
Nummer 64
marts - maj  2012

Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling !

for Øster Brønderslev og Hallund området

LLOOKKAALLBBLLAADDEETT

Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger 

Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt



2
Lokalbladet



3
Lokalbladet

VIGTIGT
LOKALBLADET 

udkommer næste gang 
til maj 2012

Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er 

15. april

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund -  oplag: 1500

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:

Aase Mogensen
Bronzevej 32 (2156 7973)
Hallund
(e-mail: aase114@hotmail.com)
Velkommen til Aase!

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: lismarrup@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 
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Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Lokal energi 
- og godt samarbejde
Det er på mange måder begge dele, der skal bære lokalområdet videre til
fremtiden på bedste vis, og der er godt gang i begge områder lige nu.

Mht. energien bliver der lagt megen energi i især arbejdet med
Samlingshuset og ombygningen af hal/Klubhus, og resultatet bliver bare
godt! Også Bålhøjfestivalen både kræver og giver megen energi og god
omtale af vores gode, lille plet på Jorden. 

Fra redaktionen skal lyde en opfordring til alle om at slutte op om disse og
alle andre lokale, samarbejdende initiativer.

Også på de mere samfundsmæssige felter er der gang i energiarbejdet – et
planlægningsarbejde med flere lokale relationer. Forsyning af samfundet
med energi fra andre kilder end de skrøbeligt oliebaserede er under over-
vejelse både mht. vind og biogas, og igen vil Lokalbladets redaktion opfor-
dre til saglig og grundig debat ud fra både lokale og samfundsmæssige
interesser.

Fra vores egen lille verden – arbejdet med Lokalbladet – er der grund til at
være lidt bekymrede.

Årsregnskabet ser ikke for godt ud. På side 9 og 10 bringer vi en opfor-
dring til at indbetale bidrag til Lokalbladet, så bladet også kan udkomme
fremover. 

Lokalbladet er for os at se - og ud fra det vi hører fra alle sider – en vigtig
del af at sikre et godt lokalområde ved bl.a. at være stedet for debat og
oplysning om aktiviteter i alle lokalsamfundene.

Vi har i redaktionen energien, så har I brændstoffet (pengene), så vil vi
gerne stå for at udvikle det lokale samarbejde gennem Lokalbladet.

Redaktionen



Som I alle kan se, skrider byggeriet
frem både ude og inde.

Alt ser ud til at  klappe, og flot ser
det jo ud. 

Indenfor i Klubhuset er der også
sket ting og sager. Her er der ble-
vet rykket igennem de sidste
mange weekends. Der er blevet
shinet grundigt op i omklædnings-
rum, og cafeteriet er ryddet. Hårdt
arbejde.

Alt sammen på baggrund af frivilli-
ge folk, der har leveret en stor ind-
sats til fælles bedste.

Hver lørdag er håndværkerne ble-

vet servicerede med morgenmad, 

som Peter sørger for, og frokost bli-

Samlingshuset
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Stillingen som leder af Samlings-
huset har været slået op. Der var
10 ansøgere, og vi valgte i fonds-
bestyrelsen at kalde 4 til samtale.
Vi håber, at vi blandt de 4 finder
den rette person til jobbet, og den
proces er vi i midt i lige nu.

Siden sidst har vi holdt et velbe-
søgt informationsmøde om projek-
tet. Mødet var velbesøgt og der
kom mange gode spørgsmål, der
bl.a. kunne afklare spørgsmål og
rygter af forskellig slags.

Økonomien arbejdes der hele tiden
med for at forsøge at skaffe de sid-
ste penge via fonde.

Derfor er det dejligt med de
50.000 kr. som vi lige har fået af
NordJyske Bank. Tak for det!

Huset er lovet færdig til maj, men
lige nu ved vi ikke, hvor langt vi er
til den tid med køkkeninventar og
andet inventar. Vi ville rigtig gerne
finde penge til køkkeninventar, dels
fordi vi jo har fået tilsagn til det på
312.000 fra LAG-Brønderslev, hvor 

vi så selv skal finde tilsvarende
beløb, dels fordi et køkken jo er
ret vigtigt for at kunne starte
udlejning af salene.

Generelt er der mange ender, der
skal nå sammen i sådan et stort
projekt. Der bliver lagt mange fri-
villige timer, men det er også
spændende at prøve at få det
hele til at gå op i en højere
enhed. Vi skal nok nå i mål.

Der er brug for flere aktive og fri-
villige hænder indendørs, men
ikke mindst til udendørs belæg-
ningsarbejde. 

Meld dig til 
Peter Andersen
på tlf: 4214 8649

Hilsen
Fonds-

bestyrelsen
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Forberedelserne til årets festival er
allerede godt i gang. Efter at have
brugt efteråret på at evaluere
Bålhøj Festival 2011 og samle
kræfter til endnu en storslået fest
på Bålhøj, er både musikgruppen
og Borgerforeningen + det løse
nu trukket i arbejdstøjet. 

Musikgruppen arbejder allerede
nu på de sidste detaljer med hen-
syn til at få nye, spændende
musiknavne på scenen.

Borgerforeningen er i gang med
at sortere i nye ideer og genopfri-
ske gamle. Vi er glade og stolte
over vores alle sammens festival,
men selvom festivalen bliver fem
år, er der stadig plads til forbed-
ring. Har du gode ideer, er du
meget velkommen til at kontakte
styregruppen – vi er stadig åbne
for gode forslag.

Planlægningen og forberedelserne
af Fowli’s jubilæums-festival fort-
sætter i de næste måneder, så vi
alle er klar til et stort brag på top-
pen af Øster Brønderslev:

Lørdag 
11. august 2012

fra kl. 14

Bliv ven med
Fowli’ på
Facebook 
Fowl’i flyver også på Facebook.
Søg efter “Bålhøjfestival” og meld
dig ind i gruppen.

Når vi får 1.000 medlemmer
trækker vi lod om 2x2 billetter til
festivalen. 

I Facebook-gruppen vil vi løbende
offentliggøre musiknavnene på
dette års festival. Gruppen vil
også blive brugt til andre informa-
tioner vedr. årets festival. 

I anledningen af Fowlis 5-års fød-
selsdag vil vi også gerne opfordre
til, at du lægger dine billeder fra
tidligere festivaler ind i gruppen,
så vi kan mindes de 4 festivaler,
der allerede har været, samt spre-
de den unikke Bålhøj-stemning og
forventningens glæde frem mod
årets største fællesoplevelse for
borgerne i og omkring Øster
Brønderslev-området

Billetsalg til
årets festival
Årets billetsalg bliver skudt i gang,
kort efter dette nummer af
Lokalbladet er på gaden. Priserne
på billetterne vil stige, jo mere vi
nærmer os festivalen. Billetterne
er billigst fra starten og frem til
30. juni. Fra 1. juli til 5. august er
billetten lidt dyrere. Ved indgan-
gen til festivalen er billetten
dyrest, Så jo før du sikrer dig bil-
letten, desto billigere bliver den!

Fra 14/3 til og med 30/6 
koster billetterne 130 kr.

Fra 1/7 til og med 5/8 
koster billetterne 160 kr.

Lørdag11/8 koster 
billetterne 200 kr. 
ved indgangen. 

Der er gratis adgang for 
børn under 12 år i følge 
med en voksen.

Billetterne kan som altid købes 
i Spar Øster Brønderslev, i 
Børne-shoppen i Brønderslev 
samt på www.forlagetstork.dk  

I Spar kan du også deltage i den
spændende og traditionsrige kon-
kurrence, hvor præmien er billet-
ter til årets festival. 
Følg med på Facebook,
www.oesterbroenderslev.dk og i
Oplandsavisen, hvor nyheder om
festivalen løbende offentliggøres.

Frivillig hjælp
Mange af byens og omegnens
borgere har allerede gjort det til
en fast tradition at lægge nogle
timers frivilligt arbejde i forbindel-
se med festivalen. Den tradition er
vi meget taknemmelige for og ser
selvfølgelig gerne, at den fortsæt-
ter.

Der er altid brug for flere hænder,
og nye folk opfordres til at melde

sig. Arbejdet før, under og efter
festivalen er sjovt og hyggeligt,
og hvis du er “ny” i byen, så er

det en god måde at møde de
“gamle” borgere på. 

Allerede nu kan du melde 
dig som frivillig hjælper 
ved at sende en mail til:

boye-jensen@mail.dk

Jubilæum og fødselsdag på Bålhøj ‘12
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I år har Bålhøj Festival 5 års jubilæum 
Vores maskot Fowli har derfor også 5 års fødselsdag



Poppen på toppen af Bålhøj
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Det er med stolthed at musikgrup-
pen og Borgerforeningen allerede
nu kan afsløre de første navne til
årets Bålhøjfestival:

Ankerstjerne og
Xander
Den danske klubscene har født to
nye stjerner. På Bålhøjfestivalen
stiller de op sammen og leverer et
sæt bestående af de mange hits,
som de to har produceret.

Ankerstjerne har tidligere ”leget”
med Burhan G og Rasmus
Seebach. 

Xander (Anne Linnets søn) hittede
allerede sidste år, men nu får vi
dem sammen.

Vi er glade for at kunne præsente-
re Ankerstjerne & Xander på vores
festival lørdag 11. august. 

Her vil de to herrer præsentere alle
deres hits: ”Nattog”, Millionær”,
”Det burde ikke være sådan her”,
Os to og mine lagner” m.fl. 
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Velkommen til!
Hallundvej 271
1. februar overtog Isabella Simonsen (20 år) og Michael Møller Andersen (også
20 år) huset.
Michael er født og opvokset i Stenum og er udlært landmand og arbejder hos
Bent Klovnhøj ved Thise som markmand. Gården har slagtesvin, som bliver
slagtet, når de vejer 80 kg.
Isabella er født og opvokset i Ulsted. Hun arbejder hos Per Kristiansen i
Serritslev og er i 1. års praktik. Uddannelsen tager 3? - 4 år.
Fritidsinteresser for Michaels vedkommende er at køre crosser. Isabella har i
nogle år spillet fodbold og skal i gang igen. Huset er 160 m2 og meget vel-
holdt. Udestuen, som er nybygget, skal de have malet.

