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I det meget tidlige forår tog
Borgerforeningen initiativ til at ind-
byde byens kvinder i alle aldre til at
starte træning med henblik på del-
tagelse i Ladywalk i Nørre Sundby
31. maj 2010.
Det viste sig at være en rigtig god
idé, og på de 10 træningsaftener
har der hver gang været mellem
13 og 17 kvinder med ude at gå
på forskellige ruter omkring Øster
Brønderslev. Vi startede beskedent
ud med at gå ”pensionistturen”, så
alle kunne være med, men hurtigt
fik vi mod på at gå længere, og de
sidste par gange nåede vi op på at
gå ture på 8 - 9 km. 
Et par af aftenerne var der indlagt
beretninger om den lokale historie,
idet Per Drustrup mødte os et
aftalt sted på ruten og fortalte
spændende og morsomme anek-
doter om begivenheder, som er
foregået i vor by. Imens benyttede
vi chancen til at få et velfortjent
hvil, mens vi drak kaffe. Det sociale
aspekt var nemlig også højt priori-
teret disse aftener.
En anden gang blev vi ført på
”afveje”, idet Isak Isaksen, der var

på markarbej-
de på
Lindevej,
råbte os an,
da vi kom
gående forbi.
Han havde
netop spottet
nyfødte
vibeunger på
marken og
syntes, at vi
også skulle se
dem, når nu
chancen var der. 
Den 31. maj havde 16 friske kvin-
der meldt sig til Ladywalk i Nørre
Sundby sammen med godt 3000
andre ladies. I alt deltog næsten
39.000 kvinder i 10 byer i
Danmark. Vejret var perfekt med
høj sol, da vi gik af sted kl. 18.30.
Det var valgfrit, om man ville gå 7
eller 12 km. Ruten var flot, og på
store dele af turen kunne vi se
vand i det smukke landskab, der
omkranser byen.
Da alle var kommet godt i mål,
mødtes vi på et aftalt sted og drak
vores medbragte kaffe og kage,

mens solen gik ned. 
Vi var tilmeldt som et hold - ”Øster
Brønderslev Pigerne”, og foruden
et diplom modtog vi også en hold-
præmie. En udefinerbar glasting
som vi valgte at trække lod om.
(U)heldigvis blev undertegnede til
de andres udelte morskab aftenens
vinder, og kravet var, at præmien
det næste års tid altid skulle kunne
ses fra vinduet i mit hjem, når ladi-
erne lagde vejen forbi. Nu skal træ-
ningen nemlig holdes ved lige, for
vi er helt sikkert med igen næste
år.

Mette Boye

Ladywalk 
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Vinanmeldelse 
Denne gang har redaktionen fået til opgave af SPAR Øster Brønderslev at
smage og anmelde to vine fra samme producent, men med to forskellige
druer. Vi smagte dem til grillretter, og begge er nogle fremragende vine til
den slags mad og til andre kraftigere retter. Der er nemlig tale om vine med
stor smag, og de er rigig gode både i sig selv og til prisen, men der er altid
forskel på, hvordan den enkelte person har det med de forskellige druer.
Vinene er meget forskellige, idet versionen med Cabernet Sauvignon er mere
til den bløde og runde side, mens Shiraz-druen giver vinen mere kraft og
kant. Begge vine har fået fine omtaler i andre vinanmeldelser, og det forstår
vi godt. Der er virkelig noget at komme efter
Vi har tidligere anmeldt en anden vin fra Nederburg, der er et af de største
vinhuse i Sydafrika, men denne gang er der tale om andre og bedre vine fra
en serie, som producenten har kælet
mere for og sælger under titlen 
Manor House Collection.

Der er kun ét at gøre, hvis man 
vil være sikker på, at alle ved et 
middagsbord får en rigtig god vin
helt efter deres egen smag:

Køb mindst en flaske af hver slags, 
og alle vil være tilfredse!

Redaktionen

DATA:
Land: Sydafrika
Region: Paarls
Producent: Nederburg
Udgave: Manor House
Collection
Drue: Shiraz i den ene flaske
og Cabernet Sauvignon i
den anden
Pris: 74,95 kr /flaske
i SPAR Øster Brønderslev
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Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Opbakning og 
lokalt fællesskab

Arv til Lokalbladet
Endnu en gang er en arv tilfaldet Lokalbladet. Denne gang er det fra Øster
Brønderslev-Hallund Pensionistforening (se side 9), og det er vi i
Redaktionen rigtig glade for. Det er vi, fordi det både luner i den trængte
kasse, og fordi det vidner om den opbakning, der lokalt er til Lokalbladet.

Bålhøjfestivalen
Den 3. Bålhøjfestival er netop slut, og også her har det lokale samarbejde
og opbakning vist sig som aførende for successen. Arrangørerne er meget
taknemmelige for de mange frivilliges indsats!  

Samlingshuset
Et andet eksemplel på lokalt fællesskab og opbakning er det tætte og gode
samarbejde om Samlingshsuet, der nu nærmer sig et afgørende punkt. 

Læs de midterste 4 sider om Samlingshuset, og støt også denne gang op
om fællesskabet når der er indsamlingsweekend 17.-19. september 
- og mød op søndag eftermiddag 19. september på Øster Brønderslev
Skole for at følge med i resultatet, når indsamlerne kommer tilbage med
resultaterne. Der vil være underholdning, hygge og lidt godt til alle.   

Borger- og orienteringsmøde
Inden indsamlingsweekenden holder 
initiativtagerne til Samlingshuset et 
orienteringsmøde i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. 

Mandag 13. september kl. 19 
vil der således blive lejlighed til 
at høre mere om projektet og 
til at få en snak om det.

Det er endnu en lejlighed til at 
være aktiv i fællesskabet så mød op!

Redaktionen 



www.sparekassefonden.dk 
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www.sparekassefonden.dk er hjemmesideadressen for Øster Brønderslev
Sparekasses Fond, der blev etableret med det genererede overskud i Øster
Brønderslev Sparekasse efter fusionen med Nordjyske Bank. 

På hjemmesiden kan man finde det ansøgningsskema, der skal bruges ved
alle ansøgninger, og det er også her, man kan læse Fondens vedtægter. I
henhold til vedtægterne er det Øster Brønderslev Sparekasses Fonds formål
at yde støtte til almennyttige formål indenfor Øster Brønderslev
Sparekasses tidligere virkeområde, der er defineret som Øster Brønderslev
og Hallund Sogne (det samme som den tidligere Øster Brønderslev-
Hallund Kommune) samt Tylstrup/Ajstrup-området og den del af nuværen-
de Brønderslev Kommune, der ligger mellem Nørreå/Ryå og Øster
Brønderslev Sogn. 
Desuden er det her, bestyrelsens vedtagne retningsliner til brug ved
bedømmelsen af ansøgningerne og tildeling af støtte findes. 

Første uddeling fra fonden sker i den kommende måned, og ansøgnings-
fristen er 1. september 2010. Det er renterne af fondens formue på godt
25 mio. kroner, der kan uddeles sammen med den del af formuen, som
overstiger de 25 mio. kr. 

Retningslinjer
for Øster
Brønderslev
Sparekasses
Fond 

1. Ansøgere bedes anvende 
det ansøgningsskema, der kan
findes på hjemmesiden 
www.sparekassefonden.dk 

2. Fonden kan uddele midler
både på baggrund af ansøgnin-
ger og på eget initiativ. 

3. Fonden indgår gerne i 
samarbejde med andre fonde
om større projekter. 

4. Fonden uddeler normalt
støtte 2 gange om året – forår
og efterår. Ansøgninger om
støtte skal derfor være indsendt
til bestyrelsen senest 1. marts
og 1. september, hvorefter
bestyrelsen tager stilling til
ansøgningerne på et bestyrel-
sesmøde umiddelbart derefter. 

5. Som hovedregel ydes der
kun støtte til afgrænsede pro-
jekter eller begivenheder.Det er
således ikke Fondens opgave at
yde støtte til drift af aktiviteter. 

6. Fonden yder normalt ikke
støtte til formål, der falder ind
under det offentliges opgaver. 

7. Støtte er betinget af, at der
er tale om almennyttige formål
og ikke kommercielle forretnin-
ger. 

8. Der ydes som hovedregel
ikke støtte til enkeltpersoner
eller til studie- og rejseformål. 

9. Aktiviteter, der har fundet
sted eller vil blive gennemført
uanset støtte fra Fonden, vil
normalt ikke blive støttet. 

Kort over det geografiske område, 
Fonden støtter projekter i.



For godt et års tid siden blev
Kjølskegaard overtaget af Poul
Due, som i forvejen har 3 andre
gårde. Han bor på Holmgård ved
Hellum, hvor han har boet i 32 år
og hans slægt har hovedsageligt
været landmænd. 

De andre gårde er Roeslund ved
Allerup, som ligger tæt på
Holmgård, Ø. Hjulskov ved Kirkholt
og nu Kjølskegård ved Hallund. 

Der har været mange herregårde
og store gårde i Vendsyssel, men
mange er blevet reduceret og jor-
den solgt fra og Poul interesserer
sig meget for historierne om dem.

Poul betegner Kjølskegård som en
herregård, der gemmer sig og i
bogen om “Danske Slotte og
Herregårde” har Kjølskegaard fået
en omtale på 3 sider, som beretter,
at gården hørte under den mægti-
ge Børglum-Bisps besiddelser og at
den berygtede Stygge Krumpen
pantsætter Kølskegaard til sin svo-
ger, der var gift med Johanne
Krumpen. 

Det er en beretning fra 1400-tallet
til 1942, hvor den havde skiftet
ejere adskillige gange og var blevet
stærkt reduceret. I sommeren 1942
blev hovedbygningen restaureret. 

Poul håber, at han kan få økonomi
til at holde den smukke gård ved
lige. Han brænder for at være land-
mand, og det er hans lidenskab,
som han selv siger, og han arbej-
der altid.

Nu er gården udlejet til 2 lejere,
staldene er lejet ud og Poul bruger
laden lige-
som på
Roeslund og
Ø. Hjulskov.

Poul er
opvokset på
Sjælland og
kom til
Vendsyssel i
1978 og er
blevet lidt
vendelbo. 

Han har 4 døtre, 2 i Århus og 2 i
København, men ingen af dem har
lyst til landbruget.   

Han bor alene, men har en kære-
ste, som besøger ham tit. Fritiden
bruges på børn og børnebørn, som
gerne kommer på weekend og 
ferier.

Lis Marrup

Kjølskegaard på nye hænder
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Billederne af Kjølskegaard er fra
Lokalhistorisk Arkiv. Det øverste er fra 
ca. 1920 og det nederste lidt ældre.



