
for Øster Brønderslev og Hallund området

Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest

Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger 

Nummer 52
februar-maj 2009

ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI 

LLOOKKAALLBBLLAADDEETT



Store affaldsdag 19. april

2
Lokalbladet

Hallund
Igen i år opfordrer Hallund-Hollensted Borgerforening i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og
Brønderslev Kommune borgerne og KFUM-spejderne i Hallund og Hollensted til at hjælpe med indsamlingen af
affald på gader og stræder, i rendestene og grøftekanter.
Indsamlingen begynder klokken 10, og der er mødested ved Klubhuset på Søndersig, hvor ruterne bliver fordelt,
og der bliver udleveret sække og trafikveste. Du skal selv medbringe handsker.

Øster Brønderslev
Efter flere år på privat basis var det sidste år Borgerforeningen, der tog over og stod for arrangementet i samarbej-
de med Danmarks Naturfredningsforening og Brønderslev Kommune, og der må gerne dukke endnu flere op end
tidligere til at hjælpe med indsamlingen af affald langs indfaldsvejene til Øster Brønderslev.
Vi mødes klokken 10 ved SPAR Øster Brønderslev, hvor vi fordeler os i landskabet,  Vi har sække, trafikveste og
nogle opsamlingstænger, men tag selv handsker med. Så er byen pæn til konfirmationstid.

Sidste år deltog der på landsplan 44.150 personer, og der blev indsamlet 189.350 kg affald og 154.400 dåser
(heraf 7.790 med pant). Det er en god sag at støtte, og samtidig får du lidt motion og en hyggesnak med andre
”indsamlere”.

Lokalbladets økonomi 2007-2008

Så er det alvor!
indbetalingskortet, der er med dette i dette nummer af Lokalbladet, håber vi endnu mere end tidligere år, 
at RIGTIGT MANGE vil benytte til at indbetale et valgfrit beløb med til sikring af Lokalbladets fortsatte drift. 

Som I kan se af regnskabet, har vi pga. samlet set flere sider og flere af dem trykt i farver foruden stigende priser
generelt haft et støt stigende driftsunderskud de seneste år, med underskuddet i 2008 som det største nogensinde!
Vi siger ikke nej til stof, så det store antal sider kan vi ikke skære ned på, og farvesiderne gør også Lokalbladet
endnu bedre, så det er svært at
spare.

Vi er således 100 % økonomisk
afhængige af lokal velvilje fra alle
sider – annoncører, foreninger og 
private - så vi også kan udkomme
fremover. Vores kassebeholdning på
ca. 18.000 kr.  ved starten på året
rækker jo ikke så langt.

Vi har sat annoncepriserne lidt op, 
og håber på endnu større og flere
indbetalinger fra både foreninger 
og private 

Det indlagte kort kan bruges hjem-
mefra med homebanking, hvis man
har det, men kan også bruges på
posthuse og i pengeinstitutter, samt
direkte i Øster Brønderslev
Sparekasse samt Sparekassens afde-
linger i Hallund og Brønderslev, hvis
man vil spare porto. 

Bare I bruger indbetalingskortet!

Regnskab 2007 og 2008

2008 2007
Indtægter
Menighedråd 20.000 18.000
Annoncer 27.500 23.000
Foreninger m.v. 11.000 10.000
Frivillige indbetalinger 18.000 11.500
Abonnenter 1.500 2.000
Andre indtægter 3.000 11.000
Renter 500 1.000
Indtægter i alt 81.500 76.500

Udgifter
Trykning og uddeling 91.000 60.000
Kontor og porto 3.500 3.500
Forsikring 500 500
EDB 0 17500
Udgifter i alt 95.000 81.500

Driftsresultat - 13.500 - 5.000
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VIGTIGT
LOKALBLADET 

udkommer næste gang 
i maj 2009

Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er 

1. maj 2009

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå -  oplag: 1500

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
(2971 3034) 
(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@nordfiber.dk)

René Dahl Jeppesen, 
Buurholtvej 53 (3113 0058)
(e-mail: rene@arkitekt-ussing.dk) 

Per Drustrup Larsen, 
Buurholtvej 47 (9881 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk) 

MEN - der er stadig brug for 
og plads til flere medlemmer
med gode ideer. 

Kontakt redaktionen!

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

FFiinnaannsskkrriissee  --  eelllleerr  eejj

Lokalbladets redaktion arbejder hårdt på, at bladet også udkommer
med 4 årlige numre i 2009, og vi er fulde af såvel gode ideer til ind-
hold i kommende numre som arbejdsvilje. Vi er klar!

Tilbage står så spørgsmålet, om I læsere er klar til enten at give
Lokalbladet en hårdt tiltrængt økonomisk håndsrækning eller til 
at se Lokalbladet i økononomiske problemer, som kan risikere at true
udgivelsen fremover.

Vi ved det godt! Vi har I flere år bedt om mere økonomisk opbakning
direkte fra jer læsere samt fra annoncører og foreninger m.v., og vi
har et par gange næsten råbt “Ulven kommer!”, men denne gang er
det mere alvorligt end nogensinde.

Derfor har vi sat annoncepriserne op fra dette nummer og har kun
fået få opsigelser, og samtidig er der kommet nye annoncører til.
Desuden har menighedsrådene øget deres bidrag, for at Lokalbladet
bringer Kirke-Nyt. Altsammen betyder en positiv udvikling.

Så mangler vi bare, at flere foreninger og især private læsere indser,
at Lokalbladet ikke udkommer uden penge i kassen og i endnu højere
grad end tidligere benytter det girokort, der er hæftet ind idette num-
mer af bladet. 

Læs mere om Lokalbladets økonomiske situation på side 2

Redaktionen

PS:
Vi vil meget gerne modtage ideer og tekster fra alle vore læsere 
- telefonnumre og e-mailadresser står i rubrikken til venstre.

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 



Min morgenkaffe var ved at ryge i
gal hals af overraskelse den dag i
januar, jeg i Nordjyske læste, at
den hidtidige ØBI-formand, Jan
Hansen, havde købt håndboldklub-
ben Aalborg Dame Håndbold
(ADH) og havde fået samlet en helt
ny bestyrelse på 5 personer, hvoraf
også to mere var fra Øster
Brønderslev: Jan Jæger og Orla
Knudsen.

Det kom også bag på den samlede
presse, da den nye ejer skulle præ-
senteres i klubben, for da den hid-
tidige, formand Henrik Skaarup,
der jo også er fra Øster Brønderslev
(eller rettere Stubdrup), skulle præ-
sentere den nye ejer, kom der ikke
en ny person ind ad døren, for han
sad allerede ved bordet i skikkelse
af den tidligere administrationschef
Jan Hansen.

Samme overraskelse har ramt folk
lokalt, og derfor blev de 3 sat
stævne i Lokalbladets lokaler til en
snak om baggrunden for historien
og fremtiden for klubben beskrevet
med en lokal Øster Brønderslev-
vinkel. De afslørede ikke ret meget
mere, end der har stået i aviserne,
for deres strategi har helt fra
begyndelsen været ikke at sige
mere, end de var helt sikre på ville
blive resultatet og så spille med
åbne kort, når tingene var afgjort.
Det eneste spørgsmål, vi nysgerri-
ge nok aldrig får svaret på, er,
hvad Jan Hansen har givet for
ADH. “De” svar tager jeg med mig
i graven, siger Jan, for det eneste,
der betyder noget, er at få klubben
og forretningen til at gå godt
fremover. De tre siger samstem-
mende, at de regner med, at ADH
er den eneste danske damehånd-
boldklub på det niveau, hvis års-
regnskabet pr. 31. juni viser over-
skud. De gamle ejere har som aftalt
ved overtagelsen efterladt en pose
penge, og så er det op til den nye
bestyrelse at få det hele til at gå.

Jan Hansen har håndplukket besty-
relsen, så der er repræsenteret
erhvervsfolk fra forskellige brancher
med interesse i håndbold og hver
for sig med gode netværk og for-

skellig styrker. Det har også været
vigtigt, at der er gensidig tillid og
forståelse mellem dem alle. Orla
Knudsen og Jan Jæger fortæller, at
de kun gik ind i arbejdet, fordi de
kendte Jan Hansen som person og
som engageret og entusiastisk
leder, de kunne samarbejde med –
og fordi de er glade for håndbold.
Det er også vigtigt for dem at
understrege, at ingen fra bestyrel-
sen har sat penge i ADH udover et
ganske almindeligt erhvervssponso-
rat, som så mange andre virksom-
heder har. Mens andre bestyrelser-
også den tidligere i ADH- har
bestået af folk med risikovillige
penge, består den nye af folk med
erhvervserfaring og evne til at
opnå en fornuftig drift. Udover de
2 fra Øster Brønderslev deltager en
advokat bosat i Brønderslev, Mads
Kringelbach, samt to personer, som

Jan Hansen også på forskellige
måder er kommet i forbindelse
med: Søren Flyvholm og John
Springborg. 

Der har allerede fra første dag
været stor interesse for at støtte
ADH, og strategien er modsat
andre klubbers at sænke priserne
på f.eks. både årskort samt sponso-
rater. Et sponsorat som f.eks.
erhvervspartner koster fremover
kun 25.000 kr. mod noget mere
før. Der ansættes 24 freelance-sæl-
gere over hele Nordjylland til at
sælge sponsorater, men der er
også andre planer for at skaffe ind-
tægter som basis for en sund
udvikling af ADH. Nogle af dem vil
de 3 ØB-borgere gerne fortælle
om, mens andre endnu ikke skal
afsløres. 
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Folkeaktier eller anparter er også
en mulighed på det rigtige tids-
punkt sportsligt, samfundsmæssigt
og økonomisk, så det overvejes til
senere. 

Afgørende for fremtiden er en
sportslig succes, og også den side
arbejder Jan Hansen og bestyrelsen
meget på at sikre. Under snakken
på Lokalbladet ringende Jans tele-
fon, og det var en mulig ny spiller,
der kom til Aalborg samme aften,
men helt i tråd med strategien var
det ikke til at få at vide hvem og
fra hvilket land, så det må vi se i de
landsdækkende medier. 

Medvirkende til at sikre en langsig-
tet, sportslig god udvikling bliver
også et helt nyt og kommende
ungdomskoncept, der skal sikre en
fornuftig udvikling af håndboldspil-
lere helt fra 8-års alderen. Det lød
meget spændende, og det bliver
der også afsløret mere om snarest.

ADH eller ØDH?
Nej, griner alle tre: ADH med de
mange forbindelser til ØB skal ikke
skifte navn til ØDH, og klubben får

heller ikke umiddelbart tættere for-
bindelser til ØBIs håndboldafdeling
end til andre af de ca. 40 samar-
bejdsklubber, men selvfølgelig skal
forbindelsen hertil udnyttes, og
den store lokale interesse under-
støttes.

Det er f.eks. planen, at flere træ-
ningsaftener her i foråret bliver flyt-
tet til Østsidehallen, da Gigantium
er optaget af andre aktiviteter, og
med det, bliver det måske med
tiden også muligt at købe billetter
til kampene i SPAR Øster
Brønderslev. 

Det har lokalt ikke manglet på kvik-
ke bemærkninger og spørgsmål,
men grundlæggende har 99 % af
alle reaktioner været positive, siger
Jan, Jan og Orla. Det er vigtig for
dem alle at understrege, at de ikke
økonomisk satser deres personlige
eksistens og private liv på engage-
mentet i ADH. 

Det er specielt vigtigt for Jan Jæger
– men også for alle beboerne i
byen – at understrege, at SPAR-
butikken ikke er på usikker grund
pga. hans bestyrelsespost. 

De bliver da
også alle
boende i
Øster
Brønderslev, hvor Jan Hansen har
boet siden 1996, hvor Jan Jæger er
født og har været væk herfra ca. 6
år, og hvor Orla Knudsen er født
og kun har været væk i 7 måneder. 
Han husker den tid som en grim
periode, selv om det kun var
Brønderslev, han var flyttet til kort-
varigt. 

Ovenstående viser deres store
opbakning til det trygge miljø og
gode liv her i byen, som de stadig
vil være en aktiv del af. Både Jan
Hansen og Jan Jæger stopper dog i
ØBIs bestyrelse til marts, ligesom
Jan Jæger også stopper i skolebe-
styrelsen ved næste valg. Han er
dog interesseret i at fortsætte i de
lokale bestyrelser for Varmeværket
og Borgerforeningen.

Per Drustrup Larsen
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Vinanmeldelse

Amarone della Valpolicella 2005

Firmaet Sartori har produceret denne fantastiske og velsmagende
Amarone, som Jan Jæger fra SPAR i Ø. Brønderslev denne gang har
stillet velvilligt til rådighed for redaktionen af Lokalbladet.

Vores sædvanlige smørrebrød, som SparNord er sponsor for, passe-
de ikke lige til den fine Amarone, så CL-Partyservice i Ø.
Brønderslev kunne se vores problem og fremtryllede på få timer et
flot måltid bestående af kold tyndstegsfilet, kold kartoffelsalat, flutes
og grøn salat.

Vinen var blød og behagelig, men samtidig var den med sine 14,5
procent fyldig og kraftig med solbærtoner uden at være for frugtig. 

Prisen på 119 kr ligger fast som gul pris hos SPAR.
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Gade-

Borgerforening stiftet i Hvilshøj
Borgerne i Hvilshøj har siden 2001 afholdt gadefest med stor opbakning af
de 17 familier, der bor i Hvilshøj, og sankthans er efterhånden også kom-
met på programmet – det bliver altid holdt lørdagen før sankthans, og til
jul samles man også til bål og fremstilling af dekorationer og adventskran-
se.
De har fået stillet et stykke jord, som kaldes ”Støkket”, på ca. 3.500 m2, til
rådighed af kommunen, og det er her, de mødes til de forskellige aktivite-
ter. I 2008 kom ideen så til at få stiftet en borgerforening, og til grisefesten
blev der afholdt stiftende generalforsamling, og der blev valgt en bestyrel-
se, som ser således ud: 
Lars Larsen, formand; Jens Jespersgaard, næstformand; Helle Thomsen, kas-
serer; Helene Risager, sekretær samt suppleanterne Jan Sørensen og Jens
Erik Petersen.
På ”Støkket” er der et skur, som de gerne vil have renoveret, ligesom det
er ønsket at få anlagt en gangsti, så folk med rollator og barnevogne kan
komme frem. I løbet af sommeren afholdes der 3 arbejdsdage, så
”Støkket” tager sig pænt ud, og alle møder op og tager en tørn.
Borgerforeningen kan kaldes en udendørs borgerforening, da de ikke har
et hus, men der er 3 lader, man kan bruge ved dårligt vejr. Hvilshøj
Borgerforening må siges at være indbegrebet af et godt sammenhold.

