Frode og Kristin ellers i gang med 
at dele pærer ud - 2 til dig og 2 til 
mig. Var der for lidt, fik han nogle 
fra naboen, men dem ville vi ikke så 
gerne have. De var hårde som sten. 

Der var ingen, der gik på “mold” ved 
Valdemar. Vi havde en dejlig formid-
dag, og alle var glade.

Grethe Christensen

Sparekassefonden
Den 22. uddeling af fondsmidler foregik i oktober 2021. Ved ansøgningsfris-
ten 1. september 2021 om støtte fra Øster Brønderslev Sparekassefond til lo-
kale projekter var der kommet i alt 9 ansøgninger om støtte på i alt 1.336.218 
kroner som medfinansiering af projekter for et samlet beløb på 35.840.718 
kroner. Især ét projekt vejede tungt i den pulje.

Disse 7 projekter fik støtte for i alt 184.550 kroner:
Brønderslev Skytteforening: 30.000 kroner til et nedsivningsanlæg.
ØBI: 3.650 kroner som bidrag til rullegardiner i Samlingsstedet.
ØBI: 3.700 kroner til indkøb af rekvisitter.
BI: 19.200 kroner som bidrag til oprettelse af hjemmeside.
Fonden Brønderslev Hallerne: 100.000 kroner øremærket til springgrav.
Brønderslev Lystfiskerforening: 8.000 kroner til ny generator til el-fiskeri.
Mødrehjælpen Brønderslev: 20.000 kroner til inventar til butikken.

Et projekt fik afslag, men blev bedt om en mere præcis ansøgning næste 
gang, og et andet projekt fik afslag, fordi de tidligere havde fået penge til 
samme projekt.

Siden Sparekassefondens første uddeling i september 2010 er der i alt ud-
delt 7.259.206 kroner til godt 260 store og små lokale projekter og aktiviteter 
fra ca. 90 forskellige ansøgere.

Næste ansøgningsfrist er 1.aprll 2022.  
Læs mere på: www.sparekassefonden.dk 

Repræsentanter fra 6 af de 7 støttede projekter med 4 repræsentanter fra 
Sparekassefondens Bestyrelse under uddelingen i Nordjyske Bank.



Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening

Hattefest 2022
Først vil vi gerne beklage aflysning 
af hattefesten i 2020. Der var ved 
sidste tilmelding hos Ruth og jeg 
kun tilmeldt 11 deltagere inkl. os. 
Lone havde modtaget betaling via 
Mobile Pay/bankoverførsel fra del-
tagere, som ikke var tilmeldt hos os. 

Jeg havde ikke tjekket op med 
Lone, så derfor blev jeg først bek-
endt med de navne efter aflysnin-
gen. Så derfor er det vigtig, at der 
både tilmeldes hos Ruth eller jeg, 
samt betales via Mobile Pay/bank-
overførsel.

Men vi håber, at der i 2022 stadig 
er nogen, der har hatte, som skal 
luftes, og at vi igen kan mødes til en 
hyggelig dag. 

Hilsen Ruth og Lis

Krolf
Når dette blad udkommer, er vi 
stoppet officielt for i år. Vi startede 
op omkring første april. I starten 
havde vi selv kaffe med og vi sad 
ude under tag. 

Hen på sommeren blev det mere 
frit. Vi kom ind i Klubhuset. Der blev 
lavet kaffe, og vi fik brød, men vi 
havde selv kop med. Nu hvor vi er 
stoppet, var alt ved det gamle. Vi 
synger igen, og vi får kaffe og brød. 
Det er dejligt. Den 23. november 
slutter vi for i år. Vi får serveret jule-
frokost, med hvad dertil hører, så 
har vi et lille pakkespil, og vi slutter 
med kaffe. 

Så længe vejret tillader det, spilles 
der stadig hver tirsdag kl. 9.30, men 
der er ingen forplejning. Når vi tager 
alt i betragtning med alle restriktion-
er på grund af corona, har vi haft en 
god sæson. Vi starter op igen den 
første tirsdag i marts. 

God vinter til alle.
Grethe Christensen

Andespil
Foreningen har afholdt bankospil 
i klubhuset. Der blev spillet om 25 
ænder på pladen og vin på ameri-
kansk lotteri. Der var ca. 40 deltage-
re. I pausen blev der serveret gratis 
kaffe og hjemmebagt kage.

HHBI vil gerne takke sponsorerne, 
der har gjort det muligt at afholde 
arrangementet. 

Og sponsorerne er:
- Hallund Maskinudlejning
- Hallund Ny Auto
- Flat Cap Furniture
- Hallund Staldservice
- Mjølner Byg V/Kim Toft
- CG Solar og Teknik
- Midt Nord VVS
- Hans Henrik Thomsen
- Filtestedet

Med venlig hilsen
Majbritt Iversen10 Lokalbladet nr. 103

Nå, så fik man en ”rykker” igen fra Herrn Drustrup: ”Kommer der noget fra Halli?”.
Jamen, jeg har jo lige skrevet om alt det, der foregår i byen - det var så i august....
Og jeg må nok tilstå, at så meget er der heller ikke sket. Så er det da gået min næse forbi.

I fremtiden er det Mona Villadsen, der står for udlejningen af klubhuset. Hun bor lige overfor, så det er nemt for vores 
lejere at få hjælp, hvis behovet er der. Vi er meget glade for, at Mona vil påtage sig jobbet som vicevært mm. Hun får 
dog god hjælp af Kurt Elbo, som rigtig pusler om vores fælles hus. Uden de to, ja så skulle bestyrelsen til at arbejde….

Vores præmiewhist er så småt startet op igen, og vi er flere, der har prøvet at vinde, og det er slet ikke så svært som 
alle går og tror. Bare mød op en onsdag aften inden 18.30, så kan du selv prøve det – der er plads til flere.

Vores ølsmagning og modeshow har Lokalbladets lokale udsending åbenbart allerede skrevet om, så det kan I læse 
andetsteds i bladet.

De aktive piger (Trine og Gitte) har netop afholdt deres andespil, hvor man kunne være heldig at vinde en and eller vin 
til Mortensaften. Flere af byens virksomheder havde været flinke og sponseret til dette formål.

I den forbindelse så har de samme virksomheder været flinke til at sponsere vores 1. søndag i advent, hvor der også 
er andespil efter gudstjenesten, juletræstænding samt gløgg og æbleskiver. Det bliver stort. Vi har købt et nyt ”jule-
træ”, som vi vil hejse op i flagstangen, så er vi fri for juletræ, lys der ikke virker mm. Så mød op den 28. november og 
se lyset.

I det nye år venter den længe ventede herrefrokost, nemlig den sidste lørdag i januar 29. januar kl. 13 til 30/1 kl. ???.

Pigerne følger trop med deres hattefest, som foregår den 2. lørdag i februar, (12. februar kl. 13.00 til ca. kl. 17.00).

Når vi kommer til marts måned, så skal vi gerne afholde generalforsamling. Nu hvor det ikke var muligt sidste år, så 
må vi prøve at gøre noget ekstra ud af det i 2022. 

Lige på falderebet, så havde vi valgmøde i klubhuset torsdag 11.november. Det kan I læse om på siderne med valg-
stof i dette nummer.

Claus Iversen

I kan altid læse mere på vores hjemmeside:  

www.hallundhollensted.dk

Sæt allerede nu kryds ved 3. marts, 
hvor vi holder generalforsamling, og vi  
søger nye medlemmer til bestyrelsen



Modeshow i Hallund
Onsdag 20. oktober blev der igen afholdt modeshow i 
Hallund. 6 lokale og modige damer viste tøj, smykker 
og tørklæder fra Nicoline i Dronninglund ogg sko og 
tasker fra Skoshoppen i Hjallerup. Der var desuden et 
udvalg af briller fra Profiloptik i Brønderslev.

Udover det tøj, der blev vist frem, var der også mu-
lighed for at købe smykker, sko og tasker.

50 damer var mødt op for at se og røre. 

På indgangsbilletten blev der uddelt mange præmier 
fra Nicoline, Dronninglund, Skoshoppen i Hjallerup og 
Menu i Klokkerholm. Der blev serveret vin og andre 
forfriskninger undervejs.

Majbritt Iversen stod for at præsentere det tøj, 
damerne havde på. Det var til stor morskab, da der 
var en del tøjmærker, der kan være svære at udtale!!! 
Jørgen Jensen stod for musikken, der ledsagede 
damerne på gulvet.

Arrangørerne Else, Grethe, Tina og Laila var alle 
tilfredse med fremmødet og har meddelt, at de er klar 
til et nyt show næste år.
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Ølsmagning 
i Hallund
Som sædvanlig blev 
der afholdt øls-
magning den første 
fredag i oktober 
måned. I år var der 
45 deltagere, og det 
var udvalget meget 
tilfreds med.

Der blev smagt 7 øl 
fra Løkken Bryghus 
ledsaget af historier 
fra Jens fra Bryghu-
set. Derudover var 
der dejlig mad fra 
Slettens Køkken. Og 
som vanligt blev der 
samlet penge ind 
til næste års øls-
magning.

Alt i alt en hyggelig 
aften i godt selskab. 
Dejligt at vi nu kan 
mødes igen.

Fra venstre Tina, Grethe, Beitta, Else, Lisbeth og Laila.

Martin Dunker takkede af fra udvalget, og nyvalgt 
blev Kim Frederiksen og Mogens Sørensen, der 
sammen med Henrik Sudergaard og Peter Chris-
tensen skal stå for ølsmagningen næste år.



Event Samlingshus

Vinterens og forårets program:
Forårets program er på vej, men ikke helt færdigt her ved redaktionens slutning.  
Men det vi ved er:

I løbet af vinteren kommer Jens Ringberg, politisk kommentator for DR og fra Øster Brønderslev 
på visit i Samlingshuset.
Jens færdes hjemmevant på Christiansborg og oplever mange spændende og interessante ting 
i det politiske liv, som han vil give os lidt indblik i. Det bliver med garanti en underholdende aften, 
og vi er så glad for, at Jens har tid til at komme. Tidspunktet kommer senere, så hold øje.

Torsdag 7. april kl. 19
Den dag kan I se frem til en hyggelig musikaften med Claus Hassing.  
Claus er en rigtig dygtig og folkelig musiker, der har været på banen i mange år. 