Jes Svennum, som er ved at
uddanne sig som bygningskon-
struktør og som han mangler et år
mere i at have færdiggjort, kan
kalde sig energivejleder efter at
have været på et kursus, som hen-
vendte sig til håndværkere. Det er
Videncenter for energibesparelser
hos Teknologisk Institut, der har
lavet uddannelsen, som startede i
2009. 
Energivejlederens opgave er at
informere husejere om værdien
ved at isolere optimalt, selvom det
selvfølgelig koster i første omgang,
men de penge er tjent ind på
nogle år og betaler sig i længden.
Der er ved nybygning og større
renoveringer lovkrav om at isolere
efter kravene og det er her energi-
vejlederne kommer ind og Jes kan
fortælle, at 40% af Danmarks ener-
giforbrug går til opvarmning af
huse. Vejlederne kan via tabeller
regne nøjagtig ud, hvor stor fortje-
nesten er, når der bliver isoleret
korrekt, ligesom træk og utæthe-
der i gamle huse har deres andel i
for stort energiforbrug. Det nye
bygningsreglement omhandler
også energibesparelse.
Jes begyndte uddannelsen til kond-
truktør for 2 1/2 år siden efter at
have været ansat hos Falck i nogle
år og haft sit eget firma, som
havde døre og vinduer som specia-
le og han mangler nu 1 år. Han
føler, at han er kommet lettere
gennem skoleforløbet på grund af

sin erfaring med at have sit eget
firma. Han skal i praktik i
Dronninglund i et ingeniørfirma,
der blandt andet beskæftiger sig
med energimærkning og tilstands-
rapporter og i sommerferien skal
han arbejde i et arkitektfirma og
tegne lidt for dem. I øjeblikket er
han ved at tegne et hus og ellers
er det småtegninger, han vil tilby-
de sammen med energivejledning.
Tegningerne er i 3D (tredimensio-
nelt), hvor det er muligt at flytte
rundt med vægge, vinduer m.m.,
indtil kunden er tilfreds og som

kan betyde noget med inventar og
indbo.
Han er gået i samarbejde med
ejendomsmægler John Andersen,
så de huse, der er til salg, kan blive
energivurderet. Han har også udvi-
det sine tilbud ved at have taget et
kursus i thermografi-fotografering i
Teknologisk Institut, som tilbydes
til efteråret, så det efterhånden bli-
ver en pakkeløsning.
Jes giver en uvildig vejledning, da
han ikke skal udføre det, han fore-
slår, til forskel for håndværkerne.

Energivejleder i Hallund
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Hallund-Hollensted Sponsorklub nu en realitet
Den 3. juni var der indkaldt til stiftende generalforsamling i Sponsorklubben, hvor 26 firmaer havde givet tilsagn om støtte.
Dagsordenen indeholdt orientering, vedtagelse af vedtægter, valg af bestyrelse og revisorer og eventuelt.
Generalforsamlingen blev afholdt hos Anne Marie og Anders Larsen, Hallund Staldservice og der var pænt fremmøde. Kim
Toft, formand for arbejdsgruppen, orienterede om baggrunden for at starte klubben, som gerne skulle gøre det lettere for
foreninger at få penge til arrangementer. Klubben starter sit virke i 2011, således at opkrævning af bidrag begynder i efter-
året 2010 og ansøgninger fra foreningerne kan komme i betragtning fra 1. januar 2011.

Vedtægterne blev gennemgået og der var nogle få rettelser og ændringer. Valg til bestyrelsen blev arbejdsgruppen, som
består af og blev konstitueret til:
Kim Toft, formand, Anne Marie Larsen, kasserer, Eddy Marrup, sekretær og bestyrelsesmedlemmer Jette Bredo og Anders
Larsen. Revisorer blev John Sørensen og Henrik Neilson.
Efter generalforsamlingen fortalte Anne Marie Larsen om deres firma og deres lidt svære begyndelse. De havde ikke erfaring
med at være selvstændige, ingen forstand på regnskab, men i løbet af de 4 år, deres firma har bestået, har det udviklet sig
til en stor og god virksomhed, der tæller 13 ansatte med næsten lige så mange biler, der sætter af sted, når der er proble-
mer med anlæg eller der er nye anlæg, der skal etableres.
Medlemmerne i klubben håber på et godt netværk, hvor man kan trække på og udveksle erfaringer med hinanden og sam-
tidig gøre Hallund synlig. Lis Marrup



Generalforsamlinger
Hallund Kraftvarmeværk har afholdt
ordinær og ekstraordinær den 17. juni,
og de fremmødte talte 15 personer,
hvoraf 12 stemmeberettigede.

Formand Kaj Andersen berettede om
det forgange år, hvor der er afholdt
mange bestyrelsesmøder og andre
møder om varmeværkernes fremtid
vedrørende energibesparelse. Der er
ikke den store interesse for emnet,
udvalget i Hjørring er nedlagt, ligesom
energisparefonden lukker 1. oktober. 
Dette skyldes sikkert en ny lov, der
siger, at der skal spares 2 % i 10 år.

Der er 99 andelshavere og 15 lejelejlig-
heder, det samme som sidste år, og
formanden påpegede, at der er flere,
der ligger nemt til at blive tilsluttet. 

Der er solgt mindre varme i det forløb-
ne år, som måske skyldes varmepum-
per, brændeovne m.v., men det har
været et rimeligt år 2009-2010 og
budgettet holdt.
Laurits Jørgensen, bestyrelsesmedlem
og varmepasser fik ros, for at produk-
tionsanlægget kører optimalt og styres
med en kyndig hånd med hans store
erfaring.

Der var ingen spørgsmål til forman-
dens beretning, ligesom der kun var en

enkelt bemærkning til regnskabet
angående lånemuligheder. 

Der var genvalg til alle de opstillede, så
det må siges, at forbrugerne har stor
tillid til det arbejde, bestyrelsen udfø-
rer.

På grund af en vedtægtsændring om
at lade regnskabet følge kalenderåret,
som blev vedtaget på den ordinære
generalforsamling, skulle der en ekstra-
ordinær generalforsamling til, som var
bebudet til en time senere, så i mel-
lemtiden var der tid til kaffe og smørre-
brød og aftenen sluttede med vedta-
gelse af det nye regnskabsår.  

Hallund Kraftvarmeværk
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Hallund Vandværk - fra I/S til A.m.b.a.
Hallund Vandværk har afholdt ordinær og ekstraordinær generalforsamling samme aften, da værket skulle have nye vedtægter
og da bestyrelsen havde vedtaget at omdanne værket til et A.m.b.a.-foretagende, hvis medlemmerne sagde ja. Til det havde de
fået hjælp af Vandværksforeningen ved Lars Kjærsgaard, som også var aftenens dirigent.
Formand Knud Erik Nielsen berettede om det forløbne år, at der var kommet et nyt medlem til, så der nu er 193 medlemmer,
der tilsammen har brugt 33.709 m3 vand, deri er 5m3 til Doktorpladsen, der er doneret af vandværket. Øster Brønderslev og
Hallund Vandværk er gået sammen om at forære skolen en vandautomat og drikkedunke til alle elever. I det forløbne år har
strækningen Sølvgade 51-65 fået ny hovedledning og det er besluttet, at der skal sættes hegn op omkring vandværket, tryksta-
tionen først i Sølvgade skal hæves, ligesom en samlebrønd i krydset i Ørumvej og en gammel glasledning i Ørumvej skal skiftes.
Regnskabet blev gennemgået og forklaret af en revisor fra GBJ Revision og valg til bestyrelsen var alle genvalg. 
Indkomne forslag var bestyrelsens forslag til omlægning af regnskabsformen fra I/S til A.m.b.a. og forslag til nye vedtægter.
De nye vedtægter blev læst op af dirigenten og punkterne vedtaget, hvis ingen gjorde indsigelse, en stor mundfuld, der skulle
tages stilling til. Vedtægterne blev vedtaget og derefter var der ekstraordinær generalforsamling, hvor den nye selskabsform og
vedtægterne skulle vedtages.
Der var mange spørgsmål til den nye regnskabsform – ved I/S hæfter medlemmerne personligt for gælden og ved A.m.b.a.
hæfter medlemmerne for det beløb, der er indskudt ved etableringen af vandtilførslen. Der er lavet nyt taktblad, som er sendt
til kommunen til godkendelse og som betyder, at nye medlemmer skal betale 60.000 kroner for tilslutning mod nuværende til
kr. 31.000 kroner. Dette er begrundet med den nye selskabsform, og at det nye taktblad svarer til virkeligheden.

Øster Brønderslev Vandværk 
Bestyrelsens beretning: Der er i 2009 tilsluttet 3 nye forbrugere, så der i alt er 554 forbrugere tilsluttet. Der er udpumpet 91019
m3 vand fra værket og der er solgt 86960 m3 til forbrugerne. Der er et tab på 4059 m3
Vandkvaliteten er som sædvanlig god, alle prøver ligger indenfor anførte min. og max. kravværdier, og der er ligeledes i 2009
taget prøver for pesticider, alle dem som der kunne være mulighed for, og der er ikke fundet pesticider i vandet. Vandværket er
altid opmærksomt på, når der søges om udvidelser af dyrehold i landbruget, hvor der er risiko for større udledning af kvælstof i
indvindingsområdet, da det er meget vigtigt at beskytte vores grundvand.
Der afholdes ca. 6 bestyrelses møder om året, alt efter behov, Bestyrelsen har deltaget i FVD generalforsamling, i vand rådets
generalforsamling samt udbudte relevante kurser. Formanden er valgt som bestyrelses medlem i FVD region nord, samt medlem
af bestyrelsen af det Kommunale vandråd.
Udpumpningen fra værket er i januar måned lavet om til frekvensstyret udpumpning, dvs. at hydroforen er fjernet, og der er
monteret tre nye Grundfos pumper på en manifold, som er elektronisk styret. Dette giver en fuldstændig jævnt tryk på 4 bar,
og de er tillige strømbesparende. Der er planlagt 2 nye boringer, som vi forventer bliver etableret her i foråret, dette for at have
en sikker levering af vand og af god kvalitet.
Vi har stadig i tankerne omkring mere skovrejsning ved vandværket, de geologiske undersøgelser er nu ved at være færdige,
således at vi er mere sikre på, hvor grundvandet kommer fra. Kortlægningspenge er bl.a. nogle af dem, vi kalder Kommune-
gebyr på 30,5 øre, hvoraf 22 øre går til staten og bruges til kortlægning, mens 8,5 ører går til Kommunen, og de er ikke øre-
mærket. Vi er i gang med at lave en beredskabs plan, således at der ved evt. uheld ligger der en nøjagtig plan på, hvordan og
hvem der kontaktes af relevante personer og myndigheder.
Øster Brønderslev Vandværk har en god økonomi, vandværket skal ikke ud at låne for at lave nye anlægsopgaver. Årets over-
skud var 235.459 kr., men pga. anlægsarbejder budgetteres for 2010 med et underskud. Til trods for optimering af værket,
boringer, ledningsnet m.m. har vandværket formået at holde vandprisen i den billige ende.

