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Nu er det igen tid for en kommen-
tar fra mig omkring byrådsarbejdet
i Brønderslev Kommune, som jeg
ser det. Men det bliver nok den
sidste i denne omgang, men det
vender jeg tilbage til.

Hvad sker der i
kommunen
Hvad sker der i kommunen – i
byrådet? Ja, nogen gange kan jeg
også godt spørge om det, for en
meget stor del af det, der laves, er
IKKE politisk besluttet. Vi har lavet
et budget, men for en stor dels
vedkommende er det kun talgym-
nastik. Der ligger ikke beskrivelser
på alle de områder, som vi har
budgetteret penge til. Kun på
nogle områder - slet ikke på alle. Vi
ved på mange af de kommunale
områder rent ud sagt ikke, hvad vi
har bevilget pengene til, og hvad
vi får ud af dem. Det er dybt util-
fredsstillende som politiker ikke at
vide, hvad de penge, som vi sidder
til budgettet og slås om, bliver
brugt til. Om det er tilstrækkeligt
for at skabe ordentlige forhold for
borgerne i vores kommune. Jeg
ved ikke, hvordan forholdene er på
de områder inden for handicapom-
rådet, som vi overtog fra amtet
ved kommunesammenlægningen.
Der er ingen politiske beslutninger
om niveauet på området. Det
samme gælder faktisk de fleste
områder, som vi overtog fra amtet
– specialområdet både m.h.t. tilsyn
med institutioner og på skoleområ-
det. Det gælder miljøområdet. Og
flere endnu. 
Jeg har sat mig for at få disse
områder op til politisk behandling
inden næste budgetbehandling i
2008. 
Vi skal som politikere ikke lægge
ansvaret for politikken over på
udvalgsformænd, forvaltning eller
medarbejdere. 

Jeg får mange henvendel-
ser om enkeltsager, hvor
der ikke foreligger en
politisk vedtaget politik.
Jeg forsøger så ad den vej
at få synliggjort og
besluttet en sådan politik.
Udover disse ovennævnte
områder, hvad er det så
der vedrører Ø.
Brønderslev lige nu i
kommunen?

Øster
Brønderslev 
En af de sager, som jeg
arbejder på lige nu, er at
få en rimelig busdækning
af Ø. Brønderslev,
Hallund og Hollensted til
først og fremmest skole-
børnene, men også til os
andre, der skal på arbejde
eller på handel eller bare på besøg.
De forslag, der er fremlagt lige nu i
Udvalg for Planlægning, er igen en
klar forringelse af servicen til både
skolebørn og andre i vores områ-
de. Jeg håber, at jeg sammen med
skolen og andre brugere kan få
udvalget til at betænke vores
område her. De seneste ændringer
er kun til gavn for områder i den
tidligere østlige del af kommunen.
Der skal kæmpes for ordentlige for-
bindelser til området her omkring
Ø. Brønderslev.

En anden vigtig sag, som der skal
frem, er det tidligere forslag om
udvidelse af erhvervsområdet ved
Ahornvej med blandede boliger og
erhverv. Dette forslag var vi nogle,
der fremsatte ved sidste kommune-
planrevision i tidligere Brønderslev
Kommune, men det forsvandt ved
den endelige vedtagelse, da der
var for mange erhvervsområder i
kommunen som helhed. Men nu
er der brug for flere. Og vi skal i
gang nu, da det tager tid at få et
sådant erhvervsområde planlagt.

Jeg har tidligere gjort opmærksom
på, at byen trænger til noget for-
nyelse og renovering, specielt
omkring hovedgaden og indkørs-
lerne til byen. Jeg er glad for, at
borgerforeningen nu tager fat på
disse problemstillinger. 

Sidste nyt
Som tidligere nævnt er dette det
sidste indlæg, som jeg laver som
beboer i Ø. Brønderslev. Vi har
solgt Bålhøj 19 og flytter til
Brønderslev efter 22 gode år i Ø.
Brønderslev. Jeg vil gerne sige tak
for den tillid og velvilje, der er vist
mig gennem mine næsten 18 år
som byrådsmedlem. Jeg har efter
bedste evne forsøgt også at repræ-
sentere borgere i Ø. Brønderslev
og omegn. Jeg fortsætter i byrådet
og vil fortsat være til rådighed i det
omfang, som I synes, at I kan
bruge mig. 

Med venlig hilsen
Henning Jørgensen

byrådsmedlem

Til borgere og andet godtfolk 
i Øster Brønderslev og omegn
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Borgerforeningens bestyrelse er nu
kommet godt i gang med sit arbej-
de, og der er mange ideer på bor-
det.

Derfor holdt vi den 6.11. et bor-
germøde, hvor vi i bestyrelsen
kunne fortælle om, hvor langt vi
var nået. Vi ville gerne have en dia-
log om, hvordan borgerne så den
fremtidige udvikling i byen, ideer
til aktiviteter og sidst, men ikke
mindst vil vi gerne have startet en
slags ”bank” med folk, der gerne
vil give en hånd med til forskellige
aktiviteter. Det er jo helt klart, at
en bestyrelse kun er til gavn, hvis
der er opbakning og hjælp fra bor-
gerne, og sammen kan vi nå langt.

Borgermødet blev meget velbesøgt
med 65-70 deltagere, og det var
skønt, at der kom så mange.
Vi startede med at præsentere
bestyrelsen og de forskellige områ-
der, vi hver især tager os af. 
Det ser i hovedtræk sådan ud:
Peter Andersen: Næstformand og
ansvarlig for forsamlingshuset og
Open By Night m.m.
Poul Erik Jensen: Kasserer, med
omkring forsamlingshuset og
Julebelysning m.m
Mette Boye: Sekretær og musikfe-
stival m.m
Henrik Jensen: Kontakt til ØBI og
Hallen omkring ideerne om et
Samlingshus og musikfestival m.m.
Jan Jæger: Forsyning, juletræ m.m.

Lars Pedersen: Bålhøj. Med i en
gruppe der ser på mulighed for at
søge fonde.
Birgit Søndergaard: Formand.
Kontakter udadtil til kommune,
Landsbyråd m.m. Samler tråde.
Runesten m.m.

En særlig tak til Mogens Pedersen,
der hjælper meget med booking af
Forsamlingshuset og til Mogens og
Carsten Pedersen for hjælp til pen-
sionistballerne. Jeg glemte på
mødet at sige tak til Per Pedersen
for hans støtte til bestyrelsen, så
det være hermed gjort. Tak til Per
Drustrup Larsen for arbejdet med
hjemmesiden. Tak til Børge Bang
for sponsering af byens juletræ.

Jeg fortalte herefter om byens
gamle runesten, der er på vej
hjem. Et meget spændende pro-
jekt, der er penge til via det tidlige-
re BIBKO- samarbejde. Pengene var
øremærket til en form for sten-
kunst, og derfor kom ideen om
runestenen frem via Per Drustrup
Larsen og hans ikke så ringe lokal-
historiske kendskab. Det førte også
til et samarbejde med menigheds-
rådet om placering, lyssætning
m.m. Meget mere om det andet-
steds i dette nummer af bladet.
(Se side 20-23)

Jeg fortalte også om bestyrelsens
møde med Ole Jespersgaard og
Carsten Frederiksen fra Byrådet.

Her blev der drøftet, hvilke ønsker
vi kunne have for byen m.h.t.
byfornyelse, forskønnelse af byen,
byggegrunde, nye erhvervsgrunde
m.m. Det var vigtigt at finde ud af,
hvad vi kunne bruge hinanden til
som borgere og kommune. Vi
havde et godt møde som udgangs-
punkt for et videre samarbejde.

Efter velkomsten og de første
emner fortalte Peter om, hvad vi
ser som vores opgave som borger-
foreningsbestyrelse.

Herefter gennemgik Peter
Forsamlingshusets nuværende
stand, og hvad der som minimum
skal til over de næste ti år for at få
vedligeholdt huset både praktisk
og økonomisk. Peter har lavet et
meget grundigt stykke arbejde,
som kan ses på Borgerforeningens
hjemmeside.

Herefter fortalte Henrik om de tan-
ker, der er vedr. et nyt samlings-
hus. Når ideen om et nyt samlings-
hus er opstået, er det sket ud fra et
ønske om at fremtidssikre vores
lokalsamfund og gøre det attraktivt
at flytte hertil. Ved at bygge et
samlingshus i forbindelse med de
nuværende faciliteter i idrætsfor-
eningen og hallen kan vi hjælpe
hinanden i den daglige drift og
give folk mulighed for at bruge alle
mulighederne både ude og inde. 

Den sal, der evt. skal bygges til,
skal være en separat sal med
egen indgang m.m. Det skal
være en lækker sal, der primært
skal bruges til udlejning til priva-
te, men det er også vigtigt, at
det bliver en sal med en scene og
gode lydforhold, så der kan laves
gode kulturelle arrangementer.
Der er holdt et møde mellem
ØBI, Hallens bestyrelse og
Borgerforeningens bestyrelse,
hvor der blev drøftet, om der var
vilje og ønske om at arbejde med
ideen om et nyt samlingshus. Det
var der, og det blev besluttet, at
vi sammen skal rundt og se for-
skellige steder, hvor man har lig-
nende samarbejde.

Nyt fra Ø. Brønderslev Borgerforening
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Vi vil også begynde at se på mulig-
heden for at søge fonde, og der
blev nedsat en lille gruppe be-stå-
ende af Lars Pedersen, Jørgen
Cæsar og Per Drustrup Larsen.

Henrik lagde vægt på, at det er
vigtigt, at alt bliver grundigt
beskrevet og gennemarbejdet
omkring driften, økonomi osv.
Derfor kan vi lære af det, man har
gjort andre steder.
På borgermødet viste Henrik en
tegning, som han havde fået
samme dag over, hvordan en evt.
bygning kunne se ud. Det er en
meget foreløbig skitse.

På borgermødet blev der således
sagligt fremlagt både fordele og
ulemper ved at beholde det gamle
forsamlingshus og fordele og ulem-
per ved et evt. nyt samlingshus.
Som udgangspunkt har vi nu et
forsamlingshus, der skal fungere,
og der er ikke truffet beslutninger
om noget endnu. Når og hvis der
skal træffes beslutninger, sker det
på en generalforsamling.

På borgermødet var der en del ind-
læg for og imod, dog overvejende
positive meldinger til at arbejde
videre og ideer til, hvad vi skal
være opmærksomme på.

Det giver sig selv, at det er et stort
projekt, der skal gøres ordentligt
fra starten og derfor kommer til at
tage lang tid.

Vi vil løbende sørge for at holde
alle orienteret om, hvad der sker,
så vi kan undgå, at der kommer
alle mulige rygter i omløb. 
Hvis I hører et eller andet, så kom
og spørg os om det. 
Vi er kun interesseret i så meget
åbenhed og interesse som mulig.

Peter Westmark er gået ind i
arbejdet med at få lavet en rigtig
god musikfestivaldag i august
2008. 

Han fortalte medrivende om de
tanker, der ligger om en dag
med musik for både børn og
voksne. En dag hvor familien hele

dagen ”boede” på Bålhøj, hvor det
hele skal foregå på og omkring
den lille plads (der hvor tårnet har
stået).

Der blev herefter serveret kaffe og
Sonnis kringle, og så var ordet frit.
Der blev bla. udtrykt ønske om
gadelys fra rundkørslen og ind til
ØB. Der var ønske om, at der kom
fortov fra Ahornvej mod byen, da
det er en farlig strækning. Begge
dele var ønsker, vi i bestyrelsen
havde drøftet med Ole Jespers-
gaard og Carsten Frederiksen, og
som de ville tage med videre.
(Nej, vi er ikke lovet renovering af
alle fortove i byen, som det stod i
avisen).

Under mødet blev der uddelt en
seddel, hvor man kunne melde sig,
hvis man vil hjælpe til med et eller
andet. Det er starten på vores
”bank” af hjælpere, og der er plads
til mange flere.

Vi er meget glade for, at der på
mødet allerede meldte sig 9 perso-
ner, der gerne ville hjælpe med for-
skellige ting.
FOR: Hvis vi er mange om de for-
skellige ting, er det overkommeligt
for alle. Er vi få, kan opgaverne
blive for store og risikere at gå i
stå. Og det er ikke det, vi går efter.

Det er også hyggeligt at arbejde
sammen og komme til at snakke
med nogen andre og på den måde
blive en del af byen. 
Derfor håber vi også, at nogen af
alle de nye borgere, der kommer til
byen, får lyst til at være med. Det
kan vi gamle i byen også hjælpe
med til.

Til slut en opfordring til jævnligt at
gå på Borgerforeningens hjemme-
side. Her vil alle nyheder komme
ind, og man kan komme med
kommentarer og ideer. Oplæg fra
Borgermødet og tilmeldingsskema-
er som praktisk hjælp er også at
finde her:

www.oesterbroenderslev.dk

Jeg vil gerne takke alle for et godt
og konstruktivt møde.

Den beskrivelse af mødet, der
efterfølgende kom i Nordjyske, var
på mange punkter svær at genken-
de. Jeg har talt med Esben Heine
om det!!!

På Borgerforeningens vegne
Birgit Søndergaard
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Alle børn bestod 
– mange bilister DUMPEDE!
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Denne artikel er forsøgt skrevet i en humoristisk stil, men det er IKKE, fordi vi synes, det er sjovt. 
Det er meget chokerende oplevelser, der ligger til grund for, at vi har skrevet dette indlæg.

Filmtitel:
Alle børn bestod – mange bilister DUMPEDE!

Genren: Gyser, burde ikke være tilladt for børn. 

Sted: Øster Brønderslev bys fodgængerfelter på Hvilshøjvej og Elmevej.

Tid: En fredag – faktisk dagen efter d. 13.

Skuespillerne: en blanding af rutinerede og rene amatører. 

Handlingen: Øster Brønderslev skoles yngste elever skal til gå-prøve. Der bliver øvet i ugen op til den store
dag, og det er et mirakel, at alle medvirkende overlever. Der var flere attentat- og drabsforsøg allerede under
(gå)prøverne. Den endelige mission/prøve blev en hårrejsende gyser med katastrofeopbremsninger, farlige
overhalinger og chokerede voksne. 



Den venlige
anmelder 
***** 
Det er helt utroligt, så dygtige bør-
nene er til at gå i trafikken, og alle
bestod deres gå-prøve. Børnene er
meget påpasselige, selv når de står
ved fodgængerfeltet. De venter, til
bilen holder helt stille, for bilisten
kunne jo være en af dem, der bare
fræser videre. Der var da også
nogle bilister, der stoppede, sådan
som man skal. Jeg kan godt se, at
vi danskere har meget travlt og
betaler meget i skat, og så tager
børnene vel ikke skade af at lære at
vente. De, der ikke overholder reg-
lerne, er nok ikke fra lokalområdet,
og de anbefalende skilte med max
40 km/t, tror de, bare er sat op
pga. plejehjemmet, og ældre er vel
ikke blevet ældre, hvis ikke de var
super påpasselige i trafikken. Alle
børnene klarede det meget flot og
gud ske lov for det. Jeg tror bare
ikke, mine børn kan få lov til selv at
gå til skole, før de er gået ud af
skolen. 

Den sure 
anmelder 
INGEN STJERNER
Der kan bare ikke blive tale om
stjerner, men min langemand
udstrakt fem gange i træk skulle
være en fornøjelse. Hvordan helve-
de er det, folk kører? Som en af
eleverne i 0. klasse sagde med van-
tro i stemmen: ”De kører bare, selv
om vi står klar”. Hvis ikke idioterne
kender færdselsreglerne, kan de vel
for helvede slå dem op på
Internettet, og Internettet kan man
bruge gratis på kommunens biblio-
tek, så hvis de ikke kan reglerne
eller kan finde ud af at finde dem,
kan de bare sende deres kørekort
til politiet med en undskyldning
for, hvor livsfarlige de har været.
Og hvis du tror, at flyvning er far-
ligt, kan jeg bare sige, det er
ingenting i forhold til at krydse et
fodgængerfelt i Øster Brønderslev!

Den lovlydige
borger 
**
Jeg har aldrig før oplevet, at politi-
et skulle springe for sit liv i et fod-
gængerfelt, og ja, betjenten var i
uniform, det var lyst, og betjenten
stod fuldt synligt. Man skulle tro,
der var påkørselsret i Ø. B., men
det har jeg ikke hørt noget om.
Man skal altså stoppe ved et fod-
gængerfelt, når der står nogen klar
til at gå over, men jeg tror ikke,
det er meningen, at det skal være
katastrofeopbremsninger, som det
var flere gange den dag - fordi bili-
sterne så en politiuniform. Det er
rystende, at det ikke er børnene
ved kantstenen, der får bilisten til
at stoppe, men frygten for bøder,
eller det der forholdsvis nye med
klip i kørekortet. Måske skulle jeg
invitere færdselspolitiet til Øster
Brønderslev. Jeg giver 2 stjerner,
fordi børnene klarer det så flot.

Den chokerede
anmelder
****
Jeg er simpelthen ikke kommet mig
over det endnu. Jeg så desværre
ikke nummerpladen på den blå sta-
tioncar, som overhalede kassebilen,
der holdt ved fodgængerfeltet. Jeg
gad bare godt vide, om de, der
kører så hensynsløst, overhovedet
har kørekort. Da det er en gyser-
film, må jeg give den 4 stjerner, for
det var ret uhyggeligt.

Børnenes 
anmelder 
Børnene var virkelig gode. De er
gode til reglerne og ved også, at
der er nogle voksne, der ikke kan
reglerne - børnene kan bare ikke
forstå, at de voksne så må beholde
deres kørekort. Det kan jeg faktisk
heller ikke.

Michael Martens 
forældre til elev i 1. klasse 

Kitte Nørlev
forældre til elev i 1. klasse 

og politibetjent 
Lone Sonne

lærer i indskolingen 7
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FFAAKKTTAA

Hvis du på Google søger på
færdselsloven, er hit nr. 1
meget oplysende omkring
færdselsloven.

Her er et par uddrag:

Kapitel 4 
Færdselsregler for kørende 
§ 25. Kørende, som nærmer sig
et fodgængerfelt, må ikke fore-
tage overhaling eller forbikørsel
af et andet køretøj, såfremt
dette køretøj hindrer fuldt
udsyn over fodgængerfeltet

§ 27. Stk. 7. Kørende, som
nærmer sig et fodgængerfelt,
der ikke er reguleret, skal afpas-
se hastigheden således, at der
ikke opstår fare eller ulempe for
gående, som befinder sig i fel-
tet eller er på vej ud i dette.
Den kørende skal om nødven-
digt standse for at lade de
gående passere. 

Kapitel 5 
Hastighed 
Almindelige regler 
§ 41. Et køretøjs hastighed skal
til enhver tid være afpasset
efter forholdene med særligt
hensyn til andres sikkerhed. …
Stk. 2. Kørende skal holde en
efter forholdene passende lav
hastighed: 
1) i tættere bebygget område, 
2) når sigtbarheden er nedsat
på grund af lys- eller vejrforhol-
dene, 
3) ved vejkryds og i vejsving, 
4) foran fodgængerfelt, 
…
…
10) hvor køretøjet nærmer sig
børn på eller ved vejen, 
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Gade-

Velkommen til
Søndersig 10 
Er nu beboet af Jørgen Steen Andersen, som flyttede ind 15. august. Han
er født i København og er 64 år. Hans far var politibetjent og blev i 1953
overflyttet til Rødby på Lolland, hvor Jørgen tilbragte sin ungdom.
Efter endt skolegang kom han på landet, da han altid har befundet sig
godt i det fri og gerne ville arbejde med sine hænder. 
Han kom ind til Livgarden, hvor han var i 1 1/2 år – tiden der betegner
han som noget barsk. Han blev gift og fik 2 drenge, og 3 børnebørn er
kommet til. Som 30-årig var han arbejdsløs og brugte tiden til at tage en
studentereksamen på 2 år på aftenskole og han begyndte at læse engelsk
på universitetet, men det løb desværre ud i sandet, da han blev skilt. 
Jørgen har arbejdet med mange forskellige ting, på værft, svineslagteri,
Ørum Mejeri, Kettrupgaard og i adskillige børnehaver. Han har været på
flere højskoleophold, blandt andet 9 måneder i Uldum ved Poul E. Søe og i
Skagen på ”Diget”, som er en sundhedshøjskole - disse ophold nød han
meget.
Jørgen kommer fra Klokkerholm fra et større hus og en stor have, hvor han
også havde høns, men ville gerne have noget mindre, og huspriserne tiltal-
te ham i Hallund, så det blev huset på Søndersig, hvor der er en pæn stor
have til. Han vil gerne gøre noget ved haven, da hans interesser er plante-
og dyreliv.
Han er efterlønner og bruger meget tid på motion. Han kan finde på at
cykle til Skansebadet i Nørresundby for at tage en svømmetur og derefter
returnere til Hallund, men ellers cykler han meget i Vendsyssel eller tager
en løbetur.
Meget af tiden bliver brugt til kryds-og tværsopgaver og sudoku.  Han
læser meget – kriminier og politiske og filosofiske værker, blandt andet
Kirkegaard.

Hollenstedvej 61
Den 1. august flyttede Sanni Bjerre Jensen, 24 år, og René Jørgensen, 28
år, ind i huset på Hollenstedvej. Sanni er reservedelsekspedient hos Toyota i
Aalborg, og René er elementmontør. Han arbejder mest på Sjælland, det
vil sige, at han kører søndag og kommer hjem torsdag.
Sanni er født og opvokset i Ø. Hjermitslev og René i Klokkerholm.
De ville gerne have et sted på landet, hvor de kunne have heste, da Sanni
har en. Samtidig med, at de flyttede ind, har de fået en hund.

Hebbelstrupvej 209
Den 1. juni overtog Anne Kjærsgaard, 27 år og Lars Kjærsgaard, 32 år
Hebbelstrupvej, hvor de flyttede ind sammen med deres søn Michael på 1
år og en hund.
De kommer begge to fra Løkken og valgte stedet her, da det er tæt på
Lars´s arbejde. Han arbejder nemlig som landmand på Linderupgård, og så
ligger huset også meget tæt på motorvejen.
Anne er sygeplejerske og arbejder i Hjørring. De boede tidligere til leje på
Linderupgårdvej, så de kendte egnen. De er meget glade for at bo derude,
og samtidig har de kun godt at sige om Ø. Brønderslev med alle de gode
tilbud, der er for børn.

Gl. Hvilshøjvej 30
Den 15. august er en dato, som
Marlene Pedersen, 25 år og Peter
Brønnum Nielsen, 26 år nok aldrig
glemmer. Den dag overtog de
ejendommen, Marlene overtog
lejemål for en forretning i
Brønderslev og Peter startede på
nyt arbejde.
Den 30. august åbnede Marlene
butikken SPARKZ, der sælger tøj til
unge fra konfirmationsalderen og
op. Peter arbejder på universitetet i
Aalborg som PHd-studerende. Han
er uddannet civilingeniør i sund-
hedsteknologi.
Marlene stammer fra Rubjerg og
Peter fra Hjørring. De har godt nok
boet i Aalborg de seneste 2 år,
men Marlene ville gerne på landet,
da hun har en hest og Peter er
også meget positiv for at bo på
landet. De har fået både kat og
hund. De er meget glade for at bo
herude og er blevet godt modta-
get af naboerne.

Pilevej 17
Her er nu bygget et helt nyt hus,
efter det gamle er revet ned. Her
bor Anne og Peter Vangsted
Kristensen sammen med deres dat-
ter Maja på 11 mdr. Anne har lige
endt barsel, og er startet op på sit
gamle arbejde som grafiker hos PK
Reklamer i Frederikshavn. 

Peter, som er søn af Johanne og
Henning Kristensen på Hallundvej,
arbejder som projektleder hos Arne
Andersen i Vrå, hvor han har tilsyn
med flere byggepladser. Huset er
nu helt færdig og der er god plads
til hele familien.
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spejlet
Oplevelser på Klovborg

En lørdag sidst i september lagde Klovborg plads til oplevelser af forskellig
slags. Landboungdom havde pløjekonkurrence med nutidige traktorer, 4H
kørte bl.a. med fjernstyrede traktorer og gav børn mulighed for at lege i
halmen, Traktor- og Motorklubben pløjede med veterantraktorer, og
Vendsyssel Køreforening pløjede med heste spændt for ploven. 
Desuden var gården åben for alle, der havde lyst til at kigge indenfor i et
moderne landbrug.
Det blev et godt arrangement for alle fremmødte, aktører som tilskuere.

Julesjov
ØBIs Venner holder årets store jule-
træsfest i Østsidehallen 
sammen med samarbejdspartnere
14. december kl. 18.30.

Nye tider 
i bogbussen

Fra 1. oktober har bogbussen 
fået ny køreplan, så den fremover
holder lokalt på disse steder og
tider:

Mandag: Hallund: 14-14.45

Tirsdag: Øster Brønderslev: 11-12

Onsdag: Hollensted: 14.30-15.15

Torsdag: 
Øster Brønderslev: 17.40-19



Julegaveværksted 2007

10
Lokalbladet

Igen i år har der været afholdt julegaveværksted i Øster Brøndeslev, igen har
der været cirka 45 voksne hjælpere i alle aldre, igen har der været mere end
100 børn, igen har der været travlhed på de forskellige værksteder, igen var der
nye og spændende værksteder, igen var der de uundværlige hkendte værkste-
der, igen er det blevet til et utal af flotte gaver og pakker, og igen har det
været hyggeligt, for på julegaveværkstedet hygges der, samtidig med at der
laves meget. Et barn sagde i år til sin mor, at hun ville ønske, der var julegave-
værksted hver weekend. Det er måske for meget forlangt, men endnu et bevis
på, at der både er behov for et julegaveværksted, og at der er opbakning fra
alle sider til arrangementet. Næste år er der igen julegaveværksted, og igen er
det den 3. weekend i november. Og næste år glæder initiativtagerne Bente
Børjesson og Birgit Søndergaard sig til et ekstra festligt julegaveværksted i
anledning af 10-års jubilæet
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LITTLE ROCK. Da Alexander (kaldet
Alex af sine venner og Danny af sin
træner) Jensen kom til USA fra
Danmark, havde han kun set ame-
rikansk fodbold i fjernsynet et par
gange. Efter kun et par måneder i
USA har han dog allerede fundet
sin plads på fodboldbanen.
Danskeren er blevet den nye kicker
(sparker) for A-holdet Cutter
Morning Star Eagles. I sæsonens
sjette kamp overtog han pladsen
som kicker og skød den aften både
et fieldgoal fra 41 yards afstand og
et ekstra point.

Alex på 17 år stammer fra den lille
danske by Brønderslev (16.000
indbyggere) lige uden for den stør-
re by Aalborg på den nordligste
spids af Danmark. I hans hjem-
land er han en entusiastisk fod-
boldspiller og snowboarder, men
ingen af disse aktiviteter har han
kunnet udøve på Cutter Morning
Star. Han ser frem til at prøve dyk-
ning, der er en af hans andre fri-
tidsinteresser, i søerne rundt om
Hot Springs. Hans succes i football

blev meget hurtigt større, da han
flyttede ind hos sin værtsfamilie
Hawthorne. Familiens ældste søn,
Blake er angrebsspiller (Wide recie-
ver) på fodboldholdet, og han
lærte Alex at spille football og spil-
lets regler. ”Min værtsbror spiller
fodbold, og vi kastede til hinanden
i haven” fortæller Alex. ”Det gik
ikke så godt, så han fik mig til at
prøve at sparke, og bagefter gik vi
hen til træneren for at vise ham
det”. 
Cutter Morning Star’s nye træner,
Richard Colananni, kunne se
Alexanders sparkeevner og arbejde-
de derefter hårdt med ham for at
udvikle ham til en kicker i ameri-
kansk fodbold. Alex siger: ”Jeg kan
godt lide min træner, fordi han
støtter mig: Han træner mig også
intensivt uden for de normale træ-
ningstider og giver ikke op.” 

Alex har været vant til at blive
taget venligt imod, siden han kom
til Arkansas. Hans værtsmor, Terry
Hawthorne, er koordinator for
ACES (American Cultur Exchange
Services), og hun valgte Alex, både
fordi han interesserede sig for dyk-
ning, og fordi hun havde en søn
på hans alder. Det er ikke noget
nyt for familien at have udveks-
lingsstuderende. Siden de for 4 år
siden var værtsfamilie for en dreng
fra Thailand, har de haft mindst to
andre i huset. Det var noget af en
omvæltning for Alex, at der boede
8 folk i huset hos Hawthorne, for
han var vant til at være det eneste
barn hjemme i Danmark.  
”Morgenerne er ret hektiske”, for-
tæller Alex, ”men folk er meget
flinke her, så det går”. Alex har fået
et meget positivt indtryk af famili-
en, men de har endnu pænere ting
at sige om ham som deres nye
søn, der skal bo hos dem til slut-
ningen af juni.
”Han har klaret sig fantastisk”,
siger Terry. ”Han er meget udad-
vendt, har en god humoristisk sans
og har meget nemt ved at få ven-
ner.”

Den udadvendte personlighed og
hans evne til hurtigt at få venner
har været vigtigt, for at Alex hur-
tigt kunne vænne sig til at være
langt hjemmefra. Mens der er
meget, han godt kan lide ved USA,
er der meget andet, som han kun
langsomt vænner sig til. Et af disse
områder er livet i weekenderne i
USA. I Danmark er det tilladt for
teenagers at komme i klubber og
samles andre steder i løbet af
weekenden. Savnet af den slags
aktiviteter har givet Alex lidt hjem-
ve, men det har hjulpet ham
meget, at de studerende på high
school har været så gode til at
acceptere ham. Det har gjort det
nemmere at leve med forskellene
mellem landene. ”Folk i skolen hol-
der sammen i grupper,” fortæller
Alex, ”og det er ikke vigtigt at
have det rigtige tøj for at blive
accepteret.” Det er godt, at det
ikke er vigtigt, hvad man har på,
for da Alex kom fra et koldere
klima, havde han kun taget varmt
tøj med, så han har mest været
indendørs med aircondition. Når
han tager ud på football-banen,
nyder han det alligevel. ”Jeg er kic-
ker, og det er det største, jeg
endnu har oplevet her, ” siger
Alex. ”Jeg kan godt lide at vinde
og kan også lide at se glade folk,
og de griner og smiler, når jeg
sparker.” 

Når Alex vender hjem til Danmark,
vil han fortsætte sin uddannelse,
men lægger måske ikke det ameri-
kanske fodboldspil helt bag sig.
Han kunne godt tænke sig at finde
et hold, der spiller amerikansk fod-
bold eller rugby, samtidig med at
han igen vil i gang med sit sæd-
vanlige fodboldspil. Under alle
omstændigheder vil han kunne
underholde sine venner derhjem-
me med sine oplevelser i USA, hvor
han var stjernespiller og kicker for
sit football-hold. 

Arkansas Democrat-Gazette
Tri-Lakes Edition

Sunday, October 14, 2007

En helt ny verden - 
dansk studerende opdager fodboldevner
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Alexander - søn af Peter Erik Jensen 
og Monika Brohus samt barnebarn af
Tove og Frtihjof Jensen



Blog
Alexander har også en blog, han af
og til skriver nyt på:
http://alexanderpaatur.blogspot.com/
Her står der bl.a.:

22. september:
Jeg har været her godt to uger nu
og har haft de to mest fantastiske
uger. Mit skema i skolen ser ud
således:

1. Geometry
2. Algebra
3. Drivers Eud.
4. Engelsk
5. Spansk
6. Psykologi/madlavning
7. Amerikansk Historie
8. Football

Efter 5 dage på skolen havde jeg
mit "try-out" til football teamet. Jeg
klarede det, og er nu kicker på før-
steholdet. Der er ca. 500 tilskuere
til hver kamp, så det er kæmpe-
stort. 
Folk har taget rigtig godt imod
mig, især efter jeg kom på football-
holdet, så jeg har det rigtig godt.
Folk på skolen er vældig søde mod
mig og hjælper gerne, når der er
brug for det.

13. oktober
I sidste uges footballkamp kom jeg
hurtigt i centrum. Jeg lavede de
første tre point for vores hold og
senere et mere. Vi tabte kampen,
men jeg havde stadig en rigtig fed
oplevelse. Kampen blev vist i tv
(FOX 16), og efter kampen blev
jeg selvfølgelig interviewet af både
tv og aviser. Så status er et tv-inter-
view og to avis-interview. Med så
meget omtale på en gang kan man
selvfølgelig ikke gå ubemærket
rundt på skolen mere. Folk, som
jeg aldrig har set før, kommer hen
og siger hej Alex og vil hænge ud
med mig. Så nu er opgaven at
finde ud af, hvem der kun vil pga.
omtalen, og hvem der vil, fordi jeg
er mig selv.
Jeg savner Danmark. Men ikke så
meget som jeg havde troet. Det er
værst i weekenderne, hvor jeg ved,
at vennerne hjemme i Danmark
fester og har det sjovt, mens jeg

ikke laver det helt vilde. Hvad jeg
laver i weekenderne er lidt svært at
svare på, men oftest hjælper jeg
familien med et eller andet (for det
meste er det kedeligt).
Hverdagene er bedre. Jeg kan lide
at være i skolen og har mange ven-
ner. Fordi jeg har footballtræning
hver dag, er jeg først hjemme mel-
lem 4 og 5, så der er ikke tid til så
meget i hverdagen.

Seneste nyt
Alexander blev udtaget til prøve-
træning den 8. november på det
bedste college-hold (universitets-
hold) i Arkansas ”Arkansas
Razorbacks” som den eneste spiller
fra sit hold. Træningen skulle fore-
gå 5 timers kørsel fra Hot Springs,
hvor han bor. Han fik ikke bare fri
fra skolen, men han blev kørt dertil
i skolebussen sammen med træne-
ren og nogle af cheer-leaderne og
bandet, som også var udtaget.
Blandt dem var nogle med meget
gode karakterer. 

Hvis de bliver optaget på college
på den baggrund, betaler skolen
for deres skoleophold og kollegie-
værelse, og det løber op i 60-
70.000 kroner om året. Kommer
Alexander ind og vælger at blive i
USA, bliver det helt vildt, siger
Alexander selv i en telefonsamtale
med sin far Peter Erik Jensen, og
fortsætter: ”Holdet samler 80.000
tilskuere til hver kamp, der alle
vises på TV herovre, og holdet er
også et af dem, vi kan vælge, når
vi spiller Playstation. Træneren er

helt vild og har fortalt, at folk rin-
ger hele tiden og vil have mig til
prøvetræning.” Træneren har lavet
et intensivt træningsprogram for
Alexander op til træningen, så han
kan blive blandt de 2 første kickere
ud af måske 10, der er indkaldt til
udtagelsen.

Allerseneste nyt
Til prøvetræningen sparkede en
anden kicker længere end
Alexander, som dog gjorde det så
godt, at de meget gerne ville se
ham igen til forårets prøvetræning. 
Folkene bag udtagelsen troede ikke
på, at Alexander kun havde spillet
football i 2 måneder, og at han
aldrig havde prøvet det i Danmark.
Nu har hans træner sammensat et
intensivt træningsprogram,
Alexander skal gennemgå i vinter-
pausen, så han er ekstra klar til
næste prøvetræning på universi-
tetsholdet.

Per Drustrup Larsen
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High School holdet til træning. Alexanders værtsbror har nummer 81 på ryggen.

Alexanders skulderbeskyttere oven på
hans omklædningsskab



Forlaget "Dansk Sang" planlægger
udgivelse af ny sangbog med titlen
"Årets Danske Sange 2007" med
forventet oplagstal på 5000 stk. 

Sangen "Glæden over landet", som
Lokalbladet bragte i sidste num-
mer, er udvalgt til at komme med. 

Der bliver i alt 20 nye sange i sang-
bogen som har børn og unge i fol-
keskolen /musikskolen målgruppe. 

Mon ikke sangen med musik af
Poul Erik Jensen denne gang har
været rimeligt tæt på "toppen" i
konkurrencen?! 

Glæden over landet
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Hallund Vandværk renoverer

Til vandværkets generalforsamling i
maj måned blev der orienteret om
en renovering af vandværket og
udskiftning af vandledning i den
østre ende af Sølvgade. Det er så
efterhånden sket, og de sidste rør
er ved at blive lagt. Der har været
gravet op adskillige steder, men
det bliver forhåbentlig færdigt,
inden vinteren sætter ind for alvor.
Søndag 11. november holdt besty-
relsen åbent hus i 3 timer om efter-
middagen og blev glædeligt over-
rasket, da der kom ca. 50 besøgen-
de, som gerne ville orienteres og
se, hvad pengene var blevet brugt
til. Trods kulden hyggede de besø-
gende sig med varme grillpølser og
kolde øl eller vand og fik en slud-
der med bestyrelsen og naboer.
Lidt om, hvad der er blevet renove-

ret og udskiftet: 2 brøndpumper,
som tidligere befandt sig under jor-
den, er udskiftet og monteret over
jorden i vandtætte, aflåste huse,
hvor der også er installeret alarm.
Skyllefiltre udskiftet, rentvandstank
biologisk renset og iltning af van-
det ændret. Filtersektion og ny
pumpe monteret i trykstation.
Automatisk udskyl med overvåg-
ning, der betyder bedre vandkvali-
tet. Tidligere skulle vandværkspas-
seren klare udskylningen manuelt 2
gange ugentlig, så nu kan han
sidde derhjemme og via sin com-
puter observere eventuelle fejl.
Samtlige udskyllebrønde og stop-
haner i området er renoveret og
hævet over jorden med tydeligt
navn og telefonnummer markeret.
Det betyder, at de er nemme at

finde til forskel for de gamle, der
nemt blev væk i bevoksning og
højt græs. 12 forbrugere bliver til-
sluttet den nye hovedledning i
Sølvgade. På de ophængte billeder,
der var taget i forløbet, kunne man
se de gamle tærede rør, så udskift-
ningen var tiltrængt. Vandet i
Hallund er af god kvalitet, men har
været meget aggressivt, det vil sige
med hurtig tæring af rør, men
dette skulle være afhjulpet med
renoveringen.

Lis Marrup



Efter at have drevet klinikken
Symmetria fra hjemadressen på
Nibstrupvej i godt 1/2 år flytter
Ingeborg Kjeldsen virksomheden til
nye lokaler centralt beliggende i
Brønderslev, nærmere betegnet Algade
25.
I det forgangne halve år har mange
Øster Brønderslev borgere, såvel børn
som voksne, benyttet sig af mulighe-
den for at få behandling hos Ingeborg
Kjeldsen, der er autoriseret fysiotera-
peut og uddannet kranio-sakraltera-
peut. 

Indehaver af eget jobliv
For præcis et år siden opsagde
Ingeborg Kjeldsen efter lange overve-
jelser sin faste stilling som børnefysiote-
rapeut ved Brønderslev Kommunes
PPR-afdeling med visioner om, at hun
inden udgangen af 2007 ville etablere
egen virksomhed. 
Ingeborg var klar over, at det ville blive
en lang og lærerig proces at skulle få
en virksomhed etableret. Der har ikke
været tradition for at drive selvstændig
virksomhed i familien. Alle har været
ansat inden for det offentlige. ”Til tider
har jeg haft en følelse af, at det gik
noget op ad bakke, og at jeg skulle
opfinde den dybe tallerken helt forfra.
Heldigvis har jeg fået fuld opbakning
fra hjemmefronten, hvilket har været
guld værd”. 
Målet er nu nået, og Ingeborg glæder
sig til at byde borgere indenfor i de
dejlige, lyse lokaler og håber, at rigtig
mange vil få glæde af behandlingen. 

Supplement til det etablerede 
sundhedssystem
Behandlervirksomheden drives uden
for den offentlige sygesikring og kræ-
ver derfor ikke lægehenvisning.
Klinikken skal betragtes som et supple-
ment til det etablerede sundhedssy-
stem og ikke som en konkurrent til
allerede eksisterende privatpraktiseren-
de fysioterapeuter i byen. Ingeborg
Kjeldsen håber på et godt samarbejde
med sine kolleger og henviser gerne
videre, såfremt hun møder en proble-
matik, andre kan løse bedre. 

Nøgleordene i den behandling, der til-
bydes i Symmetria, vil altid være tid og
ro. Det er derfor vigtigt, at man er ind-
stillet på, at behandlingen varer 1 ti-
me. 
Det bedste resultat opnås selvklart, når
man samarbejder – det er derfor vig-
tigt, at man møder op med god moti-
vation til også selv at gøre en indsats
for at blive rask og øge sit velvære.
Behandlingen kan bestå af traditionel

fysioterapi, kranio-sakralterapi eller en
kombination – behandlingen tilrette-
lægges altid i samarbejde med klien-
ten.

Behandle, forebygge, forkæle…
Man kan få stor gavn af et forløb hos
Symmetria, hvis man trænger til en
målrettet behandling i forhold til et
specifikt fysisk problem eller ønsker at
tage symptomerne i opløbet. Man kan
også have stor glæde af behandlingen,
hvis man vil forebygge, stresse af eller
forkæle sig selv med en velgørende
oplevelse.

Kranio-sakralterapi
Kranio-sakralterapi er en blid og næn-
som behandlingsform, som har indvirk-
ning på centralnervesystemet og det
autonome nervesystem.
Den terapeutiske behandling har til for-
mål at løsne spændinger og oprette
skævheder og ubalancer, der belaster
centralnervesystemet.
Ubalancer kan opstå ved fald, slag og
stød. De kan ligeledes stamme fra en
traumatisk fødsel eller opstå ved stress,
såvel fysisk som psykisk. Dårlige
arbejdsmetoder og forkert kropshold-
ning kan ligeledes skabe ubalancer i
det kranio-sakrale system, der består af
kraniet, rygsøjlen og korsbenet.
Ved lette tryk på kraniet, ansigtsknog-
lerne, rygsøjlen og bækkenet frigøres
spændinger, og kroppen stimuleres til
at genfinde balance og symmetri.

Også for de bette
Ved fødslen udsættes kroppen for over-
last. Det synes umiddelbart naturligt,
men kan i nogle tilfælde medføre
svære og langvarige konsekvenser.
Hvor mange forældre kender ikke til
børn med kolik, mellemørebetændelse,
forstoppelse eller børn som er triste? –
for bare at nævne nogle af følgerne.
Kranio-sakralterapi til spædbørn er
yderst effektiv til behandlingen af fød-
selsskader. Behandlingen kan lette eller
helt fjerne de fleste følgevirkninger. I
mange tilfælde vil forældren - og bør-
nene - kunne mærke tydelige resultater
efter få behandlinger.

…og dem med store udfordringer
Ingeborg Kjeldsen byder ind med 5 års
erfaring som børnefysioterapeut med
stor indsigt i børns sansemotoriske
udvikling samt erfaring med børn med
specifikke udviklingsforstyrrelser i form
af opmærksomheds- og kontaktproble-
mer. Disse børn længes efter ro i krop
og sjæl, og mange føler lindring af
symptomerne ved kranio-sakraltera-
peutisk behandling.

God mod stressbelastninger
Stress - bare ordet giver næsten sved
på panden! Stress er på godt og ondt
blevet hver mands eje og er blevet den
hyppigste årsag til, at vi ikke fungerer
optimalt.
Stress påvirker de centrale hjernecen-
tre, der styrer både krop og psyke samt
påvirker vores livskvalitet. Kranio-sakral-
terapi er yderst velegnet til at sænke
kroppens stressniveau. Derfor anvender
Ingeborg Kjeldsen KST til afhjælpning
af en lang række symptomer som følge
af stress.

Virksomhed med visioner
Adressen i Brønderslev kommer om
kort tid til at rumme endnu en autori-
seret fagperson inden for behandler-
området.
Således bliver der mulighed for gensi-
dig faglig sparring og inspiration. På
sigt håber Ingeborg Kjeldsen, at der
bliver tilbud om tværfaglig behandling
og evt. kursusvirksomhed.
Dette samarbejde glæder Ingeborg
Kjeldsen sig meget til, men vil endnu
ikke løfte sløret for, hvilken behand-
lingstype, der er tale om….blot lover
jeg, at man kan vente sig en kompe-
tent fagperson med stor menneskelig
indsigt.

Ingeborg Kjeldsen håber, at rigtig
mange borgere fra Øster Brønderslev
vil benytte sig af behandlingstilbuddet.
Er der interesse for at vide mere om
ovenstående, er der langt mere infor-
mation på hjemmesiden www.symme-
tria.dk 

Et sundt tilbud til børn og voksne
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Året nærmer sig sin afslutning,
julen står for døren, og dagene bli-
ver kortere. Dette er ikke ment,
som om det er en trist tid, vi går i
møde, den er bare anderledes, og
vi indretter os efter den. 
Den 4. september var vi ca. 25 del-
tagere, der besøgte
Biogasanlægget i Brønderslev,
hvor Jan Ulrik tog sig tid til en
spændende rundvisning og interes-
sant forklaring på, hvordan man får
et sådant anlæg til at fungere. Han
forklarede, at man skal være kemi-
ker for at få anlægget til at fungere
optimalt, bare en lille smule forkert
dosering eller forkert materiale kan
få hele processen til at standse, og
det er jo noget l…
Vi har endnu en gang afholdt 
ølsmagning på Hallund Kro. Der
var mødt 70 mennesker op med
godt humør, og vi havde en rigtig
festlig aften. Øllet var sponseret af
nogle af deltagerne og var denne
gang fra Skagen Bryghus.
Borgerforeningen havde spyttet
lidt ekstra i bøtten denne gang, da
øl fra de små bryggerier er dyrere
end alm. øl. Det var bestemt alle
pengene værd, og der var øl for
enhver smag. Ølsmagningen er i
fremtiden fastlagt til den første fre-
dag i oktober, så sæt allerede nu
kryds ved den 3. okt. 2008, så ses
vi på Hallund Kro.
I samarbejde med B70 og pensio-
nistforeningen er det lykkedes at få
stablet en Pc-café på benene. Der

er indkøbt 3 bærbare Pc’er, og
internetforbindelse er etableret, så
der nu er mulighed for at ”surfe på
nettet”. Hver tirsdag er der mulig-
hed for undervisning i brugen af Pc
i klubhuset fra kl. 19.00 – 21.30.
Dette kan varmt anbefales. Man
kan også medbringe sin egen Pc
og sætte sig flere sammen og spille
mod hinanden. Ved eventuelle
spørgsmål kan henvendelse ske til
Tine Karstrøm tlf. 30 26 41 58.
Som nabo til Dyreparken i Hallund
er det glædeligt, at så mange kom-
mer og ser til dyrene. Dådyrene er
blevet rigtig godt forkælet af de
mange besøg, og jeg ser, hvor
glade dyrene er for besøgene.
Selvfølgelig falder der lidt brød
eller gulerødder af, og man bliver
kløet lidt bag ørene. Jeg nyder
synet af de smukke dyr hver dag,
samt den glæde og opmærksom-
hed, de har skabt i byen.
Da jeg i sin tid sagde ja til at være
aktiv i bestyrelsen for
Borgerforeningen, var det for at
forbedre mulighederne for at gøre
byen mere attraktiv at bo i.
Dette har vi nu fået mulighed for
med Bredbånd Nord, hvor vi kan
få en tilslutning med lyslederkabel
til kabel-tv, IP-telefoni og Internet.
Dette er et af mine meget store
ønsker og kan nu blive en realitet,
hvis vi alle står sammen om projek-
tet. Bredbånd Nord kører tilbudet
året ud, og hvis tilslutningen er
der, kan vi måske komme i betragt-

ning i andet kvartal 2008. Læs
mere om deres produkter på
www.bredbaandnord.dk 

Arrangementer
for 2008
Hallund- Hollensted Borgerforening
afholder ordinær generalforsamling 
fredag, den 18. januar kl. 18.00 i
klubhuset på Søndersig med føl-
gende dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning

Forelæggelse af det reviderede
regnskab

Behandling af indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen

Eddy Marrup og Jes Svennum er på
valg. Jens Bonde modtager ikke
genvalg til bestyrelsen, ønsker at

fortsætte som suppleant.
Laurids Jørgensen, suppleant, er på
valg. Merete Vadsager modtager

genvalg.
Gunnar Madsen og Ove

Kristjansen, revisorer.
Kim Toft, revisorsuppleant

Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der
fællesspisning med pålægsbord fra
Kroen.

Pris for deltagelse i fællesspisning-
en er 100 kroner, hvor 1 øl/vand +
1 snaps er inkluderet. Tilmelding til
spisning senest den 11. januar til
Eddy Marrup på tlf. 7735 5412.
Borgerforeningen håber på god til-
slutning og en livlig debat om alt,
hvad I har på hjerte.

Der vil blive holdt en musikaften i
februar/ marts. Nærmere informa-
tion kommer senere.

En tur til Livø med naturvejleder er
ved at blive planlagt til maj/juni.
Mere om det senere.

Fredag d. 3. okt. 2008 er der øl-
smagning på Kroen. Mere om
dette arrangement senere.

Alle relevante oplysninger vedrø-
rende vores arrangementer vil
løbende blive opdateret på vores
hjemmeside: 
www.hallundhollen-sted.dk

Nyt fra Hallund-Hollensted Borgerforening
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Nyt i Hallund: PC-Café
Du har nu chancen for at lære at bruge en computer. 
Kan du allerede, er du velkommen til at komme og bruge computerne
alligevel, måske kan du hjælpe dem, der er nybegyndere! 

Hvad kan man bruge computeren til? Spil, ansøgninger, breve, skoleop-
gaver, skrive mail eller bare surfe lidt på nettet, mulighederne er
mange!! Du bestemmer selv, hvad du vil bruge den til! 
Har du bare lyst til at ”lure” med, så er du også velkommen til det,
bare vi får en hyggelig PC-Café-aften.

PC-Caféen er for ALLE, unge som ældre. Mød bare op i klubhuset,
Søndersig 25 i Hallund hver tirsdag fra 19.00 – 21.30.
Der vil altid være nogle PC”nørder”, der kan hjælpe dig i PC-Cafeén,
hvis du måtte have brug for det.
Har du spørgsmål vedr. PC-Cafeén, kontakt da Lars Hahn Rasmussen 
tlf. 20 40 71 51 

Semere på side 27 om undervisningen i PC-caféen



Så er gruppen bag efterhånden
mange års vinsmagninger igen klar
med en serie helt nye og spænden-
de aftener i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Der er gode
muligheder for både nye og tidli-
gere deltagere til at lære nyt og få
nogle gode oplevelser. Vi synes
selv, at vi har fået sammensat et
program med både tradition og
fornyelse og med spændende folk
til at fortælle om (og skænke) gode
vine!

Vi glæder os særligt meget til den
afsluttende dag, hvor vi prøver
noget helt nyt, og hvor vi har
taget en chance og købt en hel
tønde vin uden at have smagt den
først! Det bliver garanteret en god
afslutning på nogle gode aftener. 

Vi kan være et begrænset antal, så
det gælder om at være hurtig med
tilmeldingerne, der skal ske inden
den 20. dec. til Kirsten og
Henning Agesen, Dannevirkevej 14
(9881 1034 eller
kirstenagesen@gmail.com) 

Prisen for deltagelse er forhøjet en
anelse, så det koster 250 kr. pr. del-
tager i startgebyr. Det indbetales
ved tilmeldingen og dækker brød,
borddækning og husleje m.v..
Desuden betales ca. 90-100 kroner
pr. person for hver aften, man del-
tager, til dækning af udgifterne til
vin og foredragsholder. Er der
overskud efter afslutningen, plejer
vi at fordele det mellem
Forsamlingshuset og Lokalbladet.

Betalingen af de 250 kr. i startge-
byr kan nemmest foretages online
til pengeinstitut Reg. nr.: 9028 og
Konto: 1605876982. Husk at skrive
navne og adresser på deltagerne
ved overførslen. Men de kan også
afregnes direkte til Kirsten og
Henning.

Arrangørerne i år er:
Birgit Søndergaard & 
Per Drustrup Larsen  
Ester & Christian Søndergaard
Grethe & Jens Poulsen
Inge & Henning Jørgensen
Kirsten & Henning Agesen
Lis & Ove Dam

Smag for vin Smag på vin
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Programmet er:

Mandag 14. januar kl. 19: 
Vine fra Australien og New Zealand 
Vinene og de mange spændende druer bag dem
præsenteres i et samarbejde mellem Morten H.
Kristensen, Vodskov - www.vin-gaven.dk og
Michael Ranzau, Langholt - www.vindownunder.dk.
Morten er kendt viden om som den uddeler, der
tidligere satte vinfolk stævne til en handel i Vodskov
Brugs, og han er nu begyndt med eget firma.
Michael importerer udelukkende australsk og new
zealandsk vin samt bl.a. friske trøfler, han leverer til
Søllerød Kro og Kongehuset.

Onsdag 6. februar kl. 19: 
Franske vine fra den sydlige del af Rhonedalen 
Vinene skænkes op og fortælles om af Brian
Gravesen fra Gravesen Vine, Aalborg - www.grave-
senvine.dk.  Brian karakteriserer sit vinfirma med
betegnelsen ”Kvalitetsvine i særklasse” og har
mange spændende vine på programmet også fra
dette klassiske og gode vinområde. 

Tirsdag 26. februar kl. 19: 
Spanske vine 
Georg Nielsen fra Sigurd Müller, Aalborg -
www.smv.dk – har før været på programmet med
vine fra andre steder i verden og er kendt som en
meget vidende og underholdende fortæller. Snyd
ikke jer selv for denne oplevelse med gode historier
i selskab med nogle af de bedste vine fra Spanien.

Torsdag 13. marts kl. 19: 
Gode vine og gode historier 
De bedste fortællere, I kan forestille jer, vil under-
holde med fortællinger om vine, der har betydet
noget særligt for dem selv. Mere afsløres ikke
endnu, men det bliver en spændende aften!

Lørdag 29. marts ca. fra kl. 13: 
Hyggelig dag med god mad og tapning af vin
I samarbejde med Martin Andersen fra Holte
Vinlager, Aalborg - www.holtevinlager.dk - har vi
købt en hel tønde vin. I alt 225 liter eller 300 fla-
sker skal enten drikkes den dag eller tappes på fla-
sker. Martin har nøje udvalgt en vinbonde fra
Bordeaux-området, der den dag kommer helt til
Øster Brønderslev for at fortælle om sin vin og for
at hjælpe os med at tappe den på flaske. Mens der
tappes, skænkes der op i glassene og der serveres
mad. Det går hele dagen med, og så fortsættes
der, til alle slatter og rester er væk – og det vin, der
kommer på flasker, sælges til ca. 70 kr. flasken. Vi
fortæller mere om arrangementet den første dag,
hvor vi også tager mod forudbestillinger på vinen. 
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Gade-

Velkommen til 
Zinkvej 4 
Mette og Jan Edvardsen med 2 piger er flyttet ind den 1. oktober.
Jan er 39 år, født og opvokset i Brønderslev, er uddannet ingeniør og
arbejder i Aabybro ved LH Comlog A/S, hvor han er programmør. Mette
er 36 år, født og opvokset på Tidselbak ved Børglum og er pædagog i
Fritteren på Søndergade skole i Brønderslev. 
De har pigerne Maria på 2 år og Signe på 1 år, som begge har dagpleje-
plads i Ø. Brønderslev lige over for hinanden. Jan afleverer pigerne,
inden han kører videre til sit arbejde. 
De startede deres lille familie i en 83 m2 lejlighed i Skovparken i
Brønderslev, foreningen ”Fredensbo”, men pladsen blev for trang, så de
købte huset på Zinkvej, som de er meget glade for, og de glæder sig til
at se pigerne vokse op der. Mette ved fra sin egen opvækst, hvad det betyder at vokse op, hvor der er plads og
højt til loftet, da Tidselbak, hvor hun er vokset op, er et område med 11 gårde, hvor alle kom hinanden ved, og
hvor der altid var nogle at lege med.
I samme uge, de flyttede ind, blev de også gift, så det blev en travl uge.
Huset er meget stort i 2 etager, så de boltrer sig på den store plads. Huset er meget velholdt, så det eneste, de skal
have gjort, er maling af rummene, men de tager det lidt efter lidt.
I fritiden flyver Jan modelhelikopter, som han selv bygger og reparerer, hvis de styrter ned – den største måler 1
1/2 meter i ”bredden” og kan flyve 200 km i timen, så det er kun i bestemte områder, der må flyves – for tiden
har han 4 helikoptere i forskellige størrelser, og Jan pointerer, at de alle kan flyve.
Mette er meget glad for at sy og syr tøj til sig selv, børnene og Jan og til den øvrige familie – gardiner til huset og
også noget til ”Fritteren”.
De har begge været involveret i bestyrelsesarbejde i ”Fredensbo”, og Mette er nu i forældrebestyrelsen på sit arbej-
de. Haven glæder de sig til at tage i brug til foråret, men den er nem at gå til, da den også er meget velholdt.
De er meget glade for at være her, og de er blevet meget godt modtaget af alle.

Sølvgade 104 
er nu beboet af Allan Munkholm, 50 år. Allan er født og opvokset på Vesterbro i København i en 2 1/2 værelses lej-
lighed og har i sit voksenliv haft meget forskelligartede jobs, bl.a. i postafdelingen i FDM i 5 år, Udenrigsministeriet
i 17 år, henholdsvis i Handelsafdelingen, Presse- og Kultursekretariatet og de sidste 5 år i Markedssekretariatet. 
Omkring 1990 flyttede han til Jylland. Hans ægteskab, som gav ham 3 piger, var ophørt efter mange år, og han
boede de næste par år med to af sine døtre i henholdsvis Mylund og Jerslev. Her arbejdede han som pedelmed-
hjælper og tog adskillige kurser i EDB, som har interesseret ham, siden han var 19 år. Han har boet i Stenum, først
i et lille hus, senere købte han og samleveren ”Kærsbo”, som var det gamle posthus, som de renoverede, og hvor
de boede i 8 år sammen med hendes 3 børn, mens han arbejdede som systemmand og underviser på Pandrup
Daghøjskole. Forholdet sluttede til stor sorg for Allan, og han måtte se sig om efter et andet sted at bo.
Det blev til et lille hus i Hallund, som passer perfekt til ham og Max, en Samojede, og en gammel hankat med nav-
net Tom. Hund og kat har det fantastisk sammen og hygger sig, når Allan er på arbejde. Han arbejder for anden
gang i sit liv på PN Beslag i Brønderslev, hvor han laver aluminiumsprofiler til vinduer og er ansat i aftenvagt fra
15-23. 
Han får rimelig tit besøg af sin bonusdatter og sine 3 døtre, hvoraf 2 bor i Brønderslev og 1 i Sverige.
Han har været involveret i bestyrelsen for borgerforeningen i Tolstrup-Stenum som webmaster og deltaget i en
masse arrangementer i foreningen.
Han har haft en virksomhed sammen med en anden i EDB-branchen, hvor de leverede løsninger til firmaer, for-
eninger og klubber, men desværre var kundegrundlaget ikke stort nok til et fast arbejde, så det blev lagt på hylden,
men ikke glemt. 
Han har mange planer med hus og have og skal have indrettet værksted til sine hobbyer, som blandt andet er
metalarbejde, som han har drejebænk og fræser til. Radioamatør (OZIFBP) samt hygge med at lave god mad og et
glas rødvin, efterfulgt af en god film, er en anden hobby. 
Det, der altid har fyldt hans liv, er EDB, programmering, internetløsninger, reparation og vedligeholdelse af maski-
ner og konsulentvirksomhed.
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Pensionistforeningen
Øster Brønderslev- Hallund Pensionistforening søger nye medlemmer.
Har du tid og lyst er du velkommen til at deltage i vores arrangementer ca.
en gang om måneden. Medlemskab koster kun 70 kr. årligt.

Til vores generalforsamling onsdag den 23. januar 2008 kl. 13.30 i Hallund
Klubhus mangler vi både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, så hvis du
kan stille op eller kender nogen, må du kontakte os. Kan vi ikke få en fuld-
tallig bestyrelse, kan det blive nødvendigt at nedlægge foreningen.

Henvendelse: Formand Lisbet Nielsen 98 83 51 80 eller kasserer Knud
Jørgensen 98 83 50 97.
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spejlet
Brittas orkidéer
Britta Jacobsen på Bålhøj har helt specielt grønne fingre, når det gælder
orkidéer. Det er en sand fornøjelse at forære hende en orkidé, for hun får
den til at skinne og blomstre helt ud over det sædvanlige.

Den sidste succes er en storblomstret en af slagsen med meget store hvide
blomster. Da billedet blev taget, havde den 46 flotte blomster. Der kom en
hel del flere, inden de første begyndte at visne. Britta fortæller, at det er en
orkidé, hun har fået forærende for 2-3 år siden, og den har blomstret lige
siden, så det er vist også en helt specielt sund blomst.

Opskriften
på hendes
store held
med orkidé-
er: Kold kogt
vand eller
regnvand
med orkidé-
gødning
hver 14.
dag. Potten
sættes ned i
vandet, og
står så der
og trækker i
ca. 1 time -
og ellers en
masse kærlig
snak! 
Hvor svært
kan det
være?

10-års jubilæum i
Litteraturkredsen
I år er det 10 år siden,
Litteraturkredsen i Øster
Brønderslev startede. Vi er ca. 15
personer i kredsen, men vi er der
aldrig alle sammen på en gang –
mellem 6 og 10 personer møder
op hver gang og diskuterer en i
forvejen læst bog. Vi læser alt
muligt. Den allerførste historie, vi
læste var, ”Snedronningen” af H.C
Andersen, men ellers har vi læst
biografier, krimier, historiske roma-
ner, kærlighedsromaner og meget,
meget mere. Den seneste er ”Det
er ikke nok at overleve” af Herbert
Pundik. 

Det sjove for læseheste i en littera-
turkreds er, at man får læst bøger,
man ellers ikke ville forgribe sig på,
og nogle gange viser det sig også,
at en ret kedelig bog bliver spæn-
dende, når man har fået den dis-
kuteret med andre.

Vi mødes lidt på skift hos hinanden
- ca. 6 gange årligt. Det er Stig
Rasmussen, Elmevej 85, Øster
Brønderslev, tlf. 9881 1025, der
står som kontakt for kredsen. Mød
endelig op, hvis du har interesse
for at læse og vil dele det med
andre.

Nyt fra onsdagsmotionisterne
Der er som vanen tro gymnastik hver onsdag aften kl. 1830 i klubhuset. Der er for efterårssæsonen tilmeldt 9 gym-
naster, der trofast møder op hver onsdag.
Der kunne dog godt findes plads til et par stykker eller 3 mere. Det er så let og mild motion, at alle kan deltage,
også hvis man har en lille skavank. Vi slutter sæsonen den 12/12 og starter op igen 9. januar 08, så hvis du træn-
ger til at få musklerne rørt inkl. lattermusklerne, er du meget velkommen til at kigge forbi. Har du spørgsmål m.m.
er du velkommen til at ringe til mig på 9883 5330.

Lis Jørgensen



Historien
Runestenen blev først indberettet
og beskrevet i 1627, og den gang
var kun den ene tekstside synlig.
Den anden side dukkede først op,
da runestenen blev taget ud og
flyttet til København i 1652. Den
blev sammen med 12 andre rune-
sten flyttet til hovedstaden efter
ordre fra Ole Worm, der var en vel-
uddannet mand inden for medicin,
botanik, græsk, latin og fysik. Han
var desuden rektor for Københavns
Universitet og udmærkede sig i for-
bindelse med oldtidsfund og på
andre felter som en person med
samlermani. Derfor indledte han
en indsamling af runesten og
andre fund fra hele landet. Han
nåede dog ikke få samlet flere end
de 13 runesten ind under store
udgifter og besvær, inden han
døde i 1654. Kong Frederik III
købte hans omfattende samling og
indlemmende det hele i det konge-
lige kunstkammer. 

Meningen var oprindeligt, at de 13
runesten skulle indgå som en del af
et tårn, men den idé var blevet for-
ladt, og de blev i stedet liggende

på Runde Kirkegård ved Trinitatis
Kirke, indtil den store brand i
1728, hvor også kirken brændte. 

9 af runestenene blev herefter øde-
lagt, da klokker og kirkeværge
Søren Matthiesen huggede dem
op og brugte dem til byggeriet af
sin nye gård. De øvrige fire, og
herimellem var Øster Brønderslev-
stenen heldigvis, levede en omskif-
telig tilværelse og blev flyttet en
del rundt.  

Først lå de på kirkegården i længe-
re tid fulgt af en lang periode i en
krog af kirken, inden de i 1807
blev opstillet ved opgangen til uni-
versitetets bogsal i Rundetårn. 

Herfra blev de i 1867 flyttet til Det
Oldnordiske Museum – det senere
Nationalmuseum. Indtil for relativt
få år siden var stenen muret ind i
et dørparti som del af udstillingen i
Nationalmuseets middelaldersam-
ling, men blev siden pillet ud og
har i mange år ligget på magasin
et sted ude ved Lyngby. Her har
Jørn Drustrup, der er bror til artik-
lens forfatter, fået lov til at komme
ud og fotografere runestenen, der
nu igen ligger hen til ingens fornø-
jelse. 

Øster Brønderslev-runestenen
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På Nationalmuseet findes en runesten, der har været indmuret i en dør-
karm i Øster Brønderslev Kirkes syddør. Med den placering har der kun
været mulighed for tekst på to af siderne, og stenen har denne
runeindskrift: 

Med latinske bogstaver står der direkte:
kirkia er kriste kænt manom (A-siden - nederst på billedet)
swen sun germuntar til misguntar (B-siden - øverst på billedet)

Med en anden ordstilling bliver det til:
Kirkia er kriste kænt manom til misguntar. Swen sun germundtar

Oversat til nudansk står der således:
Kirken er viet til Kristus til miskundhed for menneskene. Sven
Germunds søn.

Det gør runestenen til kirkens dåbsattest, idet alle forskere gennem
tiden er gået ud fra, at Sven Germunds søn er den person, der har
finansieret og stået for byggeriet af Øster Brønderslev Kirke, som den så
ud på den tid. Stenen har de fleste forskere dateret til at være fra perio-
den 1150-1200, og den har en spændende historie.

Den originale runesten på
Nationalmuseets magasin



Den nye runesten
Det har derfor været overvejet at
søge om at få den oprindelige sten
flyttet tilbage til byen, men den
plan blev droppet, fordi det ville
tage for lang tid at få en afgørelse,
så den nye bestyrelse i
Borgerforeningen valgte at få lavet
en ny runesten som en meget nøje
kopi af den gamle, så også den
gamle runeristers ”trykfejl” kom-
mer selvfølgelig med.

Baggrunden for, at det var muligt,
var, at den tidligere bestyrelse for
længere tid siden havde fået bevil-
get et beløb fra BIBKO til at få
lavet en stenskulptur, men havde
ikke fået bestilt en sten, inden den
nye bestyrelse for Borgerforening-
en trådte til. Den fandt, at det var
oplagt at bruge pengene på
Projekt Runesten, der blev foreslået
af denne artikels forfatter.

Projektet blev hurtigt besluttet af
Borgerforeningens bestyrelse og
ligeså hurtigt godkendt og støttet
af Menighedsrådet, der har bakket
op om planerne fra første færd. 

Kopien af runestenen fremstilles i
Bohus-granit som den oprindelige
sten. Arbejdet er lagt i de bedste
og meget erfarne hænder, da bil-
ledhugger Klaus Unger, Nr.
Lyngby, både har håndværksmæs-
sig og kunstnerisk uddannelse bag
sig. Se mere om kunstneren her
www.klaus.unger.dk. Han udfører
alt arbejdet med gamle metoder
og værktøj, så udtrykket bliver så
oprindeligt og originalt som
muligt. Klaus Unger står også selv
for opsætningen af stenen, mens
det omgivende areal indrettes af
kirkegårdsgartneren. 

Runestenen placeres uden for den
store kirkegårdslåge ved Myretuen,
så den kan ses hele vejen ned af
Elmevej. Stenen bliver belyst med
lamper, så den også om aftenen vil
stå markant i bybilledet med runer-
ne markeret med lys og skygger.
Oprindeligt har det været meget
almindeligt, at runer og billedmoti-
ver på runesten har været farvelag-
te. 21
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Kunstneren ser sammen med repræsentanter fra kirke, menighedsråd og borgerforening
på stedet, hvor runestenen skal stå. 

Afsløring
Den nye runesten vil
blive afsløret ved en
række festligheder
søndag, den 16.
december. 

Gudstjenesten i Øster
Brønderslev Kirke er
den dag flyttet til kl.
14.30, og lige efter
gudstjenesten afslø-
res runestenen med
taler og sang af kirke-
koret. 

Derefter er der gløgg
med tilbehør (måske
ristes der nogle runer
hertil) i Forsamlings-
huset for alle interes-
serede. Her vil der
blive lejlighed til at
høre mere om stenen
og til at møde kunst-
neren bag den nye
runesten i Øster
Brønderslev.    

Klaus Unger arbejder derfor desuden med en idé om at fremhæve rune-
bogstaverne med originale, mineralske farver, så teksten også i dagslys vil
være meget tydelig. På bagsiden hugger Klaus Unger desuden den nutidi-
ge, sproglige version af teksten, ligesom der snarest opsættes en planche
om runestenens historie. 

Per Drustrup Larsen

Klaus Unger i gang med det forberedende arbejde



Lokal kvindelig
korsfarer
Runestenen er cirka samtidig med
den billedsten af en kvinde med
kors, der i dag hænger i Kirkens
våbenhus, og som vi bragte en
artikel om i nummer 17 (2000).
Den var skrevet af Gert Jensen, der
siden har forsket videre i denne bil-
ledstens baggrund og motiv. Som
beskrevet i Lokalbladet nummer 17
går hans teori bl.a. ud på, at kvin-
den på billedet er en kvindelig
korsfarer, og han kæder denne sten
sammen med runestenen i teorien
om, at kvinden er fra Gerndrup,
som er en gård, hvis historie kan
spores langt tilbage.

En nu pensioneret navneforsker fra
Nationalmuseet, Gordon Albøge,
har skrevet dette om Gerndrup:
” 1435 (afskrift) Giierundrop, 1438
(afskrift) Germendrup, 1473
(afskrift) Wester Gierumdrup,
(1494) Øester Gerindrop. 
Der er ingen tvivl om, at forleddet i
dette torp-navn er mandsnavnet
gammeldansk Germund. Og da
personnavneforled altid har eje-
faldsform, må stednavnets oprinde-
lige form have været
Germundarthorp med den gamle
ejefaldsendelse –ar, som også ses
på runestenen. 

Det kan selvsagt ikke bevises, at
den Germund, som optræder på
runestenen, og hvis søn formo-
dentlig har ladet kirken bygge, er
identisk med gården Gjerndrups
grundlægger. Men det er da en
rimelig tanke. ”

Stednavneforskeren daterer i øvrigt
runestenen til 1200-tallets første
halvdel ud fra sproget. Det stem-
mer fint overens med en dendro-
kronologisk analyse af tagkonstruk-
tionen i kirkens kor. Den ældste del
heraf er fra midten af 1230’erne.
Det vil sige, at byggeriet af den
nuværende kirke måske er påbe-
gyndt i dette årti. Det betyder selv-
følgelig ikke, at gravstenen med
kvinden ikke kan være ældre, for
der har sikkert været en ældre kirke
på stedet. 

Løve
I den retning trækker karmstenen i
korets nordlige vindue med løven,
som helt klart er med vikingemøn-
ster. Om det er den oprindelige
placering fra kirkens grundlæggelse
er usikkert.

Løver er blandt de meste almindeli-
ge motiver i sten i danske kirker.
Ud af i alt ca. 2500 stenbilleder, er
de 1000 af løver. Det antal er kun
overgået af 1100 hoveder, mens
der er 400 stenkors. Da det ikke
har været et almindeligt kendt dyr,
må der være tale om et motiv med
høj symbolværdi. Forskere har ofte
lagt bibelsk baggrund i tolkninger,
mens andre anlægger mere histori-
ske, kunsthistoriske og ikke-kristne
synsvinkler, og løvemotivet er da
også kendt fra flere andre steder i
vikingetiden og før-kristen tid i
Danmark.

Så godt som alle romanske stenar-
bejder i danske romanske kirker er
udført i granit og udført som relief-
fer, hvor motivet er ophøjet i for-
hold til fladen. I Øster Brønderslev
Kirke er der dog tale om den
meget mere sjældne form, hvor
motivet er udført som fordybning i
stenen. Uanset baggrunden for ste-
nen og motivet, så er der tale om
en flot sten med et stærkt motiv.

Per Drustrup Larsen

Øster Brønderslev-runestenen - fortsat
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Mel.: ”Vaj nu, korsets flag.”

1.   Troløst er i sandhed ikke 2.  Folket holder fast ved kirken
- når vi sige skal det selv - slippe den kan ganske få,
dette brave folk af daner, til at sørge for dens trivsel
som kong Harald kristned vel, lader folk sig let formå,
vi har ikke skiftet tro, hver en landsby vil ha´ præst,
kirken står i fred og ro, serviceklar til søgn og fest,
ni af ti barnedåben fred og fællesskab bebuder 
fandt til nåden døren åben. lys i præstegårdens ruder.

3.   Først ved adventstide finder 4.  Så kan julen trygt oprinde,
folket helt sit kristne Jeg, rede er hver kristenånd
tænder lys i håbets kranse, lad kun gås og gaver friste,
fylkes tæt på kirkevej, på os har vi fromt lagt bånd,
hører stumt betaget kor først når hørt er julens ord,
prise Gud i salmeord, smager os vort julebord - -
og på orglet o´gnisten fange tro er ingen som vi daner
ind uhørte jubelklange. imod vore kristne vaner.

Jørgen Michaelsen (ca.1980)

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Julevise til kirkekaffen

KIRKE OG STAT
Forholdet mellem kirke og stat har længe hørt til de relativt uproblematiske sider af dansk politik. ”De fire

gamle partier” (Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale Venstre) har i mange årtier været enige om, at
lægge sagen død ved at lade tingene være, som de var, og heri er flere af de nye partier faldet fint ind.
Centrumdemokraterne i sin tid og senest Dansk Folkeparti, men den nys overståede valgkamp indeholdt dog flere
påmindelser om, at tingene også her er ved at forandres.

Én ting er at venstrefløjspartierne ønsker Grundlovens bestemmelser om folkekirken ændret, så kirke og stat
adskilles, men nu er også de Radikale hoppet på vognen, og Socialdemokraterne synes også at være ved at flytte
sig. Ny Alliance, ja dem ved vi ikke helt, hvor står, men Naser Khader er i hvert fald selv en stærk tilhænger af
adskillelse mellem stat og kirke. V, K og Dansk Folkeparti ønsker tydeligvis Folkekirkeordningen bevaret, men samti-
dig understreger Anders Fogh demonstrativt kraftigt, at religion er en privatsag og skal holde sig i baggrunden.
Det er en af de danske værdier, der fra den side stærkt understreges, at kristendom og politik skal holdes skarpt
adskilt. Det er de demokratiske værdier, der tæller over alt andet. 

Ja, man hævder endda, at denne totaladskillelse af kristendom og det offentlige rum skulle være ægte kristen
eller luthersk. Den absurde konsekvens af den påstand er bl.a., at kristendommen i ”luthersk” udgave først indføres
i Danmark med grundloven i 1849! Før den tid, i de enevældige kongers tid, var der godt nok ingen skelnen mel-
lem religion og politik, stat og kirke, det var én stor enhed, og folkets Gudsforhold var i allerhøjeste grad et politisk
anliggende. Det er først gradvist efter 1849, kristendommen adskilles og udskilles fra politikken/det offentlige rum. 

Nu er det så spørgsmålet, om den udskillelse, når det kommer til stykket, er spiseligt for nogen religion. Også
kristendommen, der selvsagt vil insistere på, at for kristne må Gud stå over alt andet. Også selv om de selvfølgelig
ikke må påtvinge andres det livssyn med vold og magt. Så er der konflikt mellem Guds ord og lov og så menne-
skers, så er det i hvert fald for kristne, principielt Guds ord, der skal følges, selv i en på mange måder antiaggressiv
og ikke specielt magtorienteret – men derimod nok magtkritisk – religion, som den kristne. Gud er altid først, det
er en rød tråd i Jesu forkyndelse.

Så de borgerliges formel vil altså heller ikke i tilspidsede situationer kunne afværge en konflikt mellem troen og
magten, er den magt så aldrig så demokratisk valgt. Den kirkelige modstand i de senere år mod en for stram flygt-
ningepolitik kan ses som et eksempel, ligesom mange europæiske, kirkelige gruppers modstand mod det sanseløse
overforbrug af knappe ressourcer, der nu viser sig som klimaforværringer. Alt sammen udtryk for, at ægteskabet
mellem kirke og stat knirker i fugerne. Fra begge sider i forholdet.

Fortsættes på side 24
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Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 

Stig G. Rasmussen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: SGRA@km.dk

Organist, begge sogne: 
Inger M. Hansen, Svendsgade 2, 2. sal th., 9000 Aalborg, 
tlf. 3511 2361.

Kirkesanger, begge sogne: 
Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1169.

Graver, Ø. Brønderslev: 
Charlotte Kristiansen, Byvasen 11, Thise, tlf. 3057 1276.

Graver, Hallund: 
Nikolaj Bjørn Hansen, Tjørnevej 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9883  5375

Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev: 
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk

Kirkeværge, Ø. Brønderslev: 
Benny Simonsen, Sundeved 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1036.

Formand for menighedsrådet, Hallund: 
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.

Kirkeværge, Hallund: 
Lis Jørgensen, Kjølskevej 11, Hallund, tlf. 9883 5330.

Konfirmand-for-
ældre
Der afholdes ordinære oriente-
ringsmøder for konfirmandforæl-
dre onsdag den 6. februar og
torsdag den 7. februar, begge
dage kl. 19.00.

Kirkekaffe i 
Ø. Brønderslev
Der holdes kirkekaffe efter guds-
tjenesten i Ø. Brønderslev kirke
den 9. marts kl.14. Efter kaffen
vil præsten holde sit tidligere
annoncerede, men aflyste fore-
drag om det gamle Ægypten.

Ny afløser for
præsten
Fra det nye kirkeårs begyndelse
(1. søndag i advent) trådte der
et nyt byttesystem i kraft mellem
provstiets/ kommunens præster.
I stedet for Yvonne Nielsen
Alstrup fra Tolstrup bliver det
fremover præsten fra Klokker-
holm, Ole Skov Thomsen, der
skal afløse i kirkerne her, når den
lokale præst har fri, ferie, er
sygemeldt osv.

Den nye afløserpræst er en
erfaren mand, der tidligere har
været præst i Margrethe Sogn i
Aalborg og siden 1997 i
Hellevad og Ørum Sogne, som
de officielt hedder. Han er 52 år
og er gift med Inge Thomsen,
der siden 1. juli er sognepræst
for Hjallerup Sogn. Den ny aflø-
ser har tlf. nr. 9828 4056, som
der vil blive henvist til, når vor
præst har ferie m.v.

På grund af forskellige
gudstjenestetidspunkter i de to
pastorater betyder byttet, at der
ind imellem må foretages visse
tilpasninger af gudstjenestetids-
punkterne. Både kl. 9.30 og
enkelte kl.10.30 i Hallund vil
komme i spil. Vi bestræber os på
at gøre disse tilpasninger så få
som muligt, og de vil hver gang
være kraftigt markeret i gudstje-
nestelisten.

Smånyt
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Ø. BRØNDERSLEV KIRKE HALLUND KIRKE
16.12. 14.30 (Musikgudstj.) ingen

(15.30: Runesten afsløres)
23.12. 10.15 ingen
24.12. (Juleaften) 16.30 15.30
25.12. (Juledag) 10.15 14.00
26.12. (2. juledag) 10.15 ingen
30.12. 09.00 (Ole Skov Thomsen) ingen
01.01.2008 (Nytårsdag)10.15 14.00
06.01. 09.30 (Ole Skov Thomsen) ingen
13.01. 10.15 09.00
20.01. ingen 10.30 (BEMÆRK)
27.01. 10.15 ingen
30.01. ingen 19.00 (Kyndelmisse)
31.01. 19.00 (Kyndelmisse) ingen
03.02. 09.00 10.15
10.02.(1. sønd. i fasten)10.15 09.00
17.02. 09.00 10.15
24.02. 10.15 ingen
02.03. 09.00 (Ole Skov Thomsen) ingen
09.03 14.00 10.15
16.03. 10.15 (minikonfirmander) 09.00 

Hvor intet andet er angivet, har sognepræsten gudstjenesten.       
HUSK: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012.
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Smånyt
Minikonfirmander
2008
I den kommende vinter forven-

ter menighedsrådet som tidlige-
re år at kunne tilbyde kristen-
domsundervisning for 4. klasser-
ne, de såkaldte minikonfirman-
der. Det bliver igen Lene Hansen
fra Jerslev, der som sidste år står
for timerne med inddragelse af
andre lokale kræfter. Lige nu teg-
ner det til, at timerne begynder
allerede før jul, og det vil børne-
ne så få besked om ved brev, og
der planlægges med et forløb
frem til påske med afslutning
palmesøndag.            

Ledsagere for plejehjemsbeboere

Er der et par venlige sjæle, der hver vil påtage sig at hente en beboer på
”Elmehøj”, der gerne vil til gudstjeneste i Ø. Brønderslev kirke kl. 10.15?
Bare en gang om måneden? Opgaven består i at ringe til beboeren om
lørdagen og høre, om pågældende vil i kirke om søndagen, så hente
ham/hende i god tid inden gudstjenesten og følge hjem bagefter samt
tage det med godt humør, hvis helbredet ind imellem betyder aflysning.
Frivillige kan henvende sig til Pia Christensen, tlf. 9881 1352 eller til præ-
sten 9881 1025 inden 1. januar.

Kyndelmisse
2008
Også i år markerer vi kyndelmis-
sen i vore kirker med deltagelse
både af kor, spejdere (i Hallund),
ligesom konfirmanderne i år
medvirker. Arrangementet bliver
i Hallund afholdt onsdag den 30.
januar og i ØB torsdag den 31.
januar, begge dage kl. 19.
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Hvornår det så bliver til mere end knirken, er selvfølgelig umuligt at sige. Vi må konstatere, at der er bevægelse
i geledderne, ikke mindst blandt politikkerne. Også fordi Folkekirkens medlemstal er vigende, og institutionen i det
hele taget står svagere end for 50 eller 100 år siden. Samtidig med at vi nu har en ny religion i landet, nemlig
Islam, der må tages hensyn til. Ligesom frikirkerne – og den voksende Katolske Kirke - agiterer stærkt for det, de
kalder ”religionslighed”. 

Selvfølgelig er der stadig stærke kræfter, der vil forsøge at bevare den gamle ordning. Det gælder blandt parti-
erne, der nødig ser et nyt politikområde med masser af konfliktstof dukke op. Og det ser også ud til, at store dele
af de kirkeligt aktive finder sig tryggest ved – om ikke Ægyptens - så dog statens kødgryder. De kan så trøste sig
med, at den tidligere svenske, socialdemokratiske statsminister Göran Persson i sine erindringer kalder adskillelsen
af kirke og stat i Sverige i år 2000 for en ”historisk fejltagelse”. Og ærlig talt frister det svenske eksempel måske
heller ikke ligefrem til efterfølgelse med al den ulidelige moralisme, den er fulgt med i kølvandet. 

Men skal det være – og alt tyder på, at det en dag vil komme - er der dog masser af andre steder, hvor en fri-
gjort dansk kirke kan hente inspirationer. Trods alt er adskillelsen mellem stat og kirke rundt om i verden reglen og
det almindelige. Det er faktisk vores ordning, der er et særsyn. Så længe den holder.

/SGR.

Arrangementer i december-marts

13. dec. kl. 10. Juletræf i Ø. Brønderslev Kirke for dagpleje- og børnehavebørnene med efterfølgende 
juletræsfest i Forsamlingshuset.

16. dec. kl. 14.30 Festgudstjeneste i kirken og derefter indvielse af Runestenen.
18. dec. kl. 19.00 Julekoncert i Hallund kirke.
24. jan. kl. 19.00 Foredrag med sognepræst Ole Råkjær, Sulsted, i Forsamlingshuset.
30. jan. kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste i Hallund Kirke. Konfirmander og kor medvirker.
31. jan. kl. 19.00 Samme i Ø. Brønderslev Kirke.
06. feb. kl. 19.00 Orienteringsmøde for onsdagsholdets konfirmandforældre i konfirmandstuen.
07. feb. kl. 19.00 Ditto for torsdagsholdets forældre.
09. mar. kl. 14.00 Kirkekaffe i konfirmandstuen med foredrag efter gudstjenesten i Ø. Brønderslev Kirke.

Travl december
December måned er som vanligt en travl måned i kirken og udenom. Således er der efter adventsgudtjene-

sten i Hallund kirke 2. december kl. 14 efterfølgende juletræstænding på Doktorpladsen og siden servering af
gløgg og æbleskiver i Klubhuset. 

Den 13. december, Luciadag, er der julesang i Ø. Brønderslev kirke kl. 10.00 for dagpleje- og børnehavebør-
nene, hvorefter der holdes juletræ i Forsamlingshuset. 

Søndagen efter, den 16. december, holdes der fest- og musikgudstjeneste sammesteds kl. 14.30 forud for
afsløringen af byens nye monument, en gave fra Borgerforeningen, i det lille anlæg ved kirkegårdens østmur. Her
medvirker kirkekoret både inde og ude.

Endelig er der tirsdag den 18. december kl. 19 den årlige julekoncert i Hallund Kirke, hvor julen synges ind,
afvekslende med bibelske læsninger. Også her har koret en hovedrolle.

Så der bliver nok at gå til i december, inden højtiden for alvor melder sin ankomst.



Efterårs- og vintersæsonen er nu
begyndt i B70. 

Dermed slutter årets fodboldsæson
også i løbet af oktober. Det har
været en god sæson for serie 6
fodboldholdet. Der har været stor
søgning til træningen, og kampene
mod de øvrige i puljen har været
tætte, og B70 har ofte stået som
vinder, når dommeren har fløjtet
kampen af. Vi ligger fint placeret i
puljen, og det lover godt for den
kommende sæson 2008. 
Martin Dunker overtog trænerplad-
sen umiddelbart før sommerferien.
Martin har gjort et stort arbejde for
at få træningen til at fungere. Og
dette har båret frugt – vi er nu
oppe på omkring 20 spillere.

Der er også kommet gang i de
øvrige faste aktiviteter. Lis
Jørgensen fortsætter det gode
arbejde med gymnastikholdet hver
onsdag aften kl. 18.30 – og der er
stadigvæk ledige pladser. Så mød
op og deltag!

Vi bruger pt. ikke alle badminton-
banerne i Østsidehallen. Der er sta-
digvæk ledige baner om manda-
gen kl. 18-19 og om onsdagen kl.
20-21. Kontakt Lars Hahn
Rasmussen, hvis du har lyst til at
spille.

Det har desværre ikke været muligt
at få byens unge til at deltage i
klubben i år. Der mødte simpelt-
hen ingen op til klubaftnerne i sep-
tember måned, så vi valgte at
lukke klubben.

Pc-caféen er nu etableret. Der er
indkøbt bærbare Pc’er og etableret
bredbånd i Klubhuset. Se opslag
andet sted i Lokalbladet.

Fælleshusprojektet er startet op
igen. Vi holdt møde i august og
mødes igen inden årets udgang.
Der arbejdes videre med forskellige
alternativer til det oprindelige
udkast.  

B70 har fået en række nye sponso-
rer, som det fremgår af de bande-
reklamer, der er opsat ved Klub-

huset. Vores hovedsponsor er fort-
sat Hallund Sparekasse. 
Initiativet med bandereklamer er
fulgt op med sponserede trænings-
dragter. Prisen på disse trænings-
dragter er blevet presset helt i
bund via de sponsorer, inkl. B70,
som har valgt at støtte initiativet.
Træningsdragterne kan købes af
alle. Kontakt Lars Hahn Rasmussen
eller Martin Dunker, hvis du er
interesseret i at købe en trænings-
dragt og dermed støtte forenin-
gen.
Vi forventer at arbejde videre med
ovenstående sponsorkoncept. Vi
mærker nemlig en klar interesse fra
de erhvervsdrivende i området for
at støtte foreningen.

Der indkaldes til generalforsamling
tirsdag den 15. januar 2008. Jeg
håber, mange vil møde op og være
med til at påvirke, i hvilken retning
B70 skal udvikle sig, så vi fortsat
kan være et aktiv for byen og lokal-
området.

Her til slut vil jeg takke alle, der har
hjulpet foreningen i 2007 – vi er
meget afhængige af den hjælp,
der kommer udefra – bestyrelsen
kan ikke løfte alle opgaver selv –
og vi håber, I også vil give en hånd
med i det kommende år.

Med venlig hilsen
Hallund B70

Lars Hahn Rasmussen
Formand

Tlf. 98835019 / 20407151

Nyt fra B70

27
Lokalbladet

PC-café
På opfordring har B 70 fået en
aftale med en erfaren undervi-
ser i PC, som vil lede absolut
begyndere gennem PC'ens
mysterier. 
Kurset løber over 10 gange og
starter torsdag 6. december
klokken 19-21.30. Kurset koster
200 kroner og er kun for voks-
ne. Lars Hahn Rasmussen fra
B70 pointerer, at der fortsat er
PC-cafe om tirsdagen for børn
og unge. Hvis der er spørgsmål
til kurset, kan du kontakte Lars
Hahn Rasmussen.

Generalforsamling
i B70 Hallund
B70 afholder generalforsamling
den 15. januar 2008 kl. 19.00 i
Klubhuset med følgende dags-
orden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret
regnskab
4. Valg til bestyrelsen:

a: Valg af formand – Lars
ønskerikke genvalg

b: Valg af 3 bestyrelsesmed-
lemmer

c: Valg af 2 suppleanter 
d: Valg af revisorer og revisor-

suppleant
e:Valg af kasserer

Såfremt der ikke er kandidater
nok til at besætte bestyrelsesplad-
serne på den ordinære general-
forsamling, indkaldes der til eks-
traordinær generalforsamling den
5. februar 2008 kl. 19 i klubhu-
set. Eneste dagsordenpunkt her er
ovenstående pkt. 4 ”Valg af
bestyrelsen”.

5. Behandling af skriftlige, ind-
komne forslag skal være for-
manden i hænde senest 8 dage
inden generalforsamlingen
6. Eventuelt

Venlig hilsen
Lars Hahn Rasmussen

Formand for B70 Hallund

Kontaktpersoner
Lars Hahn Rasmussen: 9883
5019 / 2040 7151
Tine K. Frederiksen: 9883 5237
/ 3026 4158
Henning Villadsen: 9883 5302 /
2168 9613
Knud Ravn Pedersen: 7564
3534
Kenneth Vang Nielsen: 2240
0847
Kasper Jakobsen: 6024 9100
Maybrit Rasmussen: 7564 3534
Lone Sudergaard: 9883 5210
Martin Dunker: 5188 5926
Lis Jørgensen: 9883 5330
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Lidt om Festudvalget
Der er flere i byen, der har spurgt mig, hvad
Festudvalget i ØBI laver. Nogle har spurgt, om det
kun er for mænd, andre spørger, hvad man laver i
Festudvalget.

Festudvalget er en del af ØBI. Vi arrangerer loppe-
marked, byfest, efterårsbal/forjulsbal, hjælper til ved
Aloe Vera-træf osv., og med de opgaver vil jeg
understrege, at det er et spændende udvalg, hvor
der sker noget, når det står på. Det er ikke bare det
at stille teltet op til byfest eller sætte borde op i hal-
len til efterårsbal. Der ligger også et spændende for-
arbejde bagved med at arrangere de forskellige
opgaver og være med til at tjene nogle penge til
vores klub. Så Festudvalget er ikke kun for mænd!
Der er opgaver, som overhovedet ikke har noget
med, om det er mand eller kvinde.

Vi er selvfølgelig dybt afhængige af de mange, frivil-
lige hjælpere fra de forskellige udvalg i ØB, samt fri-
villige folk, der gerne giver en hånd med, når det
sker. Det har ikke været et problem indtil nu, så det
vil jeg gerne sige rigtig mange tak for.

Festudvalget består i dag af 3 medlemmer (mænd)
plus en kvinde (hjælper), men jeg kunne da godt tænke mig et festudvalg med flere medlemmer især til at hjælpe
med de administrative opgaver (mange kan sagtens klares hjemmefra), men også for at få nye ideer/inputs til vores
kommende arrangementer. Især mangler vi en tovholder/ansvarlig til at samle nogle folk, der vil tage sig af arran-
gementer vedr. børnene til vores næste byfest. Det var ikke godt nok i år. Vi har haft sådan et udvalg før. Stor ros
til dem.

Jeg håber, det her siger lidt om, hvad et festudvalg i ØBI laver. Så, hvis det har vakt interesse hos nogen, kan de
kontakte undertegnede.
Til slut vil jeg takke for deres store indsats til mine kolleger i udvalget samt de mange frivillige, der giver en hånd
med, når de store arrangementer står for døren.

Med venlig hilsen
Asbjørn Christiansen

Kraghede Borgerforening
På Kraghede har vi brugt efteråret på at få renoveret køkkenet i vores dejlige klubhus. Det er gjort med ene frivilli-
ge hænder, og det er skønt at mærke en sådan opbakning, når vi går i gang med sådan et større projekt. Der er
skiftet bordplader, sat nye fliser op og installeret en opvaskemaskine - et længe næret ønske! Samtidig har vi væltet
et par vægge, så køkkenet er blevet meget større. Der er også lavet en lille tilbygning til opbevaring m.m.

Derfor har nogle af de andre aktiviteter som f.eks. Spis-sammen været aflyst, men blev erstattet af en efterårssfest,
der blev afholdt for at fejre, at vi var kommet så langt med køkkenet.

I november har vi andespil og i december har vi vores traditionelle, hyggelige juletræsfest lørdag den 29. decem-
ber kl. 14 i Klubhuset, hvor vi får besøg af julemand med gaver og slikposer. Vi danser om juletræet og leger både
nye og gamle sanglege, så nissehuerne hopper. Der serveres kaffe og æbleskiver til de voksne. Kom og vær med -
man bliver aldrig for gammel til at lege...

Pris pr. barn 30 kr. Tilmelding til: Lone tlf. 9826 0698, Arnold tlf. 9826 0259 eller Hanne tlf. 9826 2060 - senest d.
21/12-07. HUSK DET NU!!!

Lone Due Bak
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Nyt fra Landsbyrådet
På sit septembermøde havde Landsbyrådet besøg af konsulenter fra firmaet Grobund, der skulle forsøge at få
Landsbyrådet til at formulere visioner og ønsker for fremtiden. Efter en brainstorming omkring visioner blev nedsat
to arbejdsgrupper til at konkretisere visionerne og sætte dem ned i handlingsplaner. En virkelig udbytterig lørdag,
der vil blive brugt som springbræt til videreførelse af de mange gode ideer og spændende visioner.
Landsbyrådet har fået sæde i kommunens Grønne Råd, der er nedsat med et kommisorium, der giver rådet ret til
at diskutere og komme med udtalelser om kommunens politik vedrørende generelle og principielle spørgsmål med
relation til det grønne miljø.

Kultursamvirket
Kommunen har nedsat et kultursamvirke, der blandt andet skal komme med forslag til en overordnet kulturpolitik
for Brønderslev Kommune. Samvirket skal også komme med forslag til principper for tilskud til kulturaktiviteter og
søge samarbejde med Idræts- og Spejdersamvirket. Endelig skal samvirket tage initiativ til eller koordinere kulturelle
begivenheder for eksempel ”Kulturuge” i 2008. Lokalområdet er repræsenteret af Per Drustrup Larsen og Eddy
Marrup, der er udpeget som medlemmer af samvirket.

LAG – Lokal Aktions gruppe
Den Lokale Aktions Gruppe for Brønderslev Kommune / LAG-Brønderslev blev valgt kort før sommerferien, men
først for en måneds tid siden blev LAG-Brønderslev endelig forhåndsgodkendt af DFFE - Direktoratet for
FødevareErhverv. Denne godkendelse er første skridt henimod at få frigjort de offentlige midler, der skal være med
til at støtte de fremtidige lokale projekter.

Næste skridt er, at bestyrelsen for LAG-Brønderslev skal have formuleret et forslag til en udviklingsstrategi, som pro-
jekterne skal kunne arbejde ud fra. Dette forslag skal diskuteres og besluttes på et medlemsmøde og derefter god-
kendes af kommune, region og direktorat. Først derefter kan der gives penge til projekter. Når grundlaget for
arbejdet er fastlagt, kommer det til at gå stærkere med at støtte projekter, og de ikke anvendte pengene for 2007
bliver overført til 2008, hvor der så bliver næsten dobbelt portion at dele ud. Programmet bag LAG-bestyrelserne
over hele landet varer indtil 2012, og de første par år er der lokalt hvert år over 1 million kroner til at støtte større
og mindre projekter. 

Bestyrelsen har hyret et firma til at hjælpe med administrationen og til at støtte med projekterne, og når strategien
er vedtaget, indkaldes der til møder rundt om i kommunen, hvor LAG-Brønderslev sammen med dette firma vil for-
tælle om mulighederne. 

Indtil da kan alle interesserede følge med på hjemmesiden www.lag-b.dk, hvor mødereferater findes, og hvor der
er link til andre steder med oplysninger om LAG-arbejdet, landdistrikternes vilkår, andre støttemuligheder m.v. Her
kan man også se, hvem der er med i den 15-mands store bestyrelse – bl.a. undertegnede, der også kan kontaktes
for flere oplysninger.

Per Drustrup Larsen 

Hallund Jagtforening
Medlemmer fra Hallund Jagtforening har været til kommunemesterskab på Hjallerup Skydeanlæg. Skydningen blev
afviklet i Samvirkende Jagtforening i Brønderslevs regi, og der var deltagelse af 8 foreninger ud af 12.
Der blev skudt en 24-duers jagtskydning fulgt af en 25-duers jægertrap.
Hallund Jagtforening klarede sig godt med en flot 2.-plads efter Hjallerup og med Serritslev på 3.-pladsen. Hallund
havde stævnets bedste skytte, da Frits Thomsen skød alle 24 duer i 24 skud. Kommunemesterskaberne 2008 afhol-
des på Brønderslev Jagtforenings skydeanlæg.
Se billeder på foreningens hjemmeside: www.hallundjagt.dk 

Traditionen tro har Hallund Jagtforening også afholdt sin egen pokalskydning, hvor kun foreningens medlemmer
kan deltage. Skydningen blev afviklet i godt og solrigt vejr, og der blev skudt livligt, indtil der var fundet vindere i
alle klasser.
Efter omskydning vandt Henning Christensen A-række. B-rækken blev vundet af Erik Madsen, og Børge Pedersen
vandt blandt veteranerne. Til afslutning afvikledes en Monte Carlo-skydning, der blev vundet af Frits Thomsen.
Vi begynder med træningsskydning igen til foråret

Bent Andersen



Tirsdag den 15. april 2008 er det
50 år siden, at vores skole blev ind-
viet.

I den anledning planlægger vi at
holde en stor jubilæumsfest i
Østsidehallen, hvor tidligere elever
og tidligere og nuværende ansatte
inviteres til at deltage. I timerne før
festen vil der blive mulighed for, at
se vores nyrenoverede skole ved et
åbent hus arrangement.

Festen og åbent hus arrangemen-
tet holdes lørdag den 12. april.

Skolens jubilæumsudvalg, der be-
står af Merete Sand og Axel
Andersen fra skolebestyrelsen,
Bente Børjesson, Jens Jørgensen,
Peter Piil, Ebbe Dissing og Ove
Dam fra skolen, har kulegravet
gemmerne på skolens loft og fun-
det en del af de gamle protokoller.
Ud fra disse kan vi sætte navne på

næsten alle årgange på nær de fire
første.

Hvis man er interesseret i at delta-
ge i jubilæumsfesten og evt. arran-
gere et eller andet for sine tidligere
klassekammerater, vil vi hermed
opfordre tidligere elever til at kon-
takte skolen telefonisk eller pr. mail
og dermed blive kontaktpersoner
og få tilsendt en kopi af navneli-
sten for den aktuelle årgang. 
Det bliver så op til dem, som hen-
vender sig, at finde frem til klasse-
kammeraterne og opfordre dem til
at deltage i festen.

Vi forestiller os, at selve tilmelding-
en skal foregå ved at indbetale et
beløb i Ø. Brønderslev Sparekasse,
hvor man samtidig påfører det års-
tal, hvor man er blevet konfirme-
ret/gået ud af 7. klasse, så vil det
være muligt for os at arrangere
årgangsborde i hallen. 

Nærmere om selve tilmeldingen og
pris for traktement vil blive meldt
ud til kontaktpersoner, i dagspres-
sen og på skolens hjemmeside,
www.oebc.dk, i god tid.

Skolens tlf. nr.:
9945 4890 eller 
9945 4892 (Ove Dam)

E-mail adresse:
ove.dam@99454545.dk

Vi håber på stor deltagelse, hallen
har kapacitet til ca. 700 personer. 

Med venlig hilsen og på gensyn

Ove Dam, 
viceskoleinspektør

Ø. Brønderslev Centralskole - 50 år
Stort jubilæumsarrangement
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Handelscenter Vendsyssel
Butikken med det imponerende
navn ligger på Broagervej 25 i 
Øster Brønderslev, og der er helt
sikkert noget for enhver smag
blandt det omfattende og impo-
nerende sortiment af varer. 
Tidligere havde forretningen til
huse i lageret og en del af værk-
stedet til Raals Autoværksted på
Elmevej, og her var det meget
svært at komme omkring. I de
nye og meget større lokaler er der
i underetagen lavet fine udstil-
lingsrum med ”film, bøger,
møbler, legetøj, nips, keramik, porcelæn, plader, nisser, tøj, frimærker og
meget andet”, som forretningen selv har skrevet det på en husstandsom-
delt seddel. Dertil kommer sæsonvarer f.eks. i anledning af julen. Alt er
fint opstillet og ordnet. På overetagen er man ikke kommet helt i orden
endnu, men der er også meget at gå på opdagelse i her. Butikken er
åben fredag, lørdag og søndag kl. 10-16, så kig ind, gå på opdagelse og
bliv positivt overrasket.

Nyt smedeværksted på Elmevej 22
Lokalerne efter Øster Brønderslev Autoværksted ved Jørgen Raal, er nu lejet ud til smedemester Per Sørensen fra
Frilandsvej i Brønderslev. Per startede værkstedet op i juni måned og har 4 ansatte. Han udfører alt inden for sme-
dearbejde, så som hegn, gelændere, altaner og værn, og tager gerne flere opgaver ind, både store og små. Han
træffes bedst på mobil nr. 2487 4424.

Bageren er flyttet
I begyndelsen af november slukkede bagermester Michael Thomsen ovnene i Øster Brønderslev Bageri, men der
kan stadig købes friskbagt bagerbrød og kager i butikken. Fremover bliver alt nemlig bagt i bageriet ved Rishøj,
Vestergade i Brønderslev. Det bageri med butik har Michael Thomsen nemlig overtaget.
Samtidig har Øster Brønderslev Bageri fået nyt telefonnummer – 9881 1089 - idet det tidligere nummer er flyttet
med til butikken i Brønderslev. 

”Din lokale Tømrer” genåbnet
Den 15. april genåbnede John Sørensen sit firma efter at have arbejdet 1? år for Svend Aa. Christiansen, som over-
tog Johns varebiler og tilbød ham arbejde og 2 år i murerfirmaet Peter Juul.
Begrundelsen for at genåbne, fortæller John, er, at han bedst egner sig til at arbejde alene, da han vil bestemme,
hvordan tingene skal foregå og udføres.
Samtidig har han jo værkstedet, maski-
nerne og bygningerne, så det var let at
hoppe på vognen igen. Det er han glad
for, og der er nok at lave.
Til hjælp, når der skal bruges flere hæn-
der, har han en aftale med Kim Toft,
som træder til, og det gælder også den
anden vej, når Kim har travlt. Ellers kla-
rer han sig med sine sønner, Christian
og Jakob, der gerne vil tjene en ekstra-
skilling, og som kan give en hånd i
weekenderne. Denne form passer ham
fint, og han har ingen planer om udvi-
delse. 



Som jeg lovede i en
tidligere udgave,
kommer her en
opdatering. Da bla-
det udkom i juni,
havde jeg lige kørt
løb i Tyskland. Der
måtte jeg desværre
udgå med motor-
skade. Skaden var
så stor, at jeg måtte
ud og investere i en
anden motor. 

Denne fik jeg toptu-
net med 187 Hk og
drog med store for-
ventninger til
Sjælland. Der havde
jeg et af mine bed-
ste løb. Jeg kvalifi-
cerede mig direkte i
en A-finale, men ak,
igen gik bilen i styk-
ker. Jeg udgik midt-
vejs i løbet, men da
der var en anden
kører, der gjorde
det samme før mig,
kunne jeg alligevel indkassere 12
point for en 5. plads. 
De 2 næste løb gik ikke så godt.
Bilen gik i stykker under træningen,
og jeg kom kun til start i det ene
løb. Det blev til 25 m og så var det
slut med at køre mere den dag. Jeg
besluttede mig derefter for at
sætte en standardmotor i igen og
fik den tippet til 165 Hk, og så gik
det godt igen. 

Vi skulle for første gang i mange år
køre på Ring Djursland og der gik
det flyvende. Igen kom jeg direkte
i en A-finale og kunne indkassere
en 4. plads og 13 point. Da der var
trøstepræmie til alle 4. pladserne,
var jeg heldig at komme på skam-
len samme med nr. 1, 2 og 3, og
det var en hel rar fornemmelse at
stå og blive klappet og jublet af.
De 2 sidste løb gik okay, men igen
drillede bilen, men jeg fik på de
sidste 2 løb i alt 17 point. Det sid-
ste løb blev kørt på Nisseringen på
Sjælland.  I 2. heat lød der et brag,
og alle troede, min bil var eksplo-
deret. Selv havde jeg det bare træls
med, at den gik ud og havde ikke

hørt noget og var helt uvidende
om publikums bekymring. Det
skete et sted, hvor der ikke var så
god udsigt, så de kunne ikke se,
hvad der var sket. Jeg blev trukket
ud og tænkte, “det var det løb”.
Men straks jeg var kommet i pit,
var alle mekanikere fra klubben på
pletten, og vi fik skaden fikset, så
jeg kunne køre resten af dagen.
Det er en af de gode ting ved at
køre, alle hjælper alle, også selv om
man er konkurrenter på banen.
Man låner lidt rundt omkring, hvis
ikke lige man selv har reservedele-
ne med.

Samlet sluttede jeg sæsonen med
52 point på kontoen, hvilket rakte
til en samlet 11. plads ud af 36
kørere, der har været med i min
klasse. Det er helt ok til trods for,
at min bil ikke altid vil som jeg. 
Sæsonen sluttede af på Nisseringen
med efterfølgende afslutningsfest
og kåring af de danske mestre for
hver klasse. Vi kunne fra vores klub
”Motorsport Nordjylland” indkas-
sere 1 danmarksmester, 1 sølvvin-
der og 1 bronzevinder i klasse 5.
Danmarksmesteren er 17 år og fra

Brønderslev. Desuden er der en
sølvvinder (Dennis Rømer) i klasse
4, som er 4-hjuls trukne biler.
Jeg lægger for den næste tid min
egen karriere lidt på hylden, da
min kammerat Dennis Rømer har
købt ny racer og bus. Han vil de
næste 3-4 år satse på karriere på
international plan, som gør, at han
skal køre en del i Europa. Jeg skal
indgå som en af de 4 mekanikere i
hans mekanikerteam. 

Det bliver nok lidt vemodigt, når
sæsonen starter op igen og jeg er
også lidt ked af at skuffe alle dem,
som tager med, hver gang jeg er
ude at køre. Alligevel synes jeg
ikke, jeg vil undvære den udfor-
dring og spænding, det må blive,
og jeg kan jo altid flikke en ny bil
sammen og starte med at køre
igen. 

Jens Jørgensen

Sidste nyt fra DM i rally-cross
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Det er Jens til højre i billedet uden pokal



Der er nok ikke mange i Ø.
Brønderslev og opland, der er klar
over, at Ø. Brønderslev rummer en
regionsungdomsmester i bowling –
men det er ganske vist.

17-årige Randi Brogaard
Christensen har de sidste 8 år med
liv og sjæl – og stor dygtighed –
beskæftiget sig med bowling. Fra
hun kun 9 år gammel og tog med
familien til bowling, har hun været
grebet af spillet. Umiddelbart efter,
at interessen blev vakt, deltog hun
i kommunens sommerskole 1 uge,
hvor hun for alvor blev sat ind i
bowlingens finesser, og siden har
hun med stadigt større held spillet
sig op til en topplacering blandt
ungdomsspillerne i Danmark.

For alle andre kan et liv med
uddannelse, venner og sport på
højt plan få selv garvede personer
til at blive forpustet, men da jeg
snakkede med Randi, kunne jeg
mærke, at hun hvilede i sig selv og
nåede det, hun havde sat sig for. 
Hun går i øjeblikket på 2. år af
HHX og har ingen problemer med
at kombinere uddannelse, sport og
fritid, og årsagen skal nok findes i
den store opbakning, hun har i sin
familie. Når skolen er overstået,
venter der hver uge 3 planlagte
træningsseancer i bowlingklubben,
men dette antal kan nemt forøges
til 4 – 5, når der nærmer sig turne-
ringer. Foruden den direkte bow-
lingtræning kommer den fysiske
træning med bl.a. svømning i hal
og brug af cykel og romaskine
hjemme.

Randi klager ikke over manglende
mulighed for at være sammen med
gode venner og veninder.
Selvfølgelig er der ikke så mange
friweekends, hvor hun kan gå i
byen, men det faktum generer
hende ikke, så længe hun klarer sig
så godt inden for sin sport.

Forældrene bakker deres datter op
og kører meget med hende rundt i
landet, og selv om klubben dækker

kørselsudgif-
ter, er det
ikke en gra-
tis sport, for
lige så snart
hun er uden
for klubbens
enemærker
og skal have
træning,
koster det
penge. 

En tur til
Sjælland,
hvor hun
også bliver
trænet, kræ-
ver leje af
baner, så
Randi er i
den heldige
situation, at
hun har fået
den lokale
Øster
Brønderslev Sparekasse til at være
sponsor for hende. Hun har fået et
beløb, som hun selv kan råde over,
og disse velkomne penge er blevet
brugt til at betale træningstimer,
taske og gode bowlingkugler.
Sådan en kugle, der vejer mellem 6
og 16 pund, koster ca. 2000 kr.,
og da Randi efterhånden har 5
bowlingkugler, er der god brug for
de sponsorerede penge.

Randis karriere inden for bowlings-
pillet har indtil videre ført hende til
pigelandsholdet, hvor der i øjeblik-
ket er 9 piger. Af disse 9 bliver der
på et tidspunkt udtaget 6, der til
påske skal deltage i EM i Finland.
For at komme så langt, er spillerne
forpligtede til at deltage i de
såkaldte landsdækkende
”Rankingstævner”, der finder sted
7 gange årligt. Hvis en spiller
befinder sig blandt de 12 bedste til
disse stævner, kan vedkommende
deltage i ”Rankingfinalen”. 
Ifølge Randi er der 44 piger på
landsplan, der kan komme i
betragtning til ungdomslandshol-
det.

Randi har 2 år tilbage som ung-
domsspiller. Derefter håber hun på
at få mulighed for deltagelse på
seniorlandsholdet, og tiden indtil
da vil hun bruge på at dygtiggøre
sig via de allerede omtalte
”Rankingstævner”. Det største af
slagsen har lige været afholdt i
Lindholm, så her blev Randi sparet
for den lange transporttid. 

Randis bowlingkugle vejer 14 pund
– en tung vægt, som måske er
skyld i den seneforstrækning, som
Randi går og døjer med i øjeblik-
ket. Da hun startede for de mange
år siden, var kuglen lettere, men
nu, hvor hun kan blande sig med
de store, er der kommet mere
vægt på.

LOKALBLADET ønsker hermed
Randi al mulig held og lykke på
alverdens bowlingbaner.

Kirsten Agesen

Koncentrationens mester

33
Lokalbladet

Regionsmester i Bowling



Sortseerne 
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ØBI Fodbold satte kontingentet op med 100
kr. før den nu afsluttede sæson. Tidligere
satte vi også rekord med at kunne tilbyde
fodbold med det laveste kontingent i Jylland. 

Alligevel har der desværre været en tendens
de seneste år, specielt her i fodboldafdelin-
gen, som har gjort det frivillige arbejde til et
kedeligt og frustrerende arbejde med at
sætte sig til telefonen og høre på diverse
undskyldninger fra idrætsudøverne, som
egentlig bare skulle betale deres kontingent
med største fornøjelse. 

Nu har ØBI Fodbold på ny modtaget en
restanceliste fra klubbens kasserer, med med-
lemmer som har undladt (eller glemt) at
betale deres kontingent rettidigt.
Restancelisten når hidtil nye dimensioner i
klubbens historie, idet over 50 fodboldspille-
re er skyldige i en samlet restance på mere
end 35.500 kr. Det drejer sig om spillere i
alle aldre og både på dame- og herresiden.

Det har vi simpelthen ikke ressourcer til at
følge op på! Pengene skal falde her i det
indeværende år, eller så må vi jo antage, at
de førnævnte har fjernet vores eksistens-
grundlag for den kommende sæson. Iflg.
klubbens vedtægter nægtes der adgang til
tværgående idrætsgrene, hvis man endnu
ikke har betalt klubbens tilgodehavende.
Dette vil skærpes mere, end ØBI hidtil har
gjort. 

Der er reelt ikke nogen undskyldninger fra
pligten til at betale sit kontingent. Trænerne
indgiver spillerliste på de spillere, som er
brugt i den indeværende sæson, og en regi-
strering i trænings- og kampsituation udløser
et kontingent. Klager fra spillere vedrørende
kontingent bør derfor ikke rettes til kassere-
ren. 

Familier som er økonomisk trængt, har
mulighed for at få kontingentet for deres
børn dækket af de sociale myndigheder.
Dette kræver dog lidt indsigt i familiens pri-
vatøkonomi fra de kommunale instanser,
men er ØBI uvedkommende. Det drejer sig
jo ikke for ØBI om at lave fine regnskaber,
men at levere nogle produkter vi kan være
bekendt. Det er vi ikke i stand til som restan-
celisten ser ud nu.

Søren Lauritsen
ØBI Fodbold 

På dette billede ser Søren glad og tilfreds ud, men det gør han ikke, når talen
falder p åde mange restanbcer og de mange “sortseere”



Efterårsferien
Jeg skulle op kl. 04.00 søndag
morgen, for så skulle jeg i bad.
Derefter skulle jeg spise. Kl. 04.45
skulle vi mødes oppe på skolen,
der holdt bussen klar til at køre
den lange vej. Vi  var ca. 30 børn
og 9 voksne fra Ø.B.I., deriblandt
var vi 4 piger, der skulle med på
turen. Det var Louise Daarbak,
Stine Christiansen, Katrine Dissing
og jeg selv. desuden var der 9 børn
og 5 voksne fra TSI (Stenum IF),
der skulle med.

Jeg fik sagt farvel til mor, far og
Mathias. Vi skulle køre ca. 10 timer,
men vi holdt en masse pauser, så vi
kunne komme ud og holde tisse-
pause og få frisk luft. Vi skulle selv
have noget mad med på turen,
som vi kunne spise på vej derned.
Vi hyggede os meget i bussen, vi
snakkede også med dem fra
Stenum af, de var søde.
Da vi kom til Holland om aftenen,
skulle vi lige hen med vores egne
ting, og så skulle vi samles og så
hen og få noget at spise. Vi skulle
have pølser og kartofler og rød saf-
tevand.

Da vi kom op til hytterne, var der
ingen strøm. Så der var sort over-
alt, så det var bare træls. Der kom
først strøm dagen efter, så det var
bare dejligt. Alle blev glade igen.

Vi sov på et værelse sammen med
pigerne fra Stenum, vi hyggede os
rigtig meget.

Vi skulle spille en fodboldkamp om
mandagen, vi skulle spille sammen

med 4 piger fra Stenum, da vi kun
var 4 piger fra Ø. B. Dem, vi skulle
spille imod, var et hold fra Holland.
De kom fra byen Heino. Dem
vandt vi 7-0 over.

Tirsdag skulle vi spille med nogen,
der alle var fra årgang 94. De var
lidt bedre end os, men vi vandt da
1-0, så det var bare dejligt!!!

Om aftenen kunne vi svømme ovre
i svømmehallen eller spille bold
inde i en stor gymnastiksa, der lå
ved siden af hytterne, eller vi tog
ind til den store by, Heino, for at
shoppe, det var bare dejligt.

Onsdag morgen skulle vi hjem.
Bussen skulle køre kl. 11.00, så vi
havde travlt, for vi skulle pakke og
gøre rent. 

Så kom bussen, vi fik en god plads
ved siden af drengene, så vi havde
det sjovt.

Ved middagstid holdt vi pause ved
grænsen, hvor vi handlede og
holdt tissepause. Vi syntes, det var
mærkeligt, at vi skulle betale for at
låne WC. Vi kørte ca. 20, så stop-
pede vi ved McDonald, hvor vi spi-
ste burgere og pommesfritter.
Næste stop kl. 23.00 var på skolen,
hvor mor, far og Mathias stod klar
til at tage imod mig.

Det var en god tur!

Kristina Dissing

Turen til Holland
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Gade-

Velkommen til!
Nørrebro 10 
Blev overtaget 1. oktober af Brita Olsen, som kommer fra Jerslev. Brita er
født i Frederikshavn, og kom i 1970 til Jerslev, hvor hun har boet flere ste-
der sammen med sin mand Aage, som døde i 2005. I 1987 overtog de
”Skolegården”, som de renoverede og moderniserede til et helt nyt hus,
og i 1990 flyttede de ind. Der var også en stor have, som de også fik styr
på, og de nød meget det nye sted, men efter Aages død blev det efterhån-
den for stor en mundfuld for Brita. Hun har haft det meget svært efter
Aages død, men en sorggruppe, ledet af Hanne Svensmark, hjalp hende
meget, så hun nu er klar til sit nye liv i Hallund. 
Hallund blev valgt under let pres fra datteren og svigersønnen, som også
bor på Nørrebro med deres børn, og det er nemt at smutte hen til mor-
mor. Brita har haft travlt med at aflevere huset i Jerslev og flytte ind i
Hallund, så planen for huset på Nørrebro er endnu ikke klar.
Brita har været ansat i postvæsenet i 25 år, dels i Jerslev i ekspeditionen og
senere som landpost. Hun fortsatte i Brønderslev i 1990 som kontorpakme-
ster, men stillingen blev nedlagt, og Brita sluttede de sidste 3 år i Stenum
som landpost. Hun har en kort tid bragt post ud på cykel, men det meste
af tiden blev der benyttet bil, og i 2003 sluttede hendes arbejdsliv.
Brita har 4 børn – datteren Hanne, der som tidligere omtalt bor i Hallund,
og 3 sønner, som bor i henholdsvis Frederikshavn, Århus og Bjerringbro,
og de har tilsammen 7 børn, hvoraf den ene blev gift i sommer.
Fritiden bliver brugt i ”Ældre i Sving” og pensionistforeningen i Jerslev, og
børnebørnene bliver også passet. Hun har igennem årene været aktiv i
bestyrelsen for flere foreninger.

Poldervej 29 og hjemmefødsel
Der er nok flere på Poldervej, der har set den store byggeaktivitet, der har
været i nr. 29.
Huset er nu blevet beboet af Solveig og Thomas, sammen med deres 2
børn. Huset har gennemgået en total ombygning, der er faktisk ikke noget
tilbage af det oprindelige hus, på nær ydervæggen. Huset har fået nyt køk-
ken og bad, og et lækkert sydvendt køkkenalrum, med store klinker på gul-
vet og hvidmalede gipslofter. 
Parret hedder Solveig Østergaard Rasmussen (29) og Thomas Haugaard
Jensen (34). Solveig er pædagogmedhjælper på Skolegades skoles fritidsord-
ning, men har lige nu barsel. Thomas, som er tømrer og arbejder hos AP
facader i Brønderslev, kommer oprindeligt fra Pandrup.
Solveig kender området, hendes far er Tømrermester Knud Rasmussen, der
har Tømmergaarden på Nibstrupvejvej, og han har hjulpet med at bygge
huset om.
Parret har 2 børn, Malthe på 2 år, som går i dagpleje i Brønderslev, og
Emma på 4 mdr. Der knytter sig en sjov historie til fødslen, Solveig vågnede
kl. 7 om morgenen og sagde til Thomas, at han nok ikke skulle kører for
langt væk, da hun havde det lidt underligt. 7.30 ringede hun til
ham, at nu kunne han godt komme hjem. Kl. 7.45 ringede de efter
en ambulance, da det ikke var muligt selv at komme ud i bilen. Kl.
8.00 kom Emma ud, samtidig med at Falckfolkene kom ind i stuen.
Familien tog så på sygehuset og blev målt og vejet, og kl. 12 var de
hjemme igen. Det er ret sejt gået.
Emma er i øvrigt den anden i hendes familie, der er hjemmefødt i
Ø. Brønderslev. Hendes mormor er født ude i rundkørslen, ved
hovedvejen. Det vil sige på den ejendom, der dengang lå for enden
af Øster Brønderslevvejen. 

Lokalhistorisk
Arkiv
Eter en periode med mandskabs-
mangel er bestyrelsen for arkivet
nu igen fuldtallig, idet Minna
Mosen Sørensen og Gorm Mølbak
Nielsen fra Hallund er trådt ind i
bestyrelsen, hvor også Karlo
Schmidt, Holger Dahl Hansen og
Per Drustrup Larsen fra ØB er med.

Arkivet åbnede i de nyindrettede
lokaler med åbent hus lørdag 10.
november, hvor ca. 50 besøgte
arkivet. De studerede bl.a. flittigt
de museumsgenstande, arkivet har
fået af Esther Langbak, og som
stammede fra Vendelboernes
Egnsmuseum. Arkivet er åbnet den
første mandag fra kl. 19 hver
måned samt efter aftale.

Skrot
Der efterlades udrangerede biler
de underligste steder. Netop som
et par af slagsen er fjernet fra P-
pladsen ved Myretuen, dukker der
nu både en bil og en skurvogn op
ved ØBIs klubhus. 
At en beboer er ved at anlægge en
skrotplads på sin egen grund på
Broagervej er (måske) kun hans
eget problem, men på offentlige
arealer hører skrot ikke hjemme!



37
Lokalbladet

spejlet

Min bekymring
for genmodifice-
ring

Et læserbrev fra Bjørn Kjeldgaard

Jeg kan ikke lade være med at
blande mig i debatten omkring
GMO-majs, fordi jeg lige har sid-
det og læst i avisen, ”Økologisk
Jordbrug” okt. 2007, om et ægte-
par i Canada, der driver konven-
tionelt landbrug og nu har fået
problemer med deres raps. 

Historien er, at naboens GMO-
raps har bredt sig til deres raps-
mark, og firmaet, Monsanto, der
bl.a. producerer GMO-raps, så
kræver et ret stort beløb af parret,
da de nu dyrker firmaets gensplej-
sede raps uden at betale afgift for
det. Højesteret frikender parret,
og parret sender nu Monsanto en
regning for selv at må fjerne og
destruere rapsen. Historien er
bare en af mange eksempler på,
at man ikke kan styre krydsbe-
støvningen, uanset om det er
raps, majs eller noget andet.

Min bekymring omkring genmodificering er den naturforurening, der her foregår. Det vil være umådelig svært at
rette op på igen, når først skaden er sket. Hvad vil man så gøre? Vi er nødt til at tænke langsigtet. Kan vi risikere, at
majsen på længere sigt vil blive resistent over for den Roundup, som GMO-majsen nu  kan sprøjtes med? Og i så
fald, hvad vil vi så gribe til at sprøjte med, og hvordan skal vi så bekæmpe evt. Roundup-resistent ukrudt. Hvorfor
er forskerne uenige om, hvad der er godt for naturen? Og hvad er det egentlig, de er uenige om? – Og kan vi
tænke os, at det en dag griber forstyrrende ind i den menneskelige organisme? 

Noget af det, der får mig til at spidse ører, er bl.a. også, at det er Monsanto, der producerer de genmodificerede
majs. Det er dem, der producerer Roundup, og det er også dem, der financierer forsøgene. Kan det være 100 %
objektivt – eller burde det ikke være helt uvildige, der står for de forsøg? Er vi i disse forsøg lidt for forhippede på
at spare penge? 

Jeg synes ikke, at der rigtig er nogle begrundelse for at dyrke genmodificerede afgrøder, når vi ikke kender konse-
kvenserne, for der er så mange andre muligheder for ukrudtsbekæmpelse ad den mekaniske vej.

Prøvesmagning af vin fra Spar
Denne vin, Reflexo  Valpolicella Ripasso Superiore (2005), dufter og 
smager dejligt. Den er et godt køb til prisen for en Ripasso, for 
sædvanligvis skal man give langt mere for sådan en vin, der i dette 
tilfælde kan købes for kun 49,95 kr. i SPAR Øster Brønderslev.

Vinen har en behagelig frugtsmag, hvor nogle af redaktionsgruppens
medlemmer mener, at vi bl.a. kan smage kirsebær.

Vinen er let
og behagelig
med et
anstrøg af
smagen fra
Amarone. 

En Ripasso er
lavet ved at
hælde en
almindelig
Valpoli-cella
på bundfal-
det fra pro-
duktionen af
Amarone,
hvorefter der
starter en
ekstra gæ-
ring, der
giver smag
til vinen. 

Der er kom-
met rigtigt
mange vine
af den type
på markedet,
men slet ikke
alle smager
så godt som
denne fra
Spar i Ø.
Brønderslev! Rigtig god vin - også til Mortensand eller juleand!



Bedsteforældredag i Øster Brønderslev
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Signe kørte træt og tog en lille lur på gulvet.

Torsdag den 8. novem-
ber vrimlede det med
alle generationer i Ø.
Brønderslev Forsam-
lingshus mellem kl. 9
og 13. 

Dagplejegruppe M, der
består af 5 dagplejere
med i alt 19 børn,
havde opfordret bedste-
forældre til at deltage i
børnenes aktiviteter, og
der dukkede så mange
op, at der i alt var 60
personer i løbet af for-
middagen.

Dagen startede med
kaffe til bedsteforældre
og frugtfad til børnene. 

Derefter var der rund-
kreds med sang, hvor
de største børn var så
heldige at få lov til at
være med til at bestem-
me deres favoritsange.

Formiddagen fortsatte
med 3 arbejdende
værksteder, hvor der
dels blev lavet juledeko-
rationer, trukket perler
på elastiksnor og arbej-
det i et ”klistre-tegne-
værksted”.

Selv om ikke alle børn
var så heldige at have
deres egne bedstefor-
ældre med til arrange-
mentet, fordi de dels
var på arbejde, dels
boede for langt væk,
blev alligevel ikke snydt
for bedsteforældrekon-
takt, for der var så
mange bedsteforældre
”i overskud”, at alle
børn fik egen hjælper.

De 4 timer med aktivi-
teter sluttede med fro-
kost, hvor menuen
bestod af brød med
pålæg og lune retter.

Kirsten Agesen

Camilla og mormor Kirsten hjælper hinanden med
at sætte perler på snor.

Andrea holder tungen lige i mun-
den, da de farvestrålende småting
limes på papir.

Mikkel og bedstemor Tove.

Freja og farmor Gitte

Flora og dagplejer Marianne.



KunstHuset
v/ Pia Krarup og Anne Marie
Møller, Bredgade 34, 9700
Brønderslev, fredag 10-17.30 og 
lørdag 10-12.

Pia Krarup, der sammen med Anne
Marie Møller har drevet
Glaskælderen på Elmevej, har flyt-
tet sit udstillings- og salgslokale til
Brønderslev. Butikken kaldes
KunstHuset og ligger nu i
Brønderslev lige over for
Grønningen. 

Der er åbent i den hyggelige butik
som skrevet ovenfor, men man kan
også uden for åbningstid kontakte
folkene på telf. 9881 1166. 

Pia Krarup har taget orlov fra sit
job for at arbejde på fuld tid med
sine kunstværker, som hun hidtil
kun har brugt en for kort fritid til
at lave. Efterspørgslen og salget
har været så stort, at hun nu ser
frem til at arbejde med glaskunsten
på fuld tid. 

Foruden Pias og Anne Maries
sager, er der også andet spænden-
de kunsthåndværk i butikken.
Hjemmesiden www.kunst-huset.net
er under udarbejdelse.

KunstHuset byder på mange for-
skellige kunstnere og kunsthånd-
værkere. Udvalget spænder bredt
lige fra keramik, glas, smykker,
designpuder og malerier. Der er
også julepynt i glas og raku.

LykkeLer 
Mette Lykkegaard Søskov,
LykkeLer, byder indenfor med
yndige porcelænshjerter dekoreret
med julens sange og opskrifter.
Pynt fra Aspegren, sæber fra bade-
anstalten og sæbeskåle.  
Som noget nyt præsenterer
LykkeLer 4 forskellige håndlavede
smykkedesigns nemlig: Unikke 
øreringe med håndlavede sølvved-
hæng, fingerringe i porcelæn med
sølvfatning, brocher og halsmykker. 
Et helt unikt udtryk med lethed,
ynde og en legende streg.
Hele december:
Onsdag: 11.00 - 16.00
Torsdag: 11.00 - 17.00
Fredag: 11.00 - 17.00

Brammerdesign 
v /Lena Brammer, 
Sveavej 15, 9700 Brønderslev
byder på mange forskellige kunst-
nere.
Hun laver selv alfer brændt i raku:
Kærlighedsalf. skovalf, vindens alf
osv...

Både LykkeLer og Brammerdesign
sælger også deres ting hos Kunst-
Huset - så også derfor er de for-
bundet.

Jul i kunstens tegn
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Tre lokale kunstnere byder indenfor med deres unikke håndlavede designs.

Så hvorfor ikke forære kunst og kunsthåndværk som smukke julegaver? 
Alle tre steder byder på kreativitet, kvalitet og ikke mindst originalitet. 
De tre butikker bugner af hygge og er pyntet med unikt håndlavet 
julepynt i glas og keramik.



Redegørelse for Startningen af
Øster-Brønderslev Andels-
Elektricitetsværk 
Allerede for flere Aar siden har der
været talt om og arbejdet for et
Andels-Elektricitetsværk i Øster-
Brønderslev, den gang var der Tale
om at anvende Vinden til frembrin-
gelse af Kraften, der skete henven-
delse til Profesor la Cour Askov om
Oplysninger i sagen. Ingeniør
Bjerrre kom her ned, holdt et
Foredrag og udarbejdede et løseligt
Projekt, men Sagen døde hen.
Tidlig nu i Efteraaret 1907 holdtes
atter Møde, og tilstede til at klarg-
jøre Sagen var tilkaldt Hrr. Johnsen
fra Sejlflod, som befatter sig med at
projektere slige Anlæg, nu var
Tanken forandret saaledes, at nu
tænkte man sig Sugegas eller
Dieselmotor til Kraftmaskine i Stedet
for at benytte Vinden. Der nedsattes
et Udvalg paa 4 medlemmer nemlig
Gaardejer Chr. Christensen
Overgaard, Gaardejer Chr. A.
Christensen, Tømrer Johannes
Christiansen og Chr. Pedersen
Buurholt til at arbejde videre for
Sagen. 
Dette Udvalg rejste ud og saa nogle
Anlæg som man mente man kunde
bruge som Mønster, og for at høre
hvorledes Folk i Virkeligheden syntes
om Elektricitet. 

Der sattes en foreløbig Tegningsliste i
gang og i Febr. 1908 holdtes atter et
Møde hvor Hrr. Johnsen atter var
kaldt tilstede for at give yderligere
Oplysninger om Sagen, men enedes
da om, at Udvalget skulde arbejde
videre for Sagen og iværksætte ny
tegning, som skulde være bindende
naar der blev tegnet mindst 400
Lamper. Tegningen gik forholdsvis
hurtig. 
Torsdag den 19. Marts 1908 afhold-
tes den stiftende Generalforsamling i

Forsamlingshuset. Udvalget meddel-
te, at der nu var tegnet 24
Andelshavere med 418 Lamper og
13 af Andelshaverne var tillige teg-
net for Trækkraft. Udvalget havde
udarbejdet Forslag til Vedtægter, som
drøftedes, ændredes og vedtoges. I
henhold til Vedtægterne valgtes en
Bestyrelse paa 5 Medlemmer. Valgt
blev Gaardejer Chr. Christensen
Overgaard, Gaardejer Chr. A.
Christensen, Tømrer Johannes
Christiansen, Skrædder Martin
Christiansen og Chr. Pedersen
Buurholt og til Revisorer valgtes
Mejeribestyrer A. Riis og Lærer A.
Pedersen. 
I et Bestyrelsesmøde som afholdtes
umiddelbart efter
Generalforsamlingen valgtes Chr.
Pedersen til Formand, og det vedto-
ges at skrive til Dansk
Vindelektricitetsselskab og bede om
nogle Oplysninger. 

Maj 1908 igangsættes byggeriet
af elværket, der samtidig kom til
at rumme mølleri. Protokollen
slutter med denne historiske
betragtning efter den afslutten-
de generalforsamling april 1975,
hvorefter elforsyningen helt blev
overtaget af BOE: 

Hermed er en epoke i landsbyens
historie afsluttet. Oprettelse af
Elværket i 1908 var saa skelsættende
en begivenhed, at man næsten ikke
kan forstaa datidens befolkning
turde gribe en saa stor opgave som
at fremstille elkraft en saa mærkelig
og uforstaaelig ting og skepsis har
der selvfølgelig ikke manglet paa. 
Jeg har kendt nogle af stifterne, og
da vi i 1947 stod for at skulle over-
gaa til Vekselstrøm, kæmpede de
som løver for at bevare deres gode
Jævnstrømsværk, der kunne produce-
re strøm til 1 kr./kW, mens vi efter
overgangen kunne sælge strømmen
til 18 ører. 

Per Drustrup Larsen

Energi og kraft gennem tiden
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Som en historisk parallel til nutidens diskussion af energiforsyning og til den aktuelle situation med bred-
bånd i Øster Brønderslev (og måske også snart Hallund), har jeg gravet lidt i Lokalhistorisk Arkiv og fundet:
”Protokol for Øster Brønderslev Andels Elektricitetsværk”, der dækker perioden 1907-1975 og indledes med
dette historiske rids over det indledende arbejde i 1907 med at lave et lokalt elektricitetsværk. Bygningen
med elværket blev senere et hus med mange andre energier og kræfter. Efter en periode som grillbar og
mødested, frisørsalon og solcenter er det i dag et hus med såvel hestekræfter som indre energier.

Øster Brønderslev Elektricitetsværk cirka 1932
I døren til venstre står Vagn Bertelsen og til højre står hans far Christian Bertelsen.



Fiberbredbånd
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Hallund
Tirsdag, den 6. november havde
Bredbånd Nord inviteret til infor-
mationsmøde på Hallund Kro. Alle
husstande inden for bygrænsen
havde i forvejen fået tilsendt mate-
riale om mulighederne og prisen
for tilslutning. Der kom ca. 65 bor-
gere, derfor måtte der sættes eks-
tra borde ind, så mødet blev et
kvarter forsinket.
En repræsentant for Bredbånd
Nord bød velkommen og forklare-
de via en skærm det tekniske i
punkter, alle kunne forstå. Med
bredbånd indlagt mente fore-
dragsholderen bestemt, at huspri-
serne ville stige – denne udtalelse
stod for hans egen regning.
Der blev serveret øl og vand under
indlægget.
Bagefter var der mulighed for
spørgsmål, og spørgelysten var
stor. Indlæg og spørgsmål tog en
times tid, og derefter var der kaffe-
bord, hvor snakken gik videre. 
Der var mange, der tilmeldte sig,
og folk stod i kø for at komme til
at snakke med repræsentanten for
Bredbånd Nord. Det blev oplyst, at
der skal være 30% af husstandene
inden for bymæssig bebyggelse,
der tilslutter sig, det vil sige ca. 50,
for at det kan blive en realitet.
Man kan også være passiv på den
måde, at man kan betale for tilslut-
ning og så senere bestemme sig
for at tilkøbe sig det, man har
brug for.
Der var flere uden for byen, der
også var interesseret, men det er
ikke afklaret endnu, hvordan dette
kan løses.
Hvis tilmelding sker inden den 11.
januar 2008 er prisen 1999 kroner
– herefter er prisen 2999 kroner.
Under mødet slog Lars Bredo fra
Borgerforeningen til lyd for tilmel-
ding til snerydningen, hvor der
endnu mangler opbakning, for at
det kan gennemføres.
Lars Hahn Rasmussen kunne med-
dele, at han stiller op til repræsen-
tantskabet til Nyfors.
Det var et godt og konstruktivt
møde med fin opbakning.

Øster
Brønderslev
Siden starten af oktober har
Bredbånd Nord arbejdet
ihærdigt i Ø. Brønderslev
med nedgravning af kabler
til lysledernettet, men der er
endnu ikke blæst fibre i. 

Den 8. november var der
imidlertid mulighed for at få
afklaret dette spørgsmål, da
repræsentanter for
Bredbånd Nord gav mulig-
hed for at stille spørgsmål til
projektet ved et arrange-
ment i Forsamlingshuset.
Fra firmaets side ser tidsho-
risonten sådan ud,  at i Ø.
Brønderslev bliver byen delt
op i tre etaper. 1. etape
håber man kommer på lige
inden jul. De efterfølgende
kommer på i starten af det
ny år. 

I Ø. Brønderslev vil der blive
opstillet minimum 2 forde-
lercentraler, hvorfra signaler-
ne ledes ud til kunderne.
Disse centraler består af
halvstore containere, og
hvor de bliver placeret, er
endnu ikke afgjort. 

Når disse centraler er på
plads, blæses der fibre igen-
nem de tomme rør, der er
nedgravet i byen. Fibrene,
som blæses direkte fra
Bredbånd Nord ind til hver
kunde via den boks, som
kunderne får placeret på
deres hus, omsættes til de
signaler, som hver enkelt
kunde har bestilt, hvad
enten det drejer sig om TV,
Internet eller telefon. 

Denne procedure gør, at
der overhovedet ikke sker
noget tab under transmis-
sionen af signaler, hvor kob-
berledninger til sammenlig-
ning giver en del modstand,
der giver et vist tab.



Det har sin pris
at udskyde
opsparingen

Er der råd til at udskyde opsparing-
en? Det kan man få kontante svar
på ved at hente en lille "pensions-
beregner" i Øster Brønderslev
Sparekasse

De fleste af os leger med tanken
om, hvad vi vil foretage os, når vi
går på pension. De fleste er også
klar over, at de næppe kan klare
sig for en folkepension og derfor
bør supplere med en pensionsop-
sparing. Men hvor mange penge
skal man egentlig indbetale for at
få det ønskede beløb udbetalt til
sin tid?

Det kan man nu få et hurtigt svar
på, selv om det ganske vist kun er
vejledende, for Øster Brønderslev
Sparekasse har fået fremstillet en
lille "pensionsberegner," der er en
slags regnestok, og som kan afhen-
tes gratis i sparekassen. Ved hjælp
af "skyderen" kan man se, hvor
mange penge man skal indbetale
årligt for at få udbetalt det ønskede
beløb, når man går på pension.
"Pensionsskyderen" findes også
elektronisk på hjemmesiden
www.levlivet-helelivet.dk.

- Ikke overraskende kan det betale
sig at komme i gang så tidligt som
muligt. Mange bække små bliver
som bekendt en stor å. Som pro-
fessionelle rådgivere kan vi kun
anbefale folk at få begyndt på en
opsparing i så ung en alder som
muligt. Jo længere tid, man venter,
jo større beløb skal der indsættes
for at opnå den ønskede sum, for-
tæller Karen Harboe fra
Sparekassen og fortsætter:

- Det handler jo om at tænke frem-
ad. Vi har alle forskellige ønsker,
forventninger og behov, både til
vores liv i dag, i morgen og i frem-
tiden. 

Som rådgivere med indgående
kendskab til vores kunder kan vi
hjælpe med at skabe overblik over
forsikringer, pensioner, investering-
er og formueforhold. I fællesskab
finder vi det overskud, som gør det
muligt at leve live, hele livet. 

Yderligere oplysninger fås ved hen-
vendelse i Øster Brønderslev
Sparekasse.

Nyt fra Sparekassen
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Personalenyt

Pr. 1.10.2007 er kunderådgi-
ver Gitte Olesen udnævnt til
fuldmægtig i Sparekassen. 

Souschef Ole Jensens
arbejdsopgaver er samtidig
blevet ændret. Tidligere har
Ole Jensens arbejdsopgaver
primært været af administra-
tiv karakter. Nu indtræder
han i Sparekassen i en kun-
derådgiverfunktion.

Pr. 1.9.2007 er kunderådgi-
ver Ena Frederiksen fratrådt.

Kunderådgiver Alice
Svendsen har valgt at gå på
efterløn pr nytår.



BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Birthe og Niels Kold (9883 5359)

Daginstitutionen Myretuen 
Øster Brønderslev (9881 1475)

Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9881 1900)

Skolefritidsordningen, 
Øster Brønderslev  (9881 1515)

Øster Brønderslev Centralskole
(9881 1057)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Stig G. Rasmussen 
(9881 1025)

Graver i Øster Brønderslev 
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70, 
Lars Hahn Rasmussen,  
(9883 5019 / 2040 7151)

Hallund Jagtforening, 
v/ Bent Andersen,  (9883 5389,
2942 2584)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386) 
v/ Kaj Astrup (9826 1708)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jan Hansen (9881 1150)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen 
(9881 1282)

Østsidehallen, 
Henning Kristensen (9881 1488)

SERVICE 
OG FORSYNING
Apotek - udlevering af medicin:
Købmand Frank Graven, Hallund
(9883 5005)
Spar Øster Brønderslev 
(9881 1003)

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen  
(9883 5366)

Hallund Vandværk, 
Knud Erik Nielsen (9883 5180)

Hollensted Frysehus, 
Morten Mikkelsen  (9818 6971)

Kraghede Vandværk - øst, 
Lars Melsen, Rolighedsvej 7 
(9826 1876)

Postbutikken Hallund (9883 5005)
Åbent: mandag-fredag kl. 9 - 15

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400)  

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Vakant (?)

Ejerlauget Daalen, 
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

Folkebevægelsen mod EU, 
Hanne Grethe Mortensen,
Nørrebro 4, Hallund, 9700
Brønderslev (9883 5265)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Lars Pindstrup,
Hollenstedvej 104 (9883 5114)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
Lars Bredo (9843 3135)

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening, 
Axel Andersen (9881 1864)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
Lone Due Bak (9826 0698)

Lokalbladet for Øster Brønderslev-
Hallund området (se side 3 i bla-
det)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne, 
Per Drustrup Larsen (9881 1453)

Øster Brønderslev Byorkester, 
Elo J. Nielsen  (9880 2323)

Øster Brønderslev-Hallund
Pensionistforening, Lisbeth Nielsen
(9883 5180)

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening, 
Birgit Søndergaard (9881 1453)

Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning: Mogens Pedersen,
(9881 1478 Mobil 2216 1478) 
E-mail: mons@pedersen.tdcadsl.dk
eller forsamlingshus@c.dk

Nordjyske Stiftstidendes 
lokalmeddelere: 
Hallund-Hollensted: 
Lis Marrup (9883 5089) 
Øster Brønderslev-Kraghede: 
Per Drustrup Larsen (9881 1453) 
Sportsskriver: 
Ole Bøgh Johansen (9881 1421)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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Hallund Auto- og
Karosseri
Mercedes
• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund 
(9883 5202)
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Jerslev-Øster Brønderslev
Dyrlæger

telf. 9883 1010
9881 1288

Konsultation 
efter aftale

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS 
FORRETNING
Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038
VVS-arbejde, alm. smede-
arbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

BRØNDERSLEV 
EL-TEKNIK
Håndværkervej 
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer 
Hvidevaresalg/service

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE

mobil: 2043 1797 
e-mail: ibe@c.dk

Murermester & aut. kloakmester

Engvej 39

9646 7009

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11
Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Kraghedevej 116, Kraghede 
(9826 1803 - mobil 3096 0482)

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

KØBMAND 
FRANK GRAVEN

Sølvgade 76-78, Hallund  
(9883 5005) 

Købmand med tips, lotto, postbutik.
www.koebmandnord.dk

v/ Jan Jæger
Sundeved, Øster Brønderslev 
(98811003 - slagter: 98951012)

Supermarked med tips 
og lottoforhandling

MUSIK TIL FESTEN
klaver/keyboard og sang

98811458

- over 30 års erfaring -
exam. musiklærer

www.pouleriksmusik.dk

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

ØSTERØSTER
BRØNDERSLEVBRØNDERSLEV
BAGERIBAGERI
Engvej 1, Ø.B. (9881 1089)

Alt i brød og kager 
- også så det smager! 

CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

Mad ud af huset

Ahornvej 16

Malle



Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034 
e-mail: sante@sante-info.dk
www.sante-info.dk
Kvalitetsvine samt Aloe Vera kosttil-
skud og hudplejeprodukter. Vi afholder
temaaftener om vin og/eller Aloe Vera
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.  
(9881 1522)

Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter 

www.pc-elektronik.dk

Landsbyskriveren
Per Drustrup Larsen, 

Buurholtvej 47, ØB (9881 1453)
e-mail: per@drustrup.com

Alle former for skriftlig 
kommunikation - ansøgninger, 

breve, brochurer.

Kontor- og regnskabsservice

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev

(2362 0224) 

Kranio-sakral terapeut
Ruth Hyldgaard Skøttrup

Algade 106 1. sal, Brønderslev 
(Mobil: 4020 4876) 

www. prosperity.dk

W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenør- 

og landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249    Mobil 40964249 Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216, 

9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103) 

Træhuse leveres: 
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

INFOLINK
v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund
Tlf. 7020 0903  -  www.infolinkkurser.dk

Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

98 81 12 24

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen

Birkevej 8, 9700 Brønderslev

FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER

Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

DUO’en 
Ib & Karsten

Altid glad musik
9881 1466 - 98910519

e-mail: dinlokaletoemrer@mail.dk
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Kurt Thomsen
Anlægsgartner

H o l l e n s t e d v e j 1 5 9 , 9 7 0 0 B r ø n d e r s l e v

Medlem af
Danske Anlægsgartnere

Arbejde udføres af

faglærte anlægsgartnere

Træfældning • Hegn og plankeværk

• Havetegninger
Sten- • flisebelægninger

Beplantning • Græs
Vedligeholdelse • Beskæring

www.agkt.dk
tlf. 9883 5577
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Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

PETER STECHER

Statsaut. ejendomsmægler

Birkevej 4

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!     

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

Jens Holm Tlf.:      96460088
Cedervej 6 Fax:     96460077
9700 Brønderslev E-mail: jh@jh-auto.com   

w w w. j h - a u t o . c o m

Grønnegade 24 - Brønderslev 

Totale EDB-løsninger 

Online Backup
Slip for de evige bekymringer om at holde styr
på båndstation, CD-brænder og lignende!

C5 økonomisystem 

Web- og mailhotel

EDB - et spørgsmål om tillid! 

www.mitcom.dk
www.mitcombackup.dk

Ingeborg Kjeldsen
Kranio-sakralterapeut og
fysioterapeut

Algade 25,1, 9700 Brønderslev
ik@symmetria.dk
www.symmetria.dk
Tlf. 97 971140/23703610

S Y M M E T R I A

S Y M M E T R I , R O O G B A L A N C E
Tlf. 9881 1903 / 5170 8687
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Hver tirsdag kl. 19-21.30:
Pc-Café i Klubhuset i Hallund.
Arr.: B70

3. december kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj Øster
Brønderslev

6. december kl. 12:
Hyggeklubben holder julefrokost
i ØBIs klubhus. Alle pensionister
og efterlønnere er velkommen. 

13. december kl. 10:
Luciaoptog for dagplejebørn i
Kirken og juletræsfest i Forsam-
lingshuset.

14. december kl. 18.30:
Juletræsfest i Østsidehallen.
Arr.: ØBI’s Venner.

16. december kl. 14.30:
Festgudstjeneste i Ø. Brønder-
slev Kirke og afsløring af rune-
sten. (Se side 20-23)

18. december:
Julekoncert i Hallund Kirke

29. december kl. 14: 
Juletræsfest i Kraghede Klubhus.
Arr.: Kraghede Borgerforening.

7. januar kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj Øster
Brønderslev

10. januar kl. 14:
Bankospil i Hyggeklubben. Tag
en pakke med til en værdi af
højest 20 kroner. Hyggeklubbens
aktiviteter er åbne for alle pen-
sionister og efterlønnere.
Mødested: ØBIs Klubhus.

12. januar kl. 9:
Hallund Jagtforening afholder
fællesjagt bl.a. i Kommune- 
skoven. Mødested: Skarnvad.
Efter jagten er der gule ærter.
Tilmelding senest 1 uge før til
CC 9883 5002 eller Bent A
98835389 / 29422584

14. januar kl. 19:
Vinsmagningerne begynder i Ø.
Brønderslev. Tilmelding inden
20. dec. (se side 17)

15. januar kl. 19:
Generalforsamling i B70 i
Klubhuset. (Se side 27)

18. januar:
Generalforsamling i Hallund-
Hollensted Borgerforening

19. januar kl. 7.30:
Hallund Jagtforening afholder
kragejagt: Mødested:
“Lossepladsen“ Ørumvej

23. januar kl. 13.30:
Generalforsamling i Ø.
Brønderslev - Hallund
Pensionistforening i Klubhuset i
Hallund. (Se side 19)

24. januar kl. 14: 
Peter Ussing fra Løkken fortæller
i Hyggeklubben om skudehan-
delen i Løkken. Hyggeklubbens
aktiviteter er åbne for alle pen-
sionister og efterlønnere.
Mødested: ØBIs Klubhus. 

24. januar kl. 19:
Foredrag af Ole Raakjær i ØB
Forsamlingshus. Arr.:
Menighedsrådet

26. januar kl. 7.30:
Hallund Jagtforening afholder
kragejagt. Mødested:
“Lossepladsen“ Ørumvej.

Februar/marts:
Musikaften på Hallund Kro. 
Arr.: Hallund-Hollensted
Borgerforening

1. februar:
Deadline for stof til næste 
nummer af Lokalbladet

4. februar kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj Øster
Brønderslev.

4. februar kl. 19.30:
Hallund Jagtforening afholder
generalforsamling på Hallund
Kro

7. februar kl. 14: 
Kirsten og Henning Agesen hol-
der vinsmagning af sydafrikan-
ske vine i Hyggeklubben.
Hyggeklubbens aktiviteter er
åbne for alle pensionister og
efterlønnere. Mødested: ØBIs
Klubhus. 

6. og 7. februar kl. 19:
Orienteringsmøder i
Præstegården for forårets 
konfirmandforældre

LOKALBLADET udkommer næste gang marts 2008.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 48 af LOKALBLADET er 1. februar 2008.

21. februar kl. 14: 
Keld Jonstrup fortæller i
Hyggeklubben om livet i
Pindstrup Mosebrug.
Hyggeklubbens aktiviteter er
åbne for alle pensionister og
efterlønnere. Mødested: ØBIs
Klubhus

3. marts kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj Øster
Brønderslev

6. marts kl. 14: 
Per Drustrup Larsen fortæller og
viser billeder i Hyggeklubben om
en jagt- og fotosafari til
Sydafrika. Hyggeklubbens aktivi-
teter er åbne for alle pensionister
og efterlønnere. Mødested: ØBIs
Klubhus. 

9. marts:
Kirkekaffe efter gudstjenesten i
ØB Kirke med foredrag om det
gamle Ægypten

27. marts kl. 14: 
Mickael og Kaj Holm fra
Frederikshavn underholder i
Hyggeklubben. Hyggeklubbens
aktiviteter er åbne for alle pen-
sionister og efterlønnere.
Mødested: ØBIs Klubhus.

7. april kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj Øster
Brønderslev.

10. april kl. 13: 
Hyggeklubben tager på udflugt
til den østlige del af Brønderslev
Kommune. Byrådsmedlem Runa
Christensen fra Flauenskjold er
guide. Hyggeklubbens aktiviteter
er åbne for alle pensionister og
efterlønnere. Mødested: ØBIs
Klubhus. 

12. april:
Ø. Brønderslev Skoles jubilæ-
umsarrangement i Østsidehallen.

Maj - Juni
Besøg på Livø med naturvejle-
der.
Arr.: Hallund - Hollensted
Borgerrforening.