Nørrebro 9
December 2010 overtog Karina Krog Nielsen (21 år) og Daniel Nielsen (22 år)
huset på Nørrebro. Karina er opvokset i Ørum, hvor hun har sin far, og Daniel
er opvokset i Nørhalne.
Karina er salgsassistent i Netto i Hirtshals, og forretningen har åben alle dage i
ugen. Hun er meget glad for at arbejde der og møder mange kendisser, der
har sommerhus i Hirtshals.
Daniel er ansat i et entreprenørfirma som nedbrydningsmand, og det er et
meget hårdt arbejde. De har lige været i Aalborg på nedbrydning, men de fle-
ste opgaver er i Vendsyssel.
Deres fritid går med deres 2 hunde, som er mopser, og som kræver meget
aktivitet.
De har malet hele huset, og de vil i gang med køkkenet, som har en del år på
bagen.
De har boet i en 4. sals lejlighed i Nørresundby, men det var noget besværligt
med hundene, så det var dejligt at få et hus, som de faldt for, og størrelsen på
108 m2 passer dem perfekt.

Ny privat dag-
plejer i Lille Nejst
Bondegårds-
dagpleje
Fra 1. marts starter Mathilde
Svendsen i Lille Nejst Bondegårds-
dagpleje som børnepasser, og
Camilla stopper. 

Camilla har haft 5 børn, som hun
startede op med efter barsel, og nu
er hendes egen søn, Theodor, også
klar til børnehave. Derfor var tiden
inde til, at Camilla ville prøve noget
andet, og efter 8 1/2 år har hun
valgt at gå i gang med en uddannel-
se, så jeg ønsker Camilla alt held og
lykke fremover og takker for 8 1/2
gode år.

Jer var ked af at skulle til at gå alene
i dagplejen og kom til at snakke
med Mathilde, der var færdig med
sin uddannelse som pædagogisk
assistent midt i november. Hun
kunne godt tænke sig at prøve at
være dagplejer for at få mere erfa-
ring med mindre børn og forældre-
samarbejde. Mathilde kommer her
fra Ø. Brønderslev, og hun er ikke
ukendt med dagplejebørn, da hen-
des mor også er dagplejer i Ø.B.
”Lone Svendsen”. 

Mathilde er 20 år og bor sammen
med Anders Møgelmose. 

Birgit Jakobsen

Lokalt terrorangreb?
De nye regler for placering af postkasser har vakt en del diskussion og mange
overvejelser rundt omkring, men samtidig har det åbenbart givet nye arbejds-
muligheder for idiotiske terrorister.

Naboerne Kold (Birte & Niels) og Nielsen (Hanne & Martin) har med kort tids
mellemrum fået sprængt deres postkasser i luften. Som det ses på billederne
har der været tale om kraftigt bombemateriale, og det har lokalt medført teori-
er om, at der skulle være tale om prøvesprængninger udført af terrorister.

Der har
desuden
været
rejst teo-
rier om,
at
spræng-
ningerne
måske er
rekvireret
af post-
budene,
så de
kan få
lov til
stadig at
levere
posten.

helt ud til kunderne, eller måske af
postkassesælgerne, så deres omsætnin-
gen kan øges yderligere, men ingen af
delene er endnu endeligt afklaret. 
En helt anden teori er, at der måske er
tale om unge mennesker, der også har
"arbejdet" som terrorister i Hvilshøj.
Uanset hvad er det en rimeligt tom-
hjernet aktivitet at køre på landtur for
at sprænge postkasser i luften! 



LOKALBLADET OG ØKONOMIEN
Herunder bringer vi et indbetalingskort, som vi MEGET håber på, I vil bruge flittigt. 

Lokalbladet har i 2011 givet et driftsunderskud på 3.500 kr., så kassebeholdningen nu er
nede på ca. 500 ved årets begyndelse. At underskuddet ikke var større, skyldtes bl.a. en
ekstraordinær flot indbetaling fra Østsidehallen og salget af forsiden af nummer 63 til
annonce for anlægsgartner Kurt Thomsen.

Derfor har redaktionen skiftet trykkeri for på den måde at spare på udgifterne, men der
kommer alligevel til at mangle en del kontanter, og hvis ikke der kommer flere penge i 
kassen, kommer årets sidste nummer ikke på gaden!
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Bagsiden
Dette blanke felt kan blive resultatet af DIN
manglende indbetaling af penge til driften af
Lokalbladet!

Brug din Netbank, kig ind i Nordjyske Bank
eller klip kortet ud og brug det til indbetaling
af DIT frivillige bidrag til Lokalbladet.

Hvis f.eks. 25 % af alle husstande bare
indbetalte 125 kr., ville det give ca. 30.000 kr.,

og hvis flere foreninger også bidrog, 
ville det lune endnu mere!

Påskekursus i Hallund
Onsdagsgymnasterne og B70 arrangerer påskekursus med påsketing, blomster og deko-
rationer torsdag 22. marts og onsdag 28. marts i Klubhuset på Søndersig, hvor Britta
Kornum igen underviser.
Kom og bliv inspireret til påske i hyggeligt samvær, medbring selv materialer. Man kan
vælge at deltage en eller to gange. Der er plads til max. 15 deltagere pr. aften, og bliver
der ikke fyldt op 22. marts, bliver arrangementet kun gennemført 28. marts. Pris pr.
aften er 75 kroner inkl. kaffe og hjemmebag. Ønsker du at deltage begge aftener, skal
der betales 150 kroner første aften. Der er tilmelding til Kirsten Madsen og Lis Jørgensen
senest 18. marts.

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

R
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Lokalbladet p
lejer ikke at bringe løse rygter og halve historier...

D
en sidste tid har vi dog hørt p

laner/ideer/rygter/historier om
 p

lacering af fam
ilierestaurant, tankstation og dagligvarebutik

sam
let eller delt - forskellige steder m

ellem
 byen og m

otorvejen.

H
vad er sandhed, og hvad er rygter?

Fortæ
l redaktionen det inden næ

ste num
m

er, og vi vil bringe den hele historie!



Hyggeklubben forfra
Nej, dem der kommer i hyggeklubben er ikke pænest bagfra. Lokalbladet
har efter antydningen i sidste nummer af bladet fået sendt nogle billeder,
som viser, at det er pæne og hyggelige mennesker, der mødes i
Hyggeklubben. Men måske vil de helst vende ryggen til fotografen.

Der er plads til endnu flere til hyggeklubbens aktiviteter. Vi har mange
hyggelige torsdage eftermiddage, og det er altid hver anden torsdag, og i
vinter er det på Elmehøj. Tag kop og brød med, så laver vi kaffen.

Lisbeth Christensen
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Generalforsamling i
Venstrevælgerforening 
i ØB - Hallund 
Mødet blev holdt den 24. januar, og først blev Niels Olesen
valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
Formand Lars Hahn aflagde en fyldestgørende beretning,
hvor vores arrangementer blev grundigt gennemgået - speci-
elt valgmødet mellem Tina Nedergård og Helena Starcke
blev omtalt.
Herefter gennemgik kasserer Lars Bredo regnskabet og alt var
i skønneste orden. Kontingentet blev sat uændret til 235 kr.
Formand Lars Hahn Rasmussen blev genvalgt med aftenens
største bifald.
Den øvrige bestyrelse bestående af Lars Bredo, Søren
Lauritsen, Niels B. Olesen og Kim Toft blev alle genvalgt sam-
men med suppleanten Jørgen Jensen. Bestyrelsen konstitue-
rer sig på første møde. Revisor Axel Andersen blev genvalgt.
Under eventuelt blev der snakket om, hvad vi skal gøre for at
få flere medlemmer. Der var forslag fra forsamlingen om at
invitere Lars Løkke Rasmussen eller Kristian Jensen til et
møde. Bestyrelsen lovede at arbejde videre med det. 
Der var mødt 30 % af vores medlemmer op lige som sidste
år, hvilket må siges at være flot.

Bestyrelsen har konstitueret sig sådan på sit første møde:
Formand Lars Hahn Rasmussen
Næstformand Niels B. Olesen.
Kasserer Lars Bredo
Sekretær Kim Toft
Medlem Søren Lauritsen

Referent: Kim Toft 

Kommunal morgenvækning 
-eller ekstra salt til ægget
Efter en usædvanlig kold uge med 2-cifrede frostgrader,
så det i den anden weekend i februar endelig ud til, at
det ikke skulle fryse så hårdt. Den kommunale saltspre-
der var 12. februar kl. 6.30 på vej ind ad Engvej efter at
have saltet ude på Kraghede. Et katastrofalt islag havde
dog lagt sig på den frosne vej, og den hjælpeløse chauf-
før kunne intet gør i svinget ved Engvej 15. Lastbilen
gled op på fortovet, igennem et 30 cm. tykt birketræ og
nedlagde dobbelt carport, postkasse og 2 biler, så alt
blev totalskadet. Carporten blev skubbet af stolperne og
ind i naboens have. Begge biler er også meget medta-
get: den ene lå under carporten og den anden under
birketræet. Det var selvfølge en voldsom morgenvæk-
ning, og husets ejere Annitta og Jacob vågnede straks
og kom chaufføren til undsætning, men han havde hel-
digvis kun fået lidt glassplinter på fingrene fra lastbilens
forrude. Lastbilen blev kørt væk af Falck, og den kom-
mer ikke ud at køre, før den har fået lavet noget plade-
arbejde og ny rude. Ulykken skabte i løbet af dagen en
masse ekstra trafik og var heldigvis med til at sænke far-
ten på vejen til glæde for børnenes sikkerhed. 



Også fra Borgerforeningens side er
der lagt en del frivillige timer i
Samlingshuset. Efterhånden tænker
vi ikke så meget på, hvem der
arbejder for hvilken forening, for
det er jo i fællesskabets interesse,
det hele foregår.

Fastelavnsfesten blev igen i år holdt
sammen med Menighedsrådet.
Det var igen en stor succes med et
fuldt Forsamlingshus.

Her på siden er der flere billeder fra
dagen.

Vi arbejder på sagen omkring salg
af Forsamlingshuset og ser positivt
på den sag, uden at jeg lige nu
kan komme nærmere ind på det.