En del af jer kender ham nok i forvejen. Resten kommer til det!

Vi har glædet os til at kunne præsentere Claus her i Samlings-
huset, og vi håber, at mange af jer har lyst til at få en musik- 
oplevelse af de rigtig fine.

Pris 100 kr.

Vi arbejder på et spændende arrangement mere,  
og det melder vi ud, når det er på plads.

Støt op om de lokale arrangementer. Det gør alting sjovere.

Glædelig Jul og Godt Nytår
Eventgruppen
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Event Samlingshus er så småt i gang igen.

11. oktober havde Per Drustrup bogcafe for de læseinteresserede. Samtidig delte Per ud af de mange bøger, som han 
har fået til anmeldelse på sin blog de sidste måneder.

4. november havde vi en rigtig hyggelig vildtaften. Susanne Pedersen havde sammensat en udsøgt menu af det for-
skellige vildt, som Per Pedersen havde skudt. Susanne lavede selvfølgelig også al maden til de godt 60 tilmeldte.  

Aftenen er sponsoreret af Susanne og Per, og det takker vi rigtig meget for.



Daniel Jul - Mit forhold til ØB

Da jeg var omkring 10-11 år gam-
mel, flyttede min familie og jeg til 
Øster Brønderslev på Birkevej. Ret 
hurtigt begyndte jeg at snakke med 
de andre i området, og jeg fik her 
nogle venskaber for livet. Nogle af 
dem betegner jeg som mine bedste 
kammerater den dag i dag. Øster 
Brønderslev er en by, der betyder 
meget for mig, fordi det var her, jeg 
for alvor faldt til. Det er stadig som 
at komme hjem, når jeg er forbi 
byen. 

Jeg kan huske, at jeg startede til 
fodbold ret kort tid efter, at jeg var 
flyttet til byen. På det tidspunkt 
fyldte musikken ikke så meget, og 
jeg var mere opsat på at skulle på 
det danske fodboldlandshold. Min 
plads i ØBI-truppen var angriber 
– jeg nåede dog aldrig at score 
et eneste mål i de 3 sæsoner, jeg 
spil-lede i klubben, og så måtte jeg 
jo erkende, at jeg nok skulle finde 
noget andet at give mig til. 

Jeg kunne i forvejen spille guitar 
og synge, så efter jeg sluttede min 
korte fodboldkarriere, begyndte jeg 
for alvor at skrive sange og ville 
noget med min musik. Jeg begyndte 
at spille lidt rundt omkring og fik ved 
flere lejligheder lov til at optræde i 
Samlingshuset bl.a. som opvarmn-
ing for Steffen Westmark tilbage i 
2013, hvor Henrik Hald inviterede 
mig ind. Han hjalp mig ofte med lyd 
rundt omkring og sørgede sammen 
med Inger Aarup for, at jeg kom ud 
og spille de første mange koncerter. 

Da jeg blev lidt 
ældre, tog jeg til 
Bålhøj Festival 
med vennerne 
i byen hvert 
år – det var 
årets absolutte 
højdepunkt. Jeg 
elskede, når The 
Blue Van skulle 
spille – fordi de 
også kom fra 
byen. Jeg følte, 
at vi havde noget 
tilfælles, og jeg 
blev enormt 
inspireret af dem, 
fordi de er beviset 

på, at man sagtens kan blive noget 
ved musikken, selvom man kommer 
fra en bette provinsflække. I 2016 
fik jeg selv mulighed for at spille 
på Bålhøj Festival, fordi jeg vandt 
Byens Bedste Band i Brønderslev – 
Det var enormt stort for mig. Festi-
valen er stadig noget helt særligt for 
mig. 

I år har jeg koncerteret mig om, at 
turnere med mit nye album ”Langt 
Fra København”, som netop handler 
om at komme fra en lille by og være 
stolt af det og de værdier, det bring-
er med sig. Jeg oplevede et enormt 
fællesskab i Øster Brønderslev, da 
jeg selv boede der. Og det er noget, 
jeg har taget med mig videre – sam-
men med alle de oplevelser og ven-
skaber som byen gav mig. Sangen 
Birkevej er jo en rendyrket hyldest til 
Øster Brønderslev. 

Lige nu arbejder min booker på at 
få os rundt i det meste af landet 
på både store og små scener. Det 
vigtigste for mig er, at der er nogen 
at spille for, og jeg nyder både de 
små intime steder såvel som de 
store. 

Herudover arbejder jeg altid på nye 
sange, og jeg er netop nu i gang 
med at finpudse og skrive på nye 
sange til mit næste album. 

Daniel Jul
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Birkevej
Over byens golde tage
fra min barndom til i dag
kan jeg drømme mig retur til 
Birkevej.
Det er de øde gaders land,
hvor jeg gik fra barn til mand.
Jeg kan huske hver en flig af min 
barndoms by.

Jeg fik min allerførste øl på Bålhøj 
Festival,
Og var man flad så kunne man 
altid få på klods.
Men det var godt nok til sådan 
nogen som os.

Når jeg tænker mig tilbage
så var det en af de der dage,
der har gjort mig lidt til den, jeg er 
i dag.
Ikke for langt væk fra det hele
og så alligevel lidt til dels,
Brønderslev, du er den by, jeg 
kommer af.

Det var den første spæde start på 
”Buurholt Boulevard”
vi var få, og vi kunne altid være på 
trods
Men det var godt nok til sådan 
nogen som os.

Jeg ved, når himlen falder, og den 
kalder på mit navn.
Provinsby, du er hjertenær og 
langt fra København, 
og jeg kender vejen hjem, når jeg 
vender hjem igen, når jeg vender 
hjem igen, 

Under nattens himmeltegn, 
der lå vi midt i stjerneregn, 
og drømte vores dage i det små.

Hele verden var vores by.
Som at vokse op på ny, 
hver gang vi stak afsted fra 
Birkevej.
Men det var godt nok til sådan en 
som mig – og sådan nogen som 
os.

Tekst og musik: Daniel Jul



Elfiskeri i Ryå

Brønderslev Lystfiskeriforening 
gennemfiskede 30. oktober et godt 
stykke af Ryå med elektricitet - også 
kaldet elfiskeri. 

Fískemetoden anvendes for at op- 
retholde den solide bestand af 
havørreder, som der er i Ryå. 

Elfiskeri er selvfølgelig kun tilladt 
med statslig godkendelse og er kun 
brugt i forbindelse med yngelpleje. 

Den foregår sådan: 6 personer 
sidder i 3 sammenkoblede både. I 
den midterste båd er der en genera-
tor der laver strøm. I de 2 yderste 
både står 2 mand med en elektrode, 
som de stikker ned i vandet. Denne 
elektrode er pluspolen, som fiskene 
bliver tiltrukket af, hvis de er inden 
for strømfeltet. Bådene driver ned 
gennem åen, og der er ingen hjælp 
fra landsiden. 

Fiskeriet foregik fra Jerslev Bro 
ved Kraghedesøen og til Sønder-
gade i alt ca. 7 kilometer. Da de 
kom til hovedvejsbroen, måtte de 
tømme beholderen for fisk, da der 
var fanget ca. 50 havørreder. Alle 
havørrederne ligger mellem 50 og 
80 centimeter og vejer op til 7 kilo. 

Ud over lystfiskere er der også ged-
der, oddere, signalkrebs, skarv og 
fiskehejrer, der nyder godt af ørre-
dynglen. Selvfølgelig er der også en 
egenproduktion af havørredyngel i 
åen, og netop her i vinterperioden 
kan man opleve havørreder kæmpe 
på gydebankerne. 

Hvis man vil vide mere om fiskeri, 
kan man se på Brønderslev Lyst-
fiskeriforenings hjemmeside og 
Facebookgruppe.

René Dahl Jeppesen

Efter elfiskedagen blev havørred-
erne hentet og kørt til et dambrug, 
hvor de bor i et kar kun for havørre-
der fra Ryå. 

Til januar og igen til februar, når 
æggene er modne i havørrederne, 
trykker dambrugsejeren æg og 
mælk ud af fiskene og kommer de 
ca. 14 liter æg i æggebakker over-
rislet med kildevand. 

De nu tomme havørredforældre bliv-
er lukket tilbage i Ryå for derefter 
at svømme tilbage til havet, hvor de 
kan æde sig store og klar til næste 
år. Når æggene er klækket, kommer 
de i kar kun for fisk 
fra Ryå, og efter 2 år 
bliver de lukket ud i 
åen for så at svømme 
ud i havet og komme 
tilbage, når de er klar 
til at gyde. 

Alt dette arbejde er 
nødvendigt for at 
kunne opretholde en 
bestand at havørreder 
til lystfiskeri, og det er 
også et tegn på, at vi 
har rent fiskevand. 
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Åbent hus på Øster Brønderslev Privatbane
Lørdag 30. oktober var der en 
sjælden mulighed for at se en stor 
modeljernbane på Lindevej 38 i 
Øster Brønderslev. 

Banen fylder et helt rum og strækker 
sig endda over to etager. Michael 
og Anne Marie Martens holdt åbent 
hus, og der var mange forbi for at se 
de mange tog køre rundt på den flot 
opsatte modelbane. 

Ud over lokale børn og voksne var 
der også enkelte så langt væk fra 
som Kalundborg, der selv havde 
modelbane og var ude og finde 
inspiration.

Banen har Michael bygget på siden 
2015, hvor tilbygningen stod klar. 
Den er i skala 1:22.5 fra mærket 
LGB og består af over 350 meter 
skinner. 

Sporet ville altså kunne nå fra helt 
indgangen til kirken og op til skolen 
i Øster Brønderslev. Det ville dog 
nok være svært at klemme sig ned 
i vognene, selvom det faktisk er en 
ret stor modelbane. 

På banen kører der flere flotte 
lokomotiver med vogne rundt, og de 
styres digitalt med fjernbetjening, 
hvilket gør det muligt at kontrollere 
togene individuelt. 

Michael har gennem tiden samlet 
over 150 vogne og 40 lokomotiver, 
der dog ikke alle var på banen på 
samme tid. Interessen fik han i 
starten af tyverne, og specielt de 
sidste 10-15 år har det taget fart. Ud 
over togene og selve banen er der 
også adskillige fine udsmykninger i 
form af huse, træer og mennesker. 