En tak til bestyrelsen for godt samarbejde.   Formand Alfred Møller



Sankthans blev fejret på Elmehøj.
Vi var godt 50 i salen. Centerrådet
passede grillen, Leo Sanderhoff sør-
gede for musikken, Peer Thisted
holdt båltalen, og ellers var vi alle
med til at stå for den hyggelige
stemning. 

Der blev sunget, danset og heksen
blev sendt af sted til Bloksbjerg,
heksen havde beboerne selv lavet.

En af vore elever Knin, som er født
i Burma, lavede en dag mad 
fra hendes land til beboer og med-

arbejdere. 
Det var spændende at
smage noget så helt
anderledes. Der var en
stærk kødret, en meget
grøn og sød dessert og
kage til kaffen. Knin
fortalte om dagligda-
gen i Burma. Alle
havde en spændende
og anderledes dag,
hvor smagsløgene kom
på prøve. Men alle spi-
ste så meget, at vi nær-
mest kunne revne.

7 af vore beboere har
været til OL for kom-
munens ældre. De
havde en fantastisk dag
i Flauenskjold, hvor de
hyggede og var med i
en masse konkurrencer.
Det var nogle glade,
men også meget træt-
te beboere, der kom
hjem efter en lang dag
sammen med de frivilli-
ge og medarbejdere,
der var med.

Den 5. august laver
vores centerråd en 
grillfest for beboere,
pårørende, frivillige og
medarbejderne. Vores
nye grill blev taget i
brug til pølserne og
spareribs, og der var
underholdning til den
hyggelige aften. 

Centerrådet har også
sat nogle nye møbler
ind i vores pavillon,
som også er helt
nymalet, så det nu er
rigtig hyggeligt at være
der. Centerrådet har
kun fungeret i knap et
år, men de er guld
værd for Elmehøj. 

De står der straks, når vi har brug
for deres hjælp til vore arrange-
menter. Det samme gør vore frivil-
lige. De kommer til aktivitetsdage-
ne, gudstjenester, besøger vore
beboere, og er med til at give
beboerne nogle ekstra gode timer.
Ja, vi har faktisk også en frisk og
sød ung fyr, Mikkel, som kommer
og deltager i aktiviteterne, når det
passer med skolen. Jeg synes, at
alle skal have den største rose fra
os alle på Elmehøj.

Er der nogen, der har lyst til at
være frivillig eller gå ind i
Centerrådet, så kom endelig, og vi
tager en snak sammen om, hvad I
har lyst til at deltage i. Vi har aktivi-
tetsdage tirsdag og onsdag, guds-
tjenester 1 gang om måneden, fæl-
lesspisning 1 gang om måneden,
ture ud af huset, hygge i haven,
læse avisen, synge, snakke og
mange andre hyggelige ting, der
kan laves for at glæde vore beboe-
re.

Hvis nogen har lyst til at deltage i
vores gudstjenester på Elmehøj, er
de hjertelig velkommen. Efter
Gudstjenesten drikkes der kaffe og
hyggesnakkes. Den næste dato for
gudstjeneste på Elmehøj er 9. sep-
tember kl. 10.15.

Elmehøj har sit eget beboerblad.
Hvis nogen har lyst til at læse i det,
så hænger det ved indgangen.
Måske er der nogen, som ville skri-
ve et stykke til vores blad. 

Det sidste halve år har der været
afholdt kursus for ældreområdets
medarbejdere på Elmehøj. Der har
holdt ekstra mange biler ved og
omkring Elmehøj. Jeg håber ikke,
det har været til alt for stor gene
for jer, der bor nær ved os.
Fremover vil der ind i mellem være
kurser igen. Så jeg håber, der
bæres over med os.

Det var lige lidt fra os på Elmehøj.

Venlige hilsner
Jette Ramskov

Elmehøj
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Gadespejlet

Vindmøllepark i Gl. Hvilshøj Enge 
forkastet igen!
Efter megen debat hen over foråret har Brønderslev Kommune enstemmigt
vedtaget at tage vindmølleområdet Ryå Øst ud af Kommuneplanen 2009-
2021. 
Projektet er udtaget af Kommuneplanen med den begrundelse, at der er
stor lokal modstand mod en vindmøllepark, samt at byrådet (i lighed med
tidligere byråd) også er imod vindmøller i dette område.

Som naboer til det udkast, lodsejere og projektmagere fremlagde på et
møde i starten af marts 2010, har det været af stor betydning for os, at vi
har haft stor lokal opbakning fra såvel naboer som fra lokalpolitikere.

Det er desuden en stor glæde, at det folkevalgte styre i kommunen også
lytter til borgernes meninger i lokalområdet, og at alt ikke kun er kasse-
tænkning i det store perspektiv.
Der er trods alt stadig noget her i verden, der ikke kan gøres op i penge.

Det har for os som arbejdsgruppe været et besynderligt projekt, som vi har
kæmpet imod. Det er nu tredje gang inden for ca.15 år, at beboerne i Gl.

Hvilshøj og Kraghede er blevet præsenteret for et vindmølleprojekt. Alle
tre gange med massiv modstand, og alle tre gange har beboerne

stået sammen om at få forkastet planerne om vindmøller i
vores baghaver.

Slutteligt – endnu engang tak for den store lokale opbak-
ning vi har mødt i arbejdet mod planen om en vindmøl-
lepark i Gl. Hvilshøj Enge (Ryå Øst).

Fortsat god sommer
Gl. Hvilshøj Ådal-gruppen

Skoleemblem
Lokalhistorisk Arkiv har fået et lille,
flot emaljeemblem indleveret. Det
er ca 2 cm bredt med rød emalje
på messing og med Øster
Brønderslev Skole som både tekst
og illustration (den gamle skole,
hvor Myretuen nu ligger). 

Selv ikke skolens ældste nuværen-
de lærer har set sådan et, så måske
kan Lokalbladets læsere hjælpe.
Kontakt Per Drustrup Larsen på tlf.
98811453 med alle oplysninger. 

Hvorfor fik man sådan et emblem?
Var det en flidspræmie? Er det sket
i forbindelse med et jubilæum? 

Emblemet blev givet til arkivet af
Jens Damsgaard, der arbejdede i
Brugsen og blev gift med Grethe,
der var datter af bager Charles
Nielsen fra byen. Emblemet var et,
Grethe havde
haft.

ØB-Hallund Pensionistforening
På den ekstraordinære generalforsamling på Hallund Kro 3. december
2008 blev det vedtaget at nedlægge foreningen.
De resterende midler er nu uddelt til Lokalbladet, Hallund-Hollensted
Borgerforening og Øster Brønderslev Hyggeklub.

Foreningens sangbøger, bankospil og bankoplader er i ”Sparekassen” –
den lokale afdeling af Nordjyske Bank. Både sangbøger og banko kan lånes
af alle til brug ved egne fester eller møder.

Tak til medlemmer, ”Sparekassen”, Sonni og Forsamlingshuset, Hallund
Kro, Frithjofs Taxi, Manna Taxi og Menighedsrådene i Øster Brønderslev og
Hallund. 
Tak til alle der haft forbindelse med foreningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
v/ Knud Jørgensen , Hvilshøj Mark 180, 9700 Brønderslev
9883 5097 / 4084 1542

Lokalbladets redaktion takker mange gange, fordi bestyrelsen har
betænkt bladet med 2716,25 kr. af den nedlagte forenings formue!!



Bålhøjfestivalen 2010
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Bålhøjfestivalens maskot Fowli’ fløj
højt i år - også højere og i bedre
vejr end sidste år. Det endelige
resultat er endnu ikke gjort op,
men med samme antal billetter
solgt i forsalg og flere billetter
solgt ved indgangen - både fordi
Festivalen er blevet mere kendt, og
fordi der var sat hegn op omkring
musikområdet - er vurderingen, at
der var ca. 1200 deltagere til det,
flere kaldte en herlig havefest med
rigtig god stemning og hygge,
gode aktiviteter for børnene samt
masser af varieret og god musik.
Det store forarbejde og det gode
samarbejde mellem arrangører,
sponsorer og ca. 100 frivillige har
på den måde givet et godt resul-
tat, der lover godt for næste år.
Forsidebillederne er fra Festivalen -
om eftermiddagen med
Helikoptermyg og om aftenen
med The Blue Van på scenen. Se
flere billeder på Øster Brønderslev
Borgerforenings hjemmeside
www.oesterbroenderslev.dk.
Glemte (og fundne) ting og sager
kan i nærmeste tid hentes ved
Spar i Øster Brønderslev.



Kære borgere!

Samlingshuset
Som I kan se andre steder i dette
blad, så har vi i Borgerforeningen
haft travlt med både at få styr på
Bålhøjfestivalen og med at komme
et godt skridt nærmere med pla-
nerne for Samlingshuset.
Vi har ofte hørt folk spørge, om
planerne med huset var gået helt i
stå, fordi man ikke rigtig hørte
noget. Men vi kan kun sige, at der
har været gang i planlægningen
hele tiden, men samtidig har vi
også måttet sande, at ting tager
længere tid, end vi havde forestillet
os. Det er også vigtigt, at alt er på
plads, inden vi for alvor går i gang.
Så ting tager tid i et samarbejds-
projekt af denne størrelse.

Jeg vil opfordre jer til at læse det
indstik om Samlingshuset, der er
med i dette nummer og tage godt
imod de indsamlere, der kommer
rundt 17. – 18. og 19. september.
Byen trænger kraftigt til et nyt
samlingssted, og denne gang er
mange gode kræfter i gang og
med et godt samarbejde for at det
skal lykkes – så støt op.

Bålhøjfestivalen
I skrivende stund er det lige før
Bålhøjfestivalen for alvor går i
gang. Der har været godt forsalg
og rigtig mange positive tilkende-

givelser. Planlægningen fore-
går mere eller mindre hele
året - både hvad angår
musikken og alt det prakti-
ske. Heldigvis har alle igen
vist, at vi kan stå sammen,
for rigtig mange har meldt
sig som hjælpere og tak for
det. Nu håber vi bare på en
rigtig god dag i godt dansk
tørvejr og gerne med sol og
sommer.

Sankthans
Sankthansaften blev i år
også en rigtig hyggelig
aften i dejligt vejr. Mange
lagde vejen forbi både med
og uden madkurv. Lars-
Smeds band spillede hygge-
ligt fra scenen og Rune-
Præst holdt båltalen med
både alvor og humor. I får
lige et par stemningsbilleder
fra aftenen.

Øster Brønderslev Borgerforening

12
Lokalbladet



Lokalpolitik
Lige lidt politik: Brønderslev kom-
mune har som andre fået en sum
penge til nedrivning af sanerings-
modne bygninger. I kommunen
har man ikke skønnet, at vi her i Ø.
Brønderslev har bygninger, der fal-
der ind under den ordning. Men vi
arbejder stadig på at få et samar-
bejde om byfornyelse/forskønnelse
af Elmevej, og det er også snart på
høje tid med flere byggegrunde.