Store affaldsdag 
Den holdes i år søndag 22. april.
Bare så I ved det. Der kommer
opslag op til den tid, og så håber
vi, at mange vil være med til at
flytte skidtet væk fra vejkanterne.

General-
forsamling
Borgerforeningens generalforsam-
ling 2012 afholdes 21. marts kl. 19
i Forsamlingshuset.

Evt: forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 19. marts.

Let traktement og hyggeligt 
samvær.

Venlig hilsen
Borgerforeningen 

Øster Brønderslev Borgerforening
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Den 19. februar fejrede Menighedsrådet
og Borgerforeningen fastelavn. 

Efter en kort børnegudstjeneste slog 
børnene katten af tønden i Forsamlings-
huset. Børnene var flot klædt ud, og 
som man måske kan ane på billederne,
havde vi i år oven i købet fornemt besøg
af Stygge Krumpen.



General-
forsamling
Fredag 27. januar 2012 afholdt
Borgerforeningen ordinær general-
forsamling med dagsorden ifølge
vedtægter.
Formand Claus Iversen berettede
udførligt om det forgangne år med
arrangementer, og i flæng kan
nævnes affaldsindsamling, trailer-
marked i anlægget, Sankthans-
aften, foredrag af Abbé Pierres
klunsere, valgmøde med 2 politike-
re og 1. søndag i advent. Der har
været god tilslutning til alle tiltag.
Derudover har vi fået en pavillon i
anlægget, så man kan komme i
tørvejr om nødvendigt. Der har
været udflugt til Siemens
Vindmøllefabrik og bustur til
Tyskland.
Der bliver ansøgt om en hjertestar-
ter, som skal opsættes ved kroen,
så den er nem at komme til, og

der vil blive undervisning i brugen
af den, når det bliver en realitet.
Mobildækning i Hallund er endnu
ikke dækkende, og det blev vendt
igen en gang. Gennem kommunen
har der været gang i at etablere en
vandresti, men det er gået lidt i
hårdknude.
Ved valget blev samtlige genvalgt,
og ny suppleant blev Michael
Bertelsen. 
Under indkomne forslag var der et
forslag, der var kommet for sent
ind, men det blev behandlet allige-
vel. Det var et forslag om sammen-
lægning med B70, og der var enig-
hed om at slå sig sammen.
Under eventuelt blev det slået fast,
at Hallund ikke skal afvikles, men
udvikles. Vi skal gøre opmærksom
på os selv og fortælle omverdenen,
hvad vi laver, og hvad vi vil i frem-
tiden – vi skal vise interesse for
politik, som gerne skal udmøntes i
2 pladser i byrådet.

EEkkssttrraaoorrddiinnæærr
ggeenneerraall--

ffoorrssaammlliinngg  

Mødet afholdes 
20. april 
kl. 19.00 

i Klubhuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Indkomne forslag 
– nedlæggelse af foreningen.

3. Overdragelse af midler.

4. Eventuelt.

Hallund Borger- og Idrætsforening?
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Ja, bliver det navnet på den nye forening i Hallund?
Borgerforeningen og B70 arbejder sammen i år, som vi er blevet opfordret til sidst på vores borgermøde. 
B70 har allerede på deres sidste generalforsamling fået en repræsentant fra Borgerforeningen i deres bestyrelse. Jeg
var selv foreslået, men overlod i stedet for pladsen til Kim Toft pga. for mange jern i ilden.
Kort efter nytåret havde Borgerforeningen deres generalforsamling, og som sidste år havde vi spisning først og
efterfølgende generalforsamling. Jeg var på valg som formand og blev hurtigt genvalgt. Lene og Ida havde ikke
ønsket genvalg, men presset af vores dirigent lod de sig opstille igen, og de fik efterfølgende store klapsalver. Vi fik
en ny suppleant ind, Michael Bertelsen, som bor på Nørrebro. Da vores kasserer, Lars, skulle udstationeres, fik Lene
(vores nye suppleant) den midlertidige post som kasserer, og hun har fået oprettet homebanking, så nu er den
post i gode hænder.
Lars Bredo har lovet, at vores www sagtens kan passes fra Afghanistans ørken, og indtil videre har det kørt udmær-
ket, men ved en eventuel fusionering mellem B70 og Borgerforeningen bliver vores www meget ændret, så må vi
se, om det også kan klares fra ørkenen.
Vores første arrangement bliver besøg hos Skarnvad Birkesaft ved Poul Møller på Skarnvad den 31. marts. Vi mødes
på gården kl. 14, og så vil Poul vise os rundt. Efterfølgende kan vi indtage vores medbragte kaffe, og vi ser gerne,
at nogen vil bage en kage til os.
Næste planlagte arrangement er 13. april, hvor Lanternen vil underholde i Klubhuset, og hvor der bliver mulighed
for at synge med samt få en lille svingom.
Den 20. april kl. 19.00 afholder vi ekstraordinær generalforsamling i Klubhuset. Eneste punkt er, om vi skal nedlæg-
ge Hallund-Hollensted Borgerforening og fremover samarbejde med B70 i en ny forening.
Fordelen ved en sammenlægning er, at bestyrelsen laver de store penselstrøg, og underudvalg har hver især deres
arbejdsområde. I kan se organisationsplanen på vores www. På den måde kan de personer, der gerne vil arbejde
med fodbold, krolf, fester eller andre arrangementer, melde sig til disse udvalg og arbejde koncentreret med dette
uden nødvendigvis at sidde i bestyrelsen. Denne løsning skulle gerne resultere i, at det bliver lettere at tiltrække
nogen til at hjælpe til i foreningen, som jo er for alles bedste i lokalområdet.
Vi har besluttet at vente med kontingentindkrævningen, indtil vi ved om nedlæggelsen af Borgerforeningen er en
realitet, for så venter vi med indsamlingen, indtil vi har den nye forening på plads.
Den 22. april kl. 10.00 afholder Naturfredningsforeningen den årlige affaldsdag, hvor vi mødes ved Klubhuset.
Borgerforeningen (eller Hallund Borger- og Idrætsforening til den tid) giver kaffe på terrassen og rundstykker til alle
fremmødte. Derefter fordeles ruterne, og som altid: Desto flere vi er, desto lettere går det, og desto længere kan vi
nå ud og tømme grøfterne for affald. Så bare mød op.
Det er, hvad vi har på programmet indtil videre.

Claus Iversen



Nyt krav til 
foreningens 
medlemmer
Hallund Jagtforening sætter en ny
dagsorden for foreningens jægere.
En enig bestyrelse stillede på årets
generalforsamling forslag om, at
Hallund Jagtforenings medlemmer
skal deltage i minimum et af for-
eningens arrangementer på flugt-
skydebane, inden man kan deltage
i Hallund Jagtforenings fællesjagter.
Forslaget blev vedtaget på general-
forsamlingen med stort flertal.

Baggrunden for, at bestyrelsen stil-
lede forslaget til generalforsamlin-
gen var, nogle diskussioner i besty-
relsen om jægeres omdømme
blandt lokalbefolkningen og de eti-
ske aspekter omkring det at gå på
jagt. Alle jægere har med deres
jagttegn licens til så effektivt og
hurtigt som muligt at aflive det
vildt, vi skyder efter. Bestyrelsen
mener, at det kvalificerer forenin-
gens jægere og dermed også frem-
mer den måde, vores fællesjagter
drives på. Erfaringerne viser, at jo
mere man træner, des bedre bliver
man til at skyde og ramme. Det er
dog vigtigt at understrege, at der
ikke stilles specifikke krav til antal
træffere. Målet er alene at øge den
enkelte jægers skydefærdigheder
og bevidsthed om egne evner.
Hallund Jagtforening har uddanne-
de skydeinstruktører, som kan råd-
give og vejlede. Skydeinstruk-tører-
ne er til stede til alle foreningens
flugtskydningsarrangementer.

Et andet sigte med tiltaget er, at
Hallund Jagtforening ønsker at
bidrage til at gøre jagt mere aner-
kendt blandt lokalbefolkningen og
at fremme forståelsen for jagt hos
folk, som har fordomme omkring
jagt. En af de fordomme, som er
hørt blandt de lokale, er, at ”jagt
kun er 20 mand som omringer et
lille område og plaffer løs”.

I Hallund Jagtforening forsøger vi
også på anden vis at fortælle om
vores fritidsinteresse og glæderne
ved at gå på jagt. Foreningen er
blandt andet begyndt at deltage i
den årlige sommerfest. Her fik
lokalbefolkning mulighed for at
skyde, smage forskellige vildtretter
tilberedt på grill samt at deltage i
konkurrence med 10 gavekort til
deltagelse på vores jagter.

Hallund Jagtforening har haft suc-
ces med stor tilgang af jagtarealer
af de lokale lodsejer, og baggrun-
den for dette skal formodentligt
findes i foreningens engagement i
det lokale foreningsliv. Vi er en
aktiv forening, som deltager i de
forskellige tiltag i lokalområdet, og
deltagelsen i den lokale sommer-
fest giver foreningen gode mulig-
heder for at få fortalt om vores mål
og visioner, men også for at få
kontakt til fremtidige jægere og
medlemmer.

Vi skal ride videre på den positive
bølge, som er skabt af udsendelser
som Bonderøven, AnneMad, Spise
med Price o.s.v. Disse udsendelser
er med til at skabe fokus på natu-
ren og dens ressourcer.