Lopper og dekorationer i Hallund
Der er kommet liv i den tidligere købmandsforretning eller minimarked på Sølvgade, som Linda Sørensen havde for
mange år siden. Det er et ret stort og godt lokale, og nogle kreative folk har lånt lokalet til udstilling af deres ting.

Der er møbler som småborde, reoler, kommo-
der, stole m.m., tørklæder, duge, hatte og
tasker, fletkurve og en masse porcelæn og glas-
ting. Derudover er der årstidens dekorationer
og udendørs dyr, der består af grise, køer og
lam samt havenisser i flere størrelser.

Tingene er fint sat op med dækkede borde,
duge, porcelæn og glas, så de præsenteres
smagfuldt. Udbuddet er forskelligt, da interesse-
rede kan komme og præsentere deres ting over
en weekend, og næste uge er der noget andet
– en spændende måde at gøre det på.

Der er loppesalg søndag 29. marts,
Skærtorsdag og Langfredag – alle dage fra 
klokken 10-16. Henvendelse til Linda 
på tlf. 9883 5013.

Hærværk i
Hallund
Det var et træls syn, der mødte en
mand i Hallund, da han midt i
januar efter weekenden skulle på
arbejde og opdagede, at hans bil
havde været ude for hærværk.
Bilen holdt på en privat parke-
ringsplads og havde på den ene
fordør fået ridset store bogstaver
på ca. 15 cm. 
Bilen er ret ny, og skaden er blevet
vurderet til at koste 6.000 kroner,
så det var en ærgerlig nytårsgave
at få for den uheldige ejer. Børn
kan finde på at lave narrestreger,
som er uskyldige, men dette er
hærværk og skal ikke tolereres.

Fødselsdagsassistance i SPAR
Jans seneste tilbud i SPAR er en udstrakt service for mænd, der har glemt
deres koners fødselsdag og først kommer i tanke om den, når de er taget
på arbejde eller på anden vis ikke er hjemme på dagen eller kommer i
tanke om fødselsdagen for sent.
Man kan f.eks. ringe til Jan og få ham til at køre ud for at aflevere en stor
buket med 47 røde roser, men så må man også regne med, at Jan måske
tager sig den frihed selv at finde på kortets tekst og der tilbyde fødselaren
en udstrakt service, som den angrende mand ikke selv havde tænkt på at
tilbyde. Se det var ikke kun en eventyrlig service, men en sand historie.
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spejlet
Fund af stor kronhjort
En af mine jagtkammerater og jeg selv var i foråret ved at lave noget vildt-
pleje på nogle brakmarker langs Ryå ude på Bjergbakvej ved Hollensted.
Imens jeg kørte og slog striber i brakken med traktoren, gik min kammerat
og kiggede lidt langs en af afvandingskanalerne for at se, om der var
noget, vi skulle have gjort der. Pludseligt fik han øje på noget, der kunne
ligne en tak fra en opsats, lidt nede i brinken et af de steder, hvor der for
nyligt var blevet drænet. Han tog sin kniv og gik ned og ”kradsede” lidt i
den. Han blev pludseligt meget sikker i sin sag og prøvede at grave den
lidt fri for at rykke den op, men den gav sig ikke en millimeter. Han kom
løbende over til mig viftende med arme og ben og råbende op om, at jeg
skulle skynde mig at komme over med traktoren, fordi han havde fundet
en kastestang fra
en kronhjort, som
vi skulle have ryk-
ket op. 
Han fandt en
strop og fik bun-
det opsatsen i
den, og vi trak
forsigtigt med
traktoren. Stor var
vores overraskelse,
da der op af dyn-
det ikke bare kom
en kastestang,
men et komplet
kranie med opsat-
sen helt intakt. Nu
stod vi begge lidt
måbende og
beundrede den
store opsats. Den
så ud til at have
ligget længe i dyndet, men den var alligevel utroligt velbevaret. 
Det viste sig at være en ulige 12-ender. Vores nysgerrighed var nu vakt, og
vi rodede lidt videre nede i brinken og fandt bl.a. underkæbe og dele af
rygsøjlen på det store dyr. Vi tilkaldte nu forstærkning i form af en rende-
graver for at se, om der gemte sig mere i afvandingskanalen. I bedste
arkæolog-stil fik vi rigget en motorpumpe til, så vi kunne spule i det mud-
der, som rendegraveren fik gravet op af kanelen. Vi fandt også flere knog-
ler fra dyret, men kun nogle få stykker. 
Vi formoder, at dyret, måske for mange tusind år siden, er gået ned i
mosen for at søle sig til og så måske er druknet der. Vi har også prøvet, om
vi kunne få den aldersbestemt, men da det koster over 3.000 kr., har vi
ikke fået gjort mere ved det. Kronhjorten er nu igen kommet til ære og
værdighed, da den er blevet monteret på væggen i vores jagtstue.
Morten Mikkelsen

Ejere af hunde uden moral – opfordring til ejerne
Som alle ved, skal hunde føres i snor, og som god takt og tone samler hundelufterne hundenes ”høm-hømmere”
op, så de ikke generer andre. Derfor ærgrer det beboere i Hallund, der ikke selv har hund, at de kan risikere at
træde i en stor fed hundehøm-høm, når de færdes i deres haver og ved deres huse.
Der er åbenbart mange, der ”glemmer” plasticposen, når de lufter hund, og nogle hunde bliver altså ikke ført i
bånd, når man kan finde deres efterladenskaber alle vegne. Foran hoveddør, i blomsterbede, ved sandkasser, ved
brændeskur er de steder, der er beskrevet – går hundeluftere med skyklapper?
Anlægget og fodboldbanerne er ikke fristeder for løse hunde, men steder, hvor netop børn og unge mennesker
gerne skulle kunne hygge sig. Tænk også på de små børn, der er nysgerrige og undersøger alt.  

Konkurrent
Lokalbladets advokater kigger i
øjeblikket på en sag, hvor en kreds
af lokale beboere har anvendt 
bladets layout og indhold som 
skabelon for et indslag ved 40-års
fødselsdagen for Bente Ringberg
på Istedvej.

Vi overvejer pt. et sagsanlæg, 
der evt. kan erstattes af, at Bente 
eller gerningskvinderne faktisk ind-
træder i redaktionsgruppen. Talent
har de nemlig! Vi venter spændt
på en afklaring, inden vi tager
yderligere skridt. 



Som man midt i september kunne
læse i aviser og efterfølgende se i
et længere indslag i DR nyhederne
18.30 på landsdækkende TV, har
Øster Brønderslev fået en TV-stjer-
ne, som kan lave have og golfgree-
ner, lige så godt som Erik Peitersen
kan polere marmor og Flemming
Leth behandle træ med koldpresset
linolie. Per Dahl Sørensen på
Elmevej 28 blev som 40-årig enig
med sig selv om, at han gerne ville
prøve noget andet her i livet, og
med en grunduddannelse som
anlægs-gartner startede han sidste
år et havefirma. Han havde en ide
om at lave små golfgreens, og
efter han deltog i et iværksætter-
kursus, blev der købt firmabil og
boogietrailer. Efteråret 2008 har
været et travlt halvår, hvor han
bl.a. anlagde en hel ny have til et
nybygget hus og lavede en del
belægninger i form af indkørsler og
terrasser. Men der blev også tid til
at anlægge en golfgreen i egen
have. Haven er indrettet med for-
skellige bede og flot køkkenhave
samt med flere hyggehjørner, som
han og fruen Rikke ynder at bruge

næsten
hele året,
da begge
er meget
haveinte-
resserede.
Begge
spiller
meget
golf og
har gjort
det i
mange
år, og det
har altid
været
indspillet
og det at
putte, der
kræver flest slag. 
Derfor kan de nu øve det derhjem-
me, og det har familie og venner
nydt godt af. Banen er bygget op
af stabilgrus, stenmel og kunst-
græs, der er fyldt med en fin grøn
stenmel, som fylder ud i græstæp-
pet. Belægningen er derved godt
drænet og stadig fast. Efter DR1
bragte indslaget, har Per haft flere
interesserede på greenanlæg, men 

begge var langt væk. Han forven-
ter, at der kommer mere gang i
salget i 2009. Han håber, at flere
vil kigge forbi og se, hvordan
banen ser ud, og alle er velkom-
men. Så skal du have lavet om på
have og flisearealer eller nyetablere
haveanlæg, er man velkommen til
at få et uforpligtende tilbud.

René Dahl Jeppesen

Green Service 
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v/ Per Dahl Sørensen, Elmevej 28 (kendt fra DR1)



En lørdag i efteråret havde min jagt-
kammerat og jeg besluttet, at vi skul-
le lave revirpleje på et stykke eng
med en masse piletræerne, der efter-
hånden var 5-7 m høje. Vi ville fælde
nogle af træerne og lave dem til flis. 
En af mine gode kollegaer havde en
flishugger til at sætte på en traktor.
Landmanden, som ejer jorden, gav
os også lov til at låne en af hans 4-
hjulstrukne traktorer, så nu skulle vi
bare i gang. Vi vidste godt, at engen
var temmelig blød, så vi fik sat tvillin-
gehjul på traktoren. 
Det blev besluttet, at min kammerat
skulle gå et stykke foran traktoren og
udpege den ”sikreste” rute. Vi kunne
dog ikke finde en rute over til pilen,
uden at vi skulle krydse en smal, lille
bæk. Det blev klaret ved at fælde et
par af pilene og lægge dem ned i
bækken, og fluks var vi ovre på den
anden side af bækken. Motorsaven
kom i gang, og vi knoklede løs med
at få fældet pilen og kørt den igen-
nem flishuggeren.
Pludseligt ringede en af mine gode
naboer og sagde, at han kunne
bruge flisen, som vi ellers ville lade
ligge, i sit stokerfyr. Jeg sagde, at
han måtte få alt det, han ville have,
men at vi ikke turde køre ned i
engen med en vogn, fordi der var så
blødt. Så fik jeg en historie om, hvor
let hans vogn var, og hvor brede
dæk den havde, så det var intet pro-
blem. 
Naboen var ved os ca. kl. 13, og det
gik fint med at fælde og proppe i
flishuggeren, og da vognen var halv-
fyldt, spurgte jeg, om han ikke syn-
tes, vognen skulle tømmes, inden
den blev for tung. Men han mente
absolut ikke, der var grund til det!
Da vognen var ved at være fyldt,
spurgte vi igen, om han ikke ville
hjem og tømme, men nej, der kunne
sagtens være noget mere i vognen.
Da vognen endelig var fyldt med
top, mente han alligevel, at den skul-
le tømmes. Han startede og nåede
da også næsten at køre 50 m. da et
hjul forsvandt helt ned, og så kørte
han ingen steder mere. 
Han holdt i vejen for os, når vi skulle
hjem, så vi var nødt til at hjælpe
ham. Jeg kørte op foran ham i min
traktor, og vi prøvede at rykke ham
op uden ret meget held, faktisk gik
det så skidt, at min traktor også fik
gravet sig ned, da vi ikke kunne få 4-
hjulstrækket til at virke. Flisen måtte

derfor af vognen i håb om, at det
hjalp, men vognen stod så skævt, at
den ikke kunne tippes, altså måtte 5
tons læsses af med håndkraft. 
Da vognen var tom, måtte vi erken-
de, at ingen af traktorerne kunne
komme fri ved egen hjælp mere. 
Ejeren af traktoren kom heldigvis
hurtigt til undsætning. Vi fik sat
kæde imellem den traktor, han var
kommet i, og den jeg havde lånt,
men den sad så godt fast, at han
også begyndte at grave sin egen
ned. Heldigvis stoppede han, inden
det gik så galt, kørte hjem og mon-
terede tvillingehjul på sin traktor og
kom igen - og vupti - jeg var fri igen. 
Det tegnede pludseligt lyst igen,
selvom solen stort set var gået ned,
og klokken nærmede sig 18. Vi dis-
kuterede, hvilken vej vi skulle køre
derfra, men blev enige om, at den
samme vej tilbage nok var den bed-
ste. Det gik også fint, lige til min
traktors baghjul var ved bækken. Så
gik det helt galt. Begge baghjul sank
ned i bækken, og inden traktorens
ejer nåede at reagere, var hans trak-
tor også gravet ned. 
Nu så det sort ud! Han kiggede lidt
opgivende på sine 2 traktorer, som
nu var sat meget grundigt fast. Han
konstaterede, at det vist var nu, han
skulle have lidt valuta for sit Falck-
abonnement. Falck-manden kom ved
20-tiden, og vi viste ham, hvor trak-
torerne holdt ca. 90 meter fra køre-
fast vej. Han konstaterede omgåen-
de, at hans MAN kranvogn ikke
havde en chance for at køre nede i
den eng, men at han allerede havde
tilkaldt assistance fra Aalborg, hvorfra
en af hans meget erfarne kollegaer
ville komme i en Unimog. Efter 10
minutter kom en ældre Falck-mand
og konstaterede, at han sagtens
kunne køre der med 4-hjulstræk og
brede terrændæk på sin Unimog. Da
han var halvvejs nede ved traktorer-
ne, hang hans bil på bunden, og
han kom hverken frem eller tilbage. 
Nu var han knap så stolt ved situatio-
nen. Men når han nu alligevel holdt
der, så kunne vi jo lige så godt
prøve, om han ikke havde wire nok
til at nå den forreste traktor. Utroligt
nok passede wiren perfekt, så den
første traktor blev trukket fri så let
som ingenting. Til den næste var
wiren for kort, men de havde et par
stumper, som de kunne samle, og nu
var traktor nr. 2 også fri. 

Den unge Falck-mand måtte nu køre
sin kranvogn ned på engen også, og
præcis som han havde sagt, sad den
fast bare 1 m fra vejen, men han
kunne trække Unimogen fri, og
Unimogen kunne så køre ud på
vejen og trække ham fri. 
Falck-folkene var allerede mentalt på
vej hjem til stationen, da vi spurgte,
hvordan de ville få den sidste traktor
med vognen fri. Så stivnede smilet.
Vi fik fundet en alternativ rute frem
for at krydse bækken, men selvom
jeg kunne køre der i traktoren, kunne
Falcks biler bare ikke køre der. Så
stykkede de alt, hvad de havde af
tov, wire, kæder osv. i de 2 Falckbiler
sammen og slæbte det ud til mig.
Vognen koblede de fra, så det kun
var traktoren, der blev trukket fri i
første omgang. Da den var fri, blev
vognen trukket op, så Falckfolkene
og jeg løftede vognen, så den kunne
ramme trækket. 
Ca. kl. 23 var alle 3 traktorer, en
vogn og begge Falcks biler på sikker
grund igen. Vi sluttede aftenen med
en kop velfortjent kaffe og kage til
Falckfolkene. 
Det havde været en lang dag, men
en endnu længere aften. 
Hvad fik vi så ud af alt det her bøvl?
Ja, vi blev ikke færdige med at lave
pil til flis, naboen fyrer ikke med flis,
og skal vi ned og prøve, om vi kan
blive færdige? Næppe!

"En hårdtprøvet jæger fra
Hollensted"

Fuld valuta for Falck-abonnementet…



ØB-LAN (party) har vi i Øster
Brønderslev Borgerforeningen
afholdt i Forsamlingshuset 3 gange,
men hvad er det egentligt for noget?

Og det sidste er lige præcis den rigti-
ge, tekniske forklaring på, hvad der
sker, men hvis der er nogen, der
gerne vil, at jeg fortæller lidt mere
om arrangementet, så kan jeg natur-
ligvis også det. 
Igennem de sidste 3-4 år har min nu
15-årige søn brugt en del af sin fri-
tid- og vist også sine nætter- på at
sidde og stirre ind i en computer-
skærm. Som enhver ansvarlig far har
jeg naturligvis spurgt ind til, hvad
der foregik. Jeg har forsøgt at lyde
forstående, og jeg har også af og til
forsøgt at forklare ham, at der må
være andet i verden end en compu-
ter. Det har han naturligvis givet mig
ret i og har da også forladt den for
kortere bemærkninger, hvorefter
han, så snart jeg har glemt min bag-
klogskab, igen har plantet sig ved
computeren. 
Når jeg har lydt oprigtigt forstående,
har han fortalt mig, at han på
Internettet spiller World of Warcraft
kaldet WOW, og at han spiller med
mange forskellige mennesker fra hele
verden, som f.eks. den dag han for-
talte, at han havde spillet og talt
med en kineser. Da kineseren havde
forstået, at Henrik kom fra Danmark,
nævnte han straks H. C. Andersen og
Den lille Havfrue, hvorefter han
spurgte ind til Henriks kendskab til
Kina. Henrik svarede kort:
”Børnearbejde”, hvorefter samtalen
straks blev afbrudt. 

Når jeg siger talt med, så skal det
forstås bogstaveligt, for naturligvis
kan spillerne skrive til hinanden, men
hvis de er koblet op på Skype, så kan
de også tale med hinanden, samtidig
med at de er på samme hold i et
eller andet spil. 
Dette internetspilleri har senere ført
til, at 6-8 drenge og ofte også et
antal interesserede piger har indtaget
vores stue en hel nat, hvor de har
forbundet computerne i et LAN og
så ellers spillet og hygget hele nat-
ten. 
Det var baggrunden for, at
Borgerforeningen i forbindelse med
Kulturugen i uge 40 sidste år arran-
gerede et LAN-party i Øster
Brønderslev Forsamlingshus. Vi
udsendte indbydelse via uge 40-avi-
sen, via Lokalbladet og via e-mails, til
dem, vi kendte. Til det første ØB-
LAN kom der ca. 35 personer, og det
er der også kommet til de efterføl-
gende arrangementer. Vi kan fysisk
være ca. 45 personer i
Forsamlingshuset, og vi har ”grej”,
så vi kan klare 80 – 100 deltagere.
ØB-LAN starter fredag kl. 18.00, og
så skal det hele meget gerne funge-
re, for allerede kl. 17.00 kommer de
første slæbende med deres compu-
ter, hovedtelefoner, sodavand, slik,
chips og evt. sovepose. Så snart vi
har nettet klar, og de kan få forbin-
delse ud i verden, henter de en IP-
adresse, og så kobles der på nettet.
Så kommer der virkelig gang i kom-
munikationen på mange forskellige
måder. 
Nogle finder et spil på nettet, som
de spiller, enten enkeltvis eller flere. 
Nogle surfer lidt rundt for at finde
noget interessant på nettet. 
Nogle slutter sig sammen i en lille
gruppe der, uden at kommunikere
ud af huset, gennemfører et spil,
oftest noget med at slå uhyrer, fjen-
der eller hinanden ihjel. Der findes
vist også spil, der ikke er voldelige,
men jeg kan ikke huske at have set
dem. 
Uanset hvad, så kan dette kun funge-
re fordi Benjamin Søgaard og Per
Sørensen har en masse udstyr, der
hedder noget, som jeg vist ikke
engang kan stave til, og som jeg i
hvert fald slet ikke ved, hvad er. Men
en ting har jeg lært, og det er, at der

ikke skal ret meget til, for at nettet
ikke virker, og hvis det sker, så får
Benjamin og Per meget travlt, og
deltagerne bliver meget utålmodige. 
Men det er ikke det eneste, som jeg
har lært, for sidste gang fortalte
Benjamin os om, hvordan Internettet
er opstået, og om hvordan det fun-
gerer, og da lærte jeg ord som pak-
ker, switch, gate, firewall og mange
flere, som er glemt igen. 
I løbet af aftenen laver vi et par små
konkurrencer. Vi har været på fod-
boldbanen og kaste længdekast med
harddiske, og vi har haft små konkur-
rencer på en Wii eller i et computer-
spil, som ingen kendte på forhånd. 
Omkring midnat går jeg hjem i seng
og sover et par timer, og når jeg så
kommer tilbage, så sidder hovedpar-
ten stadig foran computeren med fir-
kantede øjne, mens de snakker eller
råber sammen med de personer,
som de nu er på hold med i spillet.
Andre sidder stille og koncentrerer
sig om et eller andet, mens resten er
faldet i søvn, enten ind over tastatu-
ret eller under egen dyne nede
under bordet. Det er i øvrigt set, at
op til 4 drenge kan have glæde af 1
dyne.
Deltagerne er primært drenge fra 6.-
10. klasse, men der er også voksne
og piger hver gang. 
Lørdag morgen kl. 8.00 slutter
festen, og mor eller far kommer og
afhenter et eller flere børn, som nok
ikke har noget særligt stort, socialt
behov resten af dagen. 

Næste ØB-LAN afholdes fredag 
27. marts, og vi starter igen kl. 18.
Har du lyst, så tilmeld dig hurtigst
muligt til undertegnede.

peter.andersen@10mb.dk 
(det er ikke mit rigtige navn, 

men et jeg har på Internettet, 
og det er ikke så ringe)

PS. 
Der skal i øvrigt her lyde en specielt
stor tak til Spar, der sidste gang
havde sørget for, at der var tilbud på
gode pizzaer. Det blev udnyttet, og
jeg tror, at Forsamlingshusets ovne
stort set kørte i døgndrift for at bage
pizzaer.10

Lokalbladet

På Wikipedia står der:
Et lokalnet (eng. Local Area
Network, LAN) er et datanet, der
typisk spænder op til 5 km i dia-
meter (nogle bygninger).
Ordet "LAN" eller "LAN Party" bli-
ver også brugt om større og min-
dre computerbegivenheder. Folk
tager typisk deres egen computer
med og tilslutter sig til et net-
værk med andre mennesker for
at spille sammen og udveksle filer
med en høj hastighed. Der er
næsten ingen grænser for, hvor
mange der kan tilsluttes.

ØB-LAN



Standerhejsning
Seniorer
Øster Brønderslev Idrætsforening
indledte seniorsæsonen 2009 for
herresenior lørdag, den 14. februar
med standerhejsning efterfulgt af
en let omgang træning og efterføl-
gende suppe i klubhuset. 

Målsætninger for
sæsonen 2009:
Serie 5:
For serie 5 er målsætningen som
min. at forsvare 2. pladsen, som
holdet p.t. besidder. Gerne hvis
chancen byder sig, overtage 1.
pladsen og den direkte vej til serie
4. Træner: Mogens Thomsen.

Serie 6:
Et ”for sjov hold”, som hygger sig.
Dog ikke mere end de skal træde
til, hvis eliten på 5´eren svigter.
Forventede træningstider for herre-
senior: Tirsdag og torsdag fra kl.
19:00-20:30

Grand old boys:
Et hold bestående af de spillere,
som i denne sæson fylder 40 år+.
Holdet har reelt kun udskiftning af
spillere grundet "naturlig afgang".

Generelt:
Vi har store forventninger til den
forestående sæson – dels fordi vi
har fået en del tilkendegivelser fra
spillere udefra, som muligvis kom-
mer til klubben, dels fordi frafaldet
af spillere er minimalt.

Om klubben:
I ØBI er der altid en god stemning
til både træning, kamp og i klub-
huset. Vi har et rigtig godt socialt
sammenhold i klubben også på
tværs af hold og sportsgrene. Vi er
gode til at integrere nye medlem-
mer og har masser af arrangemen-
ter ved siden af sporten. 

Husk at sende SMS til jeres venner,
som kunne være interesserede og
husk at tilmelde din Facebook-pro-
fil på: Officiel ØBI Fodbold Gruppe. 

Standerhejsning
for U-12, U-13 og
U-15 piger og
drenge
Lørdag 14. marts kl. 14.

Hvad sker der? 
Hilse på hinanden
Hilse på trænerne
Spille fodbold
Hygge i klubhuset 

Trænere:
U-12 piger: Klaus Mørk
U-12 + 13 drenge: Jess Andersen
og Helle Thomsen
U–15 piger: Robert Nielsen
U-15 drenge: Frans Jensen og
Søren Lauritsen 

Standerhejsning
L’Øbi
Løbeklubben holdt standerhejsning
19. oktober med efterfølgende
spisning. Der har vinteren igennem
været et ok fremmøde, men der er
selvfølgelig plads til flere. Flere af
løberne er nu godt i gang med at
træne til Copenhagen Maraton 24.
maj. Klubben regner med, at der
bliver flere fra ØB, der vil deltage i
en fællestur med bus og overnat-
ning. Turen bliver arrangeret af
løbeklubben Havstrygerne i
Hirtshals. 

ØB-Fitness
Motioncenteret oplever i denne
sæson en stor tilgang af motioni-
ster. Der bliver flyttet en masse jern
samt løbet og kørt mange kilome-
ter på løbebånd og spinningcykler.
Der har vinteren igennem været
fyldte hold, og motionscenteret
syntes i denne vinter at være for
lille. Vi kan glæde os over, at vi har
fået godt fat i folk, der er glade for
tilbudet om træning. I efteråret
kørte vi en kampagne, hvor man
kunne få en måned gratis, hvis
man købte et 3-måneders kort. Det
var der mange der benyttede sig
af, og rigtig mange har fået dem
fornyet. Der er fornylig blevet inve-

steret i 2 avancerede romaskiner,
og disse bliver brugt flittigt. Vi har i
øjeblikket 170 aktive motionister,
og det ser stadig ud til, at der
kommer flere. Så har man noget
juleflæsk, man skal have brændt af,
var det måske en ide at komme en
tur forbi. Der er generelt en god
stemning i centret og en god og
venlig tone. Alle er hjælpsomme
og instillede på, at det skal være
sjovt og hyggeligt at dyrke motion. 

Generalforsamling
13. marts

Generalforsamlingen i ØBI, bliver i
år lidt anderledes end normalt.
Den begynder kl. 17, og for at få
flere til at møde op, er der i år
efterfølgende ølsmagning kl. 19
med en bid brød til. 
Ved den kommende generalfor-
samling skal der i år vælges 3 nye
til bestyrelsen, der i blandt for-
mandsposten, da Jan Hansen efter
en lang årrække har valgt at stop-
pe. Gitte Kristiansen har derfor
valgt at stille op som formand for
ØBI. Gitte har også i mange år
været aktiv i foreningen, og det vil
helt sikkert også blive med varm
velkomst til generalforsamlingen,
at hun stiller op. Der mangler i
skrivende stund stadig 2 personer
til hovedbestyrelsen, men det ven-
tes ikke at være et problem at
finde de sidste 2 pladser.
Man håber selvfølgelig at rigtig
mange medlemmer møder op til
en hyggelig aften med valg og øl.

www.oebi.dk  
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Som navnet jo siger, er
Borgerforeningen en forening for
borgere, og det vil sige os alle
sammen i Øster Brønderslev og
omegn. Hvad betyder det så for et
samfund som vores at have sådan
en forening? Er det ikke lige
meget? Er det ikke mest noget for
de ”gamle” i byen? Nej, det er slet
ikke lige meget. Nej, det er ikke
mest noget for de ”gamle” i byen.

En borgerforening har medlemmer
og en bestyrelse som talerør og
aktør i det lokale miljø. Der løftes
små og store opgaver i fællesskab,
ideer kan blomstre og måske blive
til virkelighed.
Borgerforeningen er sparringspart-
ner til det politiske system og sam-
arbejder både med politikerne og
embedsmænd i det kommunale
system. 

Altså er det foreningens opgave at
arbejde for, at Øster Brønderslev by
og omegn er et godt sted at bo, at
byen er med i udviklingen. 
Foreningen skal også være samlen-
de for borgerne i bred forstand
både ved sociale og kulturelle
arrangementer for borgerne, men
ikke mindst ved debat og indflydel-
se i, hvordan vi gerne vil have
vores by til at se ud i fremtiden.
F.eks. hvordan og hvor skal byud-
viklingen være? Hvordan vi ser på
børnepasning og på skolen i frem-
tiden? Hvordan vi får gang i noget
byfornyelse? Hvordan vi får gjort
noget ved de huse, der skæmmer
byen og gør den mindre attraktiv
at se på og dermed også flytte til?
Kan vi være med til, at fremme
erhvervslivet?
Det er vigtige og vedkommende
spørgsmål for alle.

Borgerforeningen er kun noget i
kraft af sit bagland og opbakning
derfra, og det gælder også økono-
misk, for det koster at drive en 
forening.
Så, kære ØB-borgere: Tag godt
imod girokortet, når det snart
kommer, så foreningen har et godt
grundlag.
Tag aktivt del i byens liv, også selv
om det koster et par timer her og
der. Du får helt sikkert en hel
masse igen. Her taler jeg af erfa-
ring. Per (Drustrup) og jeg kom
hertil som tilflyttere i 1979. Vi
meldte os ret hurtigt ind i ”byens
liv” og har været det siden i
mange forskellige sammenhænge
og blandt mange forskellige gode
mennesker. Det har vi ikke fortrudt
– ellers er det også for sent.

Vi ses i byen og i Borgerforeningen 
Birgit Søndergaard

Øster Brønderslev Borgerforening
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Kommende arrangementer i Borgerforeningen
Fastelavnsfest - Søndag 22. februar kl. 10-12 i Forsamlingshuset.
Katten slåes af tønden, så den rette kattekonge og kattedronning kan kåres. Ib og Karsten spiller og synger lystigt
til dans og sanglege for børn og forældre. Der serveres kaffe m. rundstykker og fastelavnsboller samt sodavand
og slik til børnene. Kom og få et par hyggelige timer blandt prinser, prinsesser, Superman og alle de andre.
Pris: 40 kr. pr. person. Billetter købes ved indgangen.

Danseaften - Torsdag 26. februar kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Danseaftnerne har eksisteret i mange år, men desværre mangler byens egne danseglade at finde ud af, at de er
der. Men det kan altså stadig nåes. Den sidste torsdag i hver måned spiller Øster Brønderslev Byorkester op, og
så går dansen. Du skal selv have mad med og også gerne din nabo.

Generalforsamling - Torsdag 12. marts kl. 19.00 
Borgerforeningen afholder generalforsamling i Forsamlingshuset. Slut op om byens bestyrelse og vis din interesse
ved at deltage på generalforsamlingen.Bestyrelsen er vært ved en øl og en kop kaffe.
Vi har valgt at holde en helt almindelig generalforsamling, så der kan blive tid til at drøfte evt. hotte emner for
byen.. Så velkommen til alle, og det skal ikke være angsten for at blive valgt ind, der holder jer væk. Det er trods
alt stadigvæk frivilligt arbejde.

Ølsmagning - Fredag 20. marts kl. 18.30 i Forsamlingshuset bliver der et spændende arrangement for folk, der
kan lide godt øl. Håndbryggeren fra Gjøl, Martin Rantzau, kommer og fortæller og viser, hvordan ølproduktion
foregår.
Martin og hans hjælper medbringer forskellige remedier, der bruges ved ølproduktion, så måske kan nogen blive
inspireret til selv at gå i gang med en ØBØL-produktion. Vi skal smage 5-6 forskellige øl af egen produktion – ad
libitum hele aftenen. Gitte Hansen vil hjælpe os med at lave en god skipperlabskovs.
Pris: 200 kr. inkl.  hjemmelavet øl ad libitum, dejlig hjemmelavet skipperlapskovs og hjemlig hygge. Og husk,
piger, ølsmagning og hygge er også for jer.
Billetter købes hos Jan i SPAR Øster Brønderslev fra mandag 23. februar. Sidste frist er 10. marts, hvis der ikke er
udsolgt inden. Vent ikke for længe!

Andre arrangementer 
LAN-party, Bålhøjfestival 2009 og Skraldeindsamling, som er skrevet om andetsteds i Lokalbladet.

Følg med på: 

www.oesterbroenderslev.dk.



Aktuelt omkring
Samlingshuset
I efteråret blev der nedsat to

arbejdsgrupper, der samlet har del-
tagelse af 20 interesserede perso-
ner fra lokalområdet. Ud over dette
har Peter Andersen taget kontakt til
Brønderslev Kommune. I det opføl-
gende arbejde omkring dette er
jeg klar til at hjælpe Peter.

Den ene skulle se på, hvilke aktivi-
teter der kan være i de nye bygnin-
ger og i de eksisterende, idet vi
skulle søge at opnå en maximal
udnyttelse af lokaliteterne i løbet af
dagen og ugen. Der har været
holdt flere møder, og man er nået

frem til nogle spændende forslag.
Den anden gruppe skulle se på
økonomien, hvilket har været
svært, da man ikke havde nogen
sikker viden om, hvordan den over-
ordnede struktur for Samlingshuset
skal være. I det fælles anlæg, som
ØBI, Borgerforeningen, Menig-
hedsrådet og Østsidehallen alle har
del i, er der mange forskellige øko-
nomiske vinkler, der skal tages hen-
syn til.  

Undertegnede, der søger at koordi-
nere arbejdet, tager lørdag 14-02-
09 sammen med de to arbejds-
grupper på et fire timer langt
besøg i Lunden i V. Hjermitslev. 

Her har folkene bag dette projekt
lovet at orientere os om deres pro-
jekts tilblivelse, inden vi skal videre
med vores Samlingshus, som også
rummer mange facetter, som ikke
findes i Lunden.

Vi satser på, at vi til generalforsam-
lingerne i Borgerforeningen
12.marts og i ØBI 13. marts  fra
begge arbejdsgrupper kan lægge
noget frem til debat, inden vi til et
efterfølgende borgermøde i april /
maj kan have det endelige oplæg
fra arbejdsgrupperne klar.

Henrik Jensen

Har du ideer, kommentarer m.m.
til projektet, kan du sende dem til
mig på henrik@10mb.dk
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Fowli flyver igen!
Har du plottet Bålhøj Festivalen 2009 ind i din kalender: 

lørdag 15. august kl. 15 – 01?!

Hvis ikke så gør det nu, så du ikke kommer til at planlægge noget andet på
denne dag, hvor alle byens borgere bør samles og have nogle 
hyggelige timer sammen. 

Vi opfordrer lokalområdets borgere til at benytte Bålhøj Festivalen 2009 til at mødes
med familie og venner til nogle hyggelige timer med god musik på 
festpladsen på Bålhøj. Hvis der skulle blive brug for det, vil vi prøve at skaffe nogle
”barnepiger”, som man enkeltvis eller sammen med andre familier kan hyre til at se efter de mindre børn, så de
voksne kan fortsætte festlighederne på Bålhøj.

Vi arbejder ud fra sidste års festival, idet vi prøver at lave årets festival endnu bedre. Har du gode ideer, kan du
kontakte arbejdsgruppen med folk fra Musikgruppen og Borgerforeningen. 

Vi vil i år sælge billetter i forsalg, så man sparer noget i forhold til at skulle købe billetten ved indgangen. Dette for-
salg vil ske i god tid før sommerferien. 

I forbindelse med dette forsalg vil man også kunne bestille den mad, der serveres på årets festival, hvor vi som sid-
ste år tager udgangspunkt i helstegt pattegris. 

Mere omkring forsalget og de musiske aktiviteter på Bålhøj Festival 2009 i det næste nummer af lokalbladet, der
udkommer sidst i maj.

Henrik Jensen

Generalforsamling
Øster Brønderslev Borgerforening og Øster Brønderslev
Forsamlingshus indkalder til ordinær generalforsamling i
Forsamlingshuset

Torsdag 12. marts kl. 19.00 
Dagsorden efter vedtægterne. Forslag skal være
formanden i hænde 1 uge før.
Foreningen er vært ved en øl og en kop kaffe.

www.oesterbroenderslev.dk



Boldklubben B70 havde indkaldt til
ordinær generalforsamling den 13.
januar, men generalforsamlingen
måtte slutte, da man nåede til valg
af formand. Det var ikke muligt at
finde en ny formand, så derfor ind-
kalder B70 til ekstraordinær gene-
ralforsamling tirsdag 3. februar
klokken 19, hvor bestyrelsen håber
på at få en ”appelsin i turbanen”.
Generalforsamlingen kom igennem
valg af dirigent, formandens beret-
ning og aflæggelse af det revidere-
de regnskab, som begge blev ved-
taget, men sluttede så ved valget.

Forinden havde formand Brian
Christensen berettet om en helt ny
bestyrelse, der skulle i gang med
arbejdet, og det tegnede godt. Der
var mange nye indmeldelser til
fodbold, så de stillede 2 hold til
turnering, men sidst på efterårssæ-
sonen var der flere spillere, der
måtte spille på begge hold, da
nogle spillere svigtede. Samtidig
var der ikke den store vilje til at
betale kontingent, så situationen
ser således ud, at bliver de skyldige
kontingenter ikke betalt, bliver der
ingen fodbold i næste sæson.

De øvrige aktiviteter i klubben har
pæn tilslutning. Pc-cafe for børn
og unge hygger sig en gang om
ugen, hvor forældre på skift sørger
for børnene og hjælper dem ved
problemer. 

Pc-undervisning har pænt fremmø-
de af voksne mænd og kvinder,
som Horst forsøger at lede gennem
Pc-junglen. 
Badminton, som dyrkes i Østside-
hallen i Ø. Brønderslev, har 3 baner
om mandagen og 2 om onsdagen
– alle er ikke optaget, så der er
mulighed for at spille den resteren-
de sæson. 
Motionsgymnastik for kvinder kører
fint med Lis ved roret, og der bli-
ver pustet og grinet.
Sommerfesten blev en god oplevel-
se, men der kunne sagtens bruges
flere hjælpere.
På grund af forsøg på indbrud har
klubhuset fået nyt indgangsparti
og køkkendør, og der er installeret
ny varmtvandsbeholder.
Formanden takkede til slut alle fri-
villige, der havde hjulpet gennem
året.
Der var en meget ivrig debat
omkring fodboldspillernes mang-
lende kontingentindbetaling, og
der var enighed om at stå fast
omkring kontingenterne.
Regnskabet blev forelagt, og her
spillede de mange svigtende kon-
tingenter også ind, og revisorerne
udtrykte deres bekymring.
Generalforsamlingen sluttede som
sagt ved valget, men bestyrelsen
håber, at der kan findes nogle, der
vil gå ind og tage et ansvar, så
klubben kan bestå. 

Ekstraordinær generalforsamling
tirsdag 3. februar 2009.

Til den ekstraordinære generalfor-
samling kom der 21 medlemmer
inklusive bestyrelsen, og der skulle
fortsættes, hvor den ordinære
måtte stoppe, nemlig ved valg af
formand.
Brian Christensen ønskede ikke at
fortsætte, men da ingen andre
ville, gik han med til at fortsætte 1
år. Det år, hvor bestyrelserne fra
Borgerforeningen og B70 skal finde
ud af, om det er en god ide at slå
de to foreninger sammen. Der
skulle findes 1 bestyrelsesmedlem,
men ingen af de fremmødte havde
lyst, så generalforsamlingen fore-
slog og besluttede, at bestyrelsen
fortsatte med en person mindre.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Brian Christensen, formand, Niels
Jensen, Tommy Larsen og Martin
Dunker, bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter er Henning Villadsen
og Karl Peter Andersen. Kasserer er
Lone Sudergaard og Kim Toft og
Kim Frederiksen er revisor og sup-
pleant.
For ikke at belaste bestyrelsen med
sommerfesten, blev der nedsat et
festudvalg med Minna Sørensen
som formand, og hjælpere blev
Gitte Sørensen, Trine Nielsen,
Jacob Sørensen, Anny Grønning,
Mona Villadsen og Lis Marrup, og
det første møde er allerede dato-
sat.

Lis Marrup

2 x generalforsamling i B70
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Herrefrokost i Hallund
2 friske mænd, nemlig Kim Toft og Lars Hahn havde taget initiativ til at stable en herrefrokost på benene. Det fore-
gik i B70’s klubhus, som de lånte med aftale om, at drikkevarer skulle købes af B70. Da det gik lidt trægt med til-
meldingerne, ringede de rundt, nogle sagde ja med det samme, andre måtte presses lidt og det endte med, at der
kom 28 mænd, unge, lidt ældre og gamle, en broget flok, kendte og mindre kendte, men alle hyggede sig sam-
men. Efter velkomsten var der en præsentationsrunde, så alle blev orienteret om navn, hvor de boede og hvad de
lavede.
Maden var fra Hallund Kro og bestod af sild, pølse og ost, som blev skyllet ned med øl og snaps. Der blev fortalt
vittigheder, anekdoter og lidt vovede historier, som mænd gør, når de ikke har deres kvinder med. Natmaden
bestod af pølser og brød med mere øl til, så herrerne, der startede, blev efterhånden til rigtige mænd, inden en
vellykket frokost sluttede, og der var bred enighed om, at det skulle gentages til næste år. 2 nye meldte sig som
arrangører til næste år. Der blev et pænt overskud til B70.

Lis Marrup



Hallund Jagtforening havde ind-
kaldt til ordinær generalforsamling
2. februar på Hallund Kro, og 14
medlemmer inklusive bestyrelsen
havde efterkommet opfordringen.
Formand Bent Andersen bød vel-
kommen og startede med at udde-
le diplomer og nåle til årets jubila-
rer, som var Niels Ole Jensen, Frits
Danielsen og Leif Blauenfeldt, alle
25 år.
40-års jubilarer var Tommy
Pedersen og Svend Andersen.
Svend var ikke tilstede. Derudover
blev der udnævnt 2 æresmedlem-
mer, der ligeledes fik nåle og diplo-
mer, disse var Carl Christian
Christensen og Hardy Jensen, som
fik hædersbevisningen for deres
store arbejde med udlægning af
foder til dyrene, vedligeholdelse og
m.m., og Carl Christians motto
”Aldrig færdig – altid på vej” pas-
ser fortrinligt til de 2 gæve jægere.
Carl Chr. takkede for æren og
sagde, at da han kom til Hallund,
var det hans afdøde Inga og jagt-
foreningen, der var stærkt medvir-
kende til, at han blev meget glad
for at være i Hallund.
Formanden berettede udførligt om
det forgangne år, som havde været
spændende med mange udfordrin-
ger. Der havde været film og fore-
drag om emnet jagt og etik med
pænt fremmøde. Nogle af de for-
slag, der blev foreslået arrangeret
ved den sidste generalforsamling,

blev ikke gennemført på grund af
manglende tilslutning – dette
gjaldt jagthorn ved jagterne, og
når der blev indkaldt til oprydning
og beplantning, kom der 2-3 med-
lemmer, og det er ikke godt nok. 
Skydningerne gik godt uden pro-
blemer med duerne, og der blev
udtaget 2 hold til kommuneme-
sterskabet, som blev afholdt i JKF,
men det arrangement var ingen
succes med meget lidt styr på tin-
gene. 
Foreningens egen pokalskydning
gik godt med fint vejr og skydning
indtil middag, hvor der blev serve-
ret råbuk, som Frode Kristiansen
havde tilberedt, og Kurt Jørgensen
sponseret. Bukkejagt og fællesjagt
har der været god tilslutning til, og
besøget af børnehavebørn nød
jægerne vist lige så meget som
børnene. 
Stor ærgrelse er der over den uro
og hærværk, der har været på
fodertønder og træer på ”Laden”,
som beløber sig til 5.688 kroner. 
Debatten til beretningen gik på
kommunemesterskabet, og Carl
Chr., der sidder i JKF, fortalte, at
Brønderslev Jagtforening havde
lovet at afholde skydningen, så JKF
kunne ikke klandres.
Bestyrelsens beretning blev god-
kendt.
Henrik Rosenkilde fremlagde det
reviderede regnskab og forklarede
punkterne – regnskabet kom ud

med et meget lille overskud og
blev godkendt.
Der var 2 forslag, som generalfor-
samlingen skulle tage stilling til:
Forslag om hvorvidt foreningen
skulle betale 500 kroner til JKF, blev
livligt debatteret, og Carl Chr.
sagde, at de øvrige 11 foreninger
alle havde betalt, og at det var pin-
ligt for ham, at Hallund ikke havde
betalt. Formanden holdt fast på, at
der ikke skulle betales, og en
afstemning gav opbakning til for-
slaget – der skal ikke betales 500
kroner.
Som konsekvens heraf meddelte
Carl Chr., at han ville udtræde af
JKF med øjeblikkelig virkning.
Det andet forslag gik på forhøjelse
af bidrag til Lokalbladet fra 500 kr.
til 750 kr., men dette blev ned-
stemt.
På valg var Bent Andersen, som
ikke modtog genvalg, Henrik
Rosenkilde modtog genvalg, mens
Flemming Christensen ikke mod-
tog genvalg. Der var ingen af de
fremmødte, der havde lyst til at
træde til, så generalforsamlingen
blev suspenderet.
Der indkaldes til den ekstraordinæ-
re generalforsamling lørdag 
21. februar kl. 10 på Skarnvad.
Aftenen sluttede med kaffe og
smørrebrød.

Lis Marrup

Hallund Jagtforening skal have ny formand
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Læs side 7 i dette nummer
om fundet af dette gamle
kronhjortegevir



Udvidelse i
Brønderslev
I Brønderslev Sparekasse er der
travlhed. Da vi blev tilbudt at udvi-
de lokalet, takkede vi ja. Der er i en
periode blevet bygget om ved
siden af, og lokalet er nu blevet
udvidet med 90 m2. Brønderslev
Sparekasse er derfor nu klar til at
modtage endnu flere kunder, der
ønsker et lokalt pengeinstitut. 
Vores nye mand, Henrik Brinkmann
Thomsen, agerer model.

Nyt fra Sparekassen
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Bent Isager-Nielsen har en lang politikarriere

bag sig, primært på Rejseholdet med speciale i drabssager.

Med udgangspunkt i sine egne oplevelser beskriver han dels en
række konkrete danske sager fra nyere tid, dels en række udenland-
ske sager af principiel betydning.Formålet er dog ikke så meget at
beskrive sagerne i sig selv, men mere at beskrive reelt, dansk politi-
arbejde og gerningsmændene - heraf bogens titel -, da selv de
mest bestialske forbrydelser ofte viser sig at være begået af ynkvær-
dige mennesker, der i nogle sammenhænge vel nærmest selv må
betegnes som ofre.

Desuden beskriver forfatteren nogle af de nyere teknikker, politiet
har hentet i udlandet til brug i efterforskningen – og baggrunden
for dem, hvilket bl.a. fører til nogle sammenligninger mellem orga-
niseringen af politiet i Danmark og f.eks. USA.

Kriminalsager er ikke min yndlingsgenre, men jeg kan alligevel kun
anbefale denne bog, da den, så vidt jeg som lægmand kan bedøm-
me, på udmærket vis beskriver praktisk politiarbejde og -teknikker,
typiske og atypiske omstændigheder ved drab, det mentale set-up
hos gerningsmændene, og politiets (og forbrydernes) vilkår i andre
lande, alt suppleret med forfatterens egne synspunkter, der klart

markeres som sådanne. Endelig anstiller forfatteren også nogle betragtninger over de nye kriminalitetsformer i
Danmark som f.eks. bandekrige, og den mentalitetsforandring, han har kunnet spore i det danske samfund. 

Alt i alt et sobert og seriøst billede af en del af virkeligheden, som langt de fleste af os forhåbentlig undgår at
stifte nærmere bekendtskab med, men som ikke desto mindre er en del af vort samfund.

Boganmeldelse af Ole Klaumann www.rundtombogen.dk 

Garantfest 16. april
Øster Brønderslev Sparekasse, Brønderslev Sparekasse og Hallund Sparekasse afholder traditionen tro den årlige
garantfest i Østsidehallen i Øster Brønderslev.
Der vil udover spisning og kaffe være foredrag af Bent Isager-Nielsen. 

Bent Isager-Nielsen er politiinspektør og efterforskningschef hos Vestegnens Politi og har gennem mange år været
hos Rejseholdet. I efteråret 2008 udgav han bogen ”Man jager et bæst og fanger et menneske”. Bent Isager-
Nielsen vil fortælle om sit arbejde igennem årene.

Sparekassens garanter får brev med invitation og tilmelding. 
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KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Onsdag 28. januar var der kyndelmissegudstjeneste i Hallund Kirke, hvor spejderne i Hallund medvirkede.
Det var en rigtig festlig lys-gudstjeneste, som blev indledt med, at spejderne i fakkelprocession ankom til kirken.
Herefter bar de – mens de sang – både fane og levende lys ind i kirken. Da gudstjenesten var slut, dannede spej-
derne fortrop – igen med sang, lys og fane – og gjorde det mere festligt for os alle at skulle ud i mørket og kulden
igen.

Torsdag 29. januar var der kyndelmissegudstjeneste i Ø. Brønderslev Kirke. Her medvirkede koret, som med sin dej-
lige sang løftede stemningen og hjalp med til – for en stund – at holde mørket stangen og gøre den lyse tids gen-
komst nærværende.

Rune Nørager Christensen

Kyndelmissegudstjenester
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Vigtige datoer i marts, april og maj

18. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Ø. Brønderslev menighedsråd.
26. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hallund menighedsråd.
1. april (onsdag) kl. 19.00: Aftengudstjeneste i Hallund Kirke med efterfølgende konfirmandarrangement.
2. april (torsdag) kl. 19.00: Aftengudstjeneste i Ø. Brønderslev Kirke med efterfølgende konfirmandarrangement.
5. april (Palmesøndag) kl. 14.00: Familiegudstjeneste m. minikonfirmander i Ø. Brønderslev Kirke.
26. april kl. 11.00: Konfirmation i Hallund Kirke.
3. maj kl. 11.00: Konfirmation i Ø. Brønderslev Kirke.
5. maj (tirsdag) kl. 19.00: Forårskoncert i Hallund Kirke.
6. maj (onsdag) kl. 19.00: Forårskoncert i Ø. Brønderslev Kirke.
13. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Ø. Brønderslev menighedsråd.
28. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hallund menighedsråd.

N.B.: Menighedsrådsmøderne er offentlige. Interesserede kan henvende sig til Rune Nørager Christensen for nær-
mere oplysninger. (Se kirkelige adresser.)

N.B.: Koret øver hver tirsdag kl. 19.00 i konfirmandstuen. Nye medlemmer er meget velkomne.

Nye gudstjene-
stetider
Menighedsrådene har, som det
fremgår af gudstjenestelisten,
besluttet at ændre de faste guds-
tjenestetidspunkter fra 9.00 til
9.30 og fra 10.15 til 11.00. 
Det er vores fornemmelse, at
mange vil finde, at klokken 9.30
er et mere attraktivt gudstjene-
stetidspunkt, ligesom vi er over-
beviste om, at den tidlige guds-
tjeneste hermed bliver mere
anvendelig som dåbsgudstjene-
ste. 

På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen

Aftengudstjene-
ster den 1. og 2.
april
Der er en kort aftengudstjeneste
i Hallund kirke onsdag d. 1. april
og i Ø. Brønderslev kirke torsdag
d. 2. april, begge dage klokken
19.00. Alle er naturligvis velkom-
ne til disse gudstjenester. 
Efter gudstjenesten vil de kom-
mende konfirmander og deres
forældre blive i kirken, så vi kan
få lejlighed til at øve os lidt på,
hvad der skal foregå på selve
konfirmationsdagen(e).  

Rune Nørager Christensen

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter

Torsdag 12. februar kl. 10.15
Torsdag 12. marts kl. 10.15
Torsdag 2. april kl. 10.15
Torsdag 14. maj kl. 10.15

Kirkekor for
voksne
Så er det nu, du skal starte, hvis
du har lyst til at synge med os! 
Vi starter nu på at forberede
vores forårskoncert. Der vil blive
arrangeret ekstra øvetid for de
nytilkomne korister. I marts får vi
besøg af Peter Toft, som vil ind-
studere nogle af hans egne
arrangementer med os. Ring,
hvis du vil høre mere: 60602361
Vi øver tirsdage kl. 19 i Præste-
gården.

Inger Malgaard

Menighedsrådet i Hallund
Niels P. Kold (Formand)
Lis Jørgensen (Næstformand)
Kjeld Christensen (Kasserer)
Minna Sørensen (Kirkeværge)
Lilly Sørensen (Menigt medlem)

Menighedsrådet i Ø. Brønderslev
Pia Christensen (Formand)
Anna Birgitte Thing (Næstformand)
Johanne Kristensen (Kasserer)
Benny Simonsen (Kirkeværge)
Susanne Pedersen (Menigt medlem)
Jørgen Thomsen (Menigt medlem)
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Ø. BRØNDERSLEV KIRKE HALLUND KIRKE

G
u
d
s
t
je

n
e
s
t
e
r

Februar
22/2: Fastelavn
Marts
1/3: 1. s. i fasten
8/3: 2. s. i fasten
15/3: 3. s. i fasten
22/3: midfaste
29/3: Mariæ bebudelse
April
1/4 (onsd.): 
2/4 (torsd.):
5/4: Palmesøndag

9/4: Skærtorsdag
10/4: Langfredag
12/4: Påskedag
13/4: 2. Påskedag
19/4: 1. s. e. påske
26/4: 2. s. e. påske
Maj
3/5: 3. s. e. påske
5/5 (tirsd.):
6/5 (onsd.):
8/5: Bededag
10/5: 4. s. e. påske
17/5: 5. s. e. påske
21/5: Kristi himmelfarts
dag
24/5: 6. s. e. påske
31/5: Pinsedag
Juni
1/6: Anden pinsedag

10.15

9.30
11.00
Ingen
11.00
9.30 (Ole Skov Thomsen)

Ingen
19.00 (konfirmand-aften)
14.00 Familiegudstj. m. mini-
konfirmander
Ingen
11.00
9.30
9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen
Ingen

11.00 Konfirmation
Ingen
19.00 Forårskoncert
Ingen
11.00
9.30

11.00
9.30
11.00

11.00

9.00

11.00
9.30
11.00
9.30
Ingen

19.00 (konfirmand-aften)
Ingen
Ingen

11.00
9.30
11.00
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)
11.00 Konfirmation

Ingen
19.00 Forårskoncert
Ingen
11.00
9.30
11.00

Ingen
11.00
9.30

Ingen
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Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 

Rune Nørager Christensen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: RNC@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: 
Minna Sørensen, Ørumvej 105, Hallund, tlf. 9883 5822.

Tak for velkomsten
Nu er det lidt over to måneder siden, at vi flyttede ind i Ø. Brønderslev
Præstegård. Flytterodet er væk, og vi er ved at have vænnet os til vores
nye hjem. Ja faktisk er vi allerede begyndt at føle os hjemme her, og det

skyldes ikke
mindst den mod-
tagelse, vi har
fået. For vi har på
alle måder fået en
rigtig hjertelig vel-
komst, som har
varmet os meget.
Tusind tak for det!

Rune Nørager
Christensen

Minikonfirmand-
forberedelse 

Så er det blevet tid til dette års
minikonfirmand-forberedelse! De
elever, der går i 4. klasse på Ø.
Brønderslev Centralskole, har
modtaget en invitation til dette
forløb, men hvis nogen af en
eller anden grund ikke har fået
en invitation tilsendt, skal man
bare kontakte mig.
Undervisningen finder sted i kir-
ken og i konfirmandstuen onsda-
ge efter skoletid.
Forløbet begynder onsdag 25.
februar og afsluttes med en
familiegudstjeneste Palmesøndag
kl. 14.00, hvor alle naturligvis er
velkomne.

Rune Nørager Christensen



Skolen
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3. – 5. årgang havde emneuge i
ugen op til jul.
Emnet var “Jul i gamle dage”.

På denne  side kan man se billeder
fra krybbespillet og julefrokosten.
Der var også forskellige sløjd-aktivi-
teter i løbet af ugen.

CL-Partyservice ved Christian Schmidt har
overtaget salget i skoleboden med stor succes.
Han serverer gode og sunde burgere mm. til
rimelige priser.
Børnene har taget godt mod tilbuddet.



24. Marts 1941
Hvilshøj Boldklub afholdt stiftende
Generalforsamling. Paa denne blev
der vedtaget Love for Klubben og
valgt Bestyrelse samt vedtaget at
arbejde for at faa købt en
Sportsplads.

Bestyrelsen bestod af: Holger
Christensen, som på det følgende
bestyrelsesmøde blev formand,
Søren Eriksen, Chr. Ørum, Ejnar
Christensen og Ingeborg Larsen.

27. Marts 1941
Bestyrelsen konstituerede sig med
Holger Christensen som Formand.
Der underskrives en Ansøgning til
Kommunen om et Tilskud paa 1200
Kr. til Køb af Sportsplads. Beboerne i

Hvilshøj skulde søges tegnet som
Garanter for et Laan paa andre
1200 kr.
Tegningslisten var også blandt det
afleverede, og i alt 26 personer
garanterede for op til 50 kr. af
lånet.

12. April 1941
Vedtaget at holde Gymnastik i Ø.
Brønderslev Forsamlingshus 2 Gange
ugentligt for Karle og Piger.
Bestyrelsen har udtaget et Udvalg for
Haandbold bestaende af Margrethe
Christensen, Rudt Risager og Hans
Eriksen.

3. Juli 1941
Vedtaget at holde fælles Udflugt for
medlemmer den 6.7. Turen bestem-
tes til Løkken og over Vildmosen.

Hjem med
Kaffebord
på Restau-
rationen i
Vildmosen,
hvor der
kunde dan-
ses efter
Grammo-
fonen.

24. August 1941
Vedtaget at holde Haandboldstævne
den 24.8.

28. September 1941
Vedtaget at holde
Gymnastikopvisning i Ø. Brønderslev
Forsamlingshus med efterfølgende
Bal.

20. November 1941
Vedtaget at afholde Gaase- og
Andespil. Der bortspilles 12 Ænder, 
2 Gæs og to Overraskelser.

19. December 1941
Vedtaget at afholde Nytaarsbal i Ø.
Brønderslev Forsamlingshus Lørdag
3.1.42

14. April 1942
Generalforsamling med bl.a. valg
af Kr. Aage Andersen til bestyrel-
sen, hvor han efterfølgende sidder
helt til foreningen nedlægges. 
Det blev vedtaget at ændre
Kvartalskontingentet for aktive
Medlemmer til 2 Kr.

20. April 1942
Paa Mødet vedtoges det at spille
Haandbold og Fodbold to gange
ugentlig samt Gymnastik i Ø.
Brønderslev.

Hvilshøj Boldklub 1941-1963
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Da denne dødsannonce for Kresten Aage ”Kren” Andersen var i
Nordjyske 23. januar, kontaktede Kaj Svendsen mig for at fortælle, at
den afdøde bl.a. havde været meget aktiv i Hvilshøj Boldklub, og at
han vist nok havde haft nogle sager derfra. Ved præst Rune Nørager
Christensens gode hjælp kom jeg i forbindelse med familien ved Åse
og Erik Kristensen i Tylstrup. Åse var niece til Kren, og Lokalhistorisk
Arkiv fik efterfølgende materialet overdraget. Det drejede sig om for-
handlingsprotokollen for foreningens levetid, nogle avisartikler, love
og papirer i forbindelse med foreningens opløsning. 

Sammen med nogle billeder, som arkivet allerede havde i sin sam-
ling, samt et par avisudklip, var der stof nok til denne artikel om

Hvilshøj Boldklubs korte historie fortalt på baggrund af disse kilder. Jeg ved godt, der kan fortælles mange flere
historier og tilføjes nye sider af beretningerne om livet og aktiviteterne i Hvilshøj Boldklub, men har valgt at for-
tælle historien på baggrund af dette materiale centreret om uddrag af protokollen. Samtidig opfordrer jeg til, at
andre fortsætter historien ved at skrive den ned eller fortælle den til Lokalhistorisk Arkiv.

Per Drustrup Larsen

Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne ligger i underetagen af ”Elmehøj” i 
Øster Brønderslev og har åbent den første mandag i hver måned kl. 19-21 samt efter aftale.

Kort over Hvilshøj i perioden 1928-40. 
Sportspladsen lå i svinget langs vejen mellem Skolen og
Mejeribyen, cirka hvor pilen peger.



8. Maj 1942
Vedtaget at afholde Bal i Øster
Brønderslev Forsamlingshus 

13. juli 1942
Vedtaget at give Tilskud til
Gymnastikopvisning paa Brønderslev
Friluftsbad. Samtidig vedtoges at
holde fælles Udflugt for Medlemmer
til Blokhus med Afslutning paa
Tylstrup Kro.

23. Juli 1942
Vedtaget at afholde Fodbold- og
Haandboldstævne. Samtidig vedta-
get at holde Bal i Ø. Brønderslev.

21. September 1942
Vedtaget at afholde
Gymnastikopvisning i Ø. Brønderslev
med Bal efter Opvisningen.
Samtidig vedtaget at give Lærer
Thomsen 50 Kr. for at lede
Haandboldspillerne.

I de kommende år aftales det på
bestyrelsesmøderne at afholde
idrætsuger, baller, andespil, udflug-
ter, filmaftener, deltagelse i stæv-
ner m.v., så de gentages ikke, med
mindre de tilfører historien nyt.
Aktiviteterne blev i denne periode
især afholdt på Hvilshøj Skole,
Hallund Kro, Tylstrup Kro og for-
samlingshusene i Øster Brønderslev
og Hollensted. Desuden skiftes der
flere gange ud i bestyrelsen, men
navnene bringes heller ikke i denne
sammenhæng.

16. februar 1943
Det vedtages at afholde
Generalforsamling i Hvilshøj Skole
samt Pakkefest 25. Marts med
Oplæsning med Lærer Thomsen
samt Film vist af Lærer Jørgensen
Kraghede.

25. Marts 1943
Bestyrelsen har akkorderet med
Konrad Andersen (kaldet Danmarks
Konrad) fra Brønderslev til at lede
Fodboldspillet her paa Banen nogle
Aftener til en Pris a 8 Kr. pr. Aften.
Bestyrelsen har akkorderet med
Kristian Jørgensen om Renholdelse af
Træerne paa Sportspladsen for
Sommeren 1943 til en Pris af 120
kroner.

12. Juli 1943
Fra og med 11. August til 15. August
vedtaget at afholde en Idrætsuge på

Stadion. Omegnens Klubber indbudt
til at deltage. Der udsættes 5 Pokaler
– 1 til Fodbold, 1 til Drengefodbold,
1 til Haandbold, 1 til Piger og 1 til
smaa Piger.
Maaske et lille Bidrag som
Adgangsbillet til Stadion og lidt
Sækkeløb for Drenge, lidt Hurtigløb,
dernæst Tovtrækning, 5 stærkeste
Mænd fra hver Klub skulde prøve
kræfter med hinanden, og en Old
Boys Kamp, endvidere Æggeløb for
Børn.

6. Marts 1944
Akkorderet med Ø. Brønderslev
Husmandsforening om Opførelse af
det gode Dilettant Stykke ” Brødrene
Østermanns Huskors” paa Tylstrup
Kro. Hele Overskuddet skal gaa til et
Filmsapparat sammen med
Husmandsforeningen.

31. Maj 1944
Vedtaget at afholde Bal paa Hallund
Kro og evt. en Udflugt sammen med
Kraghede Idrætsforening.
Vedtaget at blive indmeldt i J.B.U.
Fodboldturnering.

15. September 1944
Vedtaget at afholde Bal paa Hallund
Kro saafremt Tilladelse og Sal kunde
faas.
For Sommerledelsen her paa Stadion
skal Henning Sørensen overrækkes et

Gavekort paa 50 Kr. udstedt gennem
Kmb. Mortensen Hvilshøj.
Hvis det er tilladt, vil der blive
Andespil i Ø. Brønderslev og i
Hvilshøj Skole inden Jul og evt. en
lille Fest i Hollensted Forsamlingshus
kun for aktive Medlemmer med Revy
og Underholdning ved Pastor
Kaarsbo Tylstrup. Ligeledes vedtaget
at faa lavet 100 Stk. Emblemer.

15. November 1944
Boldklubben har holdt Lotterispil i Ø.
Brønderslev. der blev spillet om føl-
gende Gevinster: 4 Gæs, 1
Lysekrone, 1 Kaffestel, 1 Mokkastel,
5 Lagkager, 20 Konditorkager, 1 Ks.
Æbler. Altsammen til en Værdi ca.
275 Kr.
Ligesom tidligere indbyder Klubben
til Aftenskole i Hvilshøj Skole, da
Læreren ønsker, at vi skal opfordre til
det. Andespillet i Skolen aflyses, da
Læreren ikke ønsker at udleje Salen
til os.
Bal afholdes paa Hallund Kro
Nytaarsaften, hvis alt gaar fredeligt
til den Tid.
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Billedtekst med personnavne....



23. Maj 1945
Den aarlige Idrætsuge fastlagt. Der
vil blive spillet hver aften med baade
Fodbold og Haandbold. Udsat 1
Pokal til hvert vindende Hold- 1000
Idrætshæfter trykkes, som Gevinster
paa Hæftet er følgende:
1. Pr. 100 Kr. kontant, 2=Kaffestel
12 Personer, 3= 1 / 2 Fl. H.J., 4= 1
Pibe med Tobak, 5= 1 Pibe og
Tobak, 6= 1 Pibe og Tobak, 7= 1
Kardus Skraa, 8= 1 Barbermaskine,
9= 1 Tobakspung, 10= 1
Tobakspung, 11= 1 Pk. Cigaretter,
12= 1 Lagkage, 13= 1 Lagkage. 

18. Marts 1946
Afholdt Dilettant Forestilling i Ø.
Brønderslev 23.2. og Hollensted
14.3. Der skulde være spillet i Ø.
Brønderslev 24.2., men 3 Dilettanter
udeblev paa Grund af Snevejr.

27. Marts 1947
Den aarlige Generalforsamling afhol-
des i Skolen med sædvanlig dagsor-
den og lidt oplæsning af Lærer
Thomsen fra Bogen Frikvarter af den
Gyldenblonde.
Vi er indmeldt i en
Haandboldturnering med 2 Hold et
Herre og et Damehold sammen med
Omegnens Klubber. 

28. November 1951
Afholdt bal d. 25. August og 22.9.,
20.10 og 24.11. Afholdt Møde sam-
men med Hollensted ungdoms-
forening i Hollensted Forsamlingshus
med Foredrag af Dansklærer
Mandøe fra Vraa Højskole. Vedtaget
at afholde Møde sammen med
Hallund Idrætsforening paa Kroen
efter Jul.

22. Oktober 1952
Der har været Jernindsamling, hvor
Hallund, Kraghede, ØB og KFUM og
Hollensted og Hvilshøj Boldklub har
deltaget, og der blev til os et
Pengebeløb paa 407 Kr.

15. Marts 1955
Afholdt Bal paa Hallund Kro den sid-
ste Lørdag i hver Maaned, endvidere
har vi købt Bordtennis, som spilles i
Hvilshøj Skole 2 Gange ugentlig.

20. november 1956
Vedtaget at overskuddet ved ballet d.
24/11 ubeskåret skulle gå til fordel
for Ungarnshjælpen.

26. Marts 1957
På spilleudvalgets vegne redegjorde
formanden for den forløbne sæson i
bordtennis. Hollensted forsamlings-
hus har siden nytår været lejet til for-
målet 2 gange ugentlig. Da tilslut-
ningen var langt over forventning,
14 drenge og 15 seniorer, var der i
vinterens forløb bevilget penge til
indkøb af nyt bord, lampe og net.

29. August 1959
Vi har afholdt Amatøraften paa
Kroen for ca. 200 Mennesker, til slut
Dans til Hilberts Orkester. Om
Eftermiddagen havde vi et
Haandboldstævne paa Sportspladsen
hvor ØBI, Hollensted, Hallund,
Ørum, Klokkerholm, Hjallerup,
Dronninglund, Kraghede og K.F.U.M
og K var indbudt. Der var anmeldt
119 Spillere. Hollensted, Klokkerholm
og Hjallerup udeblev. Der var op til
200 paa Pladsen, meget pænt
besøgt. 

21. Marts 1960
Vi har i Aaret 1960 afholdt Bal paa
Hallund Kro sidste Lørdag i hver
Maaned, Bordtennis i Hollensted har
gaaet meget godt, vi har været i tur-
nering sammen med Dronninglund,
Ulsted, Langholt og vi er indbudt til
stort Stævne i Sæby. 
Vi har haft Politimesteren fra
Hjørring til Møde paa Hallund Kro og
har indbudt Taars Dilettanterne på
Kroen, og der var fuld Hus. Vores
Medlemstal er gaaet stærkt fremad
og ligeledes Kassebeholdningen.

19. Oktober 1960
Efter Opfordring fra flere Medlemmer
vil der blive afholdt Møde paa
Hallund Kro om Boksetræning, endvi-
dere har vi bestilt Hilbert i 6
Maaneder i det nye Aar 1961. Der
vil blive vist en Færdselsfilm af en
Politimand paa Hallund Kro

4. November 1961
Hollensted Ungdomsforening fik lov
at laane et Bordtennisbord. Vi har
søgt om Tilladelse til Bal 2. Juledag,
men blev nægtet.

19. februar 1962
Vi har afholdt Amatørkonkurrence
hvilket gav et stort underskud, endvi-
dere har vi hævet alle Penge paa
Sparekassebogen.

2. Juni 1962
Der var ingen stemning for
Idrætsuge og ikke heller for nogen
Udflugt i Sommer.

6. februar 1963
Dagsorden: Opløsning af Foreningen.
Vedtaget. Huset paa sportspladsen er
solgt. 
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Blandt de afleverede papirer
var bl.a. et håndskrevet over-
sigt over antal medlemmer
indsendt i skema til KODA:

1958
85 aktive medlemmer
172 passive medlemmer
18 børn
11 baller ønskes afholdt

1959
77 aktive medlemmer
162 passive medlemmer
16 børn
11 baller ønskes afholdt

1960
88 aktive medlemmer
182 passive medlemmer
22 junior
11 børn
11 baller ønskes afholdt

1961
155 aktive medlemmer
275 passive medlemmer
40 junior
15 børn

VT 20. 8. 1969



12. februar 1963
Bestyrelsesmøde afholdtes paa advo-
kat Sv. Jørvangs Kontor i Brønderslev.
Bestyrelsen var enig om at søge
Foreningen opløst. Bestyrelsen anmo-
der advokat Jørvand om at foretage
det fornødne mht. foreningens
Opløsning. Der forelagdes Skrivelse
af 11. Februar 1963 fra
Sogneraadsformand Henning
Christensen, hvorefter Ø.
Brønderslev-Hallund Kommune, der i
1941, da Boldklubben købte
Boldpladsen, gav Foreningen et
Tilskud paa 1200 kr., ikke vil forlan-
ge dette tilbagebetalt, når
Foreningens Formue efter
Opløsningen udloddes i Ø.
Brønderslev-Hallund Kommune.

25. februar 1963 
Ekstraordinær Generalforsamling på
Hallund Kro. Samtlige 5
Bestyrelsesmedlemmer var mødt,
men ingen andre Medlemmer. 
Punkt 1: Opløsning af Foreningen
Hvilshøj Boldklub.
Formanden motiverede Forslaget
med, at der foruden Bestyrelsen, som
ikke længere driver Sport, kun er ét
Medlem, nemlig Kromandens Søn i
Hallund, og han driver heller ikke
Sport. Der er således ikke længere
nogen Basis for Foreningen, idet der
heller ikke kan forventes nogen
Tilgang af medlemmer. Det sidste
par År har der ikke været nogen
Idrætsudøvelse, og i Hvilshøj er der
ikke ret mange unge Mennesker og
langt fra tilstrækkeligt til at oprethol-
de en Forening.
Forslaget vedtages enstemmigt.
Det vedtages enstemmigt at udbyde
Boldpladsen til salg gennem en
Annonce. Det vedtages, at
Bestyrelsen realiserer eventuelle
andre Værdier, som ikke har større
Værdi, underhånden. 

11.marts 1963
Ekstraordinær Generalforsamling på
Hallund Kro, hvor vedtagelsen ende-
lig vedtages.

16. maj 1963
Ang. Salg af Boldpladsen. Inden den
angivne frist indkom kun ét Tilbud,
nemlig fra Proprietær Hartmann,
Hvilshøjgaard, der bød 2.500 Kr. 
Der udfærdigedes Skøde, som blev
underskrevet af de mødte. 

28. maj 1963
Den hidtidige Bestyrelse afholdt
Møde på advokat Jørvangs Kontor.
Alt er nu realiseret, og der opstilledes
Regnskab over Foreningens Formue.
Formuen er 4975,03 Kr, der fordeles
i Overensstemmelse med det tidligere
vedtagne nemlig saaledes:

Ø. Brønderslev Idrætsforening 
30 % - 1492,51 

Hallund 17 1/2 % - 879,63

Kraghede 17 1/2 % - 879,63

Hollensted Ungdomsforening 
17 1/2 % - 879,63

Kraghede K.F.U.M. 
17 1/2 % - 879,63

Det blev bestemt, at Pengene udbe-
tales på Hallund Kro 31. 5., hvortil
Foreningerne indbydes. 

Foreningen er nu endelig opløst. 

Sic transit gloria mundi.

Kresten Andersen, Evald Thomsen,
Ludvig F. Larsen, Elly Christensen,

Svend Thomsen
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Bøder
Blandt papirerne var bl.a. et
bødeforlæg til Kresten Aage
Andersen på 300 kr. for overtræ-
delse af politivedtægtens § 55.
Papiret er dateret 21. februar
1961 og bøden svarer til 3.354
kr. i 2008-kroner.

I samtidige aviser fandtes i
Arkivet denne notits, der viser,
at også andre lokale foreninger
overtrådte politivedtægten og
afholdt offentlige baller uden til-
ladelse.

De 3000 kr., som Hallund
Idrætsforening blev idømt i
bøde, svarer til ca. 22.360 kr. i
2008-kroner.

Hallo, hallo Midnatsbal!
Politimester i Hjørring Palle Høybye skrev 3. august 1961 en kronik i
Vendsyssel Tidende med denne overskrift. Kronikken lå sammen med
protokollen for Hvilshøj Boldklub, og den beskriver situationen set fra
politiets side med de så populære midnatsballer rundt omkring. 

Et kort citat herfra:
I praksis kan det imidlertid meget ofte være vanskeligt at afgøre, om et
”foreningsbal” virkelig er holdt inden for foreningsrammer, eller om det
drejer sig om et maskeret offentligt bal. I Hjørring politikreds har der i
den seneste tid været behandlet nogle af den slags sager.
Det har været ganske ejendommeligt at se, hvordan en saakaldt bold-
klub fra en lille lokalitet, hvor der allerhøjest er en snes unge i den fod-
boldduelige alder, kan oparbejde en medlemskreds – passive naturligvis –
paa flere hundrede fra bogstavelig taget hele Vendsyssel, og kan tilveje-
bringe en foreningsformue paa adskillige tusind kroner ved at arrangere
det ene bal efter det andet. Naar man spørger bestyrelsen, hvorfor de
udfolder al denne virksomhed, siger de noget om penge til idræt. Gaar
man dem mere paa klingen, viser det sig, at klubben ikke er tilmeldt
noget forbund, den dyrker ikke noget som helst, men har tænkt paa at
tilmelde sig Jysk Bokseunion!
Mon ikke enhver vil give mig ret i, at en saadan forening ikke fortjener
grundlovens beskyttelse af sit ”foreningsliv”.
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Gade-

RAP-fest
Igen i år har Jan Jæger SPAR-Øster Brønderslev taget initiativ til en festlig
sammenkomst i Øster Brønderslev Forsamlingshus med andesteg og godt
selskab på menuen. Festen afholdes 6. marts, men når Lokalbladet udkom-
mer, er der helt sikkert udsolgt. Sådan er det gået de tidligere år, hvor Jan
også har taget dette fremragende initiativ, hvor vinterens lokale madlav-
ningshold bestående af voksne og voksende mænd står for madlavningen.
Hvert år er overskuddet gået til lokale formål, og dette års overskud går til
Lokalbladet, og det er redaktionen meget glade for!

Øster Brønderslev Vandværk
Øster Brønderslev Vandværk holder ordinær generalforsamling i Øster
Brønderslev Forsamlingshus torsdag 2. april kl. 19.30 med dagsorden 
ifølge vedtægterne.

Vandværket har fået oprettet en hjemmeside på Internettet, hvor vi vil
prøve at få lagt så mange oplysninger som muligt om vandværket.
Adressen er: www.øb-vandværk.dk 

Alfred Møller

LykkeLer
Kære kunder og besøgende i LykkeLer.

Jeg har besluttet at lukke LykkeLer Keramik fra 12. januar 2009. Den 23.
januar var der derfor ophørsudsalg med op til 50% på de unikke keramiske
produkter. Den dag fandt et væld af mennesker vej til den gamle smedje,
og rigtig mange gik hjem med favnen fuld af det sidste keramik fra
LykkeLer i denne omgang.

Det er mange ting, der har medvirket til min beslutning, men først og
fremmest er jeg blevet træt af det hårde slid og har lyst til noget andet.
Jeg synes simpelthen, der skal noget nyt til efter 4 år med at lave keramik
og holde kurser! 

Jeg begyndte
at male for et
par år siden,
men vil frem-
over koncen-
trere mig
mere om
maleriet i mit
atelier der-
hjemme og vil
fortsat udstille
forskellige ste-
der - bl.a. i
Kunst-Huset i
Brønderslev,
hvor evt.
gavekort også
kan indløses.

Venligst fra 
Mette
Lykkegaard
Søskov

Barselsfrisør i
Øster
Brønderslev

Da Malle i Hårgalleriet er gået på
barselsorlov, må der en afløser til,
for at vi kan blive ved med at være
veltrimmede.
Tina Christensen på 30 år tog
udfordringen op. Hun kommer fra
Hjørring og har de sidste 6 år
arbejdet i frisørsalon i Hirtshals.
Hun søgte nye udfordringer og
tanken om at være alene i salonen
og skulle planlægge dagen var til-
talende.
Hun er startet 12. jan og har kon-
trakt til 1. dec. Så må vi jo se, om
Malle kan holde sig fra saksen så
længe.
Tina har lavet lidt om på åbningsti-
derne. Torsdag er åbningstiderne
fra kl. 9 til kl.14, og lørdag i ulige
uge fra kl. 8 til kl. 12. Alle åbnings-
tiderne vil fremgå af annoncen
bag i bladet.
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spejlet

Elmevej 20
Huset på Elmevej er blevet solgt til Agnete Lyngø (25) og Peter Fauerskov
(29), som har overtaget huset pr. 1 december 2008.  Både Peter og Agnete
stammer fra Brønderslev og var ved at tænke på at finde en grund til at
bygge nyt på. Efter at have undersøgt markedet, stod det klart, at de hellere
ville finde et ”brugt hus”, hvor have og belægninger var lavet, og hækken
var vokset op. De fandt så huset i Øster Brønderslev, som de glæder sig til at
renovere på. Der skal først kigges på noget elektricitet, og derefter vil de give
huset en større overhaling. Begge er glade for beliggenheden, og at der ikke
er langt til motorvejen.
Agnete er ved at tage en
uddannelse som social-
og sundhedsassistent og

bliver færdig til maj. Hun er ikke uvant i faget, da hun i 4 år
har arbejdet på Kornumgaard, Risagerlund og som personlig
hjælper og udelukker heller ikke, at hun på et senere tidspunkt
vil bruge uddannelsen som et springbræt til en anden uddan-
nelse, men indtil videre glæde hun sig til maj. Peter er uddan-
net som økonom på Erhvervsakademiet i Aalborg og har sene-
re bygget revisorassistent-uddannelsen på. Han er lige startet
som projektleder for rengøringsfirmaet SSG, hvor han står for
hele Jylland. Peter laver i fritiden lidt biler, som han har til salg
hos naboen, Jørgen og Inge Raal, så hvis man overvejer en
brugt bil, kan man kigge ned til Elmevej 20.

Sølvgade 54 
Huset er overtaget af Thomas Jensen 40 år og single, og han flyttede ind den 15. november. 
Thomas har boet 20 år i Roskilde og 19 år i København, så det var noget af en omvæltning at komme til Hallund,
ja, man kan vel næsten kalde det et kulturchok, men han ville gerne hen, hvor der var fred og ro og højt til loftet.
Han har de sidste 10 år arbejdet i butikker med tøj i store størrelser til mænd og ville gerne prøve at have sin egen
butik, og det blev så Nørresundby, der blev valgt. Butikken ligger i Østergade og er på 100 m2, og han fører 20
forskellige varemærker i alt fra fritidstøj til habitter i størrelserne 1XL – 10XL. Han kom fra København til Aalborg
den 1. februar 2008, og 13. marts åbnede han butikken. Indtil videre er han alene i forretningen, men håber, hvis
alt går godt, at kunne antage en hjælper. En af hans venner hjælper af og til i forretningen.
Thomas overtog huset i Hallund i oktober 2008 og fik nye gulve over det hele i underetagen, og en væg blev fjer-
net, inden han flyttede ind i november. 
Hans nærmeste familie, en søster og en bror, mor og far bor alle på Sjælland, men han har en kusine i Saltum, som
han har besøgt.
Han kom fra en lejlighed i København på 60 m2 til et hus på 140m2 og en have på 1200 m2, så det er også en
omvæltning. Engang i fremtiden vil han gerne have lagt jordvarme ind.
Fritiden bliver brugt i et fitness-center, og han er kommet ind i Sct. Georgs gilderne, ligesom han bruger tid på at
finde ud af omgivelserne. Han har været i USA flere gange, hvor han har familie, og ferien går også dertil i år.

Tujavej 6
Da de tidligere ejere er flyttet på Danserhøj, har Maria Kristensen (27) og Ronni Nikolajsen (25) pr. 1. februar over-
taget huset på Tujavej 6. Bortset fra lidt malearbejde var huset lige til at flytte ind i, hvilket de begge har været
glade for, da Maria er gravid i 7. måned og ikke har det store overskud til at renovere hus. 
Maria er barnefødt i Øster Brønderslev. Hun har, indtil hun flyttede hjemmefra, boet Bålhøj 20, og da hun har det
meste af sin nærmeste familie i byen, har det været naturligt at skulle bo her. Det er noget anderledes for Ronni
(25 år), der kommer fra Nibe. Han ville helst til Brønderslev, men det var egentlig finanskrisen og de skærpede krav
for at låne penge, der gjorde, at de valgte Øster Brønderslev, for her var husene simpelthen billigere. Efter at være
flyttet ind er han dog af den overbevisning, at det er en god beslutning.
Maria arbejder som leder af nonfood-afdelingen i SuperBest i Frederikshavn. Pga. graviditeten er det ved at være
hårdt, men hun går på orlov om kort tid, så hun mener nok, det skal gå.
Ronni arbejder inde hos Bo-glas i Brønderslev, og derinde har de har haft meget travlt i de to år, Maria og han har
boet til leje på Buurholt, så det er ikke blevet til så meget med fritidsinteresser, og den kommende tid får han jo
også hænderne fulde.



Ny formand
Borgerforeningen havde indkaldt til
generalforsamling med efterfølgen-
de spisning fredag 23. januar, og
tilstede var 28 medlemmer inklusi-
ve bestyrelsen.
Formand Lars Bredo bød velkom-
men. Dirigent blev Kim Toft, og
formanden berettede derefter om
året, der var gået.
Han startede med bredbåndet,
som nu er indlagt med lidt forsin-
kelse. Det fungerer godt de fleste
steder, men ikke alle er helt tilfred-
se, og der er nogle småting, der
skal rettes.  
Foreningen har søgt midler til
udskiftning af flagstænger, og der-
til har de af Landsbyrådet fået til-
delt 10.000 kroner. Desuden har
der været søgt midler i forskellige
fonde, men desværre med negativt
resultat. 
Der har været arrangeret en tur til
Livø sammen med den nu nedlag-
te pensionistforening, og der var
pænt fremmøde og godt vejr. Sct.
Hans aften blev genoptaget på
opfordring af flere medlemmer, og
det blev lidt af et tilløbsstykke,
men desværre var der et frygteligt
vejr, så bålet ikke kunne tændes.
Den årlige ølsmagning er blevet en
tradition, og billetterne blev revet
væk. Det flotte foredrag og billed-
show ved Tommy Pedersen om
Siriuspatruljen blev holdt i
Hollensted Forsamlingshus med 60
deltagere. 

Julearrangementet sammen med
menighedsrådet med juletræstæn-
ding og efterfølgende gløgg og
æbleskiver, og til slut er banko
altid populært. Præmierne til
banko blev sponsoreret af lokale
erhvervsdrivende.
Brønderslev Kommune, Landsby-
rådet og Borgerforeningen har
holdt møde om trafikforholdene i
Hallund. Frysehuset i Hollensted er
blevet foræret til Borgerforeningen,
som vil bruge det til opbevarelse af
flagstænger m.m. efter lidt renove-
ring. Springvandet på
Doktorpladsen har været ude af
drift med et utæt kar, som der er
søgt midler til i Landsbyrådet, og
der skal også en ny pumpe til.
Juletræet blev i decemberstormen
lagt ned, men ved hurtig hjælp fra
Jerslev VVS lykkedes det at få det
på fode igen. Der bliver efterføl-
gende lavet et kraftigere vippebe-
slag.
Ønsker og mål for fremtiden er
fortsat opbakning af alle i området
til arrangementerne samt af de
erhvervsdrivende og et godt sam-
arbejde med de andre foreninger.
Foreningen har 148 medlemmer
ud af 271 mulige.
Bestyrelsens beretning blev efter
nogle få spørgsmål godkendt.
Regnskabet kom ud med et lille
overskud og blev godkendt.
Der var 3 forslag til behandling. 

Ændringsforslag til vedtægterne:
kontingentforhøjelse fra 25/50 kro-
ner til 50/100 kroner og det sidste
om at bestyrelsen skulle arbejde
sammen med B70 om en sammen-
lægning af de to foreninger. Alle
forslag blev vedtaget efter lidt dis-
kussion.
Formand Lars Bredo modtog ikke
genvalg som formand, så Claus
Iversen blev foreslået og valgt for
en etårig periode. Eddy Marrup
ønskede ikke genvalg som kasserer.
Lars Bredo blev foreslået og valgt
for en toårig periode.
De øvrige valg gik også glat, så
bestyrelsen ser nu således ud:
Claus Iversen, formand, Lars Bredo,
kasserer. De øvrige er Ida Schlüter,
Kurt Thomsen, Morten Mikkelsen
og suppleanterne Lene Toldbod og
Britta Olsen.
Under eventuelt blev en eventuel
sammenlægning med B70 igen
diskuteret. Desuden var der en
forespørgsel til, hvad der skulle ske
med springvandet. Forslag til
arrangementer og KFUM-spejderne
manglede opbakning fra
Borgerforeningen til deres indviel-
se. De erhvervsdrivende foreslog,
at de kunne lave en sponsorfond,
som foreningerne så kunne søge, i
stedet for at de kom løbende i tide
og utide.
Efter generalforsamlingen var der
fællesspisning med skipperlabskovs
fra Hallund Kro og efterfølgende
kaffe og lagkager, som Ida og Lene
havde fabrikeret, og snakken gik
lystigt.

Lis Marrup

Hallund-Hollensted Borgerforening
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Formandsskifte i
Landsbyrådet
Landsbyrådet, som tæller 26 områder i Brønderslev
Kommune, har afholdt den årlige generalforsam-
ling 20. januar i Asaa. Landsbyrådet har eksisteret i
2 år med Eddy Marrup som formand, og han
ønskede ikke at fortsætte, så i stedet blev Kim Toft,
også fra Hallund, valgt til ny formand.
Forretningsudvalget har afholdt møde, hvor de
indkomne ansøgninger blev gennemgået, og mid-
lerne foreslået fordelt. Der var ansøgt om 735.668
kroner, og beløbet, der var til rådighed, var på
295.000, når forsamlingshusene havde fået deres
del på 120.000 kroner.
Forretningsudvalget har indstillet deres forslag til
vedtagelse i Landsbyrådet.

Sæsonstart for 
onsdagsmotionisterne 
Find vandresko eller støvler frem og deltag i vandreture
sammen med onsdagsmotionisterne, som starter sæso-
nen onsdag, den 15. april, kl. 18.30 med mødested på
”Doktorpladsen”. Gåturen er på ca. 1 time, og ruterne
bestemmes, når man mødes, og alle kan deltage. Den
første onsdag i måneden foregår gåturen udenbys, hvor-
til der køres i biler, og der medbringes kaffe og brød, øl
og vand.
Onsdagsmotionisterne startede i 2001 – nogle er holdt
op, andre kommet til, men alle er velkomne, og alle kan
deltage – kvinder, mænd og børn. Hvis du vil vide mere,
ring til Lis Jørgensen på tlf. 9883 5330. 



Hattefest i Hallund
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Onsdagsmotionisterne havde taget initiativ
til at lave en hattefest eller en damefrokost,
hvor adgangstegnet var, at man bar hat. 48
festklædte kvinder i alle aldre havde virkelig
været kreative, og der var sjove hatte, store
og små hatte, ja hatte i alle afskygninger,
som billederne viser, og der bredte sig hur-
tigt en rigtig god stemning, godt hjulpet af
en velkomstdrink. 3 mænd var hyret til at
varte op, og det gjorde de med stor entusi-
asme. Maden var dejligt tag-selv-bord med
lidt varmt og pølsebord med tilbehør, dertil
dejligt hjemmebagt brød. Efter maden var
der mulighed for at købe tøj og smykker fra
Green House og claMal shop. Så der blev prøvet og beundret, og flere fik
nyt til garderoben. Et sjovt indslag var, at man blev delt op i hold af 8 kvinder, som fik ingredienser til at fremstille
en æblekage, som krævede, at man skulle arbejde sammen 2 og 2 – det blev der grinet meget af. Kaffe og 3 slags
kaffe og æblekage kunne herefter nydes. Velkomstdrink, lys, servietter og den første øl eller vand var sponsoreret.
Derefter var der pakkespil på en ny måde, hvor pakker og kvinder blev flyttet rundt med, så vi hele tiden fik nye
pladser og pakker. Mændene fik til opgave at bedømme hattene, og 4 kvinder fik præmie for den hat, der var sjo-
vest, mest kreativ, flottest og en trøstpræmie. Senere startede 2 kvinder en sangdyst, og mange flere var oppe at
synge det bedste, de kunne, og der blev skrålet med, grinet, hujet og klappet.
Dagen sluttede med natmad, som var rester fra frokosten. Arrangørerne blev rost for deres initiativ og fine afvikling
af en rigtig god dag, som alle syntes, skulle gentages til næste år.

Lis Marrup

Karaokee-konkurrence

Festlige hatte og festlig stemning 

3 af alderspræsidenterne ved festen

De 4 vindere af hattekonkurrencen



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 Rune Nørager Christensen
(9881 1025)

Graver i Øster Brønderslev 
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70, 
Brian Christensen,  
(9883 1312)

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

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jan Hansen (9881 1150)

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

Østsidehallen, 
Henning Kristensen (9881 1488)

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

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen  
(9883 5366)

Hallund Vandværk, 
Knud Erik Nielsen (9883 5180)

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

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

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400)  

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen 

Ejerlauget Daalen, 
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

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

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
v/ Claus Iversen, 
(9882 2422 / 4019 7421)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkket”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
v/ Jesper Bering
(4455 4134 / 2033 3345)

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

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

Nordjyske Stiftstidendes 
lokalmeddelere: 
Hallund-Hollensted: 
Lis Marrup (9883 5049) 
Øster Brønderslev-Kraghede: 
Per Drustrup Larsen (9881 1453) 
Sportsskriver: 
Kjeld Christensen (9881 1040)

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

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

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

Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning: 
Peter Andersen (9881 1331)
se: www.oesterbroenderslev.dk

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

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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e-mail: dinlokaletoemrer@mail.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

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

Der er også plads til 

DDIINN aannnnoonnccee
Kun 480 kr. pr år 
i denne størrelse.

Kontakt redaktionen

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer, 
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

Ejendomsmæglerfirmaet
John Andersen
Røgelhedevej 15
9700 Brønderslev

Telefon: 96464166
E-mail: john@johnA.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

Hallund
Kraftvarmeværk
Blyvej 5, Hallund - Tlf.: 9883 5366

Formand Kaj Andersen
Tlf. 9883 5026 - mobil 29672622

GOLDENHORZE.DK
Røverstuen 71
9700 Brønderslev
www.goldenhorze.dk 

Faste åbningstider:
Mandag , torsdag og fredag fra 12:30 til 17:30
+ efter aftale

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

Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Der er også 
plads til 

DDIINN
aannnnoonnccee

Kun 480 kr. 
pr år 

i ca. denne 
størrelse.

Kontakt redaktionen



TylstrupMureren aps
Aut. kloakmester
v/ Ib Nielsen
Enighedsvej 39
Kraghede
9382 Tylstrup

Hallund Auto- og
Karosseri
Mercedes
• Service
• Reparation
• Reservedele

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

telf. 9883 1010
9881 1288

Konsultation 
efter aftale

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

BRØNDERSLEV 
EL-TEKNIK
Håndværkervej 
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer 
Hvidevaresalg/service

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797 

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

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

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

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

KØBMAND 
FRANK GRAVEN

Sølvgade 76-78, Hallund  
(9883 5005) 

Købmand med tips, lotto, postbutik.

www.koebmandnord.dk

v/ Jan Jæger
Sundeved, Øster Brønderslev 
(Tlf.: 98811003)

Supermarked med tips 
og lottoforhandling

MUSIK TIL FESTEN
Erfaren og uddannet 
musiker/musiklærer 
til din næste fest...
Altid manuel musik 

til festsange!!

www.pouleriksmusik.dk
tlf.: 98811458

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

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

Mad ud af huset

Ahornvej 16

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

www.lillenejst.dk

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

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



Værksteds Service - v/Jes Lykkegaard
I snart 5 år har Jes Lykkegaard i
næsten ubemærkethed holdt til på
Cedervej 6 i Øster Brønderslev i
Aagaards gamle bygninger. 
Hans firma laver service på alle for-
mer for alternativ energi, hvad
enten det drejer sig om fyr til træ-
piller og rapsolie eller jord- og sol-
varme. Firmaet har nok at lave på
dette område, for Jes, hans 3 sven-
de og 1 lærling dækker området
mellem Hobro og Skagen. Denne
del af hans firma går en god tid i møde med de politiske signaler, der kommer fra Christiansborg. 

Værksteds Service har også arbejdet med et andet område, der er mere påvirket af den finansielle krise, idet der bliver
fabrikeret bygningsstål for forskellige bygherrer, f. eks. Svend Åge Christiansen og Arne Andersen. Desuden fremstiller fir-
maet motorfundamenter til PM-Energi og Desmipumper, og denne del af firmaet vil ikke blive ramt af den almindelige
afmatning, for det er i dag et lovkrav, at der er brandpumper inden for landbrugssektoren og steder, hvor mange men-

nesker mødes, f.eks. i et stormaga-
sin, så her findes en solid kunde-
kreds. Jes er et menneske med
mange jern i ilden. Foruden
Værksteds Service ejer han også
Brønderslev Boligudlejning, der
står for udlejning af både huse, lej-
ligheder og erhvervsbygninger. 

Bl.a. er det Jes, der ejer det halve
af bygningen på hjørnet af Elmevej
og Hyldevej, hvor  slagteren tidli-
gere havde butik og 
slagteri. Desuden ejer han huse i
Hallund.

Selv om Jes er meget opslugt af
arbejde, kan han alligevel finde tid
til at dyrke motion. Han går i
motionscentret i ØBI, og desuden
kører han supermoto på en
ombygget crosser. Den træning
foregår i Randers på både jord,
asfalt og grus. Også banekørsel på
almindelig motorcykel finder han
tid til.

Kirsten Agesen

Lokalbladet

Kurt Thomsen
Anlægsgartner

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

Medlem af
Danske Anlægsgartnere

Arbejde udføres af

faglærte anlægsgartnere

Træfældning • Hegn og plankeværk

• Havetegninger
Sten- • flisebelægninger

Beplantning • Græs
Vedligeholdelse • Beskæring

www.agkt.dk
tlf. 9883 5577

Grønnegade 24 - Brønderslev 

Totale EDB-løsninger 

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

C5 økonomisystem 

Web- og mailhotel

EDB - et spørgsmål om tillid! 

www.mitcom.dk
www.mitcombackup.dk 33

3 svende med mester: Kresten, Per, Jes, Mads samt lærlingen Jonas Jensen 



Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034 
e-mail: info@sante-info.dk
www.sante-info.dk
Kvalitetsvine fra Côtes de Ventoux
(egen import) samt vine fra Italien 
og Sydafrika fra andre importører.
Vinsmagninger for firmaer og private. 
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.  
(9881 1522)

Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter 

www.pc-elektronik.dk

Landsbyskriveren
Per Drustrup Larsen, 

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

Alle former for skriftlig 
kommunikation - ansøgninger, 

breve, brochurer.

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev

(2362 0224) 

W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenør- 

og landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

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

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216, 

9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103) 

Træhuse leveres: 
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

98 81 12 24

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen

Birkevej 8, 9700 Brønderslev

FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER

Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

DUO’en 
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

PETER STECHER

Statsaut. ejendomsmægler
Birkevej 4

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!     
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19. februar kl. 14:
Preben Jensen fra Brønderslev for-
tæller i ØBIs klubhus om DASH-8
flyets havari 9. september 2007 i
Aalborg Lufthavn. Alle pensionister
og efterlønnere er velkomne. 
Arr.: Hyggeklubben 

21. februar kl. 10:
Hallund Jagtforening holder eks-
traordniær generalforsamling på
Skarnvad. 

22. februar kl. 10-12:
Fastelavnsfest i Øster Brønderslev
forsamlingshus
Arr.: Borgerforeningen

25. februar kl. 14:
Børn fra Myretuen slår katten af
tønden på Elmehøj.

26. februar kl. 19:
Danseaften i Øster Brønderslev
forsamlingshus
Arr.: Borgerforeningen

28. februar:
Spisning og musik på Hallund Kro.
GO IN spiller op til dans. Se side
24.

2. marts kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

5. marts kl. 14:
Preben Jensen fra Brønderslev for-
tæller i ØBIs klubhus om DASH-8
flyets havari 9. september 2007 i
Aalborg Lufthavn. Alle pensionister
og efterlønnere er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben 

6. marts kl. 18:
Andefest med musik i Øster
Brønderslev Forseamlingshus.
Sponsor: Spar v. Jan Jæger

12. marts kl. 19:
Generalforsamling i Øster
Brønderslev Borgerforening i
Forsamlingshuset

12. marts kl. 10.15:
Gudstjeneste for beboere og pårø-
rende samt personaler på Elmehøj.

13. marts kl. 17:
Generalforsamling i ØBI, med
efterfølgende ølsmagning kl. 19.
Klubhuset i Øster Brønderslev

19. marts kl. 12:

(Bemærk tidspunktet!)
Fødselsdagsfest i ØBIs klubhus i
anledning af, at Hyggeklubben
har eksisteret i 15 år. Tilmelding
nødvendig. Alle pensionister og
efterlønnere er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben 

20. marts kl. 18.30:
Ølsmagning i Øster Brønderslev
Forsamlingshus
Arr.: Borgerforeningen
Billetter kan købes i Spar
fra 23. februar og inden 10. marts

26. marts kl. 19:
Menighedsrådsmøde i Hallund
Menighedsråd.

1. april (onsdag) kl. 19:
Aftengudstjeneste og konfirmand
arrangement i Hallund Kirke .

2. april (torsdag) kl. 19:
Aftengudstjeneste og konfirmand
arrangement i Ø. Brønderslev
Kirke .

2. april kl. 14:
Bjarne Thorndal fra Østervrå for-
tæller i ØBIs klubhus om "folk og
fæ" i Jyske Ås. Alle pensionister og
efterlønnere er velkomne. Arr.:
Hyggeklubben 

2. april kl. 10.15:
Gudstjeneste for beboere og pårø-
rende samt personaler på Elmehøj.

4. april kl. 9:
Arbejdslørdag i Hallund
Jagtforening. Mødested: Skarnvad

5. april (Palmesøndag) kl. 14:
Familiegudstjeneste i Ø.
Brønderslev Kirke.

6. april kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

16. april kl. 13 (?):
Besøg på Godthåb Hammerværk.
Tilmelding nødvendig af hensyn
til bustransport.. Alle pensionister
og efterlønnere er velkomne. 
Arr.: Hyggeklubben 

16. april kl. 18:
Flugtskydning på Skarnvad. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 

16. april: 
Øster Brønderslev Sparekasse hol-

LOKALBLADET udkommer næste gang maj 2009.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 53 af LOKALBLADET er 1. maj 2009.

der garantfest i Østsidehallen i
Øster Brønderslev.

19. april: 
Store affaldsdag
Kom og hjælp med indsamling
Arr.: Borgerforeningerne i Hallund
og Øster Brønderslev

22. april kl. 18:
Flugtskydning på Skarnvad. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 

25. april kl. 9:
Arbejdslørdag i Hallund
Jagtforening. Mødested: Skarnvad

26. april kl. 11:
Konfirmation i Hallund Kirke.

29. april kl. 18:
Flugtskydning på Skarnvad. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 

3. maj kl. 11:
Konfirmation i Ø. Brønderslev
Kirke.

4. maj kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

5. maj (tirsdag) kl. 19:
Forårskoncert i Hallund Kirke. 

6. maj (onsdag) kl. 19:
Forårskoncert i Ø. Brønderslev
Kirke. 

13. maj kl. 19:
Menighedsrådsmøde i Ø.
Brønderslev Menighedsråd.

14. maj kl. 10.15:
Gudstjeneste for beboere og pårø-
rende samt personaler på Elmehøj.

16. maj fra kl. 8:
Bukkepral afholdes på Jagt- og
Skovbrugsmuseet i Dorf Mølle.
Med-arr.: Hallund Jagtforening. 

28. maj kl. 19:
Menighedsrådsmøde i Hallund
menighedsråd.

1. juni kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev

1. august:
Bålhøjfestivalen 2009 - Fowli’
Se side 13.