Forsamlingshuset
Vedr. fester i Forsamlingshuset. Der
har været nogle problemer med
støj og griseri ved forsamlingshuset
i forbindelse med private fester.
Vi vil nu prøve at sætte noget mere
op til skrald og cigaretskodder og
håber så på, at folk bruger det. Det
er som om, at når der ryges min-
dre indenfor, ja, så flyttes en del af
festen udenfor og det stiller andre
krav til både gæsterne og “det
udendørs rum”.

Vi har ikke så mange muligheder
for at ændre på de fysiske forhold,
men vil appellere til gæsterne om
at tage almindeligt hensyn.

Børneteater 
22. januar 2011 er der børneteater
i Forsamlingshuset for de mindre
børn. Det er teatertruppen
”Lydland”, der kommer med fore-
stillingen. Arrangementet er i sam-
arbejde med Brønderslev
Kommune. Mere om det senere.

Medlemsskab
Girokort til medlemskab af borger-
foreningen er delt ud. Vi ved, at
nogle husstande endnu mangler 
at få.

Der er kommet en hel del indbeta-
linger, men der er stadig plads på
kontoen.

HUSK også at besøge
Borgerforeningens hjemmeside  
www.oesterbroenderslev.dk.

Med venlig sensommerhilsen
Birgit Søndergaard

Formand for Borgerforeningen
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“Di Taknæmlæ”
30 oktober er der koncert i Forsamlingshuset med Brønderslev–bandet
“Di Taknæmlæ”. 
“Di Taknæmlæ” vil underholde med deres egne sange fremført som
blues og rockmusik på vendelbomål. “Di Taknæmlæ” er et åndeligt
samarbejde mellem Torben Barnholdt-Jensen og Thorben Baggesen,
og af og til med Kaj alias "Kædjonn Kaj frå Påwlstrop" som gæste-
musiker. Samarbejdet startede engang tilbage i 70'erne bl.a. i bandet
Otto Krankenhaus Band ....og har indimellem været en ren og skær
telepatisk foranstaltning. Nu er der sat strøm til og spist citronmåner. 

De fortæller selv sådan i en kort præsentation, og det er der ingen
grund til at uddybe yderligere: 
Det er telat å skryew hwa ma wel, men wi er så tjøen no dræng åel
treej. 
Fåøwrigt hår Di Taknæmlæ en lång diskussjon om wi skal goew i
opløsneng. Det er få det skyyl at hwes wi skal no det saem såm åel
ajjer årkæster så er wi ongefær en tyew tradwe oer bajætter. Mæn såm
det mjæst å det Di Taknæmlæ di jøer wel det fåregoew i stellhe. 

Prøv at søge på “Di taknæmlæ” på YouTube - og se/hør nogle eksempler på duoens musik

Sådan ser bestyrelsen for Borgerforeningen ud. 
Fra venstre: Marlene Sommer, Mette Andersen, Henrik Jensen, Birgit Søndergaard, 
Per Pedersen, Mette Boye, Lars Pedersen, Jan Jæger
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Gade-

Åben Have med fuld musik og aktuelt politisk indlæg
Den 6. august havde Margrethe og Kurt Jørgensen åben have med masser af aktiviteter. En dejlig eftermiddag og
aften med et vejr, der viste sig fra den allerbedste side, selv om det havde truet hele ugen med øsevejr. 
Til lejligheden havde man MF Orla Hav (S) til at give et indlæg omkring trivsel og muligheder i udkantsdanmark.
Umiddelbart efter spillede Brønderslev Harmoniorkester. Det gav en rigtig hyggelig og god stemning i haven. 
I haven var der yderlige tre blomsterbindere (Helle,
Rikke og Kari) som bandt flotte buketter af havens
blomster. En pilefletter (Mona Jacobsen) som solgte og
viste pileflet. Knivmager Jørgen Hanghøj fremviste
knive og bagte pandekager på vikingepander i bålstati-
ver. Susan Hvarregaard fremviste smykker af eget
design. Havemøbler kunne man også se, prøve og
købe. Det sørgede Jysk Havemøbel Import for. C.B
Hansen fra Østervrå udstillede en veterantraktor og
landbrugsrekvisitter. Lidt godt til ganen var der også.
Ernæringskonsulent Birthe Jensen fra Nordjysk
Familielandbrugs Familieudvalg lavede sammen med
trofaste hjælpere fra Familiebruget smagsprøver på spi-
natpandekager, stegte pølser og brød og små krydder-
kartofler til alles fornøjelse. Omkring 300 mødte op og
hyggede sig i haven i den smukke natur.

Haven ved Ryå i Hallund
På søndre side af vejen, der skærer Ryå i Hallund, bor Bente og Jens Pedersen,
og har gjort det siden først i 90’erne. Fra deres hus og ud over engen har de
den flotteste udsigt, man kan tænke sig og i al den tid, de har boet der, har de
haft ønske om en sø i haven, men haven var fra begyndelsen ikke stor nok, da
grunden var på størrelse med en almindelig parcelhusgrund. Ved siden af dem
ligger en mindre ejendom, som dengang ikke var til salg, men da den blev det,
bød Bente og Jens på den med det for øje, at de gerne ville have al jorden, der
hørte til. De restaurerede ejendommen og solgte den og beholdt den omlig-
gende jord. Alt dette for at få sø i egen have, men med tiden er deres grund
også øget til 8000 m2, så nu er der etableret plads til en rigtig sø. Søen har
fået plads på et i forvejen vådt område på grun-
den og det var ikke helt nemt, da Nordjyllands
Amt ville være medbestemmende på grund af den
tætte beliggenhed på åen. I 2004 begyndte de at
anlægge haven (der efter alm. målestok mere er
en lund eller park end en have) og i dag er det
den flotteste oase med udsigt ud over engen. 

Da Bente og Jens synes, det er lidt synd, at andre ikke
får fornøjelse af oasen (der faktisk ikke kan ses oppe
fra vejen) er Hallunds borgere meget velkomne til at
gå derned, sætte sig og nyde det. Der er bord og
bænk, så man kan også tage sin kaffe- eller madkurv
med, hvis man skulle have lyst til det. 

Man kan komme derned, ved at gå ned mellem Ostemanden’s hus og Bente’s og Jens’s hus. Der er bare et åbent
græsareal mellem de to huse, men det er altså helt legalt at gå derned den vej.



Fars Dyt
Fars Dyt kørte
igen. Jens og jeg
(Lis Jørgensen)
deltog igen i år i
3-dagsløbet på
Ørnedalsbanen.
Jeg kørte Ladies-
cup torsdag aften
og sluttede de 3
heat med 5. – 4.
og en 3. plads og
sluttede med en

samlet 3. plads i c-finalen. Der fik jeg for en gang skyld en god start, men fik en ordentlig medfart af 2 andre køre-
re, som rystede mig lidt og skulle lige sunde mig lidt, inden jeg kunne køre videre. Dette gjorde, at jeg blev place-
ret sidst i feltet, men jeg tænkte, de skulle ikke tage fis på Bedste, så bilen fik ikke for lidt, og jeg fik mig kæmpet
op fra en 6. til en 3. plads. Så jeg var godt tilfreds med denne placering. Vi var i alt 21 kørere, og jeg sluttede sam-
let som nr. 12. Jeg havde ikke kørt i bilen siden sidste år, mens de andre kørere deltager i både ladies-cup og eller
klasse 1 gennem hele sæsonen. Banen var meget klistret og fedtet pga. den megen regn, der var kommet i løbet
af dagen, så det gav en del udfordringer med at holde bilen på banen og køre den rigtige vej. 
I Jens’ klasse 2 var der 96 kørere til start, og han fik samme placeringer som mig, men ingen finaleplads. De var 8
og 9 kørere i hvert heat, så der skulle gode placeringer til for at nå en finaleplads. Men det lykkedes os begge at
gennemføre uden skader på hverken bil eller kører. Så hvem ved, måske er vi at se på banen igen næste år. 

15
Lokalbladet

spejlet

Hunde- og kattelort
Kæledyr er bare så dejlige - ingen tvivl om det. Men gad vide om naboen
og resten af samfundet også synes det samme?!
Efter flere henvendelser fra borgere i by og omegn er redaktionen sikker
på, at det kun er ejerne, der er helt vilde med de dyr – især når de skider
alle steder. Har man hund, må man tage det sure med det søde og samle
den lort op. Det kan ikke være meningen, at andre skal risikere at blive svi-
net til eller glide i lorten. Og det er ikke nogen undskyldning, at når man
har kat. “så er den sin egen herre”. Jeg ved ikke, hvordan man skal ordne
den sag, men man kommer selvfølgelig på arbejde, når man skal til at
kulegrave naboens have på jagt efter kattelort – men én ting er sikker: det
kan ikke være naboens opgave! 
Så der er kun én ting at gøre: Lær dit kæledyr at skide i din egen have.

Tour De Hollensted 2010
Igen i år blev der holdt cykelløb i sommerferien. Fem friske drenge (Niels-Jacob Thing, Rasmus Jensen, Thomas
Sudergaard, Tim Jespersgaard og Michael H. Pinstrup) havde valgt at bruge 5 dage i ferien på at cykle vejene i
Hollensted og omegn tynde.
Mandag kl. 10 mødtes de til start på 1. etape som var Hollensted-Ørum-Hollensted, og hvor Niels-Jacob vandt.
2. etape tirsdag var med start hos Niels-Jacob: Ø. Brønderslev-Hvilshøj Mark, Hvilshøj og slut i Hollensted og med
Niels-Jacob som vinder.
3. etape var med start hos Tim: Skarvadvej-Ørum-
Hollensted. Niels-Jacob vandt igen.
4. etape start i Hollensted: Hollensted-Hallund-Hvilshøj-
Hollensted og endnu en sejr til Niels-Jacob.
5. og sidste etape var en enkelstart fra Hollensted til
Hvilshøj og retur. Her vandt Michael.
Vinderen af touren blev Niels-Jacob, derefter følgende
placeringer 2. Michael, 3. Rasmus, 4. Tim og 5. Thomas.
I år havde drengene skaffet sig en præmiesponsor, der
var Niels Dyrlæge. På billedet ses 5 glade drenge med
præmierne og sponsorskilt.

Julegaveværksted
(!) 20. og 21.
november
Selv om sommeren knapt er ovre,
er der allerede lokale folk, der tæn-
ker på julen, for igen i år planlæg-
ges det traditionsrige julegave-
værksted, der afholdes 20. og 21.
november på skolen og i
Fritidsordningen. 
Lige efter efterårsferien udsendes
folder med tilmeldingsseddel, men
reserver allerede nu wekenden!



I vinterperioden kan man godt
drømme om en tur på vandet i en
lille båd. Og det gjorde mine dren-
ge og jeg, da vinteren var ved at
slippe sit greb. Vi havde ikke det
store budget at købe båd for, så
Jonas (9) og Rasmus (13), mente
godt, vi kunne bygge en kano selv.
Vi kiggede længe efter tegninger
og modeller på nettet og fandt
gennem bøger fra biblioteket frem
til et par stykker, vi mente, vi
kunne lave selv. Efter en samtale
med Bjarne Løth viste det sig, at
han gik med samme planer, og at
han havde lavet en del forarbejde,
som vi kunne drage nytte af. Vi gik
derefter i gang med at lave ryg-
raden til kanoen. Efter den første
weekend havde vi opstillet skotter-
ne, som man bygger skroget op
omkring. Jeg kender en meget
gavmild tømrermester i Pandrup,
som godt ville sponsorere noget
knastfrit sibirisk lærk, han havde
haft på lager, og sammen med
Bjarne Løth fik vi skåret det op til
lister, der var 5 x 19 mm og godt 5
meter lange. Disse blev limet sam-
men kant mod kant og klipset fast
til skotterne. Drengene var meget
ivrige, og det skred også hurtig
frem. Efter en lille uges tid havde vi
lavet hele skroget, og det stod nu
på slibearbejde. 

Så skulle skroget beklædes med
glasvæv og epoxy, og dette blev
selvfølgelig gjort i frisk luft og med
den rigtige beklædning. Epoxyen
er klar, og det gør, at man kan se
træet igennem. Derefter blev kano-

en taget ud af formen, og den blev
så slebet og epoxybehandlet ind-
vendig. Herefter manglede vi kun
at lave sæder og kantlister. Vi arbej-
dede alle tre hårdt nogle aftener i
uge 27 og onsdag i uge 28 blev
hun døbt Nana og søsat i
Kraghedesøen, og den holdt selv-
følgelig tæt.

Drengene var utroligt stolte af
deres indsats og også med god
grund. Vi havde under byggeriet
selvfølgelig planlagt en jomfrufærd
for kanoen, og det skulle være
mandag i uge 30.
Vi havde pakket telt, liggeunderlag,
soveposer, mad og tøj, hvorefter
kanoen blev lagt på taget af bilen,
og vi kørte til Manna. Her satte vi
så Nana i vandet og sagde farvel til
mor Gitte. Så sejlede vi ned ad Ryå
i højt solskin, og det gik hurtig
frem. Vi lagde til i Aabybro, hvor vi
lige skulle smage en Ryå is. Så gik
det forbi Birkelse Hovedgaard til
shelterpladsen ved rastepladsen i
Birkelse, hvor vi overnattede den
første nat. Vi sad ude ved bålet og
spillede kort, mens flagermusene
jagtede de insekter, der blev tiltruk-
ket af bålets lys. Det, syntes dren-
gene, var lidt uhyggeligt. Næste
dag til middag nåede vi udløbet af
Ryå, og vi fortsatte til en lille ø,
som hedder Fruens Holm og ikke
er andet end en masse fugle og et
hus. 

Derfra sejlede vi forbi en sæl, der
solede sig på en sten og videre til
Egholm, hvor vi overnattede til
onsdag. Denne gang var det i telt,
for shelterne var optaget. Egholm
viste sig fra sin bedste side med
vindstille vejr og blankt vand hele
vejen ind til Aalborg. Næste dag
sejlede vi så ind gennem Aalborg,
under 2 broer og over en motor-
vej, og ud mod Aalborgs havnein-
dustri. Her fandt Jonas så en flaske-
post, der var sendt af en jævnald-
rende dreng, der havde smidt den
i fra Egholm. Drengen skrev, at han
også var på tur med sin far, og at
de kom fra Sæby. Jonas har skrevet
til ham, efter at vi kom hjem. Nå,
men vi fortsatte ud forbi kraftvær-
ket og under de højeste elmaster i
Nordjylland. Efter et stykke tid
mente vi, at vi var helt alene langs
fjorden, så vi tog en dukkert alle
tre i bar røv. Vi fortsatte vores færd
og lagde op ved Gandrup, hvor vi
sov den sidste nat. Torsdag mor-
gen bød på lidt vind, men i form
af medvind, så vi nåede Hals havn
kl. 13. Det var enden på kanotu-
ren, og efter vi var blev hentet af
Gitte, målte vi ruten op til 72 kilo-
meter. Drengene syntes, det var
sejt at have sejlæet ved at bruge
armkræfter fra Manna til Hals. De
har da også fortalt om turen med
stor stolthed. De mener nu, at
næste sommerferie skal byde på en
længere tur på de svenske søer, og
at vi skal bygge en til mor og
Kathrine.

Turen har været rigtig god, og det
har givet os alle en fantastisk ople-
velse at være sammen om at
bygge noget, som man så kan
bruge til oplevelser sammen. 

René Dahl Jeppesen
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Fra Sibiren til Buurholtvej 
og fra Manna til Hals
- et lille kanoprojekt
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Dyvohray

Koncert med det ukrainske ensem-
ble Dyvohray torsdag d. 30. sep-
tember kl. 19.30 i Øster Brønderslev
Kirke
Dyvohray blev dannet i 1988, og
alle ensemblets 5 medlemmer er
uddannet på Tchaikovsky
Statskonservatoriet i Kiev. Ensemblet
spiller traditionel folkemusik tilsat
elementer af skæg og ballade, så
smuk musik, dans og skuespil for-
enes i deres optræden. Alle musiker-
ne spiller på forskellige strenge-,
blæse- og percussioninstrumenter. 
Der er gratis entré til koncerten.

Kordag med Erik Sommer
Vi har i år sammen med Jerslev, Tolstrup-Stenum og Serritslev kirke inviteret Erik Sommer til en fælles kordag i
Øster Brønderslev Kirke lørdag den 6/11 2010. Vi indøver et juleprogram, som vi vil bruge som en del af vores
julekoncerter i kirkerne. 
Erik Sommer er kendt for bl.a. melodierne til "Du som har tændt millioner af stjerner" og "Nu går solen sin vej".
Erik Sommer er uddannet musikpædagog på Musikkonservatoriet i København. Han har været lærer på flere høj-
skoler og er nu forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.
Erik Sommer har komponeret en del musik og sange, hvoraf en del er udgivet på forskellige forlag.
Det bliver en spændende, inspirerende og dejlig dag med masser af sang og hyggeligt samvær. Kordagen varer
fra kl. 10-17, og kl. 16.00 er der åben værkstedskoncert i Øster Brønderslev kirke.

Inger Malgaard

Kirkehøjskolen i Vendsyssel
Program for efteråret 2010 i Kirkeladen i Hune

Onsdag den 15. september: Sognepræst Arne Holst Larsen, Brande. Emne: ”Synden der forsvandt”.
Onsdag den 6. oktober: Administrerende direktør for DI Hans Skov Christensen, Frederiksberg. Emne:
”Folkekirken set fra kirkebænken”.
Onsdag den 27. oktober: Domprovst Henrik Wigh-Poulsen, Odense. Emne: ”Folkekirken belyst gennem Jacob
Knudsen”.
Onsdag den 17. november: Biskop Henning Toft Bro, Aalborg. Emne: ”Folkekirken set fra bispestolen”.

Praktiske oplysninger:
Alle mødeaftener er i denne sæson flyttet til onsdage Kl. 19.30 og finder sted i Kirkeladen i Hune, Kirkevej 9a,
Hune, 9492 Blokhus. 
Deltagergebyr for hele møderækken: 175,00 kr.
Enkelte aftener: 50,00 kr. Priserne inkluderer kaffe.
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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, ugentlig fridag: Mandag.
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk

Organist, begge sogne: 
Inger M. Hansen, Svendsgade 2, 2. sal th., 9000 Aalborg, tlf. 6060 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: 
Gitte Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628

Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev: 
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside:  www.oeb-kirke.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.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk

Kirkeværge, Hallund: 
Minna Sørensen, Ørumvej 105, Hallund, tlf. 9883 5822.

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Præstens
besøg
Jeg bliver glad for en henven-
delse, hvis man ønsker – eller
ved om en der ønsker – en
samtale.

Rune Nørager Christensen

Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke

Tirsdag den 5. oktober klokken 19.00 er der høstgudstjeneste i Ø. Brønderslev Kirke. 
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe i konfirmandstuen. Alle er naturligvis velkomne.

Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter

Alle gudstjenester begynder 10.15

Torsdag den 9/9
Torsdag den 14/10
Torsdag den 25/11
Torsdag den 24/12



Høstgudstjeneste i Hallund kirke
Igen i år fejrer vi høstgudstjeneste i Hallund kirke med efterfølgende frokost og høstmarked hos spejderne. Det sker
søndag den 26. september kl. 11.00.
Ligesom sidste år byder Hallund menighedsråd efter gudstjenesten på frokost ved Hallund spejderhus, og når vi
har spist, fortsætter dagen med spejdernes høstmarked, hvor der vil være forlystelser for alle aldre. Kom og vær
med til en sjov og festlig dag for hele familien!
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Kreativ hjælp søges!

Vi har brug for kostumer til vores børneaktiviteter. 
Derfor vil vi prøve at arrangere en arbejdseftermiddag i efteråret, 
hvor vi vil sy kostumer (og selvfølgelig hygge os).

Hvis du kunne tænke dig at give en hånd med, 
må du meget gerne ringe til mig (Rune) på tlf.: 98811025.

På menighedsrådenes vegne 
Rune Nørager Christensen

1. søndag i advent
Søndag den 28. november er det første søndag i advent, og dermed er det blevet tid til juletræstænding og
adventshygge i Hallund.

Vi begynder med gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 14.00. Bagefter går vi ned og tænder byens juletræ, og til sidst er
der gløgg, æbleskiver og bankospil. Alle er naturligvis velkomne.

Arrangeres i samarbejde med Hallund-Hollensted Borgerforening.

Kirkenyt
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Kornyt

Koret starter op igen 
7. september kl. 19 i 
konfirmandstuen.

Vores første opgave er at
medvirke til høstgudstjene-
sten i Hallund den 26/9 kl.
11 og i Ø. Brønderslev den
5/10 kl. 19.30.

Skulle nye sangere være
interesserede, er de hjerte-
ligt velkomne og kan kon-
takte mig på mobil
60602361.

Inger Malgaard

Vigtige datoer 
september-december

26/9 (søndag): Høstgudstjeneste i Hallund
kirke og bagefter frokost og høstmarked hos
spejderne. Se omtale.

30/9 (torsdag): Koncert med ensemblet
”Dyvohray” i Øster Brønderslev kirke kl.
19.30. Se omtale.

5/10 (tirsdag): Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev kirke kl. 19.00. Se omtale.

6/11 (lørdag): ”Åben værkstedskoncert” i
Øster Brønderslev kirke kl. 16.00. Se omtale.

28/11 (søndag): Adventsarrangement i
Hallund. Se omtale.

Menighedsråds-
møder

Øster Brønderslev
Menighedsråd:

Torsdag d. 31/8 kl. 19.00
Torsdag d. 28/10 kl. 19.00

Hallund Menighedsråd:

Torsdag d. 25/11 kl. 19.00

N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan hen-
vende sig til en af menighedsråds-
formændene eller til sognepræ-
sten for nærmere oplysninger. (Se
kirkelige adresser).

September 
5/9: 14.s.e.Trinitatis
12/9: 15.s.e.Trinitatis
19/9: 16.s.e.Trinitatis
26/9: 17.s.e.Trinitatis

30/9: Torsdag

Oktober
3/10: 18.s.e.Trinitatis
5/10: Tirsdag

10/10: 19.s.e.Trinitatis

17/10: 20.s.e.Trinitatis
24/10: 21.s.e.Trinitatis
31/10: 22.s.e.Trinitatis

November
6/11: Lørdag

7/11: Alle helgens dag
14/11: 24.s.e.Trinitatis
21/11: Sidste søn. i kir-
keåret
28/11: 1. s. i advent

December
5/12: 2.s. i advent
12/12: 3. s. i advent

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

9.30
11.00
9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen

19.30 Koncert med ensemblet
”Dyvohray”. Se omtale

Ingen
19.00 Høstgudstjeneste. Efter
gudstj. byder menighedsrådet på
kaffe i konfirmandstuen. 
Se omtale
11.00 Afslutning for minikonfir-
mander
Ingen
11.00
14.00 Ole Skov Thomsen

16.00 ”Åben værkstedskoncert”.
Se omtale.
9.30 (Stig Günther Rasmussen)
Ingen
9.30 (NN)

11.00

11.00
9.30

HALLUND KIRKE

11.00
9.30
Ingen
11.00 Høstgudstjeneste med frokost
og høstmarked. Se omtale

11.00
Ingen

Ingen

11.00
9.30
Ingen

Ingen

11.00 (Stig Günther Rasmussen)
9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen

14.00 Se omtale

9.30
11.00
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Krolf i Hallund
En ny idræt, som hedder Krolf og
er en blanding af kroket og golf, er
startet i Hallund for ca. 3 måneder
siden og er blevet en solid succes.
Det er en underafdeling af B70 og
det foregår også på B70’s areal. For
at komme til at spille det, var det
nødvendigt at melde os i Dansk
Arbejder Idrætsforbund (DAI) og et
par konsulenter har været utroligt
hjælpsomme og forærede os
anlægning af banen og hvad der
er nødvendigt. De lånte os også
køller og kugler, så vi kunne
komme i gang. Derudover har de
lige for nylig søgt deres forenings-
pulje om et startsæt til os, som
består af 5 køller og 20 kugler og
det gik også igennem.
Vi er nemlig i den situation, at vi
mangler penge til at købe et sæt
mere, men vi har en formodning
om, at Sparekassefonden vil spon-

sere nogle materialer til os, men
det har trukket ud, men i den nær-
meste fremtid, midt september,
skal pengene fordeles, så vi er for-
håbningsfulde.
Der er ca. 20 seniorer, der spiller
hver tirsdag kl. 9.30, d.v.s. vi star-
ter med kaffe og et rundstykke og
kl. 10 er vi parate til at spille. Alle
er meget glade for at spille, så vi
får grinet en masse, når kuglen rul-
ler et andet sted hen end den skul-
le eller den er for kort eller kom-
mer for langt hen og alle hold kon-
kurrerer af hjertens lyst. Der er
plads til flere, så mød op og få et
prøvespil og se, om det er noget
for dig eller ring til Lis Marrup, tlf.
9883 5049.
Tirsdag aften kl. 19 er det de
arbejdsramte, der spiller og der er
foreløbig 5 spillere, så der kan
være mange flere og det bliver lidt
sjovere, når man ikke altid spiller
med de samme. Det kan nemt

blive til et familiespil, hvis du tager
dine store børn med. Kom og
prøv, om det er noget for dig eller
ring til Britta Asdal, tlf.nr. 9883
5384 for yderligere information.

Fodbold
Fodbold er kommet i gang og vi
spiller med et 11 mands hold.
Motionsgymnastik for kvinder star-
ter onsdag, den 6. oktober under
ledelse af Lis Jørgensen. (Se også
under onsdagsmotionisterne andet
sted i bladet). Badminton begyn-
der som det plejer i september og
vi har igen i år 3 baner mandag og
2 baner onsdag. Har I lyst til at
spille, så henvend jer til formand
Brian Christensen på tlf. 32172767
/ 21971740. Reportagen fra årets
sommerfest kommer med i næste
Lokalblad, da sommerfesten er 
rykket et par uger.

Nyt fra B70
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Open-by-night i Hallund
Som alle andre storbyer i Danmark, har der også været Open by Night i Hallund. Det var den 16. juni. Onsdagsmotionis-
terne lagde deres tur forbi Linda. Også mange af byens borgere lagde deres aftentur forbi. Handelen og ikke mindst snak-
ken gik livligt. Der blev serveret kaffe og lun kringle. Alt i alt en succes som sikkert vil blive gentaget næste år.

Nyt fra onsdagsmotionisterne
Onsdagsmotionisterne går indendørs fra den 6. oktober. Gymnastikken starter i år på lidt utraditionel vis, da den første motions-
aften byder på modeopvisning med lokale mannequiner. Der vil i samarbejde med tøjbutikken Nikoline v/ Inge Pape fra
Dronninglund blive vist efterårets nye modeller og farver. Denne aften er ikke kun forbeholdt motionister, så derfor er alle vel-
kommen. Der vil senere følge program for aftenen, så hold øje med opslag i byen. Der kan også ringes til Kirsten Madsen på
98835056 eller Lis Jørgensen på 98835330.
Tidspunkt for gymnastikken de efterfølgende onsdage vil som sædvanligt være fra 18.30-19.30. Gymnastikprogrammet byder
på motion for alle dele af kroppen men også hyggeligt samvær. Så lyder dette spændende skal i endelig ikke holde jer tilbage.
Der betales først kontingent efter 3. motionsaften. For yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte mig, Lis Jørgensen,
på hverdage efter kl. 16.30 på 98835330.
NB: Sidste tur ud af byen onsdag 1. september går ned til Grethe og Jakobs skov på Kvindbjergvej. Så pak madkurven og mød
op på Doktorpladsen kl. 18.30
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Gade-
Velkommen til
Hollenstedvej 92
Den 15. maj flyttede Magnus, Tina og Kim Svendsen og deres hund og 2
katte ind på Hollenstedvej 92. Kim er 37 år og fabriksarbejder på JKE-
design i Jerslev. Kim er opvokset i Nørresundby. Tina er 34 år og social- og
sundhedsassistent og arbejder på Kornumgård. Tina er født og opvokset i
Brønderslev. Magnus er 10 år og skal begynde i Øster Brønderslev Skole.
Han gik før på Hedegårdsskolen og glæder sig rigtig meget til at komme i
skole.

De kommer fra et hus på Markedsvej i Brønderslev, men har begge altid
drømt om at komme på landet og nyde naturen og få plads til nogle dyr.
De er meget glade for at bo herude, hvor de har fået mere plads, og så vil
de gerne sige tak til naboerne for den gode modtagelse.

Poldervej 45
Her bor nu Søren Kromann Pedersen (31) og Mette Mandrup Sørensen
(28). Parret overtog huset efter Preben Sten her til sommer. Søren og
Mette, der før boede i Aalborg, havde været på udkig efter noget i områ-
det af Øster Brønderslev og Brønderslev. Og da de så faldt over huset på
Poldervej, var de ikke i tvivl, det ligger ideelt i forhold til deres arbejde og
indkøbsmuligheder og tæt på motorvejen. Begge har netop noget med
veje at gøre, Søren tog egentlig først en uddannelse som datamatiker, men
da it boblen sprang for 10 år siden, var det derfor ikke til at finde noget
arbejde inden for denne branche, og startede derfor på ingeniørstudiet,
hvor han så mødte hans kæreste Mette. Søren arbejder nu i vej og anlæg
for Hjørring Kommune og Mette arbejder som trafikingeniør i Aalborg
Kommune, så derfor ligger Øster Brønderslev perfekt for deres arbejdssi-
tuation.

Lokalbladets udsendte overraskede parret på selve dagen, hvor de kom fra
sygehuset med deres førstefødte, som skal hedde Alfred, så han er nu ca. 3
uger gammel. Nu står den på barsel og gåture med schäferhunden Oskar
og den lille ny.

Kjølskevej 7 
Kjølskevej 7 blev i juni måned overtaget af Steffen Pedersen, 22 år og Radi
Dimitrova, 24 år. Parret kommer fra Aalborg, men ville gerne have et hus i
et landområde og valget faldt på Hallund, hvor huspriserne er rimelige og
hvor der er en tættere kontakt med naboer, som de havde savnet i
Aalborg.

Radi er fra Bulgarien og har været i Danmark i 2 år og ferier går til
Bulgarien, hvor de lige har været i 14 dage.
Steffen arbejder på Klokkerholm Karosseridele, som opkøbte det firma,
hvor Steffen arbejdede i Aalborg og han fulgte med til Klokkerholm, hvor
han har aftenarbejde.
Radi har gået på college i Aalborg og blevet serviceøkonom og fortsætter
med at læse til sportsmen management til september i Nørresundby. Hun
har haft et deltidsjob i Aalborg, men har ikke fundet noget nyt. Radi skal i
praktik i 2011 i 3 måneder i f.eks.en sportsklub eller lignende.
I fritiden kan Radi godt lide at løbe, men er ikke rigtig kommet i gang
endnu. Steffens interesser er elektronik og biler og han kan ikke leve uden
musik og film og computer er også hans interesse. 
De vil have huset sat i stand, ligesom haven trænger til at blive trimmet.

Gør-det-selv
låsesmed i ØB?
En dag Ole Jespersgaard kom hjem
kunne han ikke låse døren op og
finder en knibetang - brækker nøg-
len i døren, men opdager, at 
børnene er kommet hjem, så
døren var slet ikke låst. 
Det er svært at låse en ulåst dør
op, selv for en politiker.

SJOV lørdag 
25. september
Igen i år glæder vi i ØBI´S Venner
os til at invitere alle byens 4. til 7.
klasses børn til en aktiv og SJOV
lørdag den 25. september. Der bli-
ver traditionen tro mulighed for at
bruge hele kroppen med spring på
hoppepuder og boldspil i hallen
eller måske lidt snak eller dans i
skæret fra stearinlys og kulørte
lamper i klublokalet.

Der er gratis adgang, men i løbet
af aftenen er der mulighed for at
købe mad, vand, slush-ice,
slik og den traditionelle alkoholfrie
drink.