Hallund Jagtforening
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Aktivitetskalender
Marts
Arbejdsdag lørdag 31. 3. kl. 10.00:
Mødested Lossepladsen

April
Flugtskydning onsdag 11.4. kl. 18: 
Mødested: Skarnvad
Skydning onsdag 18.4. kl. 18:
Mødested Skarnvad
Skydning onsdag 25.4. kl. 18:
Mødested: Skarnvad
Arbejdsdag lørdag 28.4. kl. 9.30: 
Mødested: Lossepladsen 

Maj
Bukkepral mandag 16.05. kl. 10:
Mødested : Flugtskydnings-banen i
Brønderslev
Torsdag 31.5. kl. 18.30:
Hundetræning. Mødested:
Kommuneskoven

Juni
Torsdag 7.6. kl. 18.30:
Hundetræning.
Mødested: Kommuneskoven 
Torsdag 14.6. kl. 18.30 
Hundetræning Mødested:
Kommuneskoven 
Torsdag 21.6. kl. 18.30:
Hundetræning. 
Mødested: Kommuneskoven
Torsdag 28.6. kl. 18.30:
Hundetræning i Kommuneskoven med
aflæggelse af prøve med henblik på
Kommunemesterskab

Juli
Onsdag 25.7. kl. 18:
Flugtskydning på Skarnvad 

August
Onsdag 1.8. kl. 18:
Flugtskydning på Skarnvad 
Lørdag 4.8. kl. 9.30
Pokalskydning på Skarnvad 
Programstart med skydning til bagduer
samt venstre sideduer fra kl. ca. 10-12
12.00- 12.30 er der middag.
Hovedskydning begynder kl. 13.00, og
til sidst skydes Monte Carlo, der er fær-
dig ca. kl. 15.30
Der bliver skudt om rigtig flotte præmi-
er, så mød op. Dette gælde også på
vores øveaftener.
Søndag 5. 8.: Kommunemesterskab i
flugtskydning
Lørdag 18.8. kl. 10 -15: Sommerfesten i
Hallund på Søndersig. Program følger
senere på vores hjemmeside:

www.hallundjagt.dk 



Formandens beretning: 

Jeg vil gerne starte med at give
ordet til Carl Christian, for at han
kan fortælle en lille smule om,
hvad der er sket i JKF, og det var
en lille smule. Er der nogle
bemærkninger til Carl Christians
beretning, tager vi det, når jeg er
færdig med min beretning.

Vi kom i gang med ny bestyrelse,
og som det første udarbejdede vi
en aktivitetskalender, og det var
rigtig sjovt, for hold da op hvor var
der mange jagter, der skulle læg-
ges ind. Det første jeg vil snakke
om, er vores arbejdsdage, og de
gik som de plejer. Vi fik fældet
nogle træer til vores brændeovn
og nedlagt nogle pil, så alt i alt gik
det nu meget godt, men der var jo
også lige dette med bukkelodder,
der jo trækker en hel del i nogle
folk. I år havde vi kun 8 lodder,
som vi kunne sælge, da
Kommuneskoven var gået fra. Det
kommer jeg til lidt senere. Ud af
disse 8 håbefulde bukkejægere var
der kun en, som var så heldig at
skyde en buk. Det var endda også
den første, han har skudt med rif-
fel: en flot seksender. Tillykke med
det, Carl Christian, og så i den
alder.

Lige tilbage til Kommuneskoven:
Der blev en del ballade for vores
forening vedrørende denne jagt i
Kommuneskoven, da der var en
spejder, som mente, at vi ikke skul-
le have lov til at have jagten på
vores nuværende måde. Derfor
blev vi stillet en masse spørgsmål
af Det Grønne Råd, der skulle
komme med et forslag til Miljø- og
teknikudvalget. Det blev lidt træls,
men lad os nu se, hvad der sker.

Så kom tiden, hvor vi skulle i gang
med vores flugtskydning. Det gik
bare rigtig godt, for vi havde jo et
udvalg, som tog sig af dette, så det
kørte bare derud af. Som vi plejer,
sluttede vi af efter sommerferien
med pokalskydning, og der blev
bare skudt igennem med en masse
flotte præmier. Ja, vi havde så
mange, at vi gemte en del til ben-

spillet på jagterne, så der var også
ekstra gave. Tak til sponsorer!
Selvfølgelig fik vi også noget for-
trinlig kød til vores kartoffelsalat og
flutes serveret af Leif Blauenfeldt:
Mange tak for det, Leif. Vi håber,
du bliver ved med det. Resultatet
vil jeg ikke remse op. Man kan se
det på vores hjemmeside, men alt i
alt en rigtig god dag.

For lige at gøre flugtskydningen
færdig så havde vi også et hold af
sted til vores årlige kommuneme-
sterskab i flugtskydning, og det gik
også rimeligt godt. Resultater kan
findes på vores hjemmeside.

Jeg blev kontaktet af et af vores
medlemmer, om ikke vi ville have
et hold med til kommunemester-
skabet for hunde, og det sagde vi
ja til med den ordre, at hvis vi skul-
le lægge navn til, så skulle de
vinde, og det gjorde de så. Rigtig
flot, men også med det resultat, at
det er os, der skal afholde mester-
skabet her i år, så det kommer vi til
lidt senere under punktet med ind-
komne forslag.

Hen i slutningen af august havde vi
som noget nyt et arrangement til
sommerfesten her i Hallund. Det
gik simpelthen over al forventning.
Der kom folk, som fik lov at skyde
til nogle lerduer, de fik instruktion,
og det gik bare godt. Der var også
en del, som skød med luftbøsse
ved en lille konkurrence. Vi havde
sat mit telt op, og derinde havde vi
lavet en udstilling med udstoppede
dyr, og Leif Blauenfeldt havde
taget en del af sine våben og en
masse gammelt og meget interes-
sant fra hans samling. Lige
omkring klokken 12 havde vi
tændt grillen og tilberedte noget
kød på denne. Der var råger samt
fasan og krondyr - alt sammen
noget som nogle af vores jægere
kom med, og det var noget, som
faldt i god smag: Ja så meget at vi
blev opfordret til at holde en vildt-
/vinsmagningsaften eller måske to i
løbet af vinteren. Det var rigtig
hyggeligt og en lidt anderledes
måde at komme sammen på, men
alligevel noget med jagt at gøre.

Nu er vi snart henne ved jagterne,
men som noget nyt i år prøvede vi
på at holde tre aftener med lidt
hundetræning - sådan lige før
storm, og det gik sådan set også
meget godt. Der var en del hunde,
og vi trænede oppe ved Keld
Kongerslev med lidt apportering
på land og i vand samt lidt spor, så
det var godt nok.

Så kommer vi til jagterne - i alt 14
stk.: 4 andejagter, 6 fælles jagter, 1
duejagt samt 3 kragejagter.

Fremmødet til de forskellige jagter
har været en del blandet. På selve
fællesjagterne har vi i snit været
cirka 16 mand med 8 hunde hver
gang. Men så havde vi en duejagt,
som vi havde fået sat i værk, og
det kan undre mig at der ikke kan
blive fuldt hus på en sådan. 

Duejagten blev holdt i noget af det
bedste terræn, vi kunne finde, så
der er kun at sige: Kom nu ind i
kampen og meld jer til, så det er
noget ved at holde sådan en jagt.
Selvfølgelig havde vi, som kom af
sted, jo en rigtig god dag, men
alligevel kom nu.

Jeg har ikke så meget mere at for-
tælle om jagterne andet end, at
selv om det var et sløvt fasanår, så
fik vi alligevel på vores begrænsede
arealer nedlagt en hel del. Det blev
til 2 krager, 4 duer, 6 ænder, 1
ræv, 1 hare, 4 snepper, 18 fasaner
og 10 stykker råvildt – og det er
vist udmærket.

Som afslutning vil jeg lige sige, at
det kan nok være, at det for at
bruge et godt udtryk sommetider
er træls at skulle til et eller andet. 

Man gider måske ikke lige den
dag, men når man så først er kom-
met af sted og møder sine kamme-
rater, så er det jo ikke så ringe
endda.

Erik Christensen
formand

Jagtforeningens generalforsamling 6-2-2012 
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Øster Brønderlev Vndværk er et lille
rødt hus, det er bygget i 1984. Når
man går ud på marken bag
Vandværket, kan man se 4 vandbo-
ringer, der er inde i grønne kasser.
De er i en grøn kasse, fordi vand-
boringerne ikke skal fryse til is, når
der er frostgrader. Alle 4 vandbo-
ringer går 50 meter ned i jorden.
Inde i de grønne kasser, hvor vand-
boringerne er, er der en lille radia-
tor, som gør, at de ikke fryser til is,
når der er frostgrader. Da der blev
åbnet, så vi også en lille tappeha-
ne, som bruges til at tappe vand
fra boringen, når de skulle tage
laboratorieprøver. 3 ud af 4 pum-
per kører på Vandværket.

Derefter gik vi ind på selve
Vandværket. Da vi kom ind, så vi
to store røde beholdere. 

Der var ikke nogen iltningstrappe,
fordi det er et lukket system. Der
var to store beholdere, og i dem
blev vandet renset via et filter i
bunden. Vi fik lov til at se en
brønd, der var fyldt med vand, til 3
meters dybde. 
Vi fik at vide, at der var en ny sty-
reenhed, som bestemmer, hvor
meget vand der skal udledes til for-
brugerne. Der må nemlig ikke blive
udledt så meget vand, fik vi at
vide.

Vi fik også at vide, at der bliver
brugt mest vand om aftenen, fordi
det er på det tidspunkt, alle land-
mændene giver deres dyr vand. Så
der bliver brugt rigtig meget vand
om aftenen.

100-190 l. vand bruges ca. pr. hus-
stand pr. døgn. Vi bruger også
100.000 l. vand årligt i Øster
Brønderslev. Det er meget vand,
men de fleste mennesker tænker
ikke over, hvor meget vand man
bruger.

Der er mange, der bor uden for
byen i Hallund eller Hollensted.
Det koster i Hollensted 25.000 kro-
ner at blive tilsluttet til byvandet,
og for dem, der bor i Hallund,
koster det 75.000 kroner at blive
tilsluttet til byvandet.

Maria Toft og 
Kasper Pedersen fra 5.a 

Lokale vandværker
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5. A og B på vandværksbesøg i Natur/Teknik 14. 11. 11

Øster
Brønderslev
Vandværk

Vandværket afholder ordinær
generalforsamling i Øster
Brønderslev Forsamlingshus 
mandag 16. april 2012 kl.
19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der serveres snitter, øl og vand.

Forslag skal være sendt til for-
manden, Alfred Møller Bøgevej
3, senest en uge før. 
Mailadressen er: am@oeb-
vandvaerk.dk

Vandværkets hjemmeside er 

www.oeb-vandvaerk.dk

Her kan man gå ind og få 
forskellige oplysninger bl.a. 
vandanalyser. 