Faktisk var der på en af perronerne 
besøg af selveste Frau Merkel i 
selskab med Tintin og Kaptajn Had-
dock. Hvad Merkel lavede i Øster 
Brønderslev blev dog ikke opklaret, 
men måske en ferietur efter Kansler 
embedet er afsluttet?

Mads Søgaard
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Gade

Herrefrokost 
Lørdag 29. januar 2022 kl 12.30
ØBI arrangerer herrefrokost i Sam-
lingshuset for alle herre over 18 år, 
der har lyst til nogle hyggelige timer 
med andre herrer, lidt godt til ganen 
og måske et slag kort.
Der vil blive serveret mad fra CL-
party, og der vil blive spillet musik af 
Jens Varmløse.
Det koster 500 kr. all inclusive, og 
billetterne kan købes på oebi.nem-
tilmeld.dk 
Udover Lokalbladet vil der blive 
annonceret på Øster Brønderslevs 
Facebookside, samt der vil blive 
hængt opslag op diverse steder i 
Øster Brønderslev.
Overskuddet vil gå til ØBIs arbejde.

Sponsorer:
Vognmand Michael Holst
Brønderslev EL-teknik

Kvinde Krea Klubben 
Kreaklubben er godt i gang efter coronanedlukningen, og det er dejligt at se 
både kendte samt nye ansigter til nogle hyggelige kreaaftener.

Om du syr perler, strikker, hækler, broderer, filter eller ellers er kreativ, er der 
altid gode råd at få eller videregive i Kreaklubben.

Vi har møde 2. gange om måneden (onsdage og torsdage). Se neden-
stående datoer. Vi mødes i Samlingsstedet. Der er ingen fast medlemskab, 
du kommer bare, når det passer dig.
Det koster 25 kr. pr. gang, og for beløbet får du kaffe/the og lidt til ganen.

De næste møder er:

Onsdag 5. januar 2022
Torsdag 20. januar 2022
Onsdag 2. februar 2022
Torsdag 17. februar 2022
Onsdag 2. marts 2022
Torsdag 17. marts 2022
Onsdag 30. marts 2022
Torsdag 21. april 2022
Onsdag 4. maj 2022
Torsdag 19. maj 2022
Onsdag 1. juni 2022
Torsdag 16. juni 2022  
  – Sommerafslutning

Med venlig hilsen
Dorte Dybro (2725 8181)  
Anne Krogh Lauritsen  
(2491 5789) 

BI
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spejlet

Højhus i Øster Brønderslev?
Vi har på redaktionen hørt, at planerne om byggeriet af 10-12 lejligheder på grunden ved Raals værksted på Elmevej 
er under genovervejelse, så de i stedet laves som et 10-12 etagers byggeri. Det er jo moderne med højhuse i alle 
byer, og med det byggeri vil vi (endnu engang) overgå Brønderslev, hvor der er planer om 8-etages “høj”-hus.

Nye lejeboliger på Elmevej
Som de fleste sikkert har opdaget, er Elmevej 22 blevet solgt.
Vi, Morten Juel Jensen og Klaus Dam Jensen, har sammen købt adressen, 
som vi har store planer med.
Vi er begge lokale erhvervsdrivende, og har bopæl i byen. Vi har begge haft 
kig på matriklen længe med henblik på udvidelse af lejemål i byen, og vi er 
derfor gået sammen og har stiftet MKJ Bolig Aps. Derved har vi også igang-
sat et nyt projekt med mål om 6 dobbelthuse/12 lejemål.
Det bliver 3-og 4-værelses huse på henholdsvis 90 m2 og 104 m2. Begge 
størrelser er både med og uden carport. Så der vil være noget for enhver 
smag.

Vi vil i projektet tage hensyn til det eksisterende bybillede, 
hvor vi vil få facaden til at passe ind, så der er symmetri 
med nabohusene.

Det vil være et dejligt lille kvarter med grønne fællesom-
råder og god plads mellem bygningerne. Vi har valgt at 
vise et billede af det forslag, som vi arbejder ud fra lige nu. 
Projektet kræver en ny lokalplan, hvilket vi er i tæt dialog 
med Brønderslev Kommune om. De finder også projektet 
spændende og positivt, men en ny lokalplan er en længe-
revarende godkendelse, som kan tage op til 12 mdr. Der 
vil i den periode også være nogle offentlige høringer. Vi 
håber på hurtigere respons fra Kommunen, så byggestart 
allerede kan være forår 2022. 

Vi ser projektet som 
en forskønnelse af 
byen og udvidelse 
i positiv retning. Vi 
har begge personlige 
relationer til sæl-
ger Inger og Jørgen 
Raal. Klaus er udlært 
traktormekaniker hos 
dem, og Mortens far, 
Walther, har arbejdet 
på autoværkstedet 
for 40 år siden.
Når vi kommer lidt 
længere i processen, 
vil der komme en 
facebookside, hvor 
vi vil orientere, og 
interesserede kan 
følge med.
Vi glæder os begge 
meget til at komme 
rigtigt i gang med 
projektet og håber 
I vil tage godt imod 
det.

Med venlig hilsen 
Morten og Klaus
MKJ Bolig Aps



De private pasningsordninger 

Der er fuld fart over feltet i de pri-
vate pasningsordninger.

Vi nyder, at vi igen kan ses og 
deltage i de mange tilbud, vi har 
her i byen. Blandt andet går vi til 
musikalsk legestue i kirken, hvor 
vores organist, Inger, spiller på 
forskellige instrumenter for os. Der 
er en hel speciel lyd og atmosfære, 
som børnene finder en god ro og 
fordybelse i. Vi synger nogle få 
vante salmer, som børnene kender 
og laver fagter dertil, vi leger med 
rasleæg og puster sæbebobler. 
En dejlig formiddag med musik og 
sang.

Hver tirsdag er vi så heldige, at vi 
går til gymnastik i den lille sal i hal-
len. Her har vi forskellige skumma-
drasser og redskaber til rådighed, 
som giver os mulighed for en masse 
bevægelse og motorisk udvikling. At 
vi mødes ugentligt, giver også børn-
ene nogle gode venskaber på tværs 
af børnegrupperne og en erfaring i 
at være sammen med flere andre 
børn og voksne, hvilket er en stor 
hjælp, når børnehavelivet kalder. Vi 
går alle rigtigt meget op i børn og 
bevægelse og har henover nogle 
weekender i foråret gennemført og 
bestået et DGI-kursus om børn og 
bevægelse. Et spændende kursus 
som både kunne bekræfte os i, at 
det, vi allerede gør i hverdagen, er 
med til at give børnene de bedste 
forudsætninger for en god udvikling, 
men også en masse inspiration til 
nye ideer og tiltag som styrker børn-
enes motorik, sprog og generelle 
færden videre i livet.

julemusik samt julebag. Ikke mindst 
håber vi, at corona i år gør det 
muligt for os at samles til julefrokost, 
og måske vi bliver inviteret til andre 
arrangementer også. En travl tid for 
alle, men vi mener, at vores fornem-
meste opgave er at sørge for, at 
børnene oplever julen som hyggelig 
og fuld af gode oplevelser med tid til 
ro og hygge.

Til sidst vil vi byde hjertelig velkom-
men til Karina Bøgsted, som er 
vores nye kollega. Karina kommer 
fra 3,5 år som kommunal dagple-
jer og har nu startet den private 
pasningsordning, Fiduserne, op 
og har allerede 5 dejlige børn i sin 
pasning. Vi kan mærke rigtig stor 
efterspørgsel på pladserne i den 
private pasning i byen, og vi op-
lever, at forældre allerede ringer, når 
de er få uger henne i graviditeten. 
Vi er meget beæret, taknemmelige 
og føler os heldige, fordi vi får lov til 
at være en så stor del af børnenes 
første leveår. 

Har I lyst til at følge med i, hvad vi 
hver især laver i hverdagen eller er 
interesseret i at vide mere i forhold 
til en plads i fremtiden, er I meget 
velkommen til at kontakte os, følge 
os på Facebook eller tag et kig på 
vores hjemmesider.

Efterårs- og julehilsner fra

Lone Svendsen
Bålhøj private pasningsordning,
Bålhøj 12, Øster Brønderslev
 www.baalhoejprivatepasning.dk

Birgit Jakobsen
Lille Nejst Bondegård,  
privat pasningsordning.
Tylstrup landevej 80,  
2 km fra Tylstrup

Karina Bøgsted
Den private pasningsordning  
Fiduserne,
Kastanievej 35, Øster Brønderslev 

Stine Dam Jensen
Den private pasningsordning  
Puslegaarden,
Hvilshøj mark 68.  
1 km. fra Øster Brønderslev 
www.puslegaarden.dk

Lige så vigtigt som 
det er at bevæge 
sig, lige så vigtigt 
er det at lære at 
sidde stille og 
fordybe sig i en 
god bog eller få 
læst højt. Vi er så 
heldige, at bogbus-
sen afsætter tid til, 
at vi kan komme og 
låne nye bøger en 
gang om måneden, 
når den i forvejen 
er ved børnehaven. 
Det nyder vi rigtig 

meget, og de har altid sørget for en 
masse gode bøger med bl.a. maski-
ner, dyr og selvfølgelig Gurli Gris, 
som absolut er de 3 yndlingsemner. 

Tilbage i august var vi på vores 
årlige tur til Nymarksminde i Vod-
skov. Der var stor opbakning fra 
både forældre og bedsteforældre, 
og vi kunne bidrage med godt 60 
besøgende i parken den dag. Vi fik 
set, rørt og fodret en masse bonde-
gårdsdyr og leget på legepladsen, 
alt i mens vi nød at være sammen 
på en anden måde, end vi er i 
hverdagen ved hente- og bringesitu-
ationer.

Lige nu tæller vi dage ned til, at vi 
skal have besøg af Den Skaldede 
Pædagog, Thomas, som kommer 
og synger og danser med os til 
gymnastik 16. november. Vi har haft 
besøg af ham mange gange, og vi 
ved, at det bliver en fest, som alle 
børn og voksne nyder.

Derefter starter juletiden i vores 
pasninger. Vi nyder de stille, mørke 
morgener, hygger med at lave jule-
gaver, julepynt, en masse sang og 
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Sangaften 9. februar 
Mød Henrik Thorngaard, der er født og opvokset i Biersted. 
Han er uddannet lærer fra seminariet i Aalborg med musik og 
kristendom/religion som linjefag. 

Umiddelbart efter seminariet fik han job som lærer på Aaby-
bro Ungdomsskole (efterskole), og begyndte samtidig med 
det at arbejde som freelance Musikproducer og producent for 
Danmarks Radio (Nordjyllands Radio). 

I 1988 fik han job som leder af musikafdelingen på Danmarks 
Radio i Holstebro (DR Midt & Vest), og der byggede han en 
stor musikafdeling op, der leverede til alle Danmarks Radios 
Platforme.

I 2008 blev han headhuntet til jobbet som orkesterchef ved 
Prinsens Musikkorps. Et job, der bl.a. førte ham til de kongeli-
ge gemakker, idet Prinsens Musikkorps altid har været en stor 
del af den kongelige festivitas i forbindelse med barnedåb, 
bryllupper, fødselsdage mv. 

I 2014 skiftede han chefjobbet ved Prinsens Musikkorps ud 
med chefjobbet i Folkekirkens Hus – Nordjyllands kraftcenter 
for kirke og kultur, hvor han har lavet en stor visionsplan for 
huset, der er blevet Aalborg Stifts fyrtårn for sognene i hele 
stiftet.

Til denne sangaften i Samlingshuset 9. februar kl. 19 vælger han sange fra Højskolesangbogen - fortæller om dem og 
synger dem sammen med os. 

Syng med Matador… 
og Helle og Dynes Skovkjær
Onsdag 27/10 i Samlingshuset tog Helle og Dynes Skovkjær os med 
på gennemrejse i Matador. Vi blev via fællessang, små anekdoter og 
fortællinger, og ikke mindst skønsang guidet gennem de 25 afsnit af 
serien. 

Vi blev i løbet af et par timer hensat til ”Matador-tid”, med musikken 
som udgangspunkt, så derfor hørte vi ikke meget om Mads Skjern, 
men til gengæld var der fokus på de personer i serien, der står som 
repræsentanter for den meget nøje udvalgt underlægningsmusik og 
den mere tilgængelige musik i Matador. Og det er helt sikkert, at der er 
nogen, der skal se Matador her i løbet af vinteren - og selvom de fleste 
af os har set serien flere gange, så lur mig om ikke nok, vi kan finde 
noget nyt ved et ekstra gensyn med Korsbæk.

Som deltagere til musikforedraget var der helt klart nogen, der havde 
Matador helt inde under huden – de så helt salige ud.

Menighedsrådet stod bag arrangementet, som pga. corona har været 
aflyst et par gange, men tredje gang er lykkens gang. En helt igennem 
fornøjelig aften, afsluttende med Maude og Hans Christian Varnæs’ 
sølvbryllupssang som fællessang.
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Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 
 Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev. 
 Tlf. 9881 1025. E-mailadresse: jesl@km.dk 
 Ugentlig fridag: Mandag.
 Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: 
 www.sogn.dk/oesterbroenderslev
 Provstiets hjemmeside:  www.broenderslevprovsti.dk
Organist, begge sogne: 
 Inger M. Hansen, Merkurvej 4, 9200 Aalborg SV.
 tlf. 6060 2361.
Kirkesanger, begge sogne: 
 Janni Torm, Poul Kærs Vej 1, 9400 Nørresundby, tlf. 6145 1111
Graver, Ø. Brønderslev: 
 Charlotte Kristiansen, Skovparken 3, 9700 Brønderslev.
 tlf. 3057 1276.
Graver, Hallund: 
 Gitte Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628.
Formand for Menighedsrådet, Ø. Brønderslev: 
 Anette Vest, Elmevej 21, Ø. Brønderslev, 9700 Brønderslev. 
 tlf. 2097 1104.
 Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
 Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside:  
 www.sogn.dk/oesterbroenderslev
Kirkeværge, Ø. Brønderslev: 
 Bent Torp Johansen, Dannevirkevej 3. Øster Brønderslev.
 tlf. 5125 1463
Formand for Menighedsrådet, Hallund: 
 Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
 Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk
 Hallund Kirkes hjemmeside: www.sogn.dk/hallund
Kirkeværge, Hallund: 
 Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf  6066 5019.

Gudstjenester på  
Elmehøj Plejecenter
Fredag 24. december kl. 10.15 (Jule-
gudstjeneste) 
Torsdag 27. januar kl. 10.15
Torsdag 24. februar kl. 10.15
Torsdag 31. marts kl. 10.15

En snak med præsten 
Hvis du ønsker det, kommer jeg gerne 
på besøg i hjemmet til en snak.

Du er også velkommen til at komme på 
besøg i Præstegårdens kontor.

Jens Staghøj Liisberg

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

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

Download Folkekirkens app
Ønsker du at følge med i, hvornår der er gudstjenester og 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”.

Minikonfirmandundervisning
I Øster Brønderslev og Hallund sogne udbyder Menighedsrådet minikonfirmand-
undervisning.
I foråret 2022 tilbydes eleverne i 3. klasse at gå til minikonfirmandundervisning.
Undervisningen foregår om onsdagen efter skoletid, som regel dels i Samlingshuset 
og i Øster Brønderslev Kirke.
Den varer en time og består som regel i en blanding af forskellige kreative aktiviteter, 
fortællinger fra Bibelen, sang, bøn, en rundvisning i kirken eller måske noget andet?
Man skal ikke være døbt for at gå til minikonfirmandundervisning, og det er gratis at 
deltage.

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.
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Døbte i Øster 
Brønderslev-Hallund
Malthe Karmisholt Pedersen
William Østergaard Albrecht
Iben Østergaard Albrecht
Vilma Toft
Alba Kruse Mellemgård
Jeppe Trangeled Bilgaard
Josefine Krogh Christensen

Dåbsgudstjeneste i 
Øster Brønderslev 
Kirke
Fire gange om året tilbyder vi i Øster 
Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste 
om lørdagen.
I foråret på følgende datoer:
8. januar kl. 10.00
14. maj kl. 10.00

OBS: Er der ikke tilmeldt nogen til 
dåb, senest én måned før, aflyses 
dåbsgudstjenesten!

Hyggeklubben foråret 2022
Tirsdag 25. januar kl. 14: ”Se verden fra et krydstogtskib” v/  Thomas  
Hulgaard, Brønderslev. Der serveres kaffe/te og kage

Tirsdag 29. marts kl. 14: ”Ønskekoncert” v/ Lonnie og Bent fra Voerså.  
Der serveres kaffe/te og kage.

Tirsdag 24. maj kl. 14: Sommerafslutning. Traktement?

Vi mødes i Samlingshuset.
ALLE er velkommen!
Vel mødt!

Hallund og Øster Brønderslev Menighedsråd

Julearrangement 
2021
Som tidligere år holder vi et julear-
rangement for dagplejebørn og 
børnehavebørn tirsdag 14. decem-
ber kl. 10.00 – 12.00
Der vil være en kort børnegudstje-
neste i Øster Brønderslev Kirke kl. 
10.00. Derefter er der underholdning 
ved Gitte Rolighed, samt æbleskiver 
og juice i Samlingshuset.
Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner Hallund og Øster 
Brønderslev Menighedsråd
Tilmelding til: 8418@sogn.dk inden 
7. december.

Fastelavn
Søndag 27. februar 2022 kl. 10.30 er der fastelavnsgudstjeneste i Øster 
Brønderslev Kirke.
Man er meget velkommen til at komme udklædt i kirke!
Efter gudstjenesten er alle velkomne i Samlingshuset til tøndeslagning og 
fastelavnsbollespisning. Arrangeres i samarbejde med Borgerforeningen.

Vi synger julen ind
Tirsdag 7. december synger vi 
julen ind i Hallund.
Det sker kl. 19.00 i Hallund Kirke. 
Enhver er velkommen. 

Dåbsjubilæum
Søndag 31. januar 2022 er der dåbs-
jubilæum i Hallund Kirke kl. 10.30.
Her fejrer vi de børn i Øster Brøn-
derslev og Hallund sogne, som har 
femårs dåbsjubilæum.
Det sker med en børnevenlig guds-
tjeneste, og efterfølgende frokost på 
Hallund Kro.

Julehjælp
Det er muligt at søge om julehjælp i 
Øster Brønderslev-Hallund sogne.
På kirkernes hjemmesider, hhv. 
sogn.dk/oesterbroenderslev og 
sogn.dk/hallund, kan du finde et 
ansøgningsskema under punktet 
JULEHJÆLP.

Udfyld skemaet og aflever det i 
præstens postkasse eller send det 
på mail via knappen “Sikker henv-
endelse”, som du også finder på kir- 
kernes hjemmesider under 
præstens kontaktoplysninger.
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GUDSTJENESTELISTE 
DATO

  5. DEC.
  7. DEC.
12. DEC.
19. DEC.
24. DEC.
25. DEC.
26. DEC.
31. DEC.
2022
  2. JAN.
  8. JAN.
  9. JAN.
16. JAN.
23. JAN.
30. JAN.
  2. FEB.
  6. FEB.
13. FEB.
20. FEB.
27. FEB.
  6. MAR.
13. MAR.
20. MAR.
27. MAR.
  3. APR.

ØB Kirke

10.30 JSL

09.00 ASLA
10.30 JSL
16.00 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
15.30 JSL

10.30 JSL
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
09.00 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL

17.00 JSL Kyndelmisse
10.30 JSL
09.00 ASLA
10.30 JSL Fastelavn

09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL

Hallund Kirke

09.00 JSL
19.00 JSL Vi synger julen ind

14.00 JSL
10.30 JSL

13.30 JSL

10.30 JSL
09.00 JSL

10.30 JSL
19.00 JSL Kyndelmisse

09.00 ASLA
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Der kan forekomme ændringer
Kirkebilen har tlf. 9882 1700  
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.

Lejlighedskor 
for voksne
Kære alle sangglade!
Vi er et lille voksenkor, som 
synger i kirken ca 4 gange 
om året. 
Inden medvirken i kirken 
holder jeg 1-2 korprøver. 
Vi synger hovedsagligt 
enstemmigt.
Kunne du have lyst til at 
deltage så prøv at ringe til 
mig. Der kræves ikke speci-
elle forudsætninger.

Kirkernes børnekor
Vi synger allerede på fuld tryk, det er en stor fornøjelse at synge, 
,lege og danse med børnene i pastoratet.
Der er lige nu 20 dygtige piger fra 2.- 6. klasse som er med.
Vi øver hver tirsdag  kl 14.30-15.30 i Samlingshuset. 
Kender du et barn, som kunne have lyst til at være i et korfæl-
lesskab så sig til.
Du er velkommen til at ringe til mig for mere info. 
Inger Malgård 60602361

Musikalsk  
legestue i Øster 
Brønderslev 
Kirke
Kære dagplejere, forældre 
og bedsteforældre!
Vi er i fuld gang  med 
musikalsk legestue for børn 
fra 1-3 år i ØB kirke og på 
Elmehøj, Kl 10.15. 
De næste gange er 11/1, 
1/3, 5/4, 3/5-22.
Ring til mig hvis du er i tvivl 
om noget. 60602361
Organist Inger Malgård 
60602361

Kyndelmisse i Hallund Kirke
Kyndelmisse er et andet ord for lysmesse og datoen er 2. februar, 
fordi det er 40 dage efter julenat, hvor Jesus blev født.
Efter 40 dage blev Jesus, verdens lys, vist frem i templet, og samti-
dig er vi på vej mod længere dage og mere lys.
I Hallund Kirke fejrer vi Kyndelmisse i samarbejde med de lokale 
spejdere.
Det sker i år på selve dagen 2. februar 2022 kl. 19.00.

Kyndelmisse i Ø. Brønderslev Kirke
Også i Øster Brønderslev Kirke fejrer vi Kyndelmisse.
Det sker 6. februar 2022 kl. 17.00 og efterfølgende er der suppe 
at varme sig på i Samlingshuset.



Hej! 

Vi er to spejdere ved KFUM Spej-
derne i Hallund, og vi laver mange 
sjove, spændende og hyggelige ting 
hver onsdag, samt lejre som er i 
ferie eller weekend.

Den sidste søndag i september 
hvert år er der høstfest, som starter 
i kirken og så en hyggelig sammen-
komst ved Spejderhuset, hvor der er 
sjove aktiviteter. 

Spejder handler mest om fællesska-
bet og have det sjovt sammen, og 
de bedste minder er dem, vi har 
sammen. Du kommer sammen med 
folk du ikke kender, men de bliver 
dine bedste venner.

Til spejder laver vi noget nyt hver 
onsdag, fra at være i en skov til at 
bage kage, eller være på løb som 
lederne sætter op. 

Når man går til spejder, kan man 
komme på mange forskellige lejre, 
hvor man laver noget nyt og sjovt 
hver dag.

Man sover næsten altid i telt undta-
gen til vinterlejr, maden smager bare 
bedre når man selv har lavet den og 
har arbejdet hele dagen. 

En køretur
En mand og en dame på tur gen-
nem Hallund by en onsdag aften kl. 
19.00.
Herren: Hvad er det for en masse 
spejdere, der løber rundt og har det 
sjovt?
Damen: Det ved du da godt, det 
er KFUM spejderne her i Hallund, 
de har deres ugentlige møde her 
onsdag aften.
Herren: Nå! Mon man skulle hjælpe 
til sådan et sted?
Damen: Hvad tænker du,  vil du 
være voksenspejder?
Herren: Ja hvorfor ikke. Det ser 
sjovt ud 
Damen: Jamen du kan da ikke lave 
et bål.
Herren: Nej og heller ikke lave mad 
på bålet uden at gryden vælter, og 
maden bliver sort.
Damen: Kan du binde en knude.
Herren: Det hedder et knob, og 
måske kan jeg binde en sløjfe 
eller…
Damen: Ja, så kommer du da et 
stykke vej. HA HA
Herren: Men jeg kunne da lære det 
og bare det at være sammen med 
alle de glade spejder børn og voks-
ne vil da være fantastisk.  Øh, Men 
jeg har jo ingen uddannelse. Altså 
pædagoguddannelse.
Damen: Nej, det har du ikke, men 
skal man det?  Nå det må du finde 
ud af. Kør du ind forbi en onsdag 
aften og se, hvad de laver. 

Lige præcis – KOM FORBI og se, 
hvad vi laver.

Det kræver ingen forudsætninger. 
Du skal ikke være pædagoguddan-
net, kunne tænde bål eller lave en 
masse knob. Bare du har lyst og tid 
til at give en hånd med om onsda-
gen kl. 18.30-20.00 så skal vi nok 
lære dig det og hjælpe dig.

Vi er en flok på 40 glade spejder-
børn og 15 voksne, som hygger og 
laver sjove og anderledes spejder 
ting.

Naja Flyger

Du kan starte til spejder som bæver 
i 0. klasse, og i 2. klasse kommer du 
til at være ulv, i 4. klasse til 7. klasse 
er du trop. I 8. klasse er du senior, 
hvor du først rykker op, når du er 17 
år gammel og bliver rover.

Der er mange sjove øjeblikke til 
spejder mest på lejr, hvor man hele 
dagen er sammen. Det sjoveste 
var engang vi var på sommerlejr og 
badede i havet og legede på klitter. 
Vi var ved Råbjerg Mile og gik rundt 
og hyggede.

Lederne er også rigtig sjove, og de 
laver sjove ting, og der sker sjove 
ting. Ved en lejr var der en leder, 
der fik en snegl i håret, og der var 
også en anden lejr, hvor en leder fik 
en tudse i håret, og så var der en 
dreng, der ville fjerne den, og så da 
han kom ind var han bange for den, 
men tudsen kom af lederen igen.

Man tager også mange mærker til 
spejder som fx dolkebevis, som nok 
er det vigtigste at have, og der er 
også baconmærket, hvor man skal 
spise bacon en hel dag, samt kok-
kemærket hvor man lærer at lave 
mad over bål og i køkkenet.

Spejderhilsener fra tropsspejderne 
Lasse og Jonas 
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Lasse er nr. 2 fra højre og Jonas hænger på højre side af tårnet



Vand, vandboringer og vandforsyning

Øster Brønderslev 
Vandværk
Det lokale vandværk er den helt 
centrale aktør med cirka 600 forbru-
gere, et teknisk helt opdateret vand-
værk, et ledningsnet hvor der netop 
er installeret elektroniske målere 
alle steder og med ringforbindelser 
til vandværkerne i Hallund og 
Brønderslev. 

Ringforbindelserne er lavet for at  
sikre forsyningen alle steder, 
hvis der skulle opstå problemer 
et af stederne. Vandledningen til 
Brønderslev er også lavet, så Mc-
Donald’s og kommende firmaer på 
skift kan blive forsynet med vand fra 
de to vandværker. 

vandet ligger langt under alle græn-
seværdier. Der pumpes ca. 120.000 
m3 op om året, og boringerne 
henter vand fra lag cirka 45 meter 
nede.

Med hensyn til den prøveboring på 
kortet (5), som Brønderslev Forsyn-
ing har lavet, og som ligger i Øster 
Brønderslev Vandværks indvin- 
dingsområde, er vandværkets be-
styrelse ikke specielt nervøse for, at 
det går ud over den lokale vand-
forsyning. Men man er opmærk-
somme på forholdet, som også 
har været drøftet med Brønderslev 
Forsyning. 

Hvis en kommende udnyttelse af 
boring 5 giver problemer, vil man 
tage det op til den tid - især hvis det 
giver ekstraudgifter i form af nye og 
måske dybere boringer og øgede 
driftsudgifter.

Vandværket blev bygget i 1984, og 
af de 2 boringer fra dengang er der 
stadig en i brug. Den er siden sup-
pleret af 3 nye boringer lavet på et 
lille stykke jord, vandværket købte i 
1990’erne. 

Der var lavet aftale med en land-
mand om køb af 16 tønder land, 
men handelen blev blokeret af 
Strukturdirektoratet. Man måtte 
dengang ikke tage landbrugsjord 
ud af drift for at sikre grundvand-
sressourcer, og det ærger stadig 
vandværkets formand, Alfred Møller. 
Det er siden blevet muligt for vand-
værker at købe jord, og det er stadig 
vandværkets mål at gøre det for at 
udvide beskyttelseszonen.

Han fortæller iøvrigt, at det lokale 
vand er rigtigt godt, og at alle analy-
ser selv efter de seneste pesticider, 
der er blev sat fokus på, viser at 
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Vi er alle afhængige af rent vand i hanerne, og derfor er vi alle afhængige af rent grundvand.

Det er udgangspunktet for denne artikel, som er inspireret af flere henvendelser fra lokale folk. Den er også 
inspireret af Brønderslev Forsynings køb af jord fra ejendommen Mosbak og de etablerede prøveboringer der.

Den er skrevet med oplysninger fra flere kilder, og det er mit håb både at skabe opmærksomhed om vand som 
en vigtig ressource og viden om de lokale forhold på området - i denne omgang Øster Brønderslev.

Per Drustrup Larsen
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Vandindvinding ved 
Mosbak
Efter en bred screening af mulige 
grundvandsressourcer for 11 år 
lokaliserede Brønderslev Forsyning 
vandressourcer i området mellem 
Stubdrup og Øster Brønderslev. 

Da man i Brønderslev Forsyning 
tænker langsigtet - 100-200 år, siger 
direktør Thorkil B. Neergaard og 
forklarer, at det tager op til 100 år, 
for regnvand, der falder i dag, bliver 
til grundvand. 

Da Forsyningens Søndre Vandværk 
snart skal tages ud af drift på grund 
af vandkvaliteten, var der et både 
kortsigtet og især langsigtet formål 
med at lede efter mere vand.

For nogle år siden etablerede man 
en prøveboring (2 på kortet) ved 
Granbak, hvor vandkvaliteten viste 
sig at være god, men der var stadig 
behov for mere vand. 

Derfor gik undersøgelserne videre, 
og der blev i 2019/2020 lavet yder-
ligere prøveboringer (3, 4 og 5). Her 
viste boringerne vand af god kvalitet 
og nok til at dække behovet mange 
år frem. Brønderslev Forsyning 
fortsatte derfor processen med at få 
etableret en kildeplads på stedet.

Thorkil B. Neergaard fortæller, at det 
er Brønderslev Forsynings langsig-
tede strategi primært at eje jorden, 
hvor vandressourcerne befinder sig 
under. 

Sådan en ansøgning og den 
følgende VVM-undersøgelse af 
hele projektet med etablering af 
ledningsnet, pumpestationer og det 
tilhørende anlæg til processering af 
råvandet skal i høring. 

Dertil kommer så en klagemulighed 
og den efterfølgende behandling. 

Den demokratiske proces er 
langvarig og forsinker som minimum 
projektet, hvis der kommer klager.

Thorkil B. Neergaard indrømmer, at 
processen allerede har varet længe, 
og han ved også fra møder med 
landmænd og beboere i området, at 
der er utålmodighed for at få afgjort 
det hele. Der er specielt opmærk-
somhed på, i hvilket omfang en 
vandindvinding vil påvirke betin-
gelserne for at drive landbrug og 
dyrke markerne rundt om arealerne 
med boringer.

Forsyningen anstrenger sig for at 
undgå at skabe hårde fronter og 
konflikter og har til det formål brugt 
dialog og information. Lige nu inten-
siveres processen med samtaler for 
at få flere ting til at falde på plads, 
fortæller Neergaard, men han kan 
selvfølgelig ikke afsløre detaljer om 
de planer og forhandlinger. 

Han forventer, at VVM-processen 
går i gang først i 2022, og håber at 
en egentlig produktion af drikkevand 
kan begynde i 2024. Der er jo alle-
rede gået 1 år af de 5 års dispensa-
tion, så der er kun 4 år tilbage.

Et andet alternativ er af få tinglyst 
krav på arealerne om dyrkning uden 
sprøjtemidler og måske også kunst-
gødning for at undgå såvel pesti-
cider som nitrat. Men det er både 
sikrere og billigere at eje jorden 
selv, så da muligheden for at købe 
jorden, som hørte til Mosbak, gik en 
proces om køb af jorden i gang. 

Se kort over ejendommen på næste 
side

Da Brønderslev Forsyning endnu 
ikke indvinder vand fra prøveboring-
erne, og området derfor ikke er i drift 
som kildeplads, var det en besvær-
lig proces, men det lykkedes, og 
Forsyningen har fået 5 års dispen-
sation til at eje jorden. I den tid 
fortsætter planlægningen frem mod 
udvinding af drikkevand. 

Sidenhen vil Brønderslev Kommune 
som myndighed fastlægge præcist, 
hvilke beskyttelseskrav der kommer 
til at gælde, når kildepladsen går 
i drift. I den forbindelse bliver det 
også afklaret, hvordan hele arealet 
skal se ud og anvendes i fremtiden. 
Her er skovrejsning en oplagt mu-
lighed, men også landbrugsdrift i en 
eller anden form er en mulighed.

Der vil blive ansøgt om en samlet 
vandindvindingstilladelse fra alle 
4 prøveboringer - tilsammen op til 
600.000 m3 om året. Max-kapaci-
teten forventes dog ikke udnyttet fra 
dag 1. I dag pumper Brønderslev 
Forsyning i alt ca. 1 mio. m3 op fra 
boringerne i Tolstrup, Grindsted og 
Søndre vandværk.
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Tekst til billedet overfor
Brønderslev Kommune er myndigheden, der lokalt står for kortlægning og sikring af grundvandsressour-
cerne. På dette kort ses placeringen af Øster Brønderslev Vandværk i det tættest skraverede område, hvor de 
4 aktive boringer er markeret med blå prikker(1). Området kaldes BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder), 
hvor der er skarpere betingelser for brug af sprøjtemidler og kunstgødning. Det andet og større skraverede 
område vandværkets kortlagte primære indvindingsområde. 
Boringen ved (2) er en prøveboring, som Brønderslev Forsyning lavede for flere år siden på Pilevej ved 
ejendommen Granbak. Sidste år lavede de 3 prøveboringer mere (3, 4 og 5) på jorden, der tidligere blev ejet 
af Kirsten og Isak Isaksen på ejendommen Mosbak. Brønderslev Forsyning købte gårdens godt 48 hektar pr. 
1.11.2020. Mere om det senere i artiklen.



Anders Christian 
Larsen - en land- 
mands syn på sagen
Anders ejer ejendommen Kærs-
gaard på Lindevej, hvor han gen-
nem årene har fået samlet sit jordtil-
ligende, så det ligger praktisk for 
driften. Derfor blev han bekymret, 
da han i 2013 erfarede, at der var 
planer om vandindvinding i området. 
Inden da havde der været en prøve-
boring på Granbak, men han troede, 
at det ville være nok. Men da det al-
ligevel ikke var nok, og der viste sig 
at være flere boringer på vej, og der 
dengang manglede orientering om 
sagen, gik han med i de protester, 
der blev indgivet dengang. 

Der har - især i begyndelsen af 
processen - manglet information, 
åbenhed og ordentlighed, mener 
Anders. Men han siger også, at 

Uanset hvordan processen og jord-
fordeling sog demulige restriktioner 
lutter, er Anders sikker på, at ikke 
alle vil være 100 % tilfredse, men 
han har fået den holdning, at der 
kun er ét at gøre ved det: Lev med 
det. 

Overordnet er han helt enig i, at 
det er meget, meget vigtigt at sikre 
vandforsyningen i fremtiden, og at 
det er et fælles ansvar. Samtidig 
synes han, det er tankevækkende, 
at der i øjeblikket tages rigtigt meget 
landbrugsjord ud af drift. Foruden 
at der skal sikres vandforsyning ved 
f.eks. at plante skov på landbrugs-
jord, så ser det også ud til, at der 
skal tages meget lavbundsjord ud, 
og at de mange planlagte solcel-
leparker også vil blokere for land-
brugsdrift på store arealer. 

Det er et overordnet problem for 
landbruget som erhverv og for Dan-
mark, understreger Anders.

det den senest tid er blevet meget 
bedre. Alligevel føler nogle beboere 
i området sig overset, men det 
rettes der nok op på, efterhånden 
som projektet udvikler sig.

I de følgende år, hvor der ingen 
afklaring kom, lærte han sig selv at 
parkere bekymringerne og i stedet 
koncentrere sig om at passe sit 
daglige arbejde og at drive sin gård 
på bedste vis. Det var nødvendigt 
for ham for at klare uvisheden, og 
det hjalp hans rådgivere ham også 
meget fint med.

I dag er han mere afventende, for 
han har nu en alder, hvor den rigtige 
afgørelse om den nærmest fremtid 
er central. Det er dog meget vigtigt 
for ham, at de kommende forhand-
linger om jordfordeling og vandind-
vindingsområder ender med, at han 
har sikret sig en ejendom, der både 
kan drives fornuftigt og er salgbar. 
I dag driver han selv jorden, mens 
svinestaldene er lejet ud.
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Mosbak
På billedet er de arealer, som Brønderslev Forsyning nu ejer, markeret med grønt. Ikke alle marker ligger i det 
primære vandindvindingsområde, så de kan indgå i forhandlingerne med områdets landmænd om mulige jord-
fordelinger, for at så mange som muligt kan blive tilfredse, og for at Forsyningen også kan opnå mest mulig forsyn-
ingssikkerhed.



Øster Brønderslev Vandværk informerer
Status på fjernaflæste vandmålere:
Vi er snart ved at være i mål med at 
få installeret vores fjernaflæste vand-
målere. Simon fra Stenum VVS er i 
skrivende stund ved at montere de 3 
sidste målere. Det vil sige, at der totalt 
set er blevet installeret knap 600 vand-
målere i Øster Brønderslev Vandværks 
forsyningsområde.

Der har selvfølgelig været en del koor-
dinering med lige at træffe den enkelt 
forbruger hjemme, men Stenum VVS 
siger, at installation er gået som for-
ventet uden de store forhindringer. Og 
Stenum VVS supplerer med, at de kun 
er stødt på én vandinstallation, som ikke 
lige var helt i orden. Så det må vi da fra 
vandværkets side sige at være meget 
tilfredsstillende.

Vi har i vandværket også fået sat vores 
aflæsningssystem op. 
Systemet består af en Samsung tablet 
og en aflæsnings enhed fra Kamstrup.
Lidt simpelt fortalt, så har vi et stykke 
software på computeren, hvor vi læg-
ger alle vores målere ind. Dernæst 
tager vi alle forbrugernes adresser og 
lægger dem ind i systemet. Så kan 
vi få systemet til at lave en kørsel og 
dermed sammenflette de to sæt af data. 
Disse sammenkørte oplysninger vil så 
generere et kort med placeringen af alle 
vandmåler.

Når vi skal aflæse alle målerne i 
forsyningsområdet, starter vi systemet 
op. Til at begynde med er alle målerne 
visualiseret med en lille plet, og når vi 
så kører forbi måleren, og systemet får 
hentet forbrugsdataene fra måleren, 
skifter denne lille plet farve. Dermed kan 
vi se, hvornår systemet har fået hentet 
datene fra alle de målere, vi kører forbi. 
En skøn solrig søndag eftermiddag i 
september fik vi sat vores system op, 
og vi var lidt spændte på at køre en 
testtur og aflæse nogle målere. Vi kørte 
en runde på ca. 30 minutter i Øster 
Brønderslev centrum, og i den periode 
fik vi aflæst data fra 210 målere. 
På tabletten kan vi så se målerstanden 
fra alle de aflæste målere. Målerstand 
kan vi dernæst sende ind i afregnings-
system, og vupti så er årsaflæsningen 
lavet. Det er altså bare smart.

En anden ting som vi får ud af at aflæse 
målerne er, at der til slut bliver udarbej-
det en rapport over alle de alarmer, de 
enkelte målere har registreret. Vi kan 
f.eks. se om betingelserne for alarmen 
er blevet løst. Dette kunne for eksempel 
være, hvis en vandhane på et tidspunkt 
ikke har være lukket helt, og dermed har 
stået og dryppet. Men hvor forbrugeren 

forbrug på jeres vand lige nu. I vil kunne 
lave sammenligninger af, hvor meget 
vand, der er blevet brugt i dag kontra i 
går, og ligeledes lave sammenligninger 
på både uge- og månedsbasis.
Når I har indstillet displayet med antal-
let af personer i husstanden, kan det 
beregne det antal liter vand, husstan-
den vurderingsmæssig ville bruge, og 
dermed fortælle, om man er over eller 
under det vurderede daglige vandfor-
brug.
Ligeledes får man de førnævnte alarmer 
op direkte på displayet, og dermed vil 
man hurtig kunne reagere, hvis der 
måtte være en alarm af en eller anden 
art. 

Displayet bliver kodet til den enkelte 
vandmåler, så sikkerheden er i top, og 
der er ingen risiko for, at naboen kan 
komme til at se dit vandforbrug.
Displayet skal bare have strøm fra 
stikkontakt eller fra et USB-stik. Selve 
displayet koster 800 kr. inkl. moms. Der 
vil i enkelte tilfælde være behov for at in-
stallere en antenne på vandmåleren for 
at forstærke det signal, som sendes ind 
til displayet. Om antennen er nødvendig, 
vil være en vurdering fra forbruger til 
forbruger, da det kommer an på, hvor 
måleren og displayet er placeret. Men 
skal man ligeledes have antennen på, 
så koster den 200 kr. inkl. moms.

Til sidst vil vi fra vandværkets side gerne 
benytte lejligheden til lige at sige tak for 
2021, og ønske alle en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår. 

På bestyrelsens vegne
Søren Kimer

efterfølgende har fundet og lukket vand-
hanen eller fået stoppet det løbende 
toilet.

Men vi kan også se, hvilke alarmer som 
stadig er aktive og ikke er løst endnu. 
Så da vi kørte vores testtur, kunne vi i 
rapporten se, at der var 2 forbrugere, 
hvor måleren havde registreret et kon-
stant vandforbrug. Forbrugeren kan jo 
også altid se på vandmåleren, at der er 
en lækagealarm, da det er den samme 
alarm, som vi får ind ved aflæsningen. 
Denne er nemlig også synlig på selve 
vandmåleren.

Hvorom alting er, så fik vi rettet henven-
delse til de 2 forbrugere og fortalte, at 
vi kunne se et forbrug på henholdsvis 
8 liter i timen for den ene forbruger og 
11 liter i timen for den anden forbruger. 
Efterfølgende har begge forbrugere 
fået stoppet deres lækage, og dermed 
sparet dem selv for en utilsigtet meget 
større vandregning.

Det er værd lige at bemærke, at bare 8 
liter i timer bliver til 192 liter på et døgn. 
Og får man ikke lækagen stoppet i tide, 
kan det blive helt op til 70 m3 vand på 
et år. 

Den her feedback til forbrugerne om 
eventuelle alarmer, som vi får ind under 
den aflæsning, vi fortager, vil vi selvføl-
gelig fortsætte med, når der er noget 
aktuelt at berette.

Når vi får alle målerne lagt ind i sys-
temet, har vi planer om at køre endnu 
en tur, og denne gang så få aflæst 
alle målerne. Dermed kan vi lave en 
prøvekørsel på vores årsaflæsning, som 
vi jo laver engang i december. Så er vi 
forberedte, og vi vil kunne få kortlagt og 
også løst eventuelle udfordringer, inden 
vi kommer til den reelle årsaflæsning, 
hvis der nu var noget, som skulle vise 
sig at drille lidt.
Da vi lavede vores test i september, 
fandt vi ud af, at ikke alle var lige impo-
neret over, at vi sneg os igennem Øster 
Brønderslev by med 20 km/t. Så vi har 
fået lave nogle magnetskilte, hvorpå der 
står Måleraflæsning og Øster Brønder-
slev Vandværk. Men vores tanke er da 
også at foretage måleraflæsningerne, 
når det er til mindst mulig gene for alle 
andre. Men I må lige bære over med os 
de par gange om året, vi kommer rundt.

Til sidst vil jeg gerne lige benytte 
lejligheden for at slå et slag for det her 
Display, som I forbrugere kan vælge at 
tilkøbe. Displayet henter data fra jeres 
vandmåler og viser dem på en intuitiv og 
grafisk måde. I vil kunne se, om der er 27Lokalbladet nr. 103



ØBI Krolf deltager for første gang  
i Danmarksmesterskaberne
Cirka 120 krolfspillere 
fra hele landet mødtes 
i weekenden 25.-26. 
september på Sand- 
bjerg Gods ved Søn-
derborg for at afgøre 
det officielle DM. 
Sporten er blevet så 
populær i Sønderjyl-
land, at der flere steder 
ikke er plads til nye 
spillere.

25. og 26. september 
lagde Sønderborg 
græs til de bedste 
krolfspillere fra hele 
Danmark, som skulle 
kæmpe om det offici-
elle DM. Det var med 
flagallé, indmarch med 
Sønderborg Garden, 
åbning ved borg-
mesteren og officielle 
DM-medaljer fra Dan-
marks Idrætsforbund til 
de bedste.

Mesterskabet blev for første gang 
nogensinde afviklet over to dage, hvor 
lørdagen bød på det individuelle DM 
og søndagen på DM for hold. 

Sporten har gået sin sejrsgang gen-
nem hele Danmark og spilles i dag i 
knap 200 idrætsforeninger, og det er 
kun de cirka 120 bedste spillere, som 
er kvalificeret til DM.

Her deltog ØBI Krolf med mange del-
tagere. ØBI Krolf har udviklet sig til at 
være en klub, som mange gerne spiller 
i. Vi har så fantastiske og svære baner, 
så vi kan dygtiggøre os i spillet.

Vi havde 4 spillere ud af 6 i dameræk-
ken og 2 ud af 6 i herrerækken fra 
Nordjylland. Derudover deltog vi med 
2 hold i DM – ud af de 5 hold der var 
med fra Nordjylland. 

Endelig havde vi mange tilskuere med 
fra ØBI Krolf, da ca. 25 af vores med-
lemmer var med hele weekenden.

Poul Sørensen
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I hold-DM var vi helt fremme. 
Her er Danmarksmestrene 2021: 
ØBI Krolf med fra venstre Kaj Lars-
en, Poul Sørensen, Ole Pedersen 
og med pokalen Henrik Nørholm. 

SUPERGODT gået! Det bliver nok 
sværere at genvinde DM, men vi 
prøver. Der er rigtigt mange gode 
hold i turneringen, vi først skal forbi, 
og i år var der 19 hold til DM

I gruppen, hvor 
damerne kæmpede 
om at blive individuel 
mester, blev Lisbeth 
Christensen nr. 2 
efter omspil. 

Lisbeth Christensen 
med sin pokal og 
medalje.



ØBI-nyt
Først i november blev en messing-
plakette fra NORLYS Vækstfond 
skruet på døren ind til klubbens skur 
med teknikken til lysanlægget på 
klubbens træningsbane. Plaketten 
skal huske fremtidens brugere på, 
at NORLYS Vækstfond betalte 
91.500 kr til udskiftning af de gamle 
halogenlys fra sidst i 1970´erne med 
nutidige økonomiske LED lamper. 
Monteringsarbejdet blev udført 
af Brønderslev El-Teknik A/S 
ved Svend Jensen, og plaketten 
præsenteres af ØBI Hovedformand 
Mikkel Weis–Fogh Himmelstrup.
Samme dag fik to tro tjenere med 
et blåt ØBI fodboldhjerte en lille 
vingave for at helt frivilligt atter at 
stå for kridtning af klubbens baner. 
Modtagerne var Poul Erik Jensen og 
Jørgen Ringberg. Klubben vil være 
skidt stillet uden sådanne ildsjæle.

Henrik Tex

Høstfest igen en succes
Lørdag 30. oktober var 750 per-
soner samlet til den årlige høstfest 
i Østsidehallen i Øster Brønderslev. 
Det er omegnens landmænd, der 
holder fest for familie og personale, 
og det er byens idrætsforening, 
ØBI, der sørger for alt det praktiske 
omkring festen.

Det er Lars Juul Storgaard fra ØBI 
Hovedbestyrelse som sammen med 
landmand Frants Heltoft Ø. Linderup 
arrangerer festen for deltagerne. De 
sørger for at bestille mad, drikke, 
musik osv. Festen er organiseret 
sådan, at man betaler et fast beløb 
pr. deltager, og så er det bare med 
at hive mad og drikke indenbords, 
for festen er ”All Inclusive” - dvs. at 
man kan beholde tegnebogen i lom-
men hele aftenen og bare gå i baren 
og bestille lige det, man vil uden at 
skulle betale.
- Det er meget lettere for både 
gæster og personale, forklarer Lars 
Juul, for der er ingen bøvl med 
f.eks. byttepenge og dankorttermi-
naler, når man bare kan hente det, 
man har lyst til.

I år og sidste gang festen har været 
afholdt (2019) har der ikke været 
billetter til salg, efter de har været 
udbudt til egnens landmænd. Tvært-

Sponsorer til høstfesten:
Mollerup Mølle
Brønderslev Elteknik
AgriNord
S.D. Kjærsgaard
W.J. Maskinservice 
Sparekassen Vendsyssel
Nybolig Berg Risager
K.J. Service
Peter Juul
Jan Vanggaard

imod er der ofte en lille venteliste, 
så man har svært ved at undgå 
betegnelsen ”stor succes”.  Idræts-
foreningen ØBI får en særdeles 
pæn skilling for at stå for alt det 
praktiske hele dagen og aftenen 
igennem. Det er noget, der virkelig 
kan mærkes i klubkassen, så det er 
Win–Win-aftale for alle parter.

Henrik Tex

Der skal lyde stor tak til de mange 
sponsorer samt alle de mange 
hjælpere unge som gamle. Uden al 
den velvillige hjælp fra alle sider, vil 
festen ikke kunne gennemføres.
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750 deltagere festede og var i højt 
humør. CL-Party leverede lækkert 
mad. 
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Gade

Hårdt arbejde
Det er klart, at de 2 unge mænd 
på billedet er blevet trætte til ØBI 
høstfest. Det har været et umaner-
ligt hårdt arbejde at stable de 
mange shotsglas så flot op. Det må 
have taget lang tid, og har sikkert 
også kostet nogle forgæves forsøg. 
Imponerende flot pyramide! De 
skule næsten have en flaske vodka 
i præmie!

Hjerne- 
foreningen
Foreningens annoncerede 
foredrag med Anders Lang-
balle 1. november i Sam-
lingshuset blev desværre 
aflyst pga. flyaflysning. 

Der vil komme et nyt ar-
rangement til næste år. 

Ny dato vil blive meldt ud 
senere.

Ny varmemester i Øster Brønderslev
Fra 1. november er 
Andreas Piil ansat 
som varmemester i 
Øster Brønderslev.
Andreas er 43 år og 
bor på Taksvej 10 
sammen med fru 
Jette og deres tre 
piger på 17, 14 og 
9 år.

Stedet er et nedlagt 
landbrug, hvor der 
i bedste ”bonde-
røvsstil” findes 
heste, kreaturer 
høns og bier. 
Familien har boet 
her i 20 år, så 
Andreas kender 
området særdeles 
godt.

Som uddannet smed hos Toppenberg i Aalborg og erfaring fra forskellige VVS-
firmaer, senest ”Jysk Varmeservice”, hvor en af hovedopgaverne var installation og 
vedligeholdelse af gas- og oliefyr, har Andreas gode forudsætninger for at bestride 
jobbet som varmemester.
Andreas kommer fra et job som 
pedel på Blokhus Feriecenter.
Den første tid skal han først og 
fremmest sætte sig ind i at drifte 
Fjernvarmeværket og være med 
til at koordinere nedgravningen af 
fjernvarmeforsyning til den nye ud-
stykning ”Sønderhøj”, som er i gang 
på Hvilshøjvej.

Som afløser er ansat Mads Holm, 
der bor på Dannevirkevej.

Andreas kan træffes på tlf. nr. 4041 
6353, hvis man har et spørgsmål 
vedr. fjernvarme i Øster Brønderslev.
Velkommen i dit nye job.
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spejlet

Dødgo’ reklame
Denne kan ses på en af bilerne fra 
anlægsgartner Kurt Thomsen. 
FIn reklame med både et smil og 
alvor bag.

Kommunemesterskab i krolf
I en artikel her i Lokalbladet har de lokale ØBI-krolffolk helt berettiget og 
stolte fortalt om deres indsats ved danmarksmesterskaberne i krolf. 
 
Vi har hørt fra krolfspillere i Hallund, at de selvfølgelig ønsker dem til-
lykke, men samtidig undrer de sig over, at der ikke er bragt noget om ØBI-
krolfernes resultater fra kommunemesterskaberne. Her blev Kurt Elbo og 
Torben Christensen fra Hallund henholdsvist nummer 1 og 2 efter omspil. I 
damerækken blev Kirsten Løth nummer 3. Hun er også fra Hallund, og ingen 
fra ØBi blev placeret blandt de første.

VELKOMMEN TIL
Hallundvej 99 

Her er Heidi Larsen (22) og Roland Mejer Lauritsen (23) flyttet ind i weeken-
den 30-31/10, selv om de har overtaget huset 1. september. I den mellem-
liggende tid har de hver weekend renoveret huset, som de nu kan flytte ind i. 
I underetagen mangler toilet og gang, men de holder lige en tiltrængt pause, 
da Roland, der kører lastbil, arbejder mindst 12 timer dagligt, så der skal lige 
hentes lidt energi. Heidi er p.t. sygemeldt, men glæder sig til at falde til i hus 
og omegn. De har i ombygningsperioden fået en god kontakt til og hjælp fra 
de nærmeste naboer, så de føler sig rigtig godt tilpas i Øster Brønderslev. 
Roland kommer fra Sindal og Heidi fra Ålestrup, hvor de har boet et par år, 
men da de havde et ønske om at komme nærmere Rolands familie, og huset 
så lige var der, så slog de til.
De har fået fældet en masse træer både omkring huset og hele granplanta-
gen vest for. Det har givet en masse lys ind i huset. Det er planen, at arealet, 
hvor grantræerne stod, skal være græsmark, og der skal gå kødkvæg, men 
de starter i det små og ser, hvordan det kommer til at gå.

Præmiewhist
I en god del år har der været spillet præmiewhist i ØBIs Klubhus og derefter i Samlingshuset - og det gør der stadig, 
fortæller Erik Voigt. I øjeblikket mødes ca. 20 personer  - mænd og kvinder - hver onsdag klokken 19 til en hyggelig 
aften i Samlingsstedet med kortspil og snak, men der kan sagtens være flere med. Og jo flere spillere der er, desto 
sjovere er det, og desto større overskud giver det også til ØBI. Efter hver sæson giver kortspillerne nemlig overskud-
det videre som et tilskud til ØBIs aktiviteter.

Film om Øster 
Brønderslev
Borgerforeningen er gået ind i 
et samarbejde om at få lavet en 
præsentationsfilm om byen. 

Det er blevet til en fin, lille 
reklamefilm, som alle kan bruge, 
når der skal gøres reklame for 
byens fortræffeligheder



Lokale foreninger - og andre gode kontakter

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

Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (99 45 49 84)

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)

Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

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

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

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

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

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Anette Vest (20 97 11 04)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (98 83 53 59)

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

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

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Mikkel Weis Fogh (4118 4401)

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

Østsidehallen,
Anders Jensen (30 49 30 63)

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

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

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)

Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (98 81 14 00)
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22

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

Ejerlauget Danserhøj,
Kim Sloth
Danserhøj (2229 5659)

Elmehøj Ældrecenter (99 45 49 60)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (98 83 55 19)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Kjærsgaard,  
Hebbelstrupvej 209  
(2263 0527)

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

Kraghede Støtteforening. 
Udlejning af Kraghede Klubhus 
v/ Bjørn Klitgård Christensen 
 (40 10 98 97)

Landsbygruppen
Gitte Christiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com

Lokalbladet for Øster Brønderslev-
Hallund området
(se side 3 i dette blad)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (28 26 14 53)

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

Samlingshusets bestyrelse
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Mai-Britt Bering,
Danserhøj 35
(42 17 31 01)
www.sparekassefonden.dk

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

Brønderslev Vest Venstrevælger-
forening
Majbritt Iversen 
(2843 7421)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124

www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald

2334 7169
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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.

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 reda-
ktionen. Se side 2.
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300  
Mobil: 42191076
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Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund

Telefon 9883 5388

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

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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v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev
Tlf.: 98811003 - Supermarked med tips og lottoforhandling

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

www.filtestedet.dk
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A
ktiviteter

Fredag 3. dedcember kl. 18:
Juletræsfest i Østsidehallen 
(se side 2)

Mandag 6. december kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogn har 
åbent i lokalerne på Elmehøj.

Tirsdag 7. december kl. 19:
Vi synger julen ind i Hallund kirke.

Onsdag 8. december kl. 19-22:
Kvinde Kreaklubben mødes i  
Samlingsstedet. (se side 16)

Tirsdag 14. december kl. 10: 
Børnegudstjeneste med dagpleje- 
og børnehavebørn i Ø.B. Kirke

Lørdag 18. december kl. 9.00:
Hallund Jagtforening har fællesjagt. 
Mødested Skarnvad

2022
Mandag 3. januar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogn har 
åbent i lokalerne på Elmehøj.

Onsdag 5. januar kl. 19: 
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Tirsdag 11. januar kl. 10.15:  
Musikalsk legestue i Ø.B Kirke

Torsdag 20. januar kl. 19: 
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Tirsdag 24. januar kl. 14:  
Hyggeklubben. ”Se verden fra et 
krydstogtskib” ved Thomas Hul-
gaard. (Se side 21)

Lørdag 29. januar kl. 13:  
Herrefrokost i Hallund. (Se side 10)

Lørdag 29. januar kl. 12.30:  
Herrefrokost i Samlingshuset.  
(Se side 16)

Søndag 30. januar kl. 10.30: 
Dåbsjubilæum i Hallund Kirke med 
efterfølgende frokost på Hallund Kro

Onsdag 2. februar kl. 19:  
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Onsdag 2. februar kl. 19:  
Kyndelmisse/Lysmesse i Hallund 
Kirke i samarbejde med spejderne

Onsdag 30. marts kl. 19:  
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Fredag 1. april:  
Sidste ansøgningsfrist for støtte fra 
Sparekassenfonden

Tirsdag 5. april kl. 10.15:  
Musikalsk legestue i Ø.B Kirke

Torsdag 7. april kl. 19:  
Musikaften med Claus Hassing.  
(Se side 12).  
Arr.: Event Samlingshus.

Torsdag 21. april kl. 19:  
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Tirsdag 3. maj kl. 10.15:  
Musikalsk legestue i Ø.B Kirke

Onsdag 4. maj kl. 19:  
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Torsdag 19. maj kl.19:  
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet,. (Se side 16)

Tirsdag 24. maj kl. 14: 
Hyggeklubben - Sommerafslutning. 
(Se side 21)

Onsdag 1. juni kl.19:  
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Søndag 6. februar kl. 17: 
Kyndelmisse/Lysmesse i Ø.B. Kirke 
med efterfølgende suppe i Sam-
lingshuset

Mandag 7. februar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogn har 
åbent i lokalerne på Elmehøj.

Onsdag 9. februar kl. 19: 
Sangaften med Henrik Thorngaard i 
Samlingshuset. (Se side 19)

Lørdag 12. februar kl.13: 
Hattefest i Hallund. (se side 10)

Torsdag 17 februar kl. 19:  
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Søndag 27. februar kl. 10.30:
Fastelavnsgudstjeneste i Ø.B. Kirke 
Efterfølgende tøndeslagning og 
fastelavnsspisning i Samlingshuset.

Tirsdag 1. marts kl. 10.15:  
Musikalsk legestue i Ø.B Kirke

Onsdag 2. marts kl. 19:  
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Mandag 7. marts kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogn har 
åbent i lokalerne på Elmehøj.

Torsdag 17. marts kl. 19:  
Kvinde Krea Klubben mødes i  
Samlingsstedet. (Se side 16)

Tirsdag 29. marts kl. 14:  
Hyggeklubben. ”Ønskekoncert”  
ved Lonnie og Bent fra Voerså.  
(Se side 21)

Næste nummer
Nummer 104 udkommer 2.-3. marts 2022. Sidste frist for indlevering af stof er 7. februar 2022.

Præmiewhist
Der spilles præmiewhist i både Øster Brønderslev og Hallund.

Se siderne 10 og 31 inde i Lokalbladet.
I Hallund er det onsdage fra 18.30. 

I Øster Brønderslev er det onsdage kl. 19.