Der vil blive opsat plakater i Spar,
hallen og på skolen, når dagen
nærmer sig.

ØBIs Venner

Andet sjov?
Kender du andre - f.eks. din nabo,
der har lavet noget særligt sjovt
eller specielt - så fortæl det til
redaktionen. 
Så vil vi dele det med alle læserne!
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spejlet

Bedstemor til koncert
The Blue Van spillede jo til Løkkenkoncerten, og der
bor Pers bedste (min mor) Kamma Hanghøj. Så
Bedste og jeg blev skrevet på gæstelisten. Så rullede
vi med rollator over på festpladsen og startede back-
stage med fadøl og fotografering med stjernerne,
inden vi trillede ind og så det meste af koncerten
(med ørepropper i). 
Hun var godt tilfreds med oplevelsen, selv om det jo
ikke lige var det musik, hun var vant til at høre. 

Men så havde hun jo den glæde at have nogle
af de unge mennesker til at overnatte. 

Bedste er 88 år og det er jo nok ikke så tit,
man ser den aldersgruppe til den slags koncer-
ter. 

Margrethe H. Jørgensen

Fodspor
For et par dage siden ringede
jeg Bill Gundersen op, en
mand der bor i “min gades
by” - Dannevirke på New
Zealand. En lille by med
Copenhagen Square og vikin-
ger. I 1872 kom de første set-
lere, men i dag er der ikke
mange, der snakker dansk.
Jeg havde overtalt mine rejse-
budies, Xavier (Canada) og
Deborah (Taiwan) til at aflæg-
ge Bill et besøg, havde aldrig
mødt ham før, men en 20 år
gammel arbejdsgiver til
Hanne Skaarup fra
Hebbelstrup. Det blev et hyg-
geligt besøg, hvor han tog os
med paa byens club og fortalte en masse om byens historie. Hvor
kommer navnet Dannevirke fra? På engelsk udtales det "Danne
Werk", hvilket kommer fra "Danes work", altsaa "danskernes arbej-
de/virke”. Sikke en vej jeg bor på, bonus info til din dag. Efter en
dejlig nats søvn foran hans kamin, kørte han os rundt i området bla.
en tur i fængsel med slutbesøg hos byens lokale journalist. Deborah
havde aldrig set får før hun kom til New Zealand, så den dag fik
hun lov at røre sit første får.
Danskerne har sat fodspor mange steder i verden, dette er bare et
af dem.

Lisbeth Simonsen, Dannevirkevej 4 

Hallund Hyggeklub
Onsdag den 15. september kl. 13.30
starter der en ny klub i B70, hvor hygge
skal være i højsædet.
Det er en klub for både kvinder og
mænd, hvor medlemmerne selv bestem-
mer, hvad der skal ske og hvor kun fanta-
sien sætter grænser. Der har tidligere
været en tilsvarende klub og fra den tid,
kan man huske, at der blev spillet kort
eller andre spil, nogle fandt strikketøjet
frem, der blev vist en film eller man fandt
en spændende foredragsholder.
Tidspunktet bliver fra kl. 13.30 til 16.00.
Hvis du synes, det er en god ide, så mød
op og vær med til at få klubben i gang.



Borgerforeningen havde arrangeret
udflugt til Aalborg Teater med spis-
ning 12. maj, og vi var omkring 20
deltagere. Vi startede med en
grundig rundvisning i teatret, som
er en stor bygning på mange eta-
ger, efterfølgende en let teaterplat-
te, og så skulle vi se forestillingen
”Guys and Dolls” – en god aften
med et anderledes arrangement.

Den 15. maj prøvede vi med trai-
lermarked foran kroen. Dagen var
så absolut  ikke den bedste, udsigt
til regn gjorde, at mange holdt sig
hjemme, men vi var 6, der trodse-
de vejrudsigten og mødte op med
”alt godt fra garagen og kælde-
ren”. Desværre satte regnen ind
ved middagstid, hvor vi indtog en
god platte på Kroen. Det blev des-
værre ikke til den store forretning
den dag, måske fordi Låsby
Svendsen ikke kom?

Vi besøgte Nordjyllandsværket 2.
juni. Det var en rigtig god dag
med højt solskin og ingen vind. Vi
var vist nok 18 deltagere, da de
sidste tilmeldinger kom kort før
afgang!!! Ude ved kraftværket tog
Per Frier imod os. Han gav en
meget grundig gennemgang af
værket, og han vidste virkelig,
hvordan man laver strøm (og
varmt vand til byen). Efter vi havde
siddet inde og fået lidt teori, skulle
vi alle iklædes en arbejdshjelm og
høreværn med højttaler, så vi sta-
dig kunne høre rundviseren. 

Værket er meget stort. Når man
drøner forbi på motorvejen, ser det
slet ikke så stort ud, som det i vir-
keligheden er. Vi kom alle ind og
kørte med elevatoren op til kote 88
(88 meter over havet) og gik deref-

ter de sidste 12 meter op ad trap-
pen for at komme ud på taget, og
sikken en udsigt der mødte os. Det
var den helt rigtige aften, vi havde
valgt. Vi kunne se langt omkring
med en kanon udsigt både over
Vendsyssel og Aalborg. Derefter
ned igen og Per viste rundt og for-
talte vidt og bredt om produktio-
nen af strøm. Vi kom også igen-
nem kontrolrummet, hvor der sid-
der 3 personer på vagt og styrer
hele anlægget ud fra mange skær-
me og computere. 

Man kan faktisk se deres kontrol-
rum fra motorvej E39 som en
række vinduer mod vest, så de har
også en helt fantastisk udsigt på
arbejdet. Efterfølgende var
Vattenfall vært ved en bid brød og
en vand, og Per besvarede de
mange spørgsmål fra deltagerne.
Et rigtig godt arrangement, hvor
Borgerforeningen var så heldige at
være nogen af de sidste, der bliver
vist rundt, da de også skal spare
hos Vattenfall.

Hallund-Hollensted Borgerforening
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5. juni gik turen til Blomsterfestival
i Frederikshavn, men desværre
ønskede kun 4 deltagere at se
denne, så næste år dropper vi nok
det arrangement. Dem, der deltog,
havde dog en god dag, da Britta,
der har boet i Frederikshavn viste
os mange seværdigheder i områ-
det efter at have studeret de smuk-
ke blomster på udstillingen, og vi
var meget heldige med vejret.

Til sankthansaften startede vi som
tidligere med at tænde grillerne, så
de var godt varme kl. 18. Byens
borgere kunne selv stege/brænde
deres kød på disse.
Borgerforeningen havde igen i år
lavet en god kartoffelsalat og alm.
salat. Et par piger (!) havde bagt et
par kager, som også blev indtaget
med stor glæde. Ved 21-tiden kom
årets båltaler. Vi var så heldige at få
Ole Jespersgaard til at holde bålta-
len, men undertegnede kan des-
værre ikke genfortælle talen, da jeg
forberedte bålet.

Borgerforeningen har købt et
borde/bænkesæt som vi har stillet
op i Anlægget. Vi håber, at borger-
ne vil få glæde af dette til en lille
udflugt med picnic kurven.

Ove Kristjansen har lavet to flotte
ophængsskabe til Borgerforening-
en, så I kan se, hvilke arrangemen-
ter vi har.  B70 kan også bringe
deres nyheder i disse skabe. I

Hallund hænger det ved siden af
postkassen på gavlen ved Kroens
lagerbygning, og i Hollensted
hænger det på frysehuset.
Pensionistforeningen i Hallund er
blevet opløst, og deres bestyrelse
stemte for, at Borgerforeningen
skulle have del i deres kassebehold-
ning. Dette er vi meget glade for,
og vi vil prøve at finde noget, som
pengene kan bruges til, så vi kan
huske, at dette er noget vi kan
takke Pensionistforeningen for.

Endelig undrer det mig, at hver
gang der skal fyldes vand på
springvandet, så er der mange sten
smidt i karret. Er det fordi, man vil
ødelægge lamperne, som sidder i
bunden og lyser på stenen?
Kedeligt er det i hvert fald, at vores
fælles eje ikke kan få lov til at stå i
fred. Men det er forhåbentlig bare
drengestreger, der går over igen.

Husk: I kan altid følge
Borgerforeningens arrangementer
på: www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen
Hallund - Hollensted

Borgerforening
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De næste arrangementer 
i Borgerforeningen 
6. oktober skal vi på rundvisning ved kartoffelmelsfabrikken AKV i
Langholt. Vi samles foran kroen kl. 18, hvorefter vi kører kl. 18.30.

Onsdag 17. november skal vi se Destilleriet i Aalborg, som de fleste sik-
kert kender  som "Spritten", der laver Rød Aalborg. Dette arrangement
koster 50,- pr. person, men så får man også en bette én i deres bar. Vi
samles foran kroen kl. 18, hvorefter vi kører kl. 18.15.

28. november, 1. søndag i advent, holder vi som traditionen tro jule-
træstænding på Doktorpladsen. Vi starter med gudstjeneste og efterføl-
gende går vi til Doktorpladsen, hvor vi synger et par salmer og ser
træet bliver tændt. Så går vi til klubhuset, hvor vi spiller banko, og
Menighedsrådet er vært ved gløgg og æbleskiver.



Fredag 25. juni tog Muldvarperne,
de kommende skolebørn i
Grøftekanten, på oplevelsestur og
afskedstur i lokalområdet.

Det var en dag fyldt med oplevel-
ser og udfordringer, afsluttet med
en grillaften for forældre og
søskende ved Kraghede Sø.

Dagen begyndte på Bålhøj kl. 9
om morgenen, hvor de 17 børn
først blev delt i tre grupper, og
derefter skulle løse forskellige
opgaver. Blev opgaven løst, optjen-
te børnene forskellige madvarer,
som skulle spises til frokost.
Hver gruppe skulle bla. lave
et banner, som igennem hele
dagen skulle bæres af 2
mand. De skulle finde på et
navn til gruppen, og derefter
igennem en række opgaver
på tid.

Da alle, til alt held, fik løst
alle opgaver, var der rug-
brødsmadder til frokost.

Ved 12-tiden tog vi bussen
mod Hvilshøj, hvor vi blev

sat af ved Sejlegården. Her havde
vi fået lov til at udfordre børnene
på forskellig vis. 

Der skulle skydes med bue og pil,
og den lokale jæger havde venligst
opsat en rigtig skydeskive med et
rådyr. Det var lidt svært at skyde,
men der blev alligevel en del træf-
fere. En anden udfordring var, at
alle børn skulle prøve at lade en
kalv sutte på deres fingre. Det var
der en del, som var meget betæn-
kelige over, men det lykkedes fak-
tisk for næsten alle at løse opga-
ven. Thomas (Sejlegård) havde

været så sød at købe is til os, så
den del af dagen blev afsluttet på
gårdspladsen i skyggen af det store
træ, med en is i hånden.

Nu var det tid til de fysiske udfor-
dringer. Vi drog til fods af sted de
4 kilometer ud over ådalen, med
retning mod Kraghede Sø. Det
blæste en del, så det var en stor
opgave, at blive enige om hvem
og hvor længe, banneret skulle
bæres, men med en indlagt pause,
lykkedes det os at nå frem til broen
over Ryå. Her var der sket det for-
færdelige, at vejbanen ikke længe-

re kunne bære vægten af
en flok børn der ville gå
over broen, og derfor var
børnene nødt til at forcere
åen på ydersiden af ræk-
værket, hængende ud
over vandet. Det kildede
noget i maven, sagde
mange af dem, men alle
kom flot over.

Grøftekantens Muldvarper 
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Så gik vi de sidste meter over til
Kraghede Sø. Her ventede red-
ningsveste, fiskenet og stænger, og
ikke mindst en tømmerflåde, som i
de forgangne uger, havde ligget i
børnehaven, forklædt som bokse-
ring.

Det var nu hver gruppes opgave,
at transportere hinanden over søen
på tømmerflåden. Et reb var
spændt tværs over søen, og grup-
perne skulle trække hinanden tværs
over søen. Tømmerflåden vippede
en del, men det var rigtigt sjovt og
hyggeligt at sejle, og ikke mindst,
da vi satte de to kanoer i vandet.
Der blev sejlet til den store guld-
medalje, og alle var en tur i kano-
erne.

Nu var dagen ved at være gået, og
som afslutning, var alle børnenes
forældre og søskende inviteret til
grill- og hyggeaften ved søen.

Ved 17.30 tiden dukkede de første
op, og i løbet af den næste halve
times tid fyldtes søbredden af cam-

pingborde og
tæpper med
store madkurve.

Der blev grillet
pølser og ben,
og som folk
blev færdige til,
gik de i gang
med at sejle i
kanoer, på tøm-
merflåde og
fiske. 

Ved 20 - tiden
sluttede festen
så småt.

Det var en helt fantastisk dag, med
masser af udfordringer og opgaver,
dejligt vejr og glade børn.

Aftenen ved søen var fantastisk, der
var rigtig mange forældre der
benyttede sig af chancen for en
lille sejltur, og der var vist nok slet
ikke nogen, der faldt i vandet,
højst lidt sprøjteri.

Fra Grøftekanten vil vi gerne sige
tak til alle, der deltog, og ønske
alle de børn, der skal i skole efter
sommerferien, held og lykke. 

Venlig hilsen
Alle i Grøftekanten
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på oplevelsestur
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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,  
(3217 2767 og mobil 2056 4389)

Hallund Jagtforening, 
v/ Erik Christensen (2184 8490)

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)

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

Østsidehallen, 
Anders Bentsen (9881 1493)

SERVICE 
OG FORSYNING
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)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400)  

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

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 ”Støkke”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
v/ Anders Vinter Svendsen 
(9826 1514)

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

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 Sparekassefond
v/ Karsten Sørensen,
Sølvmågevej 12
9700 Brønderslev
www.sparekassefonden.dk

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, 
Lars Bredo (9843 3135)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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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

DUO’en 
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE

Her er der også 
plads til din
annonce!
Lokalbladet bringer meget gerne annoncer for
lokale firmaer og for “udensogns” firmaer med
lokale folk bag.
Kontakt redaktionen (se side 3) og aftal nærmere.

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

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216, 

9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103) 

Træhuse leveres: 
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

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. 

Ostemandens åbningstider:
Mandag kl. 13.30-18: Sølvgade 120, Hallund
Tirsdag kl. 11-17: ved siden af Shell i Hjallerup
Onsdag kl. 11-17: ved Torvekroen i Hals
Fredag kl. 11-17: ved Brugsen i Dronninglund

Nyt firma
Orla Knudsen, Bålhøj
i Øster Brønderslev
har netop startet nyt
tagdækningsfirma,
med kontor og lager
på Virksomhedsvej.
Mere omtale af 
firmaet følger i 
næste nummer af
Lokalbladet.
Her er et foto af 
en af firmabilerne



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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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.

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

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

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19

9700 Brønderslev
(2362 0224) 

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER

9899 8066 - 9883 1010
Tlf. kons. hverdage kl. 7-99

www.midtvendsysseldyrlaeger.dk
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

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

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer, 
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

Ejendomsmæglerfirmaet
John Andersen
Røgelhedevej 15
9700 Brønderslev

Telefon: 3011 4166
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.

Røgelhedevej 14 . Hallund . 9700 Brønderslev

Tlf. 98 83 52 11 . Fax 98 83 53 85

e-mail: hallundstaldservice@mail.dk

www.hallundstaldservice.dk

Døgnvagt 24 24 53 11

HALLUND AUTOLAKERING
v/ Anders Chr. Larsen

Lakering af biler, køkkenlåger, døre m.m.

Røgelhedevej 14 - Hallund - 9700 Brønderslev

Maler Per Rasmussen - tlf. 2965 5550

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.  
(9881 1522)

Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter 

www.pc-elektronik.dk

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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25. august kl. 18: 
Oprydning på Skarnvad. 
Arr.: Hallund Jagtforening.

26. august kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøde i Hallund.

26. august kl. 9: 
Hyggeklubben tager på udflugt.
Der er afgang i bus fra P-pladsen
ved ØBIs Klubhus.

31. august kl. 19:
Menighedsrådsmøde i Ø.
Brønderslev 

1. september:
Første ansøgningsfrist til
Sparekassefonden. Se side 4.

6. september kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

7. september kl. 19:
Kirkekoret starter ny sæson i
Konfirmandstuen.

8. september: 
Andejagt, Mødested:
Lossepladsen på Ørumvej.
Tilmelding til næstformand
Henrik Christensen (4087 5685)
Arr: Hallund Jagtforening

9. september kl. 14: 
Peter Hinsch fra Brønderslev med
flere underholder i
Hyggeklubben. Sted. ØBIs
Klubhus.

13. september kl. 19:
Orienteringsmøde for alle i Øster
Brrønderslev Forsamlingshus om
planerne for Samlingshuset.

15. september kl. 13.30: 
Ny hyggeklub starter i B70.

17.-19. september: 
Indsamlingsdage til Samlings-
huset. Se midtersiderne.

19. september: 
Åbent hus som afslutning på ind-
samlingen til Samlingshuset på
Skolen. Der er underholdnig og
lidt godt til alle.

22. september: 
Andejagt, Mødested:
Lossepladsen på Ørumvej.
Tilmelding til næstformand
Henrik Christensen (4087 5685)
Arr. Hallund Jagtforening

23. september kl. 14: 
Else Østergaard fra Vestbjerg for-
tæller i Hyggeklubben. Hun viser
billeder fra og fortæller om sine
oplevelser i Canada og USA.
Sted. ØBIs Klubhus. 

25. september
Sjov Lørdag (ØBI’s venner)

26. september kl. 11:
Høstgudstjeneste i Hallund Kirke,
med efterfølgende frokost og
høstmarked hos spejderne

30. september kl. 19.30: 
Koncert med “Dyvohrai” i Øster
Brønderslev Kirke.

2. oktober 
Fællesjagt i Hallund Jagtforening
- bl.a. Kommuneskoven.
Mødested Skarnvad kl. 8.30

4. oktober kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

5. oktober kl. 19:
Høstgudstjeneste i Ø.
Brønderslev Kirke

6. oktober kl. 18
Rundvisning ved kartoffelmelsfa-
brikken AKV i Langholt. Samling
foran Hallund Kro kl. 18, hvoref-
ter vi kører kl. 18.30. Arr.:
Hallund-Hollensted
Borgerforening

6. oktober:
Motionsgymnastik for kvinder
starter i Hallund.

7. oktober kl. 14: 
Bent Heiselberg fra Asaa fortæl-
ler i Hyggeklubben om sine 31
år som politimand i Grønland.
Sted. ØBIs Klubhus.
Hyggeklubbens møder er for alle
pensionister og efterlønnere.

21. oktober kl. 14:
Hyggeeftermiddag med sang,
spil og andet i Hyggeklubben.
Sted. ØBIs Klubhus.
Hyggeklubbens møder er for alle
pensionister og efterlønnere.

28. oktober kl. 19:
Menighedsrådsmøde i Ø.
Brønderslev 

30. oktober: 
“Di Taknæmlæ” spiller i
Forsamlingshuset.

1. november kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

4. november kl. 14: 
Erik Nielsen fra Frederikshavn
fortæller i Hyggeklubben om
hvordan han kørte gennem flere
lande med hest og vogn. Sted.
ØBIs Klubhus. Hyggeklubbens
møder er for alle pensionister og
efterlønnere.

6. november
Fællesjagt i Hallund Jagtforening
- bl.a. Kommuneskoven.
Mødested Skarnvad kl. 8.30

6. november kl. 10-17
Kordag i Ø. Brønderslev Kirke
med Erik Sommer.
“Åben værkstedskoncert” kl. 16.

17. november kl. 18
Tur til Destilleriet i Aalborg, som
de fleste sikkert kender bedre

LOKALBLADET udkommer næste gang december 2010.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 59 af LOKALBLADET er 20. november 2010.

som "Spritten" der laver Rød
Aalborg. Dette arrangement
koster 50,- pr. person, men så
får man også en bette én i deres
bar. Samling foran Hallund Kro
kl. 18, hvorefter vi kører kl.
18.15. Arr.: Hallund-Hollensted
Borgerforening

18. november kl. 14: 
Frode Muldkjær fra fortæller i
Hyggeklubben om ”Verden iføl-
ge børn og mig”. Sted. ØBIs
Klubhus. Hyggeklubbens møder
er for alle pensionister og efter-
lønnere.

20.-21. november: 
Julegaveværksted på Skolen.

25. november kl. 19:
Menighedsrådsmøde i Hallund.

28. november (1. søndag i
advent)
Juletræstænding på
Doktorpladsen i Hallund. Vi star-
ter med gudstjeneste i Hallund
Kirke og efterfølgende går vi til
Doktorpladsen, hvor vi synger et
par salmer og ser træet bliver
tændt. Så går vi til klubhuset,
hvor vi spiller banko, og
Menighedsrådet er vært ved
gløgg og æbleskiver. Arr.:
Hallund-Hollensted
Borgerforening

2. december kl. 12
Hyggeklubben holder julefrokost
i ØBIs klubhus. Hyggeklubbens
møder er for alle pensionister og
efterlønnere.

4. december
Fællesjagt i Hallund Jagtforening
- bl.a. Kommuneskoven.
Mødested Skarnvad kl. 8.30

6. december kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj

10. december
Juletræsfest i Østsidehallen 
(ØBI’s venner)

The
end!

På 
gensyn 

til 
december