Hallund Vandværk
Hallund Vandværk indkalder herved til ordinær generalforsamling på
Hallund Kro Torsdag 29. marts 2012 klokken 19.00

Dagsorden i følge vedtægterne:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Eddy Marrup og Jørgen Jensen
Valg af 2 suppleanter - På valg er Jørgen Damgaard og Erik Madsen
Valg af revisorer - På valg er John Sørensen og Kim Toft
Valg af revisorsuppleant - På valg er Gunnar Madsen
Eventuelt

For at kunne behandles på ordinær generalforsamling, skal forslag afgi-
ves til bestyrelsen skriftligt inden udgangen af februar måned.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet,
kan blive medlem af selskabet.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan
dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuld-
magt.

Derefter er vandværket vært ved en bid brød - øl - vand og kaffe. 

Vi håber at se mange forbrugere til en god debat om Hallund
Vandværk.

Vel mødt 
Bestyrelsen



KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
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Konfirmander 
2012
Øster Brønderslev Kirke 
29/4 kl. 9.30:
Martin Haugaard Christiansen, Hallundvej 121, 9700
Brønderslev
Simon Bang Ravn, Jernvej 3, 9700 Brønderslev
Camilla Daarbak, Elmevej 35, 9700 Brønderslev
Birgitte Kjeldsen, Nibstrupvej 175, 9700 Brønderslev
Emil Lindgaard Sloth, Danserhøj 35, 9700 Brønderslev
Jonas Kronborg Busk, Nibstrupvej 239, 9700 Brønderslev
Julie Sølvkær Andersen, Ahornvej 8, 9700 Brønderslev
Emma Ringberg Pedersen, Istedvej 6, 9700 Brønderslev
Kathrine Demuth Jensen, Dannevirkevej 6, 9700
Brønderslev
Pernille Bro Nielsen, Mysundevej 5, 9700 Brønderslev
Rasmus Brøndbjerg Jensen, Fyrrevej 28, 9700 Brønderslev
Signe Bomholt Madsen, Bålhøj 43, 9700 Brønderslev
Tim Kim Jespersgaard, Hvilshøjvej 319, 9700 Brønderslev

Øster Brønderslev Kirke 
29/4 kl. 11.00:
Jesper Voigt Kristensen, Hvilshøjvej 143, 9700 Brønderslev
Kennett Bastian Fribo Vanggård, Elmevej 50, 9700
Bønderslev
Mads Guldmann Møller, Hvilshøjvej 208, 9700 Brønderslev
Mikkel Guldmann Møller, Hvilshøjvej 208, 9700
Brønderslev
Niels-Jacob Thing, Hvilshøjvej 246, 9700 Brønderslev
Alexander Bastian Blicher, Broagervej 18, 9700 Brønderslev
Anna Kirstine Ladegaard, Bålhøj 47, 9700 Brønderslev
Kristoffer Skjødt Knudsen, Bålhøj 21, 9700 Brønderslev
Pernille Skjødt Knudsen, Bålhøj 21, 9700 Brønderslev
Emilie Hjulskov, Rosenlundsvej 55, 9700 Brønderslev
Nicolaj Lykkegaard Jørgensen, Snabhedevej 24, 9700
Brønderslev
Simone Jakobsen, Lokesvej 19, 9700 Brønderslev

Hallund Kirke 
6/5 kl. 10.00:
Jonathan Vejrgang Christensen, Søndersig 64, 9700
Brønderslev
Thomas Sudergaard, Sølvgade 9, 9700 Brønderslev
David Martinussen, Bakkelyvej 23, 9700 Brønderslev
Michael Hansen Pinstrup, Hollenstedvej 104, 9700
Brønderslev
Daniel Elias Hougaard Krogh Mogensen, Bronzevej 32,
9700 Brønderslev

Den 16. december var der juletræsfest for dagpleje-og
børnehavebørn. Vi begyndte med en kort gudstjeneste
med krybbespil. På det ene billede kan man se Josef
med nissehue og Maria med barnet, på det andet bil-
lede hyrder og vise mænd.

Den 13. december
var der julekoncert i
Hallund kirke. Her ses
en af solisterne,
Viggo Frank, i aktion.
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Vigtige datoer marts - juni

Skærtorsdag 5. april: 
Gudstjeneste i Hallund kirke kl. 18.00 og herefter middag på Hallund kro
(se omtale)

Søndag 29. april: 
Konfirmationer i Øster Brønderslev kirke klokken 9.30 og 11.00 

Søndag 6. maj: 
Konfirmation i Hallund kirke kl. 10.00 

Tirsdag 15. maj:
Forårskoncert i Øster Brønderslev kirke klokken 19.30 (se omtale)

Søndag 20. maj: 
Gudstjeneste på festpladsen kl. 11.00 (se omtale). 

Menighedsråds-
møder

Øster Brønderslev Menighedsråd
Onsdag d. 28/3 kl. 19.00
Torsdag d. 24/5 kl. 19.00

Hallund Menighedsråd
Torsdag d. 29/3 kl. 19.00
Onsdag d. 30/5 kl. 19.00

N.B.: 
Menighedsrådsmøderne er 
offentlige. Interesserede kan 
henvende sig til en af menigheds-
rådsformændene eller til sognepræ-
sten for nærmere oplysninger. 
(Se kirkelige adresser).

Marts
11/3: 3.søn.i.fasten
18/3: Midfaste
25/3: Mariæ bebudelses dag

April
1/4: Palmesøndag
5/4: Skærtorsdag
6/4: Langfredag
8/4: Påskedag
9/4: Anden påskedag
15/4: 1.søn.e.påske
22/4: 2.søn.e.påske
29/4: 3.søn.e.påske

Maj
4/5: Bededag
6/5: 4.søn.e.påske
13/5: 5.søn.e.påske
15/5: Tirsdag

17/5: Kristi himmelfarts dag
20/5: 6.søn.e.påske

27/5: Pinsedag
28/5: Anden pinsedag

Juni
3/6: Trinitatis søndag
10/6: 1.søn.e.trin
17/6: 2.søn.e.trin

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

9.30
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

11.00
Ingen
11.00
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
Konfirmation 9.30 og 11.00

11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
19.30 Forårskoncert (se omta-
le)
Ingen
11.00 Gudstjeneste på fest-
pladsen
11.00
11.00

11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

HALLUND KIRKE

11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

9.30
18.00 (se omtale)
Ingen
9.30
Ingen
Ingen
11.00
Ingen

Ingen
10.00 Konfirmation
Ingen
Ingen

11.00
Ingen

9.30
Ingen

Ingen
9.30
Ingen
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Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter

Torsdag 12/4
Torsdag 14/5
Torsdag 21/6

Alle gudstjenester begynder
10.15

Kirkenyt

Festgudstjeneste
20/5 
I dagene torsdag 17/5 – søndag
20/5 løber ”Byens Fest” af stabe-
len. ”Byens Fest” arrangeres af
Øster Brønderslev Idrætsforening
(ØBI), og i løbet af festens fire
dage vil der være en masse
spændende aktiviteter for alle
aldre. Inden festlighederne vil
ØBI uddele et festprogram til alle
husstande i området. 

I anledning af festen holder vi
gudstjeneste på sportspladsen
søndag 20/5 kl. 11.00.

Rune Nørager Christensen

Forårets 
minikonfirmander

Her i årets første måneder har jeg – sammen
med Gurli Andersen fra Hallund – haft fornø-
jelsen af at undervise forårets minikonfir-
mandhold. Der gik ikke ret lang tid, før bør-
nene fandt ud af, at Gurli er god til at bage.
Flere af børnene blev faktisk overraskede
over, at Gurli ikke var bager.

Men vi har selvfølgelig også lavet andet end
at spise kager. Vi har sunget, hørt historier,
været på opdagelse i kirken og meget andet.
Gurli og jeg vil gerne sige tak for nu til jer
minikonfirmander – vi synes, at vi har haft
nogle gode onsdag eftermiddage sammen
med jer!  

Rune Nørager Christensen

Skærtorsdag
Igen i år vil vi fejre skærtorsdag
med en aftengudstjeneste i
Hallund kirke klokken 18.00, og
efter gudstjenesten byder
menighedsrådet på middag og
kaffe på Hallund kro. 
Alle er velkomne og det er gratis
at deltage.
På menighedsrådets vegne
Rune Nørager Christensen

Korstart
Koret holder sommerferie efter koncerten, men starter op igen den 4. september. Vi har korprøve hver tirsdag fra
19.00-21.00 og fremover finder prøven sted i det nye fælleshus. Har du lyst til at synge med, så ring til mig 
(6060 2361).

Venlig hilsen Inger Malgaard

Forårskoncert i Øster Brønderslev Kirke 
tirsdag 15/5 kl. 19.30
Den 15. maj er der traditionen tro forårskoncert med kirkens kor. Dog har koret i år slået sig sammen med Vrå
Kirkes voksenkor. Koret er inviteret til Vrå Sognehus til en ekstra korprøve, og vi glæder os til samarbejdet med et
andet kor. Vrå Kirkekor ledes af Marie-Louise Clemmensen. Korene vil til koncerten optræde sammen og hver for
sig. 
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af lejligheden til at høre koncerten. Der vil også blive mulighed for at
synge med på fælles forårssalmer og  –sange. Det er gratis at deltage.

Venlig hilsen Inger Malgaard, organist og korleder
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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
kender til en der ønsker – en
samtale.

Rune Nørager Christensen

Ved kyndelmissegudstjenesten i Øster Brønderslev kirke medvirkede koret, 
som med sin sang gav os et musikalsk lyspunkt i den mørke tid. 

Ingen kyndelmisse uden levende lys. 
I Hallund kirke bar spejderne lysene ind. 



Solen er begyndt at skinne over
Elmehøj, så vi kan finde et lunt
sted i vores have med et tæppe
om benene. De små blomsterløg,
der begynder at pible op af jorden,
kan vi også se nu.
Vores unge, friske Mikkel havde
fået arrangeret en gymnastikopvis-
ning på Elmehøj. Mikkel og
Jonatan er hjælpetrænere på gym-
nastikholdet, så der blev vist flot
gymnastik for beboerne. Børnene
var rigtig gode til at involvere
beboerne. Bagefter blev der spist
hjemmebagt brunsviger, så ingen
gik sukkerkolde af anstrengelserne.
Vi håber meget, at dette bliver
gentaget, eller at andre har noget,
de gerne vil vise os her på Elmehøj.
Vi har haft besøg af Myretuen, da
katten skulle slås af tønden. Læs og
se billeder fra en god og sjov dag i
Myretuens indlæg. Vi har aftalt
med Myretuen, at de vil komme
på besøg løbende for at hygge sig
sammen med beboere og medar-
bejdere. Der skal synges, vises tea-
ter, drikkes saftevand og andet, der
smager godt.
Hyggeklubben bruger salen hver
anden torsdag. Vi håber, at alle
synes, det er et dejligt hus at være
i til deres arrangementer. Vi er
meget glade for, at Hyggeklubben
besøger os. Når de så flytter tilba-
ge til deres vanlige loka-
ler, så håber vi, at
Hyggeklubben stadig vil
bruge salen på Elmehøj
ind imellem. 
Nogen fra
byen/Hyggeklubben, har
også besøgt Elmehøj til
vores egne aktiviteter for
beboerne. Det er en skøn
oplevelse at se, hvor
glade beboerne er for
besøg ”udefra”. Så kom
endelig! Vi har kaffe på
kanden.
Hvilke aktiviteter, der fore-
går på Elmehøj, kan I se
på opslagstavlen ved ind-
gangen.

Robotstøvsugeren har
også indtaget Elmehøj.
Ikke for at spare på perso-
nalet, men for at stuerne

og fællesarealerne kan få en ekstra
tur imellem de normerede rengø-
ringer hver 14. dag. Det giver et
bedre indtryk og velvære for alle
med mindre støv og færre krum-
mer  på gulvene. 
I april holdes der forårsfest for
beboere, pårørende og medarbej-
derne. Danseskoene skal findes
frem, for efter en god middag spil-
les der op til dans. En god fest vil
ingen gå glip af.
Gudstjenesterne for de næste
måneder er på plads. Her er alle
velkomne til at deltage og drikke
en kop kaffe sammen med præ-
sten, organisten og os på Elmehøj.
Datoerne er 12/4, 24/5 og 21/6. Vi
starter altid kl. 10.15.

Elmehøj fylder 75 år den 1/7-2012.
Vi er ved at få arrangeret, hvordan
vi skal fejre denne store dag.
Foreløbig har vi planer om at holde
Åbent Hus om eftermiddagen,
hvor vi giver lidt godt til ganen og
maven. Vi leder med lys og lygte
efter ting, udklip, billeder osv. fra
de mange år, Elmehøj har eksiste-
ret. Ligger I inde med noget, vi
kunne bruge til en udstilling, så vil
vi meget gerne låne det. Vi skal
nok passe på det. Det kan afleveres
på kontoret.

Frivillige på
"Elmehøj"
Som man kan læse ovenover, sker
der en masse på "Elmehøj", og til
det er der også brug for frivillige,
så skulle du have et par timer til
overs tirsdag eftermiddag fra kl.
13.30 - 15.30, har vi altid brug for
en ekstra hånd. Vi spiller banko,
synger, bager og meget andet.
Vi skal bare hygge om beboerne
og har intet med selve plejen at
gøre, så har du lyst at glæde en
ældre medborger, er du meget 
velkommen på "Elmehøj". 

Elmehøj
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Lokale landmænd er sammen med
firmaet Jysk Vindenergi i gang med
planlægningen af 4-7 vindmøller i
et område i Øster Linderup. Det
har været nævnt i avisen, men
præcise kort, visualiseringer og en
grundigere beskrivelse af projektet
har ikke været fremme i medierne
endnu.

Det har Lokalbladet hermed gjort
noget ved, selv om det ikke er
umiddelbart lige forestående, at
der bliver sat møller op. Sagen skal
belyses yderligere, inden en beslut-
ning kan tages, men oplysning er
baggrunden for gode og saglige
diskussioner samt alle fornuftige
beslutninger, så her er en første
orientering. 

Området ved Ø. Linderup er ikke
udlagt til vindmølleformål i
Brønderslev Kommunes kommune-
plan. Det betyder, at der skal laves
et tillæg til kommuneplanen, før
projektet kan realiseres. Ved væ-
sentlige ændringer af kommune-
planen skal der afholdes en for-
offentlighedsfase, hvor naboer og
andre interesserede kan debattere
forslaget.

Foroffentlighedsfasen forventes
afholdt inden sommerferien, men
er endnu ikke endeligt fastlagt. 

Der forventes også afholdt et bor-
germøde i perioden. Efter for-
offentlighedsfasen vil Byrådet tage
stilling til, om der skal udarbejdes

kommuneplantillæg, lokalplan og
VVM-redegørelse (Vurdering af
Virkning på Miljøet) for projektet. 

Herefter vil der igen være en
offentlighedsperiode, hvor der vil
være mulighed for at komme med
indsigelser og bemærkninger til
projektet, inden Byrådet tager
endelig stilling til, om projektet kan
gennemføres. 

God debat!

Per Drustrup Larsen

Vindmøller under planlægning
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Kort fra materialet med området til de 4 møller i lyseblåt,
mens det rødt skraverede felt er til yderligere 3 mulige møller. 



Casper K.
Mikkelsen fra
Jysk Vindenergi
fortæller sådan:

Vi har i samarbejde med de lokale
lodsejere siden forsommeren sidste
år arbejdet i lokalområdet bl.a. ved
at informere omkring projektet til
mange af de nærmeste naboer og
har sideløbende haft en tæt dialog
med Brønderslev Kommune. Det
har været af stor betydning for
projektet, at det kan friholdes fra
naturmæssige interesser, og at
afstandskrav til naboer og kravene
iht. den nye støjbekendtgørelse
kan overholdes, hvilket er tilfældet
for dette projekt. Det har samtidig
vist sig, at beregninger omkring
vindressourcer i området er gode,
hvilket sikrer en god og stabil el-
produktion for projektet og områ-
det.
Der er mange naboer, som synes
godt om projektet, og vi har såle-
des ikke mærket den store mod-
stand mod møllerne. Det er for os
af stor betydning, at lokal accept
kan opnås, og at de lokale borgere
synes om tankerne og ideerne.
Vindmøllerne vil på dette projekt
være i den nedre del af den ”høj-
deklasse”, der normalvis planlæg-
ges for i kommunerne. 

Møllerne på dette projekt forventes
at få en totalhøjde på ca. 125
meter. 

Ved et vindmølleprojekt som dette
er der ordninger, som tilgodeser de
lokale borgere. Bl.a. har Klima- og
Energiministeriet en grøn ordning,
som betyder, at borgerne i
Brønderslev Kommune kan søge
midler fra Energinet.dk. 

Der er mulighed for at søge
88.000 kr. pr. etableret MW, hvilket
på et projekt som dette betyder, at
der samlet kan søges midler for ca.
1.000.000 kr. Midlerne kan bruges
til at styrke og støtte landskabet og
de rekreative muligheder i kommu-
nen samt til kultur- og informa-
tionsaktiviteter i lokalområdet.

20 % af det samlede vindmøllepro-
jekt udbydes tillige til kostpris til de
lokale borgere, som bor inden for
4,5 km fra projektet. Denne ord-
ning benævnes køberetsordningen
og er ligeledes en del at den ved-
varende energilov (VE-loven), som
skal sikre, at de lokale borgere har
mulighed for at komme med i pro-
jektet, og vi håber meget, at der vil
være stor lokal interesse for dette.

www.jyskvindenergi.dk
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To visualiseringer af vindmøllerne fra materialet:
Øverst fra Hallundvej ved Langbak - nederst fra Øster Linderupvej



Der har i nogle uger stået en stan-
der ved Spar i Øster Brønderslev
som protest mod planlagte bio-
gasanlæg, men det var noget tid-
ligt, for det færdige oplæg er først
sendt på gaden 28. februar.
Anledningen er, at Brønderslev
Kommune har igangsat en over-
ordnet planlægning for placering
af større, fælles biogasanlæg i hele
kommunen. 

Planlægningsprocessen skal munde
ud i et kommuneplantillæg, som
skal omfatte potentielle placerings-
muligheder og generelle retnings-
linjer for placering af større fælles
biogasanlæg.

Det er ikke noget, Brønderslev
Kommune har besluttet.
Baggrunden er, at både den nuvæ-
rende og den tidligere regering har
en vision om, at Danmark inden
udgangen af 2050 skal være uaf-
hængig af fossile brændsler, herun-
der at Danmark inden udgangen af
2020 skal udnytte 
50 % af husdyrproduktionen til
grøn energi i form af biogas. Dette
kræver en omstilling af energiforsy-
ningen og forudsætter, at kommu-
nerne planlægger, hvor der kan
etableres biogasanlæg.

For at give myn-
digheder, borgere
og andre interes-
serede lejlighed til
at komme med
ideer, synspunkter
og forslag til plan-
lægningen er der
en forudgående
offentlighedsfase i
perioden 28.
februar til 27.
marts 2012.

Det debatoplæg, som kort beskri-
ver baggrunden for planlægningen
af potentielle områder til placering
af biogasanlæg, kan findes på
kommunens hjemmeside
www.bronderslev.dk under ”Alle
nyheder”.

Der er i materialet i alt 16 foreløbi-
ge forslag til placeringer, men
målet er, at der laves et kommune-
plantillæg, som formentlig udpeger
3-4 områder, hvor der kan placeres
biogasanlæg.

De foreslåede placeringsmulighe-
der er fremkommet ved, at
Brønderslev Kommune og
Biogassekretariatet, som er et råd-
givningsorgan nedsat under
Naturstyrelsen, hver især er kom-
met med forslag efter at have lavet
en lokaliseringsanalyse. I lokalise-
ringsanalysen er der kigget på gyl-
leoplande, afstande til naboer,
natur- og landskabsværdier og
andre restriktioner, overordnet vej-
net, afstand til varmeværker,
afstand til naturgasnettet mv. 

Samtidig var det et mål, at trafik-
gener omkring vore mindre byer
helst skal undgås, samt at et anlæg
placeres så tæt på overordnet vej

som muligt, og også helst i den
"rigtige" vindretning i forhold til
vore bysamfund. Og det har ikke
været så ligetil at finde arealer, der
kan opfylde alle krav 

Ideer, forslag og bemærkninger
skal sendes til Brønderslev
Kommune, Ny Rådhus Plads 1,
9700 Brønderslev eller til e-mail:
raadhus@99454545.dk senest 27.
marts 2012 kl. 14.00. 
Brønderslev Kommune vil, såfremt
der er interesse for det, afholde et
borgermøde, hvor interesserede
kan deltage i debatten.
Bodil Bjørn er planlægger i
Brønderslev Kommune, og hun kan
kontaktes med yderligere spørgs-
mål, så sagen kan diskuteres på
fuldt oplyst grundlag, på tlf. 9945
4545 lokal 5503 eller e-mail:
bodil.bjorn@99454545.dk

Lokalt set
I hele vores lokalområde er der i
materialet markeret 4 lokale 
placeringer af biogasanlæg:

Ved Omfartsvejen - mellem Ny
Buurholt og Landbonord

På hjørnet af Hallundvej og
Hvilshøj Mark – lige overfor 

Kongsgården/Snabhedevej
Ved Vestergård / Søndergaard i
Hvilshøj

På Kraghede ved kommune-græn-
sen vest for hovedejen 

God debat!
Per Drustrup Larsen

Biogasanlæg under planlægning
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- også lokalt

Et ganske farverigt udsnit af
et af kortene i det udsende materiale



Kommentar til
Lokalbladet
Da Nordjyske skrev en artikel om
biogasplanlægningen 2. februar
2012, løftede jeg selvfølgelig et
øjenbryn og tænkte hvilke konse-
kvenser dette kunne få for Ø.
Brønderslev, da vi tæt på byen har
hele 3 potentielle placeringer i spil
til at fremme ideen.

Ingen tvivl om at der er et kæmpe
energipotentiale i biogassen, og at
det er værd at arbejde med, nu når
vi har stadigt stigende energipriser
på de mere traditionelle fossile
brændstoffer.

Men i stedet for at udnytte de
udvalgte områder, er det egentligt
besynderligt at Biogassekretariatet
(og der med Naturstyrelsen) ikke
ser på muligheden med en udbyg-
ning af det eksisterende anlæg
syd for Brønderslev, og dermed
ikke belaster de mindre landsbyer,
som jo bekendt
er spændt hårdt
nok for i andre
sammenhæng. 

Dette anlæg er
allerede koblet på
forsyningerne og
er forholdsvis
nemt at komme
til fysisk. I planer-
ne indgår også
mulighederne
med at pumpe-
stationer og rør-
føringer fra land-
mændene, såle-
des man begræn-
ser trafikbelast-
ningen igennem
landsbyerne. 

I Ø. Brønderslev
er der særlige tra-
fikale hensyn;
skole, børneha-
ver, idrætsfacilite-
ter. For ikke at
glemme de kom-
mende og igang-
værende planer
om udvidelse af

samme institutioner. Yderligere bli-
ver der både planlagt nye udstyk-
ninger, og byggemodnet i og
omkring byen. Dette kunne blive
en svær udfordring at sælge sådan-
ne nye parceller til evt. nye borge-
re, og endnu svære for dem der
p.t. står med et hus til salg.
Et af de værste scenarier, som
mange vil frygte, er evt. perma-
nente lugtgener ind over byen. Det
var nok ikke lige det familierne
drømte om, da de investerede i nyt
hus på toppen af Ø. Brønderslev
eller andetsteds omkring byen. 

Tag nu en rationalisering af disse
spændende projekter fra starten.
Det skal ikke ligne fjernvarmekon-
ceptet, som blomstrede op overalt
i 80´erne, og som 10 år efter på-
lagde forbrugerne en "varm afreg-
ning". Ifølge Brønderslev
Kommune og Biogassekretariatet
er der også muligheder for et sam-
arbejde på tværs af kommunerne
f.eks. med et anlæg ved

Flauenskjold sammen med
Frederikshavn Kommune og evt.
på samme måde omkring Vrå. Det
vil nok være givtigt på sigt.

Man burde bakke op om de lokale
innovative og fremsynede kræfter,
som i mange år er gået forrest
med biogassen med dens nuvæ-
rende placering ved Brønderslev.
Øster Brønderslev gror mere og
mere sammen med Brønderslev,
og det giver ligesom i Hjørring
mulighed for, at små 
fjernvarmeværker omkring byen
kobler sig på hovedværket og dra-
ger nytte af en samlet forsyning og
energi.

Søren Lauritsen
Hvilshøj Mark 48
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Et kortudsnit fra materialet 
med de 4 helt lokale placeringer



Nu er Brønderslevs Kommunes
ændringer af ledelses strukturen på
daginstitutionsområdet slået igen-
nem, og de to børnehaver
Myretuen og Grøftekanten har fået
en ny fælles leder.

Det er Henrik Smith, den tidligere
leder af Grøftekanten, der er blevet
ansat som ny leder, og han tiltråd-
te 1. februar.

For børnehaverne, børnene og for-
ældrene vil det i første omgang
ikke have den store betydning, at
der er kommet en fælles leder.

Myretuen og Grøftekanten fortsæt-
ter som hidtil, med hver deres
pædagogiske tilbud, og det er vig-
tigt at pointere, at det netop er en
stor værdi for lokalsamfundet, at
der er en reel valgmulighed, når
man skal vælge børnehave til sine
børn.

De to børnehaver er to velfunge-
rende institutioner, med hver deres
pædagogiske værdier og pædago-
giske indhold, og netop derfor kan
denne ledelsesmæssige sammen-
lægning, være med til at højne
kvaliteten for børnene i Øster
Brønderslev. 

Der vil naturligvis opstå et forøget
samarbejde mellem de to børneha-
ver, både på det personalemæssi-
ge, men også imellem børnegrup-
perne, hvor der gennem året vil

være flere perioder, hvor børnene
samles til projekter på tværs af bør-
nehaverne.

Der vil også over året være flere
perioder, hvor de to børnehaver
holder fælles åben eks. i flere ferie-
perioder end tidligere.

Som en del af kommunens plan-
lægning for fremtiden, er det pla-
nen, at de to børnehaver også
fysisk lægges sammen. Hvor og
hvornår ved ingen på nuværende
tidspunkt, da det naturligvis
hovedsageligt er et økonomisk
spørgsmål.

Som en del at den ændrede ledel-
sesstruktur, er souschef stillingerne
i børnehaverne i hele kommunen
blevet nedlagt, og i stedet ansæt-
tes der en pædagogisk koordinator.
I Øster Brønderslev regner vi med
at have ansat en pædagogisk koor-
dinator senest 1 maj. De nuværen-
de souschefer fortsætter som
almindelige pædagoger.

I børnehaverne glæder vi os over
at have fået en del flere kollegaer,
og ser frem til alle de spændende
muligheder sammenlægningen
giver os.

Børnehaverne i Øster Brønderslev
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er leg med sne,
sneboldkampe og sneengle, 
samt kælketure og gåture for at
holde på varmen.
Vintertid er forfrosne små fingre
og kinder, der gløder,
når de efter lang tids leg uden-
dørs, bliver udsat for varmen og
børnenes nærhed med hinanden
indenfor

Vi rustede os til vinteren – med eks-
tra overtøj og fodtøj i garderoben –
men vi kan nok godt konkludere nu,
at vinteren i år ikke bliver så barsk
som sidste år.

Nu ser vi lyset komme – og vi kan
næsten lugte, at foråret er på vej.
Børnene plukker vintergækker, og
solen giver os ideer om nye lege og
trækker os mere frivilligt og gerne
udendørs.

Siden vi lod høre fra os sidst her i
bladet, har vi bl.a. afviklet vores årli-
ge juletraditioner. Vi var igen i år
inviteret til julegudstjeneste i kirken
med efterfølgende juletræsfest i For-
samlingshuset med æbleskiver og
sang og dans omkring træet. Tak her
til Menighedsrådet og Nordjyske
Bank for den store gæstfrihed.

Julegaver til far og mor fik vi også
fabrikeret, så alle kunne gå til julefe-
rie med glæde og barnlig forvent-
ning.

Som noget nyt i år skulle børnene på
både Solsikkernes og Radisernes
stuer lave krybbespil, og de fremviste
stemningsfyldt og med stor indlevel-
se den gamle fortælling for forældre
og søskende, der i samme anledning
var inviteret til jule-klippe-hygge og
æbleskiver.

Efter at have skudt det nye år vel-
kommen tog vi i starten af januar fat
på det årlige teaterprojekt for de
ældste børn. Som noget nyt i år allie-
rede vi os med en rigtig skuespiller til
at hjælpe os i opstarten og igennem
noget af øveprocessen. Det har
været givende på mange måder at få
nye og professionelle øjne på.
Børnene har i højere grad selv
bestemt, hvilke roller de vil have, og
hvordan deres karakter skal være.
Midlerne til at lønne skuespilleren
har vi søgt igennem BMMK (Børns

Møde Med Kunsten), som er en
kunstnerordning, der er lavet i sam-
arbejde mellem Region Nordjylland
og Kulturministeriet. Alle skoler og
daginstitutioner i Nordjylland kan
søge midler til et lignende kunstpro-
jekt, og institutionen betaler en fjer-
dedel af lønnen – resten betales af
ordningen.

Vores teaterprojekt i år hedder “Et
Dyreeventyr”, og vi har kun én frem-
visning - nemlig torsdag 15. marts
for forældre og større søskende –
efterfølgende har vi hyggelig fælles-
spisning i børnehaven.

Da fastelavnsmandag i år lå i uge 8
og dermed i skolernes vinterferie,
hvor mange børnehavebørn også
havde meldt ferie, valgte vi at slå
"katten af tønden" fredagen i uge 7.
Pludselig kunne man se, at børneha-
vens ellers helt normale børn var ble-
vet byttet ud med prinsesser, feer,
cowboys, Ben Tens, Storm Troopers,
klovne, Spidermen og mange andre
eventyrlige væsener, og vi voksne
fandt pludselig vores kolleger erstat-
tet med folk som pirater, labre larver
og storcharmører. Man skulle tro, at
alt dette kun kunne føre til kaos og
fordærv, men det blev til en rigtig
dejlig dag, hvor vi alle hyggede og
morede os og levede os gevaldigt
ind i vores roller.

De ældste børn fik endog lov til at
slå "katten af tønden" to gange sam-
men med børnehaven, da de også
var blevet inviteret til tøndeslagning
på Elmehøj. Her troppede 20 for-
ventningsfulde børn og 3 voksne op

og fik slået ”katten af tønden”, selv
om der ganske vist ”kun” var slik i
tønden, men katten så vi nu alligevel
– deroppe på plejehjemmet. Nogen
må have forbarmet sig over den på
denne (for katte) så skæbnesvangre
dag, for den smuttede glad og fri
rundt på gangene og blandt beboe-
re og børn, som var den helt klar
over, at der ingen fare var på færde.
Efter tøndeslagningen fik vi alle faste-
lavnsboller og saftevand, og under-
vejs blev vi fotograferet fra alle sider
af en – tror vi roligt, vi kan sige –
meget professionel fotograf. Tak for
billederne, Mikkel.

Endelig må vi sige, at denne vinter
blev skelsættende for Myretuen – ja,
vel for begge børnehaver i Øster
Brønderslev - da vi måtte bryde med
vores vante hverdag og indgå i en
fusion med hinanden. Vores fælles
institution hedder Øster Brønderslev
Børnehave; det vil sige – vi hedder
dog stadigvæk Myretuen og
Grøftekanten, for vi er jo endnu ikke
lagt fysisk sammen til èn børnehave.

Vinter –
Er årstiden for flyverdragter, huer og
vanter og derfor også ofte for for-
nemmelsen af at være motorisk
begrænset. Vi ser alle frem til, at vi
snart kan smide noget af alt vores
skrumlede overtøj, så vi nemmere
kan smutte ud og ind, så turen op i
klatretårnet eller rundt på løbecyklen
kan foregå mere uhindret.

En hilsen fra 
børn og voksne 

i Myretuen

Vintertid i Myretuen…..
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General-
forsamling var 
‘en ommer’
B70 havde indkaldt til ordinær
generalforsamling mandag 9.
februar, og der kom ca. 40 med-
lemmer - både aktive og passive.

Generalforsamlingen startede plan-
mæssigt med formand John
Sørensens beretning, hvor han
opsummerede årets forløb med de
forskellige aktiviteter.

Der var pænt fremmøde til fod-
bold, men nogle gik igen, da for-
eningen havde bestemt, at der
skulle opkræves kontingent inden
start, og gamle restancer skulle
betales. De første 3-4 kampe gik
godt, men så begyndte det at
smuldre, og det blev nødvendigt at
stoppe.

Petanqueopbakning har været
rimelig, især til sommerfesten gik
det helt fint. 

Krolf er blevet meget populær med
22 seniorer, der går til den hver
tirsdag formiddag, og om aftenen
er der 8-10 yngre spillere. To hold
med hver 4 personer har spillet
turnering hen over sommeren og
har klaret sig pænt, og i år kan der
måske blive tale om, at der bliver 1
hold mere.

Kvindegymnastikken kører på 10.
år med pænt fremmøde, men Lis
Jørgensen, som har stået for gym-
nastikken, slutter desværre efter
denne sæson.

Sommerfesten var rigtig godt
besøgt med over 100 deltagere i
teltet to aftener med fællesspis-
ning, underholdning og revy.
Hallund Jagtforening var med for
første gang og stod for skydning
og grillet dyr, og bogbussen var
også en populær nyhed.

Klubhuset er blevet renoveret med
nyt loft og armaturer, nye tagren-
der og nyt tag på terrassen.
Formanden takkede rengørings-
hjælpen, sponsorer og Karl Peter
for deres store velvilje, ligesom han
takkede bestyrelsen for godt sam-
arbejde.

Næste punkt på dagsordenen var
et forslag om optagelse af Hallund-
Hollensted Borgerforening under
B70, og det gik der en del tid med
at diskutere. I 2009 var der et for-
slag på bordet om sammenlæg-
ning af de 2 foreninger, og der
blev arbejdet på sagen i et år, og
ved næste generalforsamling skulle
der så stemmes om forslaget, men
det blev stemt ned af B70.

Valget startede med, at John
Sørensen var på valg, men han
modtog ikke genvalg, og der var
ingen, der meldte sig, så general-
forsamlingen blev suspenderet.

Der afholdtes ekstraordinær gene-
ralforsamling 9. februar kl. 19. 

Ekstraordinær
general-
forsamling
B70 Hallund har afholdt ekstraordi-
nær generalforsamling, da det til
den ordinære generalforsamling
ikke var muligt at finde en for-
mand.

Der var et fremmøde på 31 med-
lemmer inkl. bestyrelsen.

Dagsordenen blev på mødet fastsat
til: 
Godkendelse af vedtægter, diverse
valg og eventuelt.

Formand blev John Sørensen, nye
medlemmer til bestyrelsen blev
Helle Sørensen, Kim Toft og Carl
Christian Christensen, suppleanter
Johnny Nielsen og Karl Peter
Andersen, revisorer og suppleant
Brian Christensen, Knud Per
Andersen og Gunnar Grønning.

Ved eventuelt gik snakken meget
om den kommende sammenlæg-
ning af foreningerne i Hallund,
som der skal arbejdes videre på.

Der bliver brug for medlemmer til
de forskellige udvalg, så alle, der
har lyst til at yde lidt hjælp til
arrangementerne, kan henvende
sig til formanden.

B70 Hallund 
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Enighed på borgermøde i Hallund
Mandag 23. januar var der indkaldt til borgermøde på foranstaltning af Erik og Charlotte Christensen, Helle
Sørensen og Kim Toft, og der deltog 27 borgere.

Det var Helle Sørensen, som startede initiativet på B70’s generalforsamling, hvor hun foreslog, at foreningerne
arbejder tæt sammen til arrangementerne, da det er svært at finde egnede folk til alle posterne. 
På sigt ville foreningerne måske slå sig sammen i en stor forening med en formand og med underudvalg for de
forskellige grene af interesser. 

Der var en god stemning på mødet og en positiv holdning til sammenlægning af foreningerne.



Lørdag 4. februar var det kvinder-
nes tur til at feste, da den årlige
hattefest løb af stabelen i Hallund.
Kravet for at være med er, at man
har hat på, og det gælder under
hele festen, også selv om hatten
røg af under prøvesmagning af de
fire dessertvine, hvor hovedet blev
lagt lidt for langt tilbage. I år var
der mange store hatte, der kræve-
de god plads ved bordene og
enkelte hatte var meget små, men
festligt var det.

Arrangørerne Aase og Bitten havde
lavet et godt og alsidigt program,
der startede med ”Ta’ selv bord”,
leveret af Trine fra kroen, og hun
havde lavet en lækker kvindemenu.
Der var præsentationsrunde, hvor
de 22 deltagere rejste sig op og
ganske kort fortalte, hvem man
var, og hvor man bor. 

Arrangørerne var også bedømmel-
seskomite af ”Årets hat”, og vinde-
ren blev Bente Toft, som selvfølge-
lig havde komponeret sin hat af
filt, der i farver svarede til hendes
kjole, tørklæde og armsmykke.
Bente tilbød, at vi til næste år selv
lavede vores hatte i hendes værk-
sted over en eller to aftener, og det
var der begejstret tilslutning til.

Der var konkurrence med hulaho-
pringe. Det var en morsom ide, og
alle troede, at det kunne man lige
så godt, som da man var ung, men
nej, det var en sørgelig demonstra-
tion, og konkurrencen blev da også
vundet af en af de unge, der kunne
blive ved i det uendelige.

”Gæt en person” var også et sjovt
indslag, hvor der blev grinet en
masse.

Arrangørerne til næste års hattefest
bliver Bitten Sørensen, Minna
Sørensen, Bente Toft og Helle
Sørensen og bliver afholdt den før-
ste lørdag i februar og vil blive
publiceret på Borgerforeningens
hjemmeside.

Til slut blev resterne spist og den
sidste rødvin drukket, og der blev
sagt på gensyn næste år.

Flotte hatte i Hallund
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BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Tommy Johansen (30682674) 
tommy.johansen@kfumscout.dk

Daginstitutionen Myretuen 
Øster Brønderslev (9881 1475)

Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9945 4984)

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, Gitte Sørensen
(2331 0628)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70, John Sørensen, 
9883 5822 og mobil 4014 6494)

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, 
Jan Christensen (9883 5388)

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

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400) 
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

Ejerlauget Daalen, 
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (9881 1590)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

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)

Sponsorklubben 
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (98835307) 

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: 
Mogens Pedersen (9881 1478 ell.
2216 1478)
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

Koch Foto
Billeder af små børn, konfirmander,
få børn, mange børn, mor & barn,
mormor & barnebarn, børnehave,

dagpleje.
Niels Koch, Hollenstedvej 68

Tlf.: 98835185 
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 lokale åbningstider:
Mandag kl. 13.30-18:
Sølvgade 120 i Hallund
mail: hsschluter9@gmail.com

Plads til 
endnu en 

lokal annonce!
Annoncepriser pr. år:

Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.

Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!
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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!     

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Hvilshøj Auto
Øster Brønderslev og omegn er nu blevet en virksomhed rigere, for på
Hvilshøjvej 164 er der pr. 16. januar åbnet et nyt autoværksted. Ejeren
Kenneth Christensen har besluttet, at det nu er tid at starte op for sig
selv. I disse tider med finanskrise og faldende priser på boligmarkedet
kan det være svært at vurdere, om det er den rigtige tid at begynde,
men Kenneth er ikke bange for markedet og har allerede mange kun-
der. 

Kenneth er tilbage i 1990 udlært hos Jørgen Raal på Elmevej. Herefter
har han arbejdet som mekaniker hos JK Auto i Hjallerup indtil 1999.
Fra 1999 og til 2004 arbejdede han som selvstændig med Bil-Xperten
i Frederikshavn, og indtil nu hos SMC biler Aalborg. 

Kenneth påtager sig opgaver med alt, der vedrører motorer til biler,
MC og især varebiler eller bare almindelig service. Han har testudstyr
til de fleