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”Oprop!”
Formålet med denne overskrift var for mange
Det vil glæde os at se
år siden at advare nationen om ikke at gå
alle Lokalbladets læsere
sammen – men sammenhold og modstand
til en hyggelig
opstod alligevel.
Parallellen er måske lidt søgt, men alligevel:
Da Lokalbladet begyndte for 12 1/2 år siden,
var der skepsis om bæredygtigheden og
i anledning af vores 50 numre
engagementet. Var det nu noget? Hvad skal
det til for? Hvad skal vi med det? – og alligevel lever Lokalbladet stadig, og sammenholdet og opbakningen er endda på nogle
i Lokalbladets lokaler under Elmehøj
områder blevet bedre.
(sammen med Lokalhistorisk Arkiv)
Som aktuelt samlingspunkt og central informationskilde for de lokale beboere og deres
tilknytning til området har Lokalbladet vist sine stærke sider. Samtidig er det blevet et samfunds- og lokalhistorisk
dokument over tiden og de lokale begivenheder.
Økonomien har selvfølgelig spillet en rolle i de (lidt) skiftende redaktioners arbejde med Lokalbladet, men har
aldrig overskygget arbejdet med indholdet. Det er gået godt i mange år, da vi har fået sponseret de fleste af investeringerne i nyt udstyr og programmer, som både har lettet arbejdet og har gjort den tekniske trykkeproces billigere.

’Guldbryllupsfest’

Søndag 7. september kl. 13-16

Dårligere økonomi
Nu er der sket et vigtigt vendepunkt mht. økonomien! Alle tidligere år har vi ved årets afslutning haft penge på
bogen til trykning og udsendelse af første nummer det næste år, men sådan er det ikke længere. Når vi til december har lavet næste nummer, er kassen mere tom end nogen sinde, og der er IKKE helt nok penge til første nummer i 2009!
Hvorfor er det gået sådan? Dels er alle udgifter til trykning blev højere gennem tiden – både fordi der er kommet
mere stof til Lokalbladet, og fordi vi gerne vil gøre det mere læsevenligt og pænt ved at bruge flere farvebilleder.
Udgifterne til drift og anskaffelse er således steget fra 33.000 kr. i 1997 til 81.500 kr. i 2007, og udgifterne til trykning og udsendelse udgør langt det meste af det beløb. Senest har vi måttet sætte oplaget op for at få det uddelt
på en ny og sammenlagt dyrere måde, da postvæsnet ikke mere ville dele små blade ud.
Indtægterne har varieret en del fra år til år – og her tænker vi især på de frivillige bidrag fra lokale beboere samt fra
lokale foreninger og institutioner, men også annonceringer, sponsoreringer og enkelte mindre arvesager. Generelt
synes vi, at ALT for få folk sender penge på de indbetalingskort, vi lægger i Lokalbladet en gang om året eller på
anden vis betænker Lokalbladet med donationer! 67 private gav i 1997 tilsammen 5.714 kr., mens der kom 11.500
kr. fra lokale beboere i 2007. De samme år gav foreningerne og institutionerne henholdsvist 5.400 kr. og 10.000
kr. Altså kun ca. fordoblede beløb, men udgifterne er steget en hel del mere. Desuden er der i 2008 kun kommet
4.400 kroner fra foreninger og institutioner.
Vi har selv kunnet styre lidt mht. annoncerne, men har ikke været særligt aktivt opsøgende for at finde flere annoncører, da vi synes, antallet af sider med annoncer er passende som nu, men fremover vil vi overveje flere og måske
dyrere annoncer. Farvesiderne vil vi nødigt af med igen, og vi vil også nødigt til at sige nej til stof, men udgifterne
skal der holdes nøje øje med fremover.
I forbindelse med næste nummer, der kommer først i december, vil vi regne endnu mere på økonomien.

Ønsker til fremtiden
MEN ALLERHELST vil vi ønske os, at den lokale opbakning til Lokalbladet, vi mundtligt hører om ved adskillige lejligheder, i højere grad udmønter (!) sig i kontante bidrag til Lokalbladet fra lokale borgere, foreninger og institutioner.
DERFOR håber vi på mange pengegaver til vores ”guldbryllup”!
Et andet stort ønske er, at der kunne komme et par redaktionsmedlemmer mere. På en vægt, hvor arbejdet vejer
ned på den anden side, og hvor det sjove og gode samarbejde i den frivillige og ulønnede gruppe vejer til på den
anden, viser udsvinget klart, at det især er både sjovt, lærerigt og spændende at være med - og jo flere vi er, desto
mindre arbejde er der til hver – og jo bedre bliver Lokalbladet til at dække store og små begivenheder i hele området! Meld dig – eller få en anden til at melde sig (eller dig)!
Redaktionsgruppen

2
Lokalbladet

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Kirsten Agesen,
Dannevirkevej 14 (9881 1034)
(e-mail: kirstenagesen@gmail.com)

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

Vibeke Hatt Sørensen, Bålhøj 30
(9881 1308)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

Lis Marrup, Sølvgade 71,
(9883 5049)
(e-mail: lis.marrup@gmail.com)

Ove Dam, Husumvej 7
(9881 1414)
(e-mail: ove.dam@privat.dk)

René Dahl Jeppesen,
Buurholtvej 53 (9881 1051)
(e-mail: rene@arkitekt-ussing.dk)

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47 (9881 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)
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Vi er stolte og glade over at kunne præsentere lokalblad nr. 50.
Samtidig håber vi, at I også om 12 1/2 år er interesserede i
at få udgivet nr. 100, men dette er helt afhængigt af,
at der stadig kommer penge i kassen.
LÆS SIDE 2!

Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er
1. november 2008

Redaktionen

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå - oplag: 1500
Lokalbladet

3

GadeVelkommen til Danserhøj
Ved henvendelse til teknisk forvaltning i Brønderslev Kommune
fik jeg oplyst, at der ikke er flere ledige grunde på Danserhøj.
Det vil sige, at der er to grunde, som er reserverede - altså ikke
betalt. Så vi kan vel i nær fremtid forvente, at der vil komme en
masse byggeri i gang deroppe. Og så skal der gang i diskussionen om, hvor den næste udstykning skal være. Jeg spurgte, om
der var nogle forslag på bordet, men det kunne man ikke oplyse mig om.
Vibeke Hatt

Danserhøj 20
Første weekend i august er det nybyggede hus på Danserhøj
ned mod Elmevej blevet beboet. Jakob på 6 år og hans lillesøster, Line, på 1 1/2 år er flyttet ind sammen med deres forældre, Trine Nielsen og Flemming Christensen. Desuden har familien hunden, Zita, der allerede har fundet ud af, hvor matriklen
går til. Den ser nysgerrigt på én, indtil man stikker tåspidserne
inden for matriklen, så kommer den først over for at se, hvad
man er for en størrelse.
Jakob skal fortsætte i ”Skovbørnehaven Kornumgård”, indtil han
skal i skole, og Line fortsætter i dagpleje i Brønderslev, indtil
hun skal i børnehave. Trine tager børnene med, når hun kører
på arbejde hos Storm Tekstiltryk i Brønderslev. Børnene har det
godt, hvor de er, så det er der ingen grund til at lave om på.
Flemming er murerarbejdsmand hos Jordton.
Grunden til, at de har valgt Øster Brønderslev at bygge i, er, at
de boede på Broagervej for 6 år siden, men da Jakob kom til,
syntes de, det blev for småt, og da der ikke var nogle huse til
salg, købte de hus inde på I. P. Hartmanns Kvarter. Flemming
har gennem sit arbejde fået lyst til at bygge et hus selv, så de
begyndte at lede efter byggegrunde, og Øster Brønderslev
kendte de jo, så valget var ikke svært at træffe. Og som Trine
siger: ”Med det hus og den udsigt vi nu har, så bliver vi glade
for at bo her”. Fritiden har meget længe været brugt på børn
og byggeri, og den nærmeste fremtid vil der gå noget tid med
at lave have.

Danserhøj 37
Længere oppe ad bakken støder man på nr. 37, og hvis ellers
den udsendte medarbejder gik nogle flere ture på Danserhøj,
ville hun noget før have opdaget, at nr. 37 var beboet allerede
fra januar måned i år.
Her bor Emil på 10 måneder sammen med sin mor, Pia
Abildgaard, og far, Lars Godskesen. Pia tager Emil med til dagplejen Lille Nejst, når hun kører på arbejde hos DSV i Nr.
Sundby, hvor hun arbejder som speditør. Lars må den anden vej
på, da han er værkfører hos Uggerhøj Biler i Frederikshavn.
Grunden til, at de valgte Øster Brønderslev, er, at Pia gerne ville
til en mindre by, da hun selv kommer fra Astrup ved Hjørring,
og Lars ikke lige synes, at Brønderslev, som han selv kommer
fra, siger ham en helt masse. Desuden faldt de for udsigten,
som bestemt heller ikke er til at sige pyt til, og i tilgift fik de
noget mere grund for pengene her end så mange andre steder.
Lige nu går tiden med barn og hus og snart have, men de vil
begge gerne i gang med noget motion. Pia, der er færdig med
barselsorlov, vil gerne til at spille håndbold, mens Lars gerne vil
til at gå i motionscenter.
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spejlet

Velkommen til
Broagervej 12

Buurholtvej 53b
Gadefesten på fest/legepladsen
bag Buurholtvej 53 blev sidste år
flyttet til andet sted. Dette skyldes,
at der nu er kommet til at ligge et
hus på matriklen. Huset er blevet
bygget hen over vinter og forår,
og lige inden sommerferien flyttede bygherren ind. Bygherren, der
hedder Malene Andersen (25), bor
sammen med sin søn Victor (2).
Hun har tidligere haft frisørsalonen
på Engvej, som hun solgte, da hun
ikke kunne fortsætte sit erhverv
som frisør på grund af eksem på
hænderne. Malene er nu i gang
med en ny uddannelse som handelsassistent med salg som speciale, hos Staring Maskinfabrik A/S i
Brønderslev, så hun ved, hvad hun
skal lave de næste par år. I sin fritid
dyrker hun fodbold sammen med
veninderne i ØBI. Huset er færdigt,
men der mangler stadig en del
udvendig terrænarbejde.

Billigere motion
I forbindelse med sæsonopstart vil
der på følgende dage kunne købes
billigere motion. Tirsdag, den 9.
og 16. september, samt torsdag,
den 11. og 18. september.
Tilbuddet består i, at man ved køb
af min. 3 mdr. motion får en ekstra
måned gratis. Ved køb af 10- turs
spinning får man 2 ekstra ture gratis. Tilbuddet gælder kun på de
ovennævnte datoer. Der er nu
også oprettet flere hold til spinning, se tider på ØBI`s hjemmeside
eller kom op og kig.

Det gamle vaskeri på Broagervej 12, er nu overtaget af Mette (25) og
Kasper (26) Axberg. Mette og Kasper overtog huset efter Frank Frandsen
den 1/7, men er endnu ikke flyttet ind. Huset er nu blevet renoveret med
nyt tag, nye gulve, vinduer og døre, så nu mangler der kun tapet og
maling.
Mette er her fra byen, hun er datter af Christian og Esther Søndergaard på
Hedebyvej. Mette arbejder i hjemmeplejen i Brønderslev. Kasper kommer
fra Nibe og arbejder som vicevært i et stort boligselskab i Aalborg. De har
lige holdt en lille pause i byggeriet, da de er blevet gift den 08-08-08,
datoen er selvfølgelig meget speciel, men det var 4-års dagen for deres
første møde. Bryllupsrejsen gik til Azorerne.

Poldervej 18
Efter at de tidligere ejere er flyttet på Sundeved, er huset nu købt af Dorte
og Lars Juul. Huset er tænkt som en investering, og parret har ikke selv
tænkt sig at flytte ind på adressen. Huset er sandsynligvis et af de ældste i
byen, og man mener, det stammer helt tilbage fra 1700 tallet. Huset var
blevet renoveret en del af den tidligere ejer, men Dorte og Lars har sat nye
lofter op og ryddet en del op i haven. Huset er nu udlejet til en ung mand.

Buurholtvej 37
Caroline Grundtvig Refstrup, Nils Grundtvig Refstrup og sønnen Asbjørn på
3 år flyttede ind her den 1. december 2007. De kom fra en lejlighed i
Hillerød, hvor de begge har været arbejdsmæssigt meget aktive på forskellige måder. Caroline har bl.a. været butikschef og projektleder, mens Nils
var ansat som teknisk direktør i Nordisk Films afdeling for digital udvikling.
Efter de fik Asbjørn, syntes de, der gik for meget tid med arbejde og transport til daginstitution og arbejde, så de valgte at drosle lidt ned og flyttede
til Øster Brønderslev. At det blev Nordjylland var ikke nogen tilfældighed
og skyldtes ikke, at Nils i sin tid havde været ved Dronningens Livregiment
i Nørresundby, men at Caroline stammer herfra. Hendes familie er fra
Aabybro og Brønderslev, så der er mange familiemedlemmer på egnene,
men at det lige blev Øster Brønderslev skyldtes huset, som de er meget
glade for. De er også blevet rigtig glade for byen, dens størrelse og dens
stemning.
Caroline arbejder i receptionen og omstillingen i KMD i Aalborg, men har
desuden officiel titel af administrerende direktør i filmselskabet Manse Film
- www.manse-film.com, der drives under mottoet “ det nødvendige knopskud på traditionel filmproduktion”. Her har hun ansvaret for regnskab og
overordnede beslutninger som i ethvert ægteskab, for firmaet er Nils’ fortsættelse af sine aktiviteter i Nordisk Film i Valby. De driver firmaet Manse
Film hjemmefra og tilbyder filmoptagelser og videoproduktioner af enhver
art. Det udstyr og de redigeringsmuligheder, firmet har, kan lave film, der
teknisk snildt kan måle sig med de større firmaers produktioner. Indtil nu
har de lavet en DVD for Pilates Academy og er i gang med en musikvideo
for en Aalborg-musiker, men de tilbyder også at lave reklamefilm og film
fra private begivenheder som bryllupper og andet. De har valgt navnet på
firmaet, fordi Asbjørn tidligt kaldte sin far for Manse, og fordi de vil signalere noget ydmygt og nede på jorden. Det er de også kommet i bogstavelig forstand fra lejlighed i Hillerød til hus med have i Øster Brønderslev, og
det befinder de sig rigtig godt med.

Løbí standerhejsning
Løbeklubben starter i år op søndag, den 19. oktober kl. 9.30 fra klubhuset. Alle er velkommen. Klubben håber, at
der i år vil komme mange nye med fra starten, da man rundt i området har set mange løbere i løbet af sommeren.
Det kan blive udbytterigt for alle parter, da man kan trække på fleres erfaring. Løberne følges ad på ruten, og efterfølgende er der pølser og drikkevarer i klubhuset.
Lokalbladet

5

Øster Brønderslev Borgerforening
I Borgerforeningen har vi haft et
travlt og spændende forår
og sommer.

Bålhøj Festivalen
FOWLI
Bålhøj Festivalen FOWLI er blevet
en realitet.
Vi har arbejdet på, at få etableret
festivalpladsen på Bålhøj. Bålhøj
plantage er jo Borgerforeningens
og fylder 100 år i år. Vi vil meget
gerne gøre Bålhøj til et endnu
mere attraktivt område at færdes i.
Vi har flere gode ideer til det, der
arbejdes videre med. Først og
fremmest gik vi i gang med, at
søge penge til etableringen af en
festivalplads.
Vi fik 130.000 af LAG-Brønderslev
(www.lag-b.dk) til etablering af
festivalområdet. For at pengene
udløses, skal vi selv skaffe tilsvarene
beløb i form af tilskud, sponsorater
og frivilligt arbejde, der også tæller.
Vi er meget stolte af nu at kunne
byde velkommen til en rigtig flot
festivalplads, hvor der efter oprydning og fældning af træer blev
nyanlagt fliseområde, og der blev
sået græs omkring. Senere blev
den meget flotte, permanente træscene bygget, og endelig er der
kommet permanent vand og strøm
til området. Alt sammen er etableret med velvillig bistand fra lokale
sponsorer og frivillige kræfter.
Det er rigtig godt gået og MANGE
tak til alle jer, der har hjulpet til.
Samtidig gik vi i gang med, at
planlægge den første musikfestival
nogen sinde i byens historie, og i
skrivende stund er der 6 dage til at
Bålhøj Festivalen FOWLI løber af
stablen. Festivalen er opstået i et
samarbejde mellem musikgruppen
fra Rock og Fadøl og Borgerforeningen. Det har været et godt og
spændende samarbejde, så nu
håber vi bare på, at der er rigtig
mange, der slutter op om arrangementet, og at vejrguderne er med
os.
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Allerede nu synes vi i arrangementsgruppen, at det hele ser
Lokalbladet

godt ud, for ikke mindre end 70
frivillige har meldt sig som hjælpere, og det frivillige korps er hele
grundstenen i et lille samfund som
vores, og samtidig er det sjovt at
være med, hvor tingene sker og får
snakket med folk, man måske ikke
kender. Det kan der komme en
masse godt ud af.

Lys!
Så kom lyset til Øster Brønderslev!
Som alle nok har bemærket, er der
nu kommet gadelys ved cykelstien
hele vejen fra Brønderslev til Øster
Brønderslev - eller er det omvendt.
Det er et stort ønske, der nu er
gået i opfyldelse, og især cykelister
har allerede sagt, at det er dejligt
og øger trygheden ved at færdes,
når det er mørkt.
Gadelyset forbinder os med
Brønderslev, og det kan få stor
betydning for, hvordan man kan
forestille sig en kommende byudvikling i kommunen. Det er naturligt at tænke sig, at der snart kommer en bybusrute ud omkring Ø.
Brønderslev. Der er jo ikke længere
fra Brønderslev centrum til Ø.
Brønderslev, end der er til Ådalen.

Byggegrunde
og boliger

Vores område vil også være velegnet til et antal storparceller, som
der f.eks er i Hjallerup og Serritslev.
Vi ser frem til et godt samarbejde
med kommunen om etablering af
nye grunde.
Kommunalbestyrelsen har her op
til sommerferien givet os endeligt
tilsagn om, at man har imødekommet vores ønske om etablering af
nye grunde til småerhverv med
beboelse. Grundene kommer til at
ligge i forbindelse med det nuværende område på Ahornvej. Vi regner med, at projekteringen snart
går i gang. Vi er det eneste sted i
kommunen hvor der er småerhverv
med beboelse og der har vist sig et
behov for den slags grunde. Derfor
har vi søgt om nye grunde.
De var oprindeligt projekteret i sidste lokalplan, men blev dengang
taget af. Nu er de så kommet på
igen. Det er rigtig godt for byen.

Samlingshuset
Samarbejdet mellem menighedsrådet, Hallens bestyrelse, ØBI og
Borgerforeningen skrider frem og
lige så snart gruppen har noget
klar til et borgermøde, vil der blive
indkaldt.

Hjemmesiden

De sidste byggegrunde, vi har i Ø.
Brønderslev på Danserhøj, er solgt,
så det er på høje tid, at vi får lavet
nye byggegrunde. Vi har mange
meget gode og centralt beliggende steder, hvor der kunne etableres
attraktive byggegrunde som kunne
være et fantastisk alternativ til
nybyggerområderne i Brønderslev.

Borgerforeningens hjemmeside
opdateres løbende, så hold dig orienteret på:
www.oesterbroenderslev.dk

Ved at flytte til Ø. Brønderslev får
man jo oven i handlen mulighed
for at blive en del af et aktivt landsbymiljø, og det tror jeg mange
sætter stor pris på. Så lad os få
gang i udstykningen.

HUSK. Er du ikke allerede medlem
af borgerforeningen - SÅ bliv det.

Ø. Brønderslev mangler også tidssvarende almennyttige lejeboliger.
De nuværende boliger på
Sankelsmarksvej er tiden løbet fra,
og de er derfor svære at leje ud.

På borgerforeningens vegne
Birgit Søndergaard
Buurholtvej 47

Kulturugen og den lokale kultur
I uge 40 har kommunens nye Kultursamvirke taget initiativ til, at et væld
af kulturaktiviteter finder sted over hele kommunen. I tiden op til udkommer en avis sammen med Oplandsavisen med en oversigt over alle de
forskellige aktiviteter og tilbud.
Også i Øster Brønderslev er der gang i planerne på initiativ af
Borgerforeningen, og både Øster Brønderslev Menighedsråd, Øster
Brønderslev Idrætsforening, Øster Brønderslev Borgerforening samt
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne har arbejdet
med planer.
Fra Øster Brønderslev er der meldt 5 arrangementer ind:

Fællessang og hygge i Øster Brønderslev Forsamlingshus
Tid: Tirsdag 30. september kl. 19
Pris: 30 kr. inkl. kaffe
I anledning af ” Sangens År” inviteres alle til en aften med fællessang og hygge i forsamlingshuset. Vi skal synge
nogle af de flotte nye sange fra højskolesangbogen og salmebogen. Poul Erik Jensen og Kirkens kor hjælper til, og
Poul Erik giver egne numre fra sangbogen, der blev udgivet i forbindelse med sangens år.
Tilmelding: Ingen
Arrangør: Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening.

Den lokale historie
Tid: Onsdag 1. oktober kl. 19
Sted: Arkivets lokaler, ’Elmehøj’, Elmevej 89, Øster Brønderslev
Pris: Gratis
Lokalhistorisk Arkiv tilbyder alle nye tilflyttere til området samt andre interesserede en introduktion til den lokale
historie og kultur i arkivets område, der omfatter Øster Brønderslev og Hallund Sogne. Uden rødder er der hverken
hoved eller hale i nutiden, og det er vigtigt at forstå baggrunden for, hvordan det lokale samfund ser ud aktuelt
Tilmelding: Ingen
Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne.

Åbent Hus i Fitness-centret ved ØBI
Tid: Torsdag 2. oktober kl. 17-21
Pris: Gratis
Se hvordan træningen foregår i det nye fitness-center og bliv introduceret til træningen der.
Tilmelding: Ingen
Arrangør: Øster Brønderslev Idrætsforening.

Danseaften i Øster Brønderslev Forsamlingshus
Tid: Torsdag 2. oktober kl. 18.30-23
Pris: 30 kr. inkl. kaffe
Øster Brønderslev Byorkester spiller op til dans med glade melodier for det voksne publikum.
Medbring madpakke
Øl, vand og vin kan købes.
Tilmelding: Ingen
Arrangør: Øster Brønderslev Forsamlingshus.

LAN-party i Øster Brønderslev Forsamlingshus
Tid: Fredag 3. oktober kl. 18 til næste morgen kl. 08
Pris: 50 kr. inkl. natmad.
Vi stiller LAN til rådighed med adgang til Internet. (Besøg på uartige sider lukker automatisk nettet ned.)
Medbring computer og netværkskabel. Vand og chips kan købes. Natmad: pølser og brød. Max. 60 deltagere.
Aldersgruppe: 12 – 80 år
Tilmelding: Til Peter Andersen på mail HYPERLINK "mailto:peter.andersen@10mb.dk" peter.andersen@10mb.dk,
Arrangør: Øster Brønderslev Borgerforening.
Hold øje med det endelige program over alle arrangementerne i perioden 27. september - 5. oktober.
Lokalbladet
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Tilbageblik på 12 1/2 år og 50 blade
Da Lokalbladet i 2002 fejrede sit “sølvbryllup” i anledning af de første 25 numre af bladet, havde redaktionen skrevet en artikel om Lokalbladets historie med undertitlen “Stedet for information, debat, lokalhistorisk dokumentation
og underholdning”.
I anledning af “guldbrylluppet” for de første 50 numre af Lokalbladet (det burde måske være kobberbryllup, da det
er 12 1/2 år siden, nummer 1 udkom), har redaktionen med fornøjelse genlæst de tidligere blade og havde oprindeligt valgt en lang række artikler ud, som vi gerne ville have genoptrykt, men det blev til næsten 20 sider. Det
droppede vi af økonomiske grunde (se side 2 “Oprop!”) og bringer i stedet for listen over de artikler og nyheder, vi
af forskellige grunde gerne vil fremhæve som typiske.
I kan komme til “Guldbryllupsfesten” den 7. september og se artiklerne - og der er også mulighed for at få suppleret sin samling af gamle blade. Vi har stadig eksemplarer af nogle af de tidligere blade.

Udvalgte artikler

Efterlod formue til Elmehøj (nummer 6)
Den sidste dag i Lokalbrugsen (nummer 7)
Kone- karlegymnastik (nummer 8)
38 nye byggegrunde i ØB (nummer 9)
Ø. Brønderslev indtog broen (nummer 10)
9737 & 9738 (nummer 12)
Dilettant på Hallund Kro (nummer 12)
Borgmesterkæde (nummer 13)
Lokale flittige hænder (nummer 14)
Emil Thomsen 60 års jubilæum (nummer 15)
Barnedåb eller hvad? (nummer 19)
En epoke lakker mod enden (Frithjof stopper)
(nummer 20)
Røveri ved Sparekassen (nummer 21)
Motorvejsåbning (nummer 23)
Fastelavn i Øster Brønderslev Forsamlingshus
(nummer 23)
Postkassen der bed (nummer 24)
Sommerfest i Hallund (nummer 30)
Stormen 8. – 9. januar 2005 (nummer 36)
Indvielse af Doktorpladsen (nummer 41)
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Desuden bringer vi på dette opslag et udvalg af forsider
og en redigeret version af teksten
om Lokalbladets historie, som den blev beskrevet i
nummer 25.
Redaktionen

Det vil glæde os at se
alle Lokalbladets læsere
til en hyggelig

’Guldbryllupsfest’
i anledning af vores 50 numre

Søndag 7. september
kl. 13-16
i Lokalbladets lokaler under Elmehøj
(sammen med Lokalhistorisk Arkiv)

Det har været en spændende
opgave at genlæse de første numre
af Lokalbladet for Øster
Brønderslev og Hallund området
og iagttage, hvordan bladet dels
har været med til at sætte dagsordenen for en del af de politiske tiltag i området, og dels har bidraget
til at fastholde de små og store
begivenheder, som har fundet
sted.
Fra den spæde start i juni 1996 har
bladet levet op til sit navn:
Lokalbladet. Vi har bestræbt os på
at dække hele lokalområdet både
med hensyn til emnevalget i artiklerne og redaktionens sammensætning og har samtidig tilstræbt at
holde kontakt til det omgivende
samfund. Det har været vigtigt helt
fra begyndelsen.
Foreninger, skole, børneinstitutioner, menighedsrådene og private
har i hvert nummer haft mulighed
for at komme til orde med det,
som man har haft på hjertet.
Vi har ikke tænkt os at rose os selv
- i hvert fald ikke overdrevent men vi mener alligevel, at
Lokalbladet har bidraget til debatter i lokalsamfundet, og samtidig
har bladet haft en vis indflydelse
på nogle politiske beslutninger.

At humoren spiller en rolle for bladet, kan læserne finde eksempler
på i næsten hvert nummer.
Rubrikken "Gadespejlet" er stedet,
hvor de spøjse historier bringes, og
om de så altid er helt vederhæftige, kan man nok stille spørgsmålstegn ved.
Der er næsten intet, der har været
bladets redaktion helligt. Folk er
blevet hængt ud, hvis de har kvajet
sig - gerne med billeddokumentation - men på et område har vi
bevidst været meget tilbageholdende. På intet tidspunkt har vi
ønsket at udstille mennesker, der er
i sorg eller krise, og derfor har vi
heller aldrig i gadespejlet eller i
vores faste rubrik "Velkommen til"
udleveret folks privatliv. Vi kunne
godt have valgt at tilfredsstille
nyfigne medborgeres nysgerrighed
med hensyn til, hvorfor nogle
mennesker har solgt huse, f.eks. i
forbindelse med skilsmisser eller
endnu voldsommere begivenheder,
men der har vi bevidst altid trukket
grænsen. Som vi skrev i nummer
11 side 37, så er interessen for ens
medmennesker ikke altid af det
onde, for "sladderen er med til at
skabe og fastholde sociale netværk.
Den er en social lim, og derfor er
sladder godt." Ud fra den betragtning har vi valgt temaerne for
vores gadespejlssider!

Med Lokalbladets artikler om det
lokale liv og herunder præsentationen af nye tilflyttere har det været
redaktionens hensigt at byde folk
velkommen til området og at
gøre det nemmere at blive en aktiv
del af det lokale liv.
Det har også været et mål for
Lokalbladet at bidrage til positiv
omtale og til at profilere hele lokalområdet som et godt sted at bo.
Vi håber, at alle læsere af
Lokalbladet har haft fornøjelse af
bladet i de forløbne år. Er I tilfredse, så skyldes det også, at befolkningen har været flink til at give
besked om alle begivenheder store som små.
Vores ønske for fremtiden er, at alle
stadig vil være med til at præge
bladet med ideer og oplysninger,
for kun derved kan vi fortsat udvikle og forbedre Lokalbladet og på
den måde komme til at fejre
jubilæum ved nummer 50.
Redaktionen
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Det nyeste om CL-Partyservice
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Ikke siden den russiske præsident
Kosygin i halvfjerdserne kørte gennem Ø. Brønderslev med høj fart
og et stort opbud af politimotorcykler til at beskytte præsidenten
mod anslag fra lokalbefolkningen,
har vores by været så meget i
fokus, som efter at Christian
Schmidt fra CL-Partyservice i Ø.
Brønderslev tonede frem på TV2.
Da Christian viste sig på det landsdækkende TV2 den 22. juni, var
han ikke klar over, at den begivenhed, der i første omgang ville give
ham mange spekulationer og en
økonomisk øretæve, i realiteten
ville komme til at betyde en forøgelse af hans omsætning med en
lang række navne i ordrebogen.
Baggrunden for Christians optræden i TV var, at han var blevet
anmeldt af en borger for at købe
grise direkte fra en landmand og
ikke fra slagteriet, og samtidig foregik processen med at grille pattegrisene i et rum, der ikke var godkendt til opbevaring og tilberedning af mad. Christian undskylder
sig med, at det egentlig kan være
lige meget, hvor grisene, der vejer
mellem 40 og 60 kg, bliver tilberedt, for de er i lukkede rum, og
enten grillen står hos ham eller
kunden, skal pattegrisen grilles 4-6
timer, så at der ikke er muligheder
for udvikling af salmonella.
En dag i juni stillede repræsentanter for Fødevareregionen i
Nordjylland op hos Christian
Schmidt, og da ulovlighederne var
Lokalbladet

blevet konstateret, blev
både de uautoriserede
grise og hans 8 mobile
griller beslaglagt. Denne
beslaglæggelse gav
Christian problemer, for
samme aften var der
bestillinger på grise til
fester. Heldigvis viste fødevarekontrollens 4 smileyer
på døren ind til forretningen, at hygiejnen og
egenkontrollen var i
orden, så Christian fik

en skillevæg og væggene blev
malet. Desuden er rummet blevet
indrettet med stålbord med dobbeltvask, som reglerne foreskriver.
Også hans grillovne, som han nu
har 10 af, har fået myndighedernes
blå stempel. Dette betyder, at
Fødevareregionen allerede en
måned efter anmeldelsen, kunne
godkende både det nye grilllokale
og firmaets egenkontrol, så at
Christian kunne invitere interesserede til reception i det nye lokale
allerede den 25. juli.

hurtigt kontakt til de
personer,
der havde
bestilt grise,
for at de
kunne få
anden mad
fra hans
køkken.
Christian omtaler folkene fra
Fødevareregionen som reelle mennesker, der allerede midt på eftermiddagen gav ham lov til at fremskaffe lovligt kød, så han så godt
som muligt kunne overholde sine
forpligtelser over for sine kunder.
Den brødebetyngede Christian, der
viste sig på hele landets fjernsynsskærme i den bedste sendetid, fik
nok mange til at være forargede
over hans ulovlige grise, men
netop fordi han vedkendte sig sin
”forbrydelse”, fik han megen sympati – og et kolossalt spark i den
rigtige retning. Efterfølgende tog
han straks kontakt til Michael
Thomsen, der ejer Ø. Brønderslev
Bageri. Bageriet havde stået tomt
et stykke tid, efter at Michael
Thomsen havde overtaget Rishøjs
Bageri, og dermed fik Christian
mulighed for at leje det gamle
bageri til grillrum.
Det tidligere bageri er utroligt velegnet til formålet, idet det indeholder et stort fryserum, der er termostatstyret, så at det kan bruges til
kølehus. Bageriet blev delt op med

Denne sag har betydet dyre lærepenge for Christian, men han udtaler samtidig, at den person, der har
meldt ham, egentlig har gjort ham
en stor tjeneste. Sagen har som
sagt givet ham en økonomisk lussing, selv om han endnu ikke kender bødens størrelse, men hvis der
ikke var blevet indgivet anmeldelse, havde han ikke fået styr på den
del af sin forretning, så selv hans
revisor siger, at anmeldelsen vil vise
sig at være en fordel!!
Fordelen viser sig også i ordrebogen. Han har lige været i
Poulstrup, hvor mange af forhandlerne af Aloe Vera i Danmark i år
har flyttet deres møde hen, efter at
det i nogle år har været afholdt i
Ø. Brønderslev. Desuden har den
megen presseomtale fået store firmaer til at henvende sig, bl.a. skal
han levere grise til en fest for 2200
mennesker hos Siemens. Også
gamle kunder sender positive mails
med opmuntring – alt sammen
skyldes dels tilfredshed med maden
fra CL-Partyservice, dels af hans
optræden på TV.
Kirsten Agesen

FOWLI’ - Bålhøjfestival ‘08
- en

stor

succes

Helt fra morgenen på festivaldagen 16. august strålede solen om kap med de glade øjne og brede smil blandt
arrangørerne. Det varede helt frem til solnedgang, hvor lysene i træerne og på scenen tog over på konkurrencen
med de smilende folk. Først næste dag var øjnene lidt trætte, men smilene stadig brede. Et stort stykke arbejde var
lykkedes som planlagt og håbet. Den første Bålhøjfestival med maskotten Fowli’ var blevet en succes!
Der var mange deltagere over hele dagen fra den officielle åbning kl. 15 og frem til lys og musik slukkedes ved 1tiden. Arrangørgruppen har vurderet ud fra antal solgte billetter til voksne, antal deltagere i spisningen om aftenen
og et kig på den generelle strøm af folk til og fra pladsen, at ca. 650 har deltaget på denne første Bålhøjfestival.
Og opbakningen strakte aldersmæssigt over hele spektret fra næste nyfødte (og deres forældre) til egnens ikke helt
unge beboere i pensionistalderen.
Medvirkende til det flotte antal deltagere var dels en stor lokal opbakning til både ideen og den konkrete festival
og dels det flotte vejr med en hel solskinsdag midt i en periode med ustadigt vejr og mange regnbyger. Dejligt
med støtte fra begge sider, og fra arrangørgruppens medlemmer fra både Øster Brønderslev Borgerforening og fra
Musikforeningen er der stor taknemmelighed over for de mange lokale sponsorer, der har bidraget på mange
måder med støtte og hjælp.
Rammerne med den flot klargjorte festivalplads, den fine scene, faste vand- og strøminstallationer og de smukke
omgivelser under træerne gav god plads til en hyggelig oplevelse og gav også rammerne for en rigtig god lyd fra
musikken.
Det musikalske program var meget flot og bredt sammensat begyndende med medvirkende fra BAS, der sang
sange fra børneforestillingen ”Skatteøen”, over to forskellige duoer Liam & Ronny med bløde, smægtende sange
og TNT med klassiske, energiske rockmelodier, videre til Musikskolens Big Band, der fyldte såvel scenen som festivalpladsen med swingende jazzmelodier. På den lille scene underholdt kvartetten The Windy Hedgerow
Bluegrassband med god sydstatsmusik, mens den store scenes øvrige orkestre alle spillede energisk rock i forskellige stilarter og genrer. Festivalens yngste rockorkester Nils og de andre indledte rockløjerne rigtig godt her, og et
par af dem gik igen i Revyorkestret, der var kåret som byens bedste band 2008, og som i dagens anledning var
suppleret af en italiensk gæsteartist på sækkepibe. Flot og spændende lyd i en speciel orkesteropstilling. To andre
rockorkestre i hver sin genre, men begge med lokale kræfter spillede også på den store scene: Voxcraft med bl.a.
Peter Westmark og Mette Rask i front lagde ud med især effektiv dansk rockmusik, mens Tøt med bl.a. den lokale
smed, Lars Holm Hansen, på scenen sendte smukke melodiøse rockmelodier ud under de høje bøgetræer. Brian
Tronsgaard og the Second Chance Band sluttede på den store scene med egne rocknumre, og flere deltagere kom
netop for at høre dette lokalt velkendte band, der bl.a. var forstærket med den lokale Mads Poulsen på saxofon og
tamburin. Det blev en rigtig god oplevelse med et band, der foruden at hygge sig på scenen også bragte hyggen
og musikken langt ud over scenekanten. TNT lukkede ballet og baren i teltet.
En egentlig evaluering af såvel selve den praktiske og indholdsmæssige side af arrangement som af økonomien bliver lavet om et par uger, når der er skabt overblik over det hele. Og så regner alle med, at planlægningen af næste
års Bålhøjfestival går i gang! Grundstenen til en god tradition er i hvert fald lagt på bedste vis.
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet
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Bålhøjfestival ‘08 - musikken
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GadeCykleture med forhindringer
Efter at have cyklet adskillige kilometer forskellige steder i både udland og Danmark, kan jeg ikke lade være med at komme
med et lille hjertesuk. Ved floden Mosel, som vi cyklede langs i 14 dage, var der cykelstier i god stand alle vegne udover nogle
strækninger, hvor vi cyklede igennem nogle småbyer, hvor der nærmest ingen trafik var, og aldrig har vi set så mange cykle
som på den ferie – det skulle da lige være i Amsterdam.
Det er vigtigt at motionere for at bevare et godt helbred eller komme af med nogle overflødige kilo, men det er ikke lige let alle
steder, og vore cykelturister kan ikke få det bedste indtryk af Danmark, som vi alle jo er interesseret i, at de får. Mange steder er
der ikke cykelstier – jeg så en stor flok af børn og voksne på vej til Blokhus, hvor de voksne helst skal køre ved siden af børnene
for at beskytte dem – de havde ca. 25 centimeter at råde over, så det var en farlig mission, de var ude på, og jeg tænkte, at de
da nok ikke kommer igen en anden gang. Der er selvfølgelig også cykelstier nogle steder, men de kan godt trænge til et kritisk
eftersyn, da bredden tit bliver reduceret på grund af højt ukrudt, der lægger sig ud på stierne. Træerne har det også med at
hænge ud over stierne med risiko for, at man bliver ramt i hovedet, ligesom knuste flasker, huller og grus er en anden forhindring. Jeg kom forbi et sted, hvor en kommune havde slået ukrudtet en halv meter ind, og det gav dejlig plads.
Efter at have snakket om ovenstående problem i forskellige sammenhænge er der adskillige folk, der har bemærket, at vore veje
i udkantområderne også er meget hullede og dårlige. Jeg ved, at mit hjertesuk koster penge for kommunen, men man kan ikke
prædike sundhed uden at give borgerne mulighed for at motionere, og man kan ikke tiltrække cykelturister, hvis der ikke er
cykelstier i ordentlig stand.
Lis Marrup

Generalforsamling i Hallund Kraftvarmeværk
Hallund Kraftvarmeværk har afholdt ordinær generalforsamling den 30. juni, hvor der kom 20 medlemmer, hvoraf 12 var stemmeberettigede. Formand Kaj Andersen bød velkommen og næste punkt på dagsordenen var valg af dirigent, som blev Gunnar
Grønning. Formanden aflagde beretning om det forløbne år med det samme antal forbrugere, 99 andelshavere og 15 forbrugere i lejligheder, men der er stadig mange husstande i Hallund, der med fordel kunne tilslutte sig fjernvarmeforsyningen og
være med til at bakke op om en lokal virksomhed i byen.
Bestyrelsen har afholdt 8 møder og har deltaget i andre arrangementer, blandt andet generalforsamling i Foreningen Danske
Kraftvarmeværker, og Brønderslev kommunale varmeforsyning har lovet et fællesmøde i dette efterår.
På grund af de voldsomt stigende gaspriser er varmeprisen steget med 28 øre pr. kilowatt inkl. moms til 95,5 øre, men de faste
afgifter og tilslutningsprisen er ikke blevet berørt.
Den daglige drift af værket, el- og varmeproduktionen har kørt optimalt hele året og er derved ikke medvirkende til det negative årsresultat med et underskud på 129.000 kroner, som bliver overført til næste års budget. Der er lagt budget 15 år frem i
tiden, og det holdes der altid øje med. Der har i årets løb været konstateret utætheder hos 2 forbrugere i skjulte rørføringer, og
en vandvarmer sprang læk, men takket være en hurtig indsats, blev skaderne repareret. Værket har entreret med et firma, der
tager sig af servicen og heri er inkluderet reservedele. Der har pga. nogle indkøringsvanskeligheder været lidt frustration med
administrationen, som varetages af Nyfors, men det ser nu ud til at køre. Bestyrelsen har overvejet at omlægge produktionen
fra motordrift til kedeldrift og få installeret en varmeveksler. Formanden takkede bestyrelsen og diverse samarbejdspartnere.
Driftsregnskab og budget blev godkendt uden kommentarer.
Gunnar Madsen, som har arbejdet i bestyrelsen i 13 år, ønskede ikke genvalg, men det var ikke noget problem at finde en efterfølger, og bestyrelsen, der endnu ikke har konstitueret sig, har følgende medlemmer: Kaj Andersen, Jørn Sørensen, Ove
Christjansen, Laurits Jørgensen (varmemester) og Henrik Sudergaard (nyvalgt). Suppleanter er Torben Christensen og Kim Toft
(nyvalgt), som også deltager i bestyrelsesmøderne. Der var en god stemning, og snakken gik efter generalforsamlingen.

Klassearrangement
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Her er et par billeder fra 31. maj 2008, hvor forældrerådet
fra ØB Centralskoles 2a og 2b havde arrangeret grill/afslutningsfest. Arrangementet fandt sted hos Dorte og Lars Juul
Storgaard, Lindevej 70, en superskøn forårsdag. Vi samledes
om eftermiddagen til fælles kaffe, hvor flere forældre havde
givet tilsagn om bagning af div. lækkerier. Herefter var der
arrangeret div. lege / konkurrencer, (sækkevæddeløb, tovtrækning, fodboldturnering, flødebollekast, rundbold).
Efter at have leget store som små, var vi ved at være sultne,
og den helstegte pattegris med div. tilbehør samt pizzasnegle og pølsehorn blev spist med største appetit. Efter aftensmaden blev der summet/hygget, og bålet blev tændt til stor
fornøjelse for specielt nogle af drengene og forældre, da
aftenen begyndte at blive lidt ”rå”.
I alt var vi samlet ca. 140 pers. (elever i 2a og 2b samt forældre og søskende), og som forældreråd er det en sand fornøjelse at arrangere ovenstående fest med næsten 100 % deltagelse.
Forældrerådet består af: Dorte Storgaard, Mette Lykkegaard
Søskov, Helle Sloth Risager, Lene Klæstrup Andersen og Hans
Henrik Hansen.

Lokalbladet

spejlet
Skæv LAG?
Den Lokale Aktions Gruppe - LAG-Brønderslev - indstillede i maj måned de
første 4 projekter til de maksimale 50 % støtte, og et enkelt fik delvis støtte. Lokalt fik Øster Brønderslev Borgerforening 130.000 kroner til etablering af festivalplads med faciliteter og flytbar scene på Bålhøj. Næste
ansøgningsrunde udløber først, mens dette nummer af Lokalbladet er i
trykken, men allerede nu tegner det til, at de fleste ansøgninger om støtte
kommer fra den østlige del af kommunen. Dronninglund Kommune var
tidligere Leader+ med støttemuligheder fra EU, så folk og foreninger der er
vant til at tænke i de baner med mulighed for støtte til projekter samt krav
til dem og til ansøgningerne. Den proces er svær at lære på kort tid, men
LAG-Brønderslev deltager gerne i møder med projektinteresserede folk og
foreninger. Årets sidste frist for at søge om penge er 21. oktober, så
begynd allerede nu at overveje og planlægge lokale projekter!
Kontakt Per Drustrup Larsen (9881 1453 – 2826 1453 – per@drustrup.dk)
for at høre mere, og læs gerne først på hjemmesiden www.lag-b.dk

En verdensmester kom til Hallund
Den dygtige træskulptør Julius Urbanavicius, som sidste år blev nummer 1 i det årlige ”Internationale Træskulptur
Symposium” i Højer, har været i Hallund i en uges tid for at udføre 2 skulpturer for Poul Møller, Sølvgade.
2 bøgetræer fra 1928 var blevet så store og tog så meget lys fra beboelsen, at de skulle fjernes også af hensyn til
huset, men da Poul havde mødt Julius fra Litauen hos noget familie i Sønderjylland, nøjedes han med at skære toppen af træerne, så der ud af stammerne kunne skabes 2 kunstværker.
Julius og hans kone Vitalija boede i Møllers jagthytte, hvor de var meget begejstrede for at være – naturen, fugle
og vildt var lige uden for vinduerne.
I løbet af 4-5 dage blev de 2 træer omdannet til en ugle på hver side af træet, så den både skuer ud over vejen og
ind i gården. Den er udformet i de mindste detaljer, og fødderne holder en bog efter Møllers ønske, da uglen symboliserer viden og klogskab. Det andet træ forestiller en stor dråbe, der bevæger sig ned ad stammen.
Julius arbejder som regel efter en tegning, han har dannet i hovedet, og det er fantastisk, at det kan gøres med en
stor motorsav. Helt nede ved jorden er der skåret en rende i træet, så saften fra træet ikke trænger op i skulpturen.
Møller har behandlet kunstværkerne med gori mod nedbrydning, og det skal gøres hvert år.
Parret kommer igen til næste år, da der er en anden i Hallund, der også er interesseret i at få lavet en skulptur. De
har været i Danmark i to måneder, så der har også været tid til ferie.

Korstart 9. september
Så starter voksenkoret, som er tilknyttet vores kirker, igen. Alle er hjerteligt velkomne til at møde op, også selv om
du ikke har sunget i kor før. Vi synger et bredt repertoire af viser, salmer, gospels og klassisk. Vi øver tirsdage kl 19 21 i Præstegården. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig tlf. 60602361
Organist Inger Malgård.
Lokalbladet
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Hallund-Nyt
Motionsgymnastik
Der startes op med motionsgymnastik i Klubhuset i Hallund igen den første onsdag i oktober måned. Sæsonen går
indtil sidste onsdag inden jul og starter igen den første onsdag i januar til og med den sidste i april måned.
Gymnastikken er fra kl. 18.30-19.30.
Alle, der har lyst til lidt motion, socialt samvær eller sågar føler trang til at få luftet lattermusklerne, er velkomne.
Alle kan deltage, og der kan vejledes i forskellige øvelser, hvis man har en eller anden form for "handicap". Så lad
jer endelig ikke afskrække, hvis dette skulle være tilfældet.
Lis Jørgensen

Hallund Pensionistforening
Pensionistforeningen afholder følgende arrangementer:
Onsdag 8. oktober, kl. 13.30: Høstfest i Klubhuset, Søndersig, med kaffe, sang og underholdning til 40 kr. – tilmelding senest mandag.
Onsdag 15. november, kl. 12: Gule ærter i Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Ø. Brønderslev Sparekasse er vært.
Onsdag 3.december, kl. 12: Julefrokost på Hallund Kro til 150 kr. Tilmelding senest fredag 28. november kl. 12.
Pensionistforeningen håber på god opbakning til arrangementerne og understreger, at ”ikke-medlemmer” også er
velkommen til at deltage og eventuelt få lyst til at blive medlem.

Onsdagsmotionisterne i Hallund
Der er hele sommeren igennem mulighed for at få lidt motion og mulighed for møde andre mennesker. Hver onsdag aften kl. 18.30 er der start fra Doktorpladsen, og der bestemmes ved fremmødet, hvorhen i området turen
skal gå. Den første onsdag i måneden går turen ud af byen. Mødestedet er stadig Doktorpladsen, hvor bilerne fyldes med de fremmødte, og der køres derefter til det aftalte sted. Der vil være 1 times vandring, og der afsluttes
med at drikke den medbragte kaffe m.m., hvorefter
turen går hjemad til Hallund igen. Disse ture tager lidt
længere tid.
Der er pt. 6-10 personer, der trofast møder op på
Doktorpladsen hver onsdag aften kl. 18.30. Der har
været 3 ture ud af byen. Den første gik til Oasen i Ørum,
hvor de lige var ved at blive budt på kaffe, dvs. der blev
gået en lidt forkert rute, og pludselig stod onsdagsmotionisterne i en privat have.

Den anden tur gik til
Rhododendronparken i
Brønderslev, og efter turen i parken blev den medbragte kaffe
indtaget på terrassen hos nogle
"gamle" Hallund-boer Jytte og
Børge.
Den tredje tur gik til Klokkerholm
Møllesø og videre til "Haven" på
Bredkærvej, hvor Hans Jørgen
viste sine evner inden for stenkunst. Der fortsættes med at gå i
august og september måned.
Lis Jørgensen
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Tvillinge-boom i Hallund
De seneste måneder har der været usædvanligt mange tvillingefødsler i Hallund set i forhold til byens størrelse.
De portrætteres på denne side, og alle 3 forældrepar ønskes hjerteligt tillykke med deres børn.

Louise og Jesper Greve Tjell, Nymarken
15, blev den 30. maj forældre til noget
af et særsyn, da deres dejlige tvillinger,
som blev født med 10 minutters mellemrum, vejede nøjagtigt det samme
og var lige lange. De vejede begge
2170 gram og målte 47 centimeter, så
lægerne kiggede en ekstra gang.
Tvillingerne hedder Julie og Cecilie og
er meget forskellige, både af udseende
og i væremåde, så ingen forveksling
her.
Louises forældre havde sat en stork op
ved vejen, som de var meget glade
for, men den fik kun lov til at stå der i
14 dage, da nogen stjal den.
(Hvem kan have glæde af det?)
Rikke og John Andersen, Røgelhedevej
15, er blevet de lykkelige forældre til
de enæggede tvillinger Tilde og Laura,
der blev født den 10. juli på Aalborg
sygehus.
De er født til tiden uden komplikationer. Laura er lidt større end Tilde, som
er det, vi kan kende dem på, ellers ligner de hinanden. Dog havde vi svært
ved at kende forskel på dem de første
dage, så John tegnede et L i panden
på Laura. De er nemme børn, der spiser, sover og trives godt.
Fødselstidspunktet var godt timet, da
de kom til verden kun tre uger, efter
jeg havde afsluttet min eksamen som
pædagog, fortæller Rikke. Både moderen, faderen og andre nære familiemedlemmer mener, at det er nogle af
de kønneste børn, de har set.

Anne Marie og Anders Larsen, Røgelhedevej 14, forøgede deres børnetal fra 2 til 4, da deres dejlige tvillinger blev forløst ved kejsersnit den 27. november
2007.
Emilie kom først, typisk pigebarn, og vejede 3150
gram, og derefter kom Mads på 2670 gram, han er
jo også den mindste.
De er allerede lidt ”store” og sjove, og Anne Marie
fortæller, at det er ekstremt nemme børn, måske
fordi de er nummer 3 og 4, eller måske fordi de har
nogle erfarne forældre!
Lokalbladet
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Fra sygehjælper til shamankvinde
Det gav os yderligere lyst til at
opsøge Jonna, der nu hedder
Jonnya Idskov Thulstrup og bor i
Trustrup nogle få kilometer sydvest
for Grenå, for at snakke med
hende om hendes aktiviteter som
shamankvinde. Det var en rigtig
god og fascinerende oplevelse at
høre et engageret og levende
menneske fortælle om sit liv og
sine synspunkter på det at være
shaman og healer, i det hun selv
kalder ”Den Nye Tid” og
”Vandbærer Tidsalderen”.

I første nummer af Lokalbladet
(maj/juni 1996) var der en artikel
med titlen ”Legestue for voksne –
Familieværkstedet Skurvognen”.
Det var et fristed på Engvej 86 for
legende mennesker, hvor kreativitet og fantasi kunne udfoldes af
folk i alle aldre – sammen, og initiativet var taget af Jonna Idskov
Jensen, som boede på ejendommen sammen med sin mand Jørn
Jensen. Cirka samtidig blev Jonna
fyret som sygehjælper, da
Brønderslev Sygehus blev nedlagt,
og hendes energier ændrede retning imod det åndelige og alternative.
I Lokalbladet nummer 10 (september 1998) bragte vi en artikel om
Jonna Idskov, der nu var bosat i
Hallund, hvor hun drev selvstændig virksomhed under navnet
Pyramidekunst indenfor healing og
alternative terapier og med mange
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forskellige aktiviteter. Jonna sagde
selv bl.a. her sådan:
Jeg tager de gode muligheder op,
som byder sig. Jeg bruger de talenter, jeg har, men kræver, at tingene
hænger sammen og udvider heller
ikke mere, end der er råd og energi
til.
Siden flyttede Jonna fra området,
og jeg har flere gange spekuleret
over, hvad der var blevet af hende,
hvad hun lavede, og hvilke muligheder der havde budt sig. Som det
nogle gange går, så kom løsningen
tilfældigt og i flere omgange.
Først viste en lokal beboer mig for
nogle måneder siden en artikel om
Jonna i Familiejournalen, og her i
sommerferien så Birgit og jeg hendes mands campingvogn på
Fjellerup Marked på Djursland. Han
hedder René Pancca Ayala og er
boliviansk indianer af inka-afstamning og solgte diverse
indianske ting og sager på
markedet, men reklamerede samtidig for Jonnas
aktiviteter gennem uddeling af en folder og med
opslag om hendes mange
aktiviteter.

I dag bor hun og René i et tidligere
mejeri, hvor de gamle produktionslokaler er undervisningslokaler,
værksteder og samtidig rummer
enkle overnatningsmuligheder for
kursister. Privatboligen er både
deres eget hjem, samlingssted for
undervisning i mindre grupper og
stedet for terapiforløb, og desuden
er gæsteværelserne overnatningssteder for kursister. Selv om der er
en del m2, så savner de både mere
plads og mulighed for at have et
privat areal at trække sig tilbage til.
Der er nemlig både gang i mange
kursusforløb i flere retninger, samtidig med at Jonnya også tilbyder
individuelle terapiforløb.
Sammen med René laver Jonnya
også indianerfest med ceremoni,
musik og dans i forskellige institutioner som børnehaver, fritidsordninger, skoler og handicapdagcentre – og tilsammen med Renés
handelsaktiviteter giver det hele tilstrækkelig økonomisk grundlag til
at leve af det, som Jonnya brænder
for og selv beskriver sådan på sin
hjemmeside
www.shamankvinde.dk:
Min livsopgave er at skabe større
balance mellem mennesker, dyr,
planter, mineraler og jorden.
Jeg har valgt at bruge shamanisme,
clairvoyance, krystaller og healing
som elementer til at skabe balance
i mig selv og mine omgivelser.
Jeg uddanner Den Nye Tids
Shamaner, Healere og Clairvoyante.

Det kan lyde
noget specielt,
og det kræver
også en særlig
indstilling og
vilje til at forstå
og leve sig ind i
den verdensopfattelse, Jonnya
arbejder ud fra.
Det kan ikke forklares enkelt og
forståeligt her i
en artikel i
Lokalbladet,
men det var
fascinerende at
høre og diskutere med hende,
da Birgit og jeg
var på besøg.
Meget mere kan
læses og studeres på Jonnyas
hjemmeside
www.shamankvinde.dk.
Det kræver dog
en grundigere
indsats og en mundtlig formidling
at forstå den fulde dybde i og
omfang af en nutidig shamankvindes aktiviteter, og Birgit vil prøve at
få arrangeret et foredrag i Øster
Brønderslev Borgerforenings regi,
hvor alle interesserede vil få mulighed for at høre Jonnya og René
fortælle og spille og desuden få
mulighed for at spørge ind til baggrunden for nutidig shamanisme
og andre alternative sider af
samme sag.
Hvad byder fremtiden så på?
Jonnya siger selv, at hun fornemmer, at en flytning længere nordpå
– måske til Vendsyssel - er på vej,
og hun er begyndt at lede efter de
rigtige rammer for sin undervisning, kurser og terapi samt for
Renés aktiviteter med instrumentmageri og handel. Først derefter vil
de finde en bolig i nærheden.
Per Drustrup Larsen

Hvad er en
Shaman?
Shamanen har gennem alle tider
været stammens samlingspunkt.
Her mødtes mennesker for at få
forbindelse til deres inderste
væsen og få vejledning til at gå
nye og bedre veje i livet.
Shamanens opgave er at sætte
menneskene i forbindelse med
deres sjæl og hjælpe dem til at
følge sjælens vejledning, så livet
bliver mere harmonisk og glædesfyldt.
Den Nye Tids Shaman er en
åndelig socialrådgiver, en universel lærer, en naturlig præst
og Shamanen læger alle sår på
alle planer.
Shamanen har kendskab til
urgammel viden om jorden,
naturens orden, dyrenes åndelige opgave, planternes magiske
anvendelse, krystallernes kraft,
og Den Nye Tids Shaman forstår
at anvende disse kundskaber til
gavn for helheden med stor
respekt for det enkelte individ
og med en etisk forståelse af høj
karat.
Ydermere er Den Nye Tids
Shaman trænet i gruppesamarbejde på tværs af alle grænser
og begrænsninger, så der opnås
en synergieffekt, der i særdeleshed gavner Moder Jord og menneskeheden.
Shamanen husker sin vision og
højeste kraft. Healer alle sår hos
sig selv og fjerner alt ukrudt, der
kan forstyrre den rene kraft i at
udfolde sig optimalt.
Shamanen skaber det optimale
og eventyrlige liv og vender
hver eneste situation til glæde
for sig selv og andre.
Den Nye Tids Shaman fokuserer
altid på det bedste i hver person
og løfter dennes energifelt, så
vedkommende kan mærke sin
højeste kapacitet og essenserne.
Den Nye Tids Shamankraft er
kærlighed.
Kilde: Jonnyas hjemmeside
www.shamankvinde.dk
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Øster Brønderslev Vandværk - 75 år
Fra bestyrelsens side er vi meget tilfredse med det fremmøde, der var 9. august, i anledning af vandværkets jubilæum. Der var ca. 50 på besøg - bl.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer og forhenværende smedemester Arne Nielsen,
der kunne berette, at hans far havde været med til at etablere vandværket i 1933, og at de var nogle af de første,
som kom på byvand, de fleste havde brønd med pumpe. De fremmødte var meget interesserede i at se og høre
om, hvordan vandværket fungerer.
Alfred Møller

Konkurrence
Ved vandværkets åbent husarrangement i anledning af
jubilæet kunne gæsterne svare
på en række spørgsmål - og der
var præmier til dem med flest
rigtige svar.

De rigtige svar var:
Hvad koster en m3 vand? 2,25 kr.
Hvd hedder vejen, hvor vandværket ligger på? - Poldervej.
Hvor meget vand bliver pumpet ud til forbrugerne på et år?
- 90.000 m3.
Hvor mange møder der op til
vandværkets generalforsamling? - 5.
Hvor mange er der i bestyrelsen? - 5.
Hvad er vandværkets telefonnummer? - 9881 1400.

Vandværkets
bestyrelse 2008:
(fra venstre)
Alfred Møller
Kjeld Andersen
Olfert Larsen
Poul Erik Jensen
Hans Peter Hansen

Hvordan er vands hårdhed? middel.

Vinderne var:
Bestyrelsen fandt 5 vindere
blandt de rigtige besvaret.
De har vundet en præmie, der
kan afhentes hos formanden
på Bøgevej 3
De fem vindere er:
"Smed Arne" Nielsen
Rene D. Jeppesen
Niels Chr. Simonsen
Michael Gade
Frederik Jensen
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Øverst ses nogle af de
første gæster på det nye
fliseareal foran vandværkets bygning.
Nederst ses formanden
Alfred Møller inde i
vandværket foran filtrene
og ved siden af den
hydrofor, der sørger for
tryk på vandet til
forbrugerne.

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
TELTPRÆDIKEN
Holdt i byfest-teltet i Hallund den 10.august 2008
over søndagens tekst, Mattæus kap. 12, v. 31-42.
Det er skrap kost der serveres for os på denne søndag formiddag med græs under fødderne, men sådan er det
jo, når man inviterer Vorherre indenfor i teltet. Så kan porcelæn og kaffekopper hurtigt komme til at ryge rundt i
luften. I hvert fald kan vi konstatere, at skældsordene flyver gennem luften i det, vi har hørt, den ene barske udtalelse efterfølger den anden, og havde vi fået de forudgående 10 linier med, var det sandelig ikke blevet bedre.
Til gengæld ville det være fremgået, at Jesu skarpe ord er et svar. Et svar på farisæernes påstand om, at det er ved
djævelens magt, han helbreder de syge, ikke ved Guds. Og for det kvitterer han altså med at slå fast, at der findes
det, der ikke findes tilgivelse for. Nemlig når man fornægter troen på, at Han er Guds søn og ord til verden.
Men med det slået fast med syvtommerssøm, at her er der en mand, der tager sit embede og opgave alvorligt, så
ændrer det jo ikke noget ved, at sproget i det, vi her har hørt, er umanerlig skarpt. Og det ender jo også uhyggeligt blodigt til sidst, som vi ved. Men det bliver heller ikke bedre af, at sproget i Mellemøsten både dengang og i
dag er skarpere profileret end det, vi kender. Modsætningerne virker på de sprog hårdere trukket op end vi er vant
til.
Når nogen således er glad for nogen, bliver ordene så overstrømmende, at vi tit vil synes, det bare bliver for
meget, at det da vist er tom smiger, meget af det. Omvendt når man vil tage afstand fra noget, så bliver det gjort
med maner, som vi oplevede det under Muhammedkrisen for et par år siden, og det gjorde jo et voldsomt indtryk
på mange danskere. Hader de os så meget? Og populære var vi ikke, det er sikkert, men det lyder altså også voldsommere end det er, for sådan er de sprog skruet sammen, og var det også for 2000 år siden.
Man kan sige, at det afspejler en mentalitetsforskel, som er til at tage at føle på. I Mellemøsten er man store i slaget, både i sine positive og negative udsagn og vel også i sine følelser, hvor vi derimod har et sprog, der kan
udtrykke mellempositioner og tage den værste brod af situationen. Vi kan ikke rigtig med et enten-eller sprog og
den tilhørende tænkning. Her hos os har vi en tradition for at undgå for skarpe positioner, at åbne op for kompromisser, at underspille frem for at melde klart ud, at vinde tid, se om det hele ikke løser sig af sig selv. Til forskel
altså fra de mellemøstlige sprog, hvor både det positive og det negative får et par ekstra omdrejninger.
Men hvordan de forskelle nu er kommet til, så er det altså det skarptskårne sprog, vi møder, også i Ny Testamente.
Og det bekommer os ikke altid så godt. Lad os bare være ærlige og sige det. For vi nordeuropæere vil jo helst slippe rimelig nemt om ved det, især det med Vorherre, og så kan det godt virke noget voldsomt at komme ud for en
sådan kanonade som den, vi i dag oplever. Hvor der tales om utilgivelige synder og om dom, og hvor vores hang
til at få tegn og beviser afvises pure. For har vi tegn og beviser, så behøver vi ikke tage stilling, ikke satse noget,
men bare følge trop uden diskussion. Og det er jo altid det nemmeste.
Men den går altså ikke, får vi i dag at høre. For her møder vi et velkendt tema, hver gang vi har med Jesus at gøre
og hører hans ord. At der skal tages stilling, at neutralitet ikke gælder, at i forholdet til ham kan vi godt glemme al
henholdenhed og det bragende danske ”måske”.
Det er sådan set pointen i de forskellige temaer, dagens evangelium gennemvandrer, og sådan er det gang på
gang, når vi møder Jesu ord, så kan vi opsamle det i, at nu gælder det, nu er det alvor, nu kan al lunkenhed godt
gå på efterløn. For I, hvad siger I? Er det ved Satans eller ved Guds kraft jeg uddriver sygdom, tvangstanker og
vanetænkning? Enten – eller. Siger I ved Guds kraft, så er Guds rige jo i mig kommet til Jer, og så må I tage konsekvensen, holde jer til mig i tykt og tyndt, følge og lade jer inspirere af mit eksempel, holde fast i mit ord. Det der
holder Jer fast hos Gud, åbner evighedens porte for Jer.
Det er valget, og det må I selv træffe, det kan hverken staten, bankrådgiveren eller psykologen træffe for jer. Det
må I selv gøre. Sætte Jer selv ind på. Det er hvad Jesus siger til os, søndag efter søndag, og det er jo noget ganske
andet end det, alle tidens sælgere har at byde på. For de er jo bare ude efter vores stemme eller vore penge. Men
med Vorherre er det noget andet, for han vil ikke nøjes med penge, nej her er det vore hjerter og liv, der er bud
efter. Her er det vores evige skæbne det gælder. Så her må der tales rent og klart ud, og al uld i munden fjernes,
om der så ryger et par spisebordsstole og noget porcelæn med i købet.
Det være hermed gjort. Amen.

/SGR.
Kirkenyt
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MENIGHEDSRÅDSVALG
2008
Så er der gået 4 år. Igen. Og det trækker atter op til menighedsrådsvalg.
I år varsler valget og forberedelserne til det imidlertid, at en ny menighedsrådslov er ved at træde i kraft. Det
betyder bl.a., at der skal vælges én mindre til rådene end tidligere, i Ø. Brønderslev således kun 6 medlemmer
og i Hallund kun 5. Samtidig skal der også ved opstillingsmøderne ske en orientering om menighedsrådenes
arbejde gennem de forløbne 4 år og om, hvilke planer der ligger for de næste 4 år. I nogle sogne har man allerede holdt visionsmøder, hvor også folk fra sognet har haft lejlighed til at give deres besyv med.
Men det vil der altså nu også være mulighed for på de opstillings- og orienteringsmøder vi har liggende foran
os. I Hallund sker det den 4. september og i Ø. Brønderslev den 11. september. Efter menighedsrådenes oplæg
og drøftelsen heraf, går vi over til at undersøge muligheden af at opstille én eller flere lister til menighedsrådsvalget. Viser det sig, at der ved udløbet af anmeldelses-fristen den 30. september kun er indkommet én liste, er personerne på denne liste valgt uden valg. Bliver der to eller flere lister skal der være valg, der i år afholdes således:
1. Der vil være mulighed for at stemme pr. E-brev fra den 21. til den 31. okt på www.mrvalg.dk
2. Der kan afgives brevstemme mellem den 21. oktober og den 7. november.
3. Og endelig bliver der gammeldags valg på valgdagen den 11. november.
Herefter tælles stemmerne fra alle tre afstemningsformer op.
De nye menighedsråd skal være konstitueret inden 29. november og tiltræder søndag den 30. november
(1. søndag i advent), hvor de nye råd starter deres funktionsperiode.
Vi håber på godt fremmøde til orienteringsmøderne.

MENIGHEDSRÅDENE

Arrangementer
04.09. og 11.09:

Orienteringsmøder i Hallund og Ø. Brønderslev ang. menighedsrådsvalget.

21.09. kl.10.15:

Høstgudstjeneste i Hallund kirke (koret medvirker).

23.09. kl.19.00:

Høstgudstjeneste i Ø. Brønderslev kirke, derefter fælles kaffebord i konfirmandstuen, hvor sognepræst Stig Rasmussen fortæller om ”Mine salmefavoritter”.

24.09. kl.19.30:

Litteraturkredsen starter sæsonen hos Niels Uffe Dahl, Buurholtvej 20.

26.10. kl. 9 og 10.30: Afskedsgudstjeneste i Ø. Brønderslev og Hallund kirker. Derefter byder menighedsrådene til sammenkomst med det afgående præstepar på Hallund kro.
19.11. kl.19.00:

Ø. Brønderslev menighedsråd holder konstituerende møde (se annonce).

20.11. kl.19.00:

Hallund menighedsråd holder konstituerende møde (se annonce).

27.11. kl.19.30:

Offentligt møde m. tidl. formand f. Folketinget, Chr. Mejdahl, på Hallund Kro.
(arr. menighedsrådene).
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Pasningen af sognene mens
præstestillingen er ledig
Fra 1. november er præstestillingen i Ø. Brønderslev og Hallund som
bekendt ledig, indtil en ny præst kan indsættes.
Det er under ledigheden foreløbig Ole Skov Thomsen, Klokkerholm,
der passer embedet, og som man skal henvende sig til om attester, dåb
og kirkelige handlinger.
Han har tlf. 9828 4056.

Timelønstakster
2008
Samtlige menighedsråd i Brønderslev Provsti er enedes om at
opkræve ensartet timebetaling
for ydelser på kirkegårdene.
På Hallund Kirkegård og Ø.
Brønderslev Kirkegård stiger
timebetalingen således til 259 kr.

e-mailadr.: OTH@km.dk

Gudstjenester

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

Menighedsrådene

HALLUND KIRKE

14.09.
09.00 (Ole Skov Thomsen)
21.09.
ingen
23.09.
19.00 (høstgudstj., kor)
28.09.
10.15
05.10.
09.00
12.10.
10.15
19.10
09.00 (Thomsen)
26.10.
09.00 (Afskedsgudstj.)
02.11. (Alle Helgen)
10.15 (Rasmussen)
09.11.
09.00 (Thomsen)
16.11.
ingen
23.11.
10.15 (Thomsen)
30.11 (1.sønd. i advent)10.15 (Rasmussen)

ingen
10.15
ingen
ingen
10.15
ingen
ingen
10.30
14.00
ingen
10.15
ingen
14.00

(høstgudstj.)

(Afskedsgudstj.)
(Rasmussen)
(Thomsen)
(Rasmussen)

Bemærkninger til Gudstjenestelisten: Indtil 1.november har sognepræsten tjenesten, når intet
andet er angivet. Derefter angives tjenestegørende vikarer.
Efter 1.december er der p.t. ingen gudstjenesteplan. Der henvises til annoncer i lokalbladene.
Husk: Kirkebil kan benyttes og bestilles dagen før på 9881 1012.
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Afskedsreception
Søndag, den 26. oktober kl.
12.00 på Hallund Kro

Stig Günther Rasmussen, vores
sognepræst gennem 16 år, har
valgt at stoppe sit embede som
præst med udgangen af oktober.
Menighedsrådene i Hallund
og Øster Brønderslev vil derfor
gerne sige farvel til
Stig og Birthe ved at invitere
begge menigheder, alle ansatte
ved kirkerne, samt præsteparrets
familie og venner til en uformel
reception på Hallund Kro
søndag, den 26. oktober.
Der kan bestilles kirkebil dagen før på tlf. 9881 1012
Med venlig hilsen
Menighedsrådene
Der er afskedsgudstjeneste i Ø. Brønderslev kirke kl. 9.00 og i Hallund kirke kl. 10.30

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.
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Vine fra SPAR Øster Brønderslev
Jan Jæger fra SPAR i
Øster Brønderslev har
siden efteråret 1996
fået hjælp af Lokalbladets
redaktion til at anmelde vine
fra butikkens fine sortiment.
I anledning af Lokalbladets
jubilæum har redaktionen
fået 2 vine til anmeldelse
og den store opgave,
har vi påtaget os
med glæde.
Vinen til venstre er en dansk
produceret rødvin - Skærsøgaard fra Dons ved Kolding.
www.dansk-vin.dk
Silver Top - årgang 2006
Pris: 195 kr. pr. flaske
Vinen til højre er en
italiensk rødvin fra Apulien.
Poducenten hedder Angelo Rocca.
Almaredo Salento IGT 2005
Pris: 64,95 kr.pr. flaske
2 stk. for 100 kr.
Redaktionen
m. gæster

Som fagligt supplement til redaktionens anmeldelse af
Skærsøgaard Silver Top inviterede vi de lokale vinbønder Ester og
Chr. Søndergaard til også at anmelde vinen. De skriver sådan:
Vi fik til opgave at prøvesmage Skærsøgaards Silver Top 2006.
Umiddelbart ved oplukningen den karakteristiske duft af rondodruen, dette forsvinder dog hurtigt, når den har stået lidt i glasset.
Ellers ikke megen duft, men den smager blødt og behagelig, har en
flot rød farve, ikke særlig lang eftersmag. Vi kunne ikke fornemme
fadlagringen. Vi mener, at den ligger i den absolut bedre ende af de
efterhånden mange danske vine, vi har smagt, og nød den til en god
dansk bøf.
195 kr. er mange penge for en flaske vin, når der findes så mange
andre gode vine fra hele verden til langt færre penge, men vil man
have dansk vin må man endnu op i den prisklasse, hvis man vil have
noget, der er værd at drikke!
For sjov skyld slog vi den bagefter op i medlemsbladet for Danske
Vinavlere, og her havde den ved Dansk Vinskue 2007 fået bronzemedalje. Druesammensætningen er 2/3 Rondo, 1/3 Leon Millot. Let
fadlagring. Dommerkommentarerne var: 1: Hyldebær, god balance feminin næse. 2: Ren flot næse. Bløde tanniner, vanilje. Færdig.
Mørke bær. 3: Flot mørk rød svag violet. Tør støvet duft+bær. Hot
smag, god frugt, lidt let i eftersmag.
Ester og Christian Søndergaard

Den danske rødvin fremtræder meget ung og
vil vinde ved nogle års ekstra lagring. Hvis man
vil drikke den nu, kræver det en dekantering
for at ilte den. Dette vil afrunde smagen
noget.
Det var en god oplevelse og meget interessant
at smage en dansk kvalitetsvin, selv om prisfastsættelsen i forhold til mange andre vine er
noget høj, men vil man drikke kvalitetsvine,
må man regne med, at det koster ekstra.
Den italienske rødvin er modnet på egefade i
6 måneder. Dette fremgår både af duft og
smag. Ved smagningen fremtræder vinen rund
og velafbalanceret. Der er en tydelig frugtsmag med en krydret eftersmag.
Vinen falder i høj grad i redaktionsgruppens
smag og vi mener, at den egner sig godt til alt
fra vildt til frikadeller.
Prissætningen til 100 kr. for to flasker er meget
fornuftig, og vi vil absolut anbefale denne vin.
Redaktionsgruppen
Lokalbladet
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GadeLykkeLer Keramik & Maleri
LykkeLer Keramik & Maleri åbner 21. august
med fornyede kræfter.
Efter endt børnepasningsorlov og mange
styrkende sommertimer er der nu igen gang
i det kreative værksted i den gamle smedje.
LykkeLer Keramik er nu blevet til: LykkeLer
keramik & Maleri. Maleriet er blevet en stor
del af Mette Lykkegaard Søskovs arbejdsområde. Billederne har deres eget liv med
lette legende streger, farve og komposition
i et livligt udtryk. Galleri/butikken præsenterer også nye unikke fade,
blomstrende skåle, store og små vaser og keramiske relieffer med fabulerende udtryk. Designsmykkerne er også på hylderne i form af lette blomsterøreringe, farverige og finurlige brocher, fingerringe i porcelæn og sølv
mm. LykkeLer Keramik og Malerier er også at finde i Kunst-Huset,
Bredgade 34-36 Brønderslev.
www.lykkeler.dk

10 år med
julegaver!
I weekenden 15.-16. november
arrangeres der for 10. gang julegaveværksted for børn i Øster
Brønderslev. De seneste par år har
der været ca. 100 børn, som assisteret af ca. 45 frivillige hjælpere
har lavet en stor de af de gaver,
der har befundet sig under de
lokale juletræer. De to initiativtagere, Birgit Søndergaard (98811453)
og Bente Børjesson (9883 5390),
glæder sig igen til de hyggelige og
flittige dage og beder alle børnefamilier med børn i alderen fra 3.
klasse og op samt alle foreninger
med aktiviteter for børn i den
aldersgruppe om allerede nu at
reservere dagene.
Lige efter efterårsferien udsendes
program og invitation med tilmeldingsseddel, men alle voksne med
ideer til aktiviteter og/eller lyst til
at hjælpe kan allerede nu kontakte
Birgit og Bente.

Svanepar
For at følge op på det svanepar, som blev nævnt i sidste nummer af Lokalbladet, så kan vi på dette nye billede se,
at de har fået unger. Måske kunne Hedelunds Venner overveje at sende deres svanepar i træningslejr i Øster
Brønderslev Enge.
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spejlet
Lidt nyt fra ’The Blue Van’
TBV arbejder fortsat på at få tredje album færdigt, og det går langsomt
fremad. Numrene er færdigmikset, og alle parter er næsten enige om, hvilke numre der ender med at komme på pladen. Albummet hedder "Man
Up", indtil videre i hvert fald, og det skulle gerne udkomme til oktober.
For et par weekender siden brugte vi en lørdag og en søndag på at få
taget nye billeder. Lørdagen gik med billeder til albumcover, ikke af os
men af to modeller, og søndag var det os selv, det gik ud over, men det
bliver godt.
Sideløbende arbejder vores booker på at skaffe os jobs til efteråret, hvilket
vi håber går godt, da det er længe siden, vi har været ude at spille pga. al
det her “albumgørenved”. Derfor har vi fundet andre leveveje, så mig og Allan lever af diverse vikarjobs, Steffen
arbejder som bartender på Soupaunatral og Søren danderer den som sædvanligt i New York, for han er jo blevet
gift med fru Christensen, der nu hedder Michelle Oakes Christensen, og de er for tiden i New York for at fejre den
amerikanske del af deres bryllup - det er et større foretagende at blive gift med en amerikaner.
Billederne er fra HOME Studios i Hamburg, taget af mig.
Per M. Jørgensen

Folkeræs
Efter at vores gamle Hyundai Elantra havde udtjent sit liv på landevejen, fik vores søn Jens og Iver Nielsen den ide,
at det kunne være sjovt at bruge den til folkerace. Straks pladerne var blevet afleveret på motorkontoret, startede
Jens, med stor hjælp fra Iver med at ombygge bilen til folkeracer med det sikkerhedsudstyr m.m., der hører til. Det
meste af foråret gik med dette projekt, og nu skulle han så forsøge at leve op til alles forventninger til både ham
og bilen på Ørnedalsbanen i Sæby. Som det sig hør og bør, skulle bilen jo også have påklistret reklamer, og størstedelen er indhentet fra erhvervsdrivende i Hallund. Jens har tidligere kørt Rally-cross, men solgte sin bil efter sidste
sæson og syntes, det kunne være sjovt at køre lidt igen den kommende weekend.
Alt gik over forventning. Selvom der kun var blevet skiftet gearkasse og 2 nye rallydæk, kørte Jens en 2. plads og to
1. pladser hjem i de indledende heats. Med disse placeringer
kvalificerede han sig direkte til A-finalen lørdag eftermiddag
og fik der en flot 2. plads efter tæt løb med nr. 1. Vinderen
og nr. 2. lå hele heatet et godt stykke foran de andre 4 finalister.
Bilen gennemførte uden maskinskade, men måtte indkassere
et par enkelte buler. Der var i alt 79 biler tilmeldt den klasse,
Jens kørte i.
Efter finalerne kunne bilerne købes for 5000 kr., og for at
være sikker på at have bilen igen til næste år bød en stor del
af familien 200 kr., som det koster at byde. Jeg blev den heldige vinder af bilen, så det ser ud til, at familien vil være på
tilskuerpladserne igen til næste år.
Lis Jørgensen
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Sommerfest i Hallund
Gennem et udsnit af billeder med tilhørende tekster gives indtryk
fra årets sommerfest i Hallund arrangeret af B70.

Efter at man torsdag havde fået lavet de indledende øvelser såsom rejsning af teltet, udlægning af hoppeborge samt indretning af teltet,
var der ved at være gjort klar til Sommerfesten. Det samme gjaldt for vores lokale grillmester og formand, selv om det var en hed
affære.

Inde i teltet var der
også en del leben, som
tiltrak dem, der var
kommet, her dog mest
pigerne, som kunne få
udført pedicure samt
lagt neglelakken m.m.
Det var virkelig noget
for piger (i alle aldre).
Og en lidt mere speciel
afdeling var en behandlingsmetode, som
gik ud på berøringsteknologi, medens man
slappede af.

Og for dem, som ikke gad sidde i teltet, var der også aktiviteter, f.eks. en
af de lokale sportsgrene – Halmballetrilning – Her var der lagt op til
kamp, da den involverede nogle af de
lokale, som arbejder på landet. Den
bedste tid var på knap 2 minutter.
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Og som tiden
gik, begyndte
de voksne at
trække indenfor i teltet,
hvor der blev
varmet op
både på den
ene og den
anden måde,
for her beviste
de lokale spillere også, at
de kunne andet end sparke til en
bold. Dette var til stor morskab for
alle og af begge køn. Det skal lige
siges, at det blev gjort med nøjagtige
målinger, så der ikke var snyd med i
resultatet. Som det fremgår af billederne, gik det ikke altid lige nemt,
selv om man er snedker.

TIl den mere rolige del af arrangementet hørte spejderne, der også var
på besøg. De havde slået sig ned i
det fjerneste hjørne med en god gang
snobrød og byggeri i træ.

Den sidste del af aftenen gik med at fejre, at Hallund vandt fodboldkampen samt med at hygge
sig, for sidst på aftenen at blive krydret med levende musik og en dame, som fik stemningen til at
stige gevaldigt. Mens de voksne hyggede sig inde i teltet, hyggede de unge sig udenfor på hoppeborgene samt i de tilstødende gemakker. Her skal der også lige nævnes, at der dagen i forvejen
var lavet børnediskotek, hvor børnene kunne hygge sig med musik, snacks, slush-ice m.m. til god
musik – og efter forlydender var de alle sammen godt trætte efter den omgang. Her har vi desværre ikke nogen billeder fra, men fra børnene lader det kraftigt til, at de hyggede sig.
Lørdagen startede med, at det lokale Hjemmeværn indtog Hallund stadion med diverse køretøjer,
hunde samt tungere skyts i form af LMG (Let Maskingevær) M75. Da ”fjenden” var bekæmpet,
gik det lidt mere roligt med opvisning med hunde og udstyret, som man kunne komme til at bese
nærmere til glæde for mange, og selv deres nødhjælpsudstyr kunne man afprøve.

Så blev det tid
til den lidt mere
statelige
afdeling i form
af køretøjer på
4 og 2 hjul.
De forskellige
mærker af
motorcykler
bl.a. Nimbus,
NSU samt Ford,
trak mange til.

Det blev børnene, der startede løjerne,
ved at bruge hoppeborgene, som så også
fik en del af forældrene ud af starthullerne.
Dette, kombineret med at der skulle afholdes ”dyrskue”, trak en del børn og voksne
til med forskellige typer af kæledyr i forskellige størrelser og udformning samt
racer.
Her måtte de tilstedeværende indrømme,

Tekst: Allan Munkholm
Foto: Lis Jørgensen og Allan Munkholm

Da banen var ”kridtet op” til kamp,
begyndte vores lokale fodboldspillere
iført deres nye spillertrøjer at varme
op til dagens kamp mod
Klokkerholm som endte 5-4 til
Hallund.
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GadeVelkommen til
Sølvgade 41
Sølvgade 41 er pr. 1. juli overtaget af Sonja Bæhrenz og Poul Erik
Korsbakke.

Sølvgade 96
I Sølvgade 96 er Annemette Fransen, 27 år, og Thomas Jungersen, 33 år,
flyttet ind 1. juni.
Annemette er født og opvokset på en gård i Nordvestjylland og Thomas
på en gård uden for Hals, men de sidste 8 år har de boet i en lejlighed i
Nr. Uttrup. Da de påtænker at få barn, syntes de, at lejligheden på 75
m2 på 2. sal blev for trang, og da de har venner i Ø. Brønderslev, faldt
de for huset i Hallund, et utraditionelt hus på 186 m2, så nu er der plads
at udfolde sig på.
Annemette er næsten færdig som social- og sundhedshjælper og vil læse
videre til assistent, som hun forhåbentlig kan begynde på til oktober i Svenstrup eller Hjørring. Hun er for tiden fast
vikar på plejehjemmet ”Elmely” i Lindholm i demensafsnittet og kan blive der, indtil læsningen genoptages.
Thomas er handelsskolelærer på Handelsskolen i Aalborg og underviser på HG-studiet, som betyder Handelsskolens
Grunduddannelse, der er en 4-årig uddannelse med 2 år i skole og 2 år som elev i butik eller kontor. Eleverne er i
alderen 15-19 år, og flere af dem har haft besvær i skolen og er blevet skoletrætte, eller de har haft det svært i
hjemmet af forskellige årsager, men de fleste bliver glade for skolen, da det er en anden måde at gå i skole på. De
har selv ansvar for at lære noget og bliver behandlet som voksne. Skolen har ansat en socialrådgiver, der er behjælpelig, hvis der er problemer, ligesom Thomas har funktion som kontaktlærer/klasselærer, så de unge har en at gå til
med deres tanker og bekymringer. Thomas underviser i It med vægten lagt på e-handel og oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside og lidt grafik.
Deres fritid går med huset og senere skal haven anlægges, men Thomas har tænkt på måske at spille fodbold i
B70. Charlotte har nok at gøre med læsning et stykke tid endnu.
De er blevet godt modtaget, har været til fest med naboerne og mødt en del venlige mennesker, så de er sikre på,
at de bliver glade for at bo i Hallund.

Hallundvej 245
Den 1/7 overtog Betina (36) og Carsten (34) Jørgensen huset efter Lone og Otto Stavad.
Betina og Carsten er nu flyttet ind sammen med deres 2 børn Magnus (3) og Malthe på 4 år. Malthe er lige startet
i Myretuen. Betina kommer oprindeligt fra Kraghede og boede sammen med Carsten i en årrække på Starringvej
38. Betina har arbejdet med IT implementering i Region Nordjylland, hvor hun var med til at oprette digitale patientjournaler. Carsten arbejder for Motorola i Aalborg.
Parret er lige kommet hjem fra USA, hvor de har boet de sidste 16 mdr. Carsten var blevet spurgt, om han ikke
kunne tænke sig at blive udstationeret i Californien. Det blev de enige om i familien, så de solgte huset og pakkede
hjemmet ned i en container. Da containerskibet var på vej til Californien, lukkede det kontor, hvor Carsten skulle
have arbejdet, så han blev flyttet til hovedkontoret i Chicago. Der gik selvfølgelig et stykke tid, inden møblerne
ankom. Familien boede i udkanten af Chicago, og Carsten havde på en god dag kun 40 minutters kørsel på arbejde, men det kunne også vare op til 3 timer, hvis der var kø. Mens de boede der, tog Betina en uddannelse som
hundetræner og hundeadfærdskonsulent. Som lokalbladsudsendt kunne vi skrive flere sider om turen, men Betina
har lovet til nr. 51 at skrive om deres oplevelser i USA og om, hvordan det er at rive pløkkerne op og flytte til et
fremmed land. Carsten og Betina venter nu på, at møblerne kommer til Århus havn, da de endnu ikke har noget at
fylde i huset.

Sankelmarksvej 88
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Her bor nu Lone (36) og Otto Stavad (34), sammen med deres indtil videre 2 børn, drenge Jacob på 8 og Peter på
11 år, begge 2 går på Øster Brønderslev Centralskole. Lone og Otto er flyttet fra Hallundvej 245 den 1/7, efter at
det nye hus er blevet færdigt. Huset har Lone selv formgivet, og hun har også selv lavet en stor del af arbejdet i og
omkring huset, og da hun nu er hjemmegående, er der også masser af tid til at gå i gang med haven mod syd.
Huset er i 2 plan med alle værelser og badeværelser på stueplanet. Man kan så gå op i en udsigtsstue hen over
garagen, hvorfra der er en flot udsigt mod nord og øst. Huset er muret af MV- BYG i Vester Hjermitslev, som er et
lille murerfirma, og mester har selv lagt de 60.000 sten, der er i det 427 m2 store hus med skrålofter overalt. Otto
arbejder med Palm City-projektet i Fredrikshavn, hvor de nu er i gang med at udstykke og bygge de første prøvehuse til det 120 Ha store projekt med bl.a. 720 huse og golfbane. Når ellers han har fri, kører han lidt rundt på sin
motorcykel.
Lokalbladet
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Klik!

Høstfolket holder pause

Hvad har Lokalbladet til fælles med
TV2 Nord, TV2 Vejret,
Oplandsavisen, DR Nordjylland, og
flere andre medier??
Jo, nu vil vi også prøve at give
lokale, fotoentusiaster mulighed
for at få deres billeder offentliggjort. Derfor inviterer vi alle
Lokalbladets læsere til at indsende
billeder, men kravet er, at det skal
være med genkendelige motiver
og personer fra Lokalbladets område – altså ikke ’bare’ en rapsmark
under en blå himmel eller en flot
solnedgang over en kornmark med mindre man tydeligt kan
lokalisere motivet til området. Tag
meget gerne også gode billeder af
lokale folk i aktivitet.

Hvad er bedre, når man høster,
end at få maden ud til sig
og sidde og skue ud over
sit mesterværk?
Det skulle måske lige være
at være vilde med maskiner
og så sidde og spise
stegt flæsk med persillesovs,
mens man ser på en spritny mejetærsker.
Det var, hvad folkene fra Klovborg kunne,
da de holdt pause i arbejdet på marken
lige vest for Gl. Buurholt.

Vi har egentlig ikke tænkt os det
som en fotokonkurrence, men vi
finder måske på noget alligevel.
Det afhænger af mængden og
kvaliteten af de lokale billeder.
Men ét vil vi love: Præmien for
at levere det bedste billede er,
at det kommer på forsiden af
næste nummer, og så vil vi
ellers bringe de bedste af de
øvrige inde i bladet.
Mail billedet i høj opløsning til
drustrups@mail.dk.

Gærdesmutten
På Bålhøj nr. 32 er der kommet ”småfolk i hængekøjen”. Ude på terrassen har Britta og Gunner Jakobsen for andet
år en gærdesmutte, der har bygget rede i deres blomst i en hængende potte. Der er unger, og i skrivende stund er
der en masse uro derovre, da ungerne er ved at lære at flyve, og naboernes katte lister smilende omkring og slikker
sig om munden.
Lokalbladet
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Sol, regn og blæst
Så er sommeren over os. Man kan
diskutere, hvor ”strålende” vejret
nu er, men på mine lange spadsereture tidligt om morgenen er der
altid dejligt stille med skøn duft af
renhed, når fugten ligger overalt.
20. maj overtog HallundHollensted Borgerforening frysehuset i Hollensted kvit og frit med de
elafgifter, som medfølger. Det er
planen, at frysehuset tømmes for
fryserum, og derefter skal det være
Borgerforeningens materielhus, og
hvad vi ellers finder på hen ad
vejen. Huset indeholder mange
muligheder. Mange tak til bestyrelsen for Hollensted Frysehus.
Den 1. juni tog
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Pensionistforeningen og
Borgerforeningen sammen af sted
til Livø. Det var en dejlig søndag,
hvor vejret var perfekt. Vi havde
alle, ældre, rullestolsbrugere, gangbesværede og Jørn på sin ”crosser”, glædet os til turen.
Ingen havde problemer med den
”lange” tur på de 800 m op til
øens ”centrum”. Her kunne man få
handlet og stillet tørsten under de
store, skyggende træer ved købmanden.
Der var frit lejde til at udforske den
centrale del af øen, inden vi skulle
nyde frokosten.
Frokosten blev nydt på kroen og
var en virkelig dejlig buffet, og den
blev nydt af alle i den time, vi
havde, inden vi vandrede ud på
den guidede tur. Turen var perfekt,
og øens historie blev levende fortalt af vores guide. Tiden løb fra os,
Lokalbladet

og vi fik lidt travlt med at komme
tilbage, hvor kroen serverede kaffe
med frisk hjemmebag.
Under sejlturen tilbage til fastlandet blev de nye indtryk og oplevelser snakket godt igennem. Ved
ankomsten til Rønbjerg var pensionistforeningen vært ved en forfriskning, og alle fik sagt tak for en rigtig dejlig dag og på gensyn til
næste tur.

samvær. Det var da også nødvendigt, da de gamle, tørre hegnspæle
antændte i den voldsomme strålevarme, bålet gav. Her kom Jes’ fine
havebassin til stor hjælp. Den ligger dejlig tæt ved og leverede den
mængde vand, der skulle til for at
forhindre ilden i at brede sig. Det
er nu rart med en Falck-mand lige i
nærheden. Jes fik med Johns hjælp
styr på ilden.

Sankthansaften så ud til at ville
drukne i regn, men den voldsomme blæst drev de tunge, regnfulde
skyer bort, og solen kom frem.

Der er problemer med vores
springvand. Pumpen er gået til, og
karret skal kontrolleres for utætheder, inden springvandet atter kommer i drift. Vi arbejder på sagen.

Sammen med B70 var der arrangeret grillaften i klubhuset på
Søndersig. Ca. 50 glade og forventningsfulde havde fundet vejen
forbi med skovturskurven fyldt
med ”bare gode sager”.
Der var trængsel rundt omkring de
to store griller, og mandesnakken
gik lystig, mens bordene hurtigt
blev besat.
Grundet den voldsomme blæst
blev bålet ikke tændt, derfor holdt
båltaler Kim Toft
sin tale indendørs, så kunne
alle også høre de
vise ord.
Bålet blev tændt
14 dage efter i
en dejlig, stille
aften, hvor
enkelte kom til
lidt hyggeligt

Efteråret byder bl.a. på et spændende foredrag af kaptajnløjtnant
Tommy Petersen og ølsmagning.
Dette vil man kunne læse om på
vores hjemmeside www.hallundhollensted.dk. Jeg håber, at
Bredbånd Nord snart bliver færdig
med at tilslutte os, så endnu flere
kan følge med i, hvad der sker i
Hallund - Hollensted.
Med venlig hilsen
Lars Bredo (formand)

Hallund-Nyt
Efterårs- og
vinteraktiviteter
i B70
Badminton i Østsidehallen i Ø.
Brønderslev starter mandag, den
2. september kl. 18-19, hvor der
er 3 baner til rådighed og onsdag, den 4. september kl. 20-21,
hvor der er 2 baner. Hvis du
ønsker samme tid som sidste år
eller er ny, skal du kontakte Brian
Christensen på tlf. 9883 1312
eller 3063 0720.

Jagtskydningsholdet herover og Veteranholdet herunder

Gymnastikken for kvinder starter onsdag, den 1. oktober kl.
18.30 i Klubhuset, Søndersig.
Har du lyst til alsidig motion,
hvor du får rørt krop- og lattermuskler, møder du blot op eller
kontakter Lis Jørgensen, tlf. 9883
5330. Der er plads til endnu
flere, og hvis du er ny i byen, er
det en god måde at få nye
bekendtskaber på.
Fodbold: Der er træning tirsdag
og torsdag kl. 19-20.30 på
banen, Søndersig. Har du lyst til
at deltage i træningen og efterårets kampe, kan du kontakte
træneren Martin på tlf. 5188
5926 eller møde op.
PC-cafe’en starter tirsdag, den 9.
september, hvor alle fra HallundHollensted området har mulighed for at bruge eller lære at
bruge en PC. Lars Hahn vil være
behjælpelig. PC-cafe’en er både
for børn og voksne.
PC-undervisning begynder torsdag, den 2. oktober kl. 19 i
Klubhuset, Søndersig, hvor Horst
vil styre jer igennem PC-junglen
igen i år. Undervisningen vil fokusere på undervisning i Internet
og e-mail. Hvis du har spørgsmål,
kan Horst træffes på tlf. 9646
4201.
Der vil i løbet af efteråret og vinteren blive andre arrangementer,
som vil blive annonceret i avisen
og Lokalbladet.

Hallund Jagtforening på medaljejagt
Hallund Jagtforening deltog i det årlige kommunemesterskab i lerdueskydning, søndag, den 3. august på Brønderslev Skydebane.
Der deltog 9 foreninger fra kommunen, hvor Hallund var den eneste
forening, der stillede med 2 hold.
Jagtskydningen blev vundet af Hallund med Brønderslev som nr. 2 og
Hjallerup nr. 3. Holdet bestod af Frits Thomsen, Henrik Christensen, Erik
Christensen, Leif Blauenfeldt og Henrik W. Christensen. Individuel mester
blev Frits Thomsen.
Trapskydningen blev også vundet af Hallund, hvor Henrik W. Christensen
blev individuel mester.
Veteranholdet bestod af Svend Andersen, Hardy Jensen, Jacob Christensen,
Børge Pedersen, Egon Olesen og Carl Chr. Christensen. Svend Andersen
blev individuel mester i jagtskydning. I trapskydning for veteraner blev
Børge Pedersen mester.
Det var en meget glad formand, der efter skydningen kunne byde skytterne på forfriskninger.

Ølsmagning
Hallund-Hollensted Borgerforening arrangerer igen i år den populære ølsmagning, som løber af stabelen fredag, den 3. oktober kl. 19 på Hallund
Kro. Der vil som sædvanlig blive serveret sild og noget pølsemad, og
senere bliver der mulighed for at få sangstemmerne rørt. Der er plads til
75 deltagere, og arrangementet koster 75 kr. pr. næse. Tilmelding til
Eddy Marrup på tlf. nr. 9883 5049.
Lokalbladet
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Fugleskydning i Hollensted
Lørdag d. 9-8 var det igen tid til at afholde den traditionelle fugleskydning i Foreningen til jægerkulturens fremme.
Vi mødtes på Nibstrupvej kl. 10 for at afhente sidste års fuglekonge Jens Nielsen. Efter at have budt på en forfriskning blev han fragtet til Hollensted i en flot rød MG sportsvogn fra 1969.

Vores sædvanlige samarit Jens Ole Hvarregaard var desværre opholdt af forretninger i udlandet, så i stedet blev Leif
Simonsen udpeget. Han ansatte straks Bjarne Christensen som hjælpesamarit, hvilket skulle vise sig at være en fornuftig disposition. Fugleskydning er nemlig en ret krævende sport.
Da der ikke var alvorlige uheld at tage sig af, begyndte de i stedet at uddele straffe for selv de mindste fejltrin hos
skytterne. Straffen var Hardy´s malurtsnaps.
Hardy afholdt som sædvanligt præmieskydning og da familien ankom kl. 17 blev der også afholdt præmieskydning
for kvinder, inden vi skulle have helstegt pattegris.
Det var en rigtig god dag med en masse skydning og hyggeligt samvær.
Bjarne Bang Sørensen

Resultater
Præmieskydning herre
1.
Carsten Jensen
2.
Jacob Thomsen
3.
Kurt Jørgensen

Lone Simonsen (til venstre) og Claus Jensen,
der både blev fuglekonge og vinder af
præmieskydningen.

Præmieskydning damer
1.
Lone Simonsen
2.
Trine Nielsen
3.
Helle Bang Ravn
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Fugleskydning
Finn Toldbod modtog diplom for kronen - skudt ned af Jens Nielsen.
Leif Simonsen modtog diplom for H. klo - skudt ned af Aksel Jensen.
Aksel Jensen modtog diplom for V. klo - skudt ned af Jacob Thomsen.
Hans Henrik Ravn modtog diplom for halsen - skudt ned af Finn Toldbod.
Lars Pindstrup modtog diplom for halen - skudt ned af Bjarne Christensen.
Kurt Jørgensen modtog diplom for H. vinge - skudt ned af Carsten Jensen.
Jens Nielsen modtog diplom for V. vinge - skudt ned af Hardy Jensen.
Jens Pedersen modtog diplom for brystpladen - skudt ned af ham selv.
Disse resultater betyder at Jens Pedersen blev ny skyttekonge, Jens Nielsen
blev ny Kronprins og Carsten Jensen ny Fuglekonge.
Lokalbladet

Nyt fra lokalpolitik
Vi nærmer os næste valg. Der er
godt et år til, og partierne er i
gang med at finde kandidater til
næste valg.
Lige nu er det kommunale selvstyre
under pres. Kommunerne bliver
styret meget hårdt på økonomi og
med krav fra regeringen, og dermed er det som kommunalpolitiker
vanskeligt at løse de opgaver, som
vi finder væsentlige og vigtige at
løfte i netop Brønderslev
Kommune.
Jeg har været formand for socialudvalget i snart 3 år, og det har været
spændende, men samtidig en
kæmpe opgave. Vi er godt i gang
med at renovere plejehjem. Jerslevs
plejehjem, Rosengården, er snart
klar til indflytning. Herefter er det
planen, at Risagerlund Plejehjem
renoveres, og siden følger plejehjemmet i Aså. Jeg er af flere blevet
spurgt, hvorfor det er lettere at få
råd til at renovere plejehjem end
skoler. Det skyldes udelukkende, at
kommunen kun skal betale 7 % af
anskaffelsessummen, når vi bygger
plejehjem, mens skolebyggeri er en
fuld kommunal udgift.
Hermed være ikke sagt, at der ikke
er behov for skolerenoveringer. Der
er bestemt mange af kommunens
skoler, der trænger til en gennemgribende renovering, så både børn
og voksne får tidssvarende lokaler
at færdes i. På Øster Brønderslev
Centralskole er der til glæde for
hele lokalsamfundet blevet gode
vilkår for læring, leg og trivsel efter
renoveringen.
Generelt er der i alle landets kommuner problemer med skimmelsvamp i kommunale bygninger.
Problemet skyldes primært tage,
der er omkring 50 år gamle. I årenes løb har kommunerne ikke haft
de fornødne penge til reparation
og udskiftning. Jeg mener personligt, at der er rigeligt med kroner i
statskassen til at hjælpe kommunerne med penge til renovering af
skoler og institutioner. Overskuddet
på statsbudgettet tegner til at blive
mellem 80-100 milliarder - der må
være noget frirum her.

I Øster
Brønderslev er
der kun én byggegrund tilbage
på Danserhøj,
og derfor er det
vigtigt, at vi får
nye grunde i
spil. For mig
gerne placeret
som udsigtsgrunde ved
Lindevej. Det er
også vigtigt, at
vi får nye
erhvervsgrunde,
hvor man samtidig kan have
bolig, som det
er tilfældet på
Ahornvej. Det
nye erhvervsområde bør placeres tæt på de
nuværende
områder, enten
på området, der
ligger mod vest
eller bag det
nuværende
område.
Der har i den forløbne tid været en
del debat om mad både til vores
skolebørn og ældre medborgere.
Det er rigtig træls, at den gode
ordning for skolebørnene, vi fik
indført i den gamle Brønderslev
kommune, ikke kunne gælde i hele
kommunen, og det er vigtigt, at vi
hurtigst muligt får en madordning
til at virke igen. Ældremaden ser
jeg gerne lavet på de enkelte plejehjem. Det vil skabe liv i "huset" og
ikke mindst give mad, der smager
godt og smager af noget.
Plejehjemmene er de ældres hjem,
og kønsløs, industriagtig mad er
langt fra hjemligt. Det må kunne
lade sig gøre at få madduften tilbage til plejehjemmene. Når kommunen bygger institutioner til handicappede - også svært handicappede - bygger vi med fælles køkken.
Det er beboerne glade for, og det
vil de ældre på plejehjemmene
også være. Det er også helt klart
det udsagn, jeg møder fra de

ældre selv.
Oluf Palme sagde ”Politik er at
ville”, og det kan ikke siges mere
klart.
Jeg vil slutte med en opfordring til
alle jer, der har adgang til computer og Internet. Hvis I ikke allerede
kender til det nye medie Facebook,
er adressen www.facebook.dk et
besøg værd. Jeg anvender selv
mediet og er glad for det. Her kan
man både skrive samt lægge en
video ud med sine meninger.
Facebook kan ikke erstatte det
skrevne ord, men er et godt supplement. Det er værd at prøve, og
samtidig kan man "møde" mennesker, man ikke har set i rigtig
mange år.
God sensommer.
Ole Jespersgaard
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GadeEn kort – en lang….
Jeg har lige læst i Lokalbladet, at man gerne vil have, at vi buspassagerer
opfordrer buschaufførerne til at køre ind i buslommen i stedet for at holde
ved busskuret. Det vil nok ikke hjælpe meget.
Problemet er, at buslommen er kortere end de fleste af de busser, Arriva
kører med på rute 212. De fleste busser er derfor for lange til, at det er
muligt at køre ind i buslommen!!!
Så vidt jeg har forstået, har Brønderslev Kommune valgt at måle en kortere
bus fra Jørns busser, der tidligere kørte rute 644, da de lavede buslommen.
Spørg endelig ikke mig hvorfor. Jeg undrer mig meget.
Problemet kan vist kun løses, ved at Brønderslev Kommune laver buslommen længere, eller ved at Arriva sætter nogle kortere busser ind på strækningen.
Venlig hilsen Kirsten Jæger Hestehave Simonsen
Indlæg fra 3. juni - sakset fra hjemmesiden www.hallundhollensted.dk

Efterlysning
Arentsminde Lokalhistoriske Arkiv
søger oplysninger om personen på
dette billede, som er taget af fotograf Kaj Baltzersen, Frederiksberggade 19, København. Personen
skulle efter det oplyste være
omkommet som 29-årig ved en
ulykke i en grusgrav et sted i
Vendsyssel efter 1944. Det vides,
at han i 1944 har haft kontakt til
en pige, der i et par år indtil 1945
tjente på et par gårde i HallundHellum- området.

Høkørsel med ged
Når hobbylandmænd skal bjerge foder til deres dyr til vinteren, bliver alt
brugt.En dejlig varm sommerdag var det hø til hestene, det gjaldt. Som i
rigtig gamle dage blev høet revet sammen med håndkraft, men så var det
også slut. Mageligheden kom op i landmanden, og den største gummiged
i Vendsyssel blev hyret. Høet blev derefter læsset op i skovlen og kom vel i
hus. Forrådet til vinteren var sikret!

Eventuelle oplysninger rettes til:
Poul Erik Reiche
Tlf. 98238666.
perva@mail.dk

Bogbus
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Fremover kommer Brønderslev Biblioteks bogbus kun til Øster Brønderslev én gang om ugen.
Det bliver om torsdagen kl. 17.40 – 19.00, da den tidligere og tidlige åbningstid om tirsdagen er nedlagt.
Lokalbladet

spejlet
En lille opsang til alle husog hundeejere i Hallund
Det er skønt, at der er folk i husene i vores lille ”flække” - Hallund!, men....
når man gerne vil bo i hus, skal man huske, at der jo også følger en have
med!!! Det er et sørgeligt syn, der møder én, når man går gennem byen!
På rigtig mange matrikler vælter ukrudt udover fortovene, og haverne er
totalt groet til.
Der er også hække, der skal klippes, græs der skal slåes - ikke høstes!
Har man ikke lyst til havearbejde, så var det måske en idé om man hyrede
nogen til at holde haven eller måske overveje at flytte i lejlighed!! Det
samme gælder til vinter, hvor alle skal huske at salte/gruse og holde fortovene fri for eventuel sne.
Hvis vi alle holder vores haver, ja så kunne det jo blive en hyggelig tur at
gå gennem byen. Vi har jo også vores naboer, der skal leve med at se på
vores haver - hvad vil du gerne selv se på? - tænk lige på det!!
Løse hunde har vi oplevet en del i byen på det seneste - det er ikke betryggende at færdes på cykel eller til fods med en arrig køter rendende efter
sig. Har du husket at sætte din hund i snor?? Hunde-hømhøm..Husk at ta´
dem med dig hjem - i din egen skraldespand!!
Nå, men ellers er alt jo i sin fredeligste orden - godt efterår til alle!
Hilsen en ”rimelig” ukrudtsfri haveejer

Sparekasserøveri
Tirsdag 5. august blev Øster Brønderslev Sparekasse udsat for et
dramatisk røveri. Ved middagstid truede en person bevæbnet med
et oversavet jagtgevær personalet til at udlevere kontantbeholdningen af danske penge og udenlandsk valuta, inden han låste personalet inde i boksrummet. Der har tidligere været røveri i Hallund
Sparekasse januar 2000 og i Brønderslev Sparekasse januar 2008.

Røveriet medførte massivt opbud af politi,
der fandt geværet smidt uden for
Sparekassen og flugtscooteren på
Hvilshøjvej.
Der var også massivt opbud af pressefolk,
der rapporterede til alle lokale og landsdækkende medier - og også Lokalbladets
udsendte var på pletten.
Røveriet er endnu ikke opklaret
ved redaktionens slutning.
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Foreningsvejviser
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 (9945 4770)
Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)
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)

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

Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området (se side 3 i bladet)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

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

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen
(9883 5366)
Hallund Vandværk,
Knud Erik Nielsen (9883 5180)
Kraghede Vandværk - øst,
Lars Melsen, Rolighedsvej 7
(9826 1876)
Postbutikken Hallund (9883 5005)
Åbent: mandag-fredag kl. 9 - 15

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen

SPORT OG FRITID
Hallund B-70,

Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Brian Christensen,
(9883 1312)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

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

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

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

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:
Peter Andersen (9881 1331) eller
Poul Erik jensen (9881 1458)
Nordjyske Stiftstidendes
lokalmeddelere:
Hallund-Hollensted:
Lis Marrup (9883 5049)
Øster Brønderslev-Kraghede:
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Sportsskriver:
Ole Bøgh Johansen (9881 1421)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)
Hallund-Hollensted Borgerforening,
Lars Bredo (9843 3135)
Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Axel Andersen (9881 1864)
Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
Lone Due Bak (9826 0698)

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand

Det vil glæde os at se
alle Lokalbladets læsere
til en hyggelig

’Guldbryllupsfest’
i anledning af vores 50 numre

Søndag 7. september
kl. 13-16
i Lokalbladets lokaler under Elmehøj
(sammen med Lokalhistorisk Arkiv)

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk
Kim Toft, Søndersig 27 tlf. 9883 5071 / 2332 2364

e-mail: dinlokaletoemrer@mail.dk
Lokalbladet

39

Mad ud af huset
CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

Jerslev-Øster Brønderslev
Dyrlæger
telf. 9883 1010
9881 1288
Konsultation
efter aftale

9646 7009
mobil: 2043 1797
e-mail: ibe@c.dk

Murermester & aut. kloakmester

BRØNDERSLEV
EL-TEKNIK
Håndværkervej
telf. 9881 1212
Alt i elinstallationer
Hvidevaresalg/service

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11

Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit & Camilla Jacobsen
Tlf. 9826 0259

www.lillenejst.dk

Hallund Auto- og
Karosseri

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING

Mercedes

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund
(9883 5202)

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

KØBMAND
FRANK GRAVEN
Sølvgade 76-78, Hallund
(9883 5005)
Købmand med tips, lotto, postbutik.
www.koebmandnord.dk

MUSIK TIL FESTEN
Kraghedevej 116, Kraghede
(9826 1803 - mobil 3096 0482)
Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

Ahornvej 16
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VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

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 fredag kl. 13-17.30 samt efter aftale.
Salg af kunsthåndværk i filt samt
materialer til filtning.

www.filtestedet.dk

ØSTER
BRØNDERSLEV
BAGERI
Engvej 1, Ø.B. (9881 1089)
Alt i brød og kager
- også så det smager!
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby
Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034
e-mail: sante@sante-info.dk
www.sante-info.dk
Kvalitetsvine samt Aloe Vera kosttilskud og hudplejeprodukter. Vi afholder
temaaftener om vin og/eller Aloe Vera

PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.
(9881 1522)
Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter
www.pc-elektronik.dk

Vester Kraghede
Bed & Breakfast
www.vesterkraghede.com
Vestermarksvej 57
9382 Tylstrup
Tlf.: 98 28 11 78

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216,
9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103)

Kranio-sakral terapeut
Ruth Hyldgaard Skøttrup
Algade 106 1. sal, Brønderslev
(Mobil: 4020 4876)

Træhuse leveres:
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

www. prosperity.dk

BALANCEHUSET

Landsbyskriveren

v/ Birthe Christiansen
Birkevej 8, 9700 Brønderslev
FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER
Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

98 81 12 24
Kontor- og regnskabsservice

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47, ØB (9881 1453)
e-mail: per@drustrup.com
Alle former for skriftlig
kommunikation - ansøgninger,
breve, brochurer.

DUO’en
Karsten & Ib

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev
(2362 0224)

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466
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Anlægsgartner

Kurt Thomsen
StenBeplantning
Vedligeholdelse
Træfældning

•
•
•
•
•

Havetegninger
flisebelægninger
Græs
Beskæring
Hegn og plankeværk

Arbejde udføres af
faglærte anlægsgartnere

9883 5577

tlf.
www.agkt.dk

Medlem af
Danske Anlægsgartnere

Hollenstedvej 159, 9700 Brønderslev

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
Jens Holm
Cedervej 6
9700 Brønderslev

Tlf.:
96460088
Fax:
96460077
E-mail: jh@jh-auto.com

www.jh-auto.com

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED
v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

bolig

PETER STECHER
Statsaut. ejendomsmægler

Birkevej 4
- så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

Grønnegade 24 - Brønderslev

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

EDB - et spørgsmål om tillid!
C5 økonomisystem
www.mitcom.dk
www.mitcombackup.dk

Web- og mailhotel
S Y M M E T R I A

INFOLINK

Ingeborg Kjeldsen

v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund

Kranio-sakralterapeut og
fysioterapeut
Algade 25,1, 9700 Brønderslev
ik@symmetria.dk
www.symmetria.dk
Tlf. 97 971140/23703610
SYMMETRI, RO

OG

BALANCE

Tlf. 7020 0903 - www.infolinkkurser.dk
Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.
Tlf. 9881 1903 / 5170 8687
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Aktiviteter

Hver tirsdag kl. 19-21.30:
Pc-Café i Klubhuset i Hallund.
Arr.: B70

2. oktober kl. 18.30 - 23:
Danseaften i Ø. Brønderslev
Forsamlingshus, se side 7.

Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev.

Hver tirsdag og torsdag kl. 1920.30:
Fodboldtræning på banen,
Søndersig.

2. oktober kl. 19:
PC-undervisning starter i
Klubhuset i Hallund.

6. november kl. 14:
Kaj Stoumann fortæller i ØBIs
klubhus om overgangen fra
arbejde til ingenting. Alle pensionister og efterlønnere er velkommen. Arr.: Hyggeklubben

Hver onsdag kl. 18.30-19.30:
Motionsgymnastik i Klubhuset i
Hallund.

3. oktober kl. 18 - næste morgen kl. 08:
LAN-party i Ø. Brønderslev
Forsamlingshus, se side 7.

2. september kl. 18-19 og
4. september kl. 20-21:
B70 starter badmintonsæsonen i
Østsidehallen.

3. oktober kl. 19:
Ølsmagning på Hallund Kro.
Arr.: Hallund-Hollensted
Borgerforening.

4. september:
Orienteringsmøde i Hallund ang.
menighedsrådsvalget.

4. oktober kl. 8.30:
Fællesjagt bl.a. i
Kommuneskoven. Mødested:
Skarnvad. Arr.: Hallund
Jagtforening

7. september kl. 13-16:
“Guldbryllups”-reception i
Lokalbladets lokale.
9. september kl. 19 - 21
Korstart i præstegården.
11. september:
Orienteringsmøde i Ø.
Brønderslev ang. menighedsrådsvalget.
11. september kl. 14:
Kurt Gregersen fra Halvrimmen
underholder i ØBIs klubhus med
ting og sager samt med ”Hit
med Sangen”. Alle pensionister
og efterlønnere er velkommen.
Arr.: Hyggeklubben
12. september kl. 19:
Andejagt. Mødested ved
Lossepladsen på Ørumvej.
Tilmelding nødvendig til Bent
tlf. 9883 5389 eller 29422584.
Arr.: Hallund Jagtforening
24. september kl. 19:
Litteraturklubben starter hos
Niels Uffe Dahl, Buurholtvej 20.
25. september kl. 14:
Besøg på Sønderhaven
Gårdmejeri ved Serritslev med
efterfølgende eftermiddagskaffe
på Hedelund i Brønderslev. Pris
50 kr. Tilmelding er nødvendig.
Alle pensionister og efterlønnere
er velkommen. Hyggeklubben
30. september kl. 19:
Fællessang i Ø. Brønderslev
Forsamlingshus, se side 7.
1. oktober kl. 19:
Lokalhistorisk arkiv, se side 7.
1. oktober kl. 18.30:
Kvindegymnastik i Klubhuset,
Søndersig.
2. oktober kl. 17 - 21:
Åbent hus i fitnesscentret ved
ØBI, se side 7.

6. oktober kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev.
8. oktober kl. 13.30:
Høstfest i Klubhuset i Hallund.
Arr.: Pensionistforeningen.
9. oktober kl. 14:
Hanne Svensmark fra Jerslev fortæller i ØBIs klubhus med overskriften ”Fra præst til terapeut”.
Alle pensionister og efterlønnere
er velkommen.
Arr.: Hyggeklubben
19. oktober kl. 9.30:
Standerhejsning i løbeklubben,
med efterfølgende spisning. Arr.:
L’Øbi.
23. oktober kl. 14:
Tove Bisgaard m.fl. fra Hjørring
underholder i ØBIs klubhus med
sang og musik. Alle pensionister
og efterlønnere er velkommen.
Arr.: Hyggeklubben
26. oktober kl. 9 og 10.30 :
Afskedsgudstjeneste i henholdsvis Ø. Brønderslev og Hallund
kirker.
26. oktober kl. 12 :
Afskedsreception for sognepræsten på Hallund Kro.
30. oktober kl. 19-23:
Danseaften i Ø. Brønderslev
Forsamlingshus.
Arr.: Borgerforeningen.
1. november kl. 9:
Fællesjagt bl.a. i
Kommuneskoven.
Mødested: Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening
3. november kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster

8. november:
Hallund Jagtforening afholder
havjagt. Tidspunkt for afgang
aftales. Pris ca. 650 kr. pr. deltager. Der er lagt op til en god
jagtdag på havet. Leif Blauenfeldt stå for turen så evt. spørgsmål om turen til ham.
Tilmelding til Bent eller Leif.
Bent tlf. 29422584 eller mail
fedet@dlgtele.dk - Leif tlf.
40315141 eller 98835141
11. november:
Menighedsrådsvalg.
15. november kl. 12:
Gule ærter i Ø. Brønderslev
Forsamlingshus.
Arr.: Pensionistforeningen.
15. - 16. november kl. 10:
Julegaveværksted på Ø.
Brønderslev Centralskole
20. november kl. 14:
Erly Nadal fortæller i ØBIs klubhus om rumænske børnehjem.
Alle pensionister og efterlønnere
er velkommen. Hyggeklubben
22. november kl. 18:
ØBI’s efterårs- og forjulsbal
27. november kl. 19.30:
Offfentligt møde med tidl. formand f. Folketinget, Chr.
Mejdahl, på Hallund Kro.
27. november kl. 19-23:
Danseaften i Ø. Brønderslev
Forsamlingshus.
Arr.: Borgerforeningen.
1. december kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev.
3. december kl. 12:
Julefrokost på Hallund Kro.
Arr.: Pensionistforeningen.
4. december kl. 12:
Julefrokost i ØBIs klubhus. Alle
pensionister og efterlønnere er
velkommen. Arr.: Hyggeklubben
6. december kl. 9:
Fællesjagt bl.a. i
Kommuneskoven. Mødested:
Skarnvad. Arr.: Hallund
Jagtforening
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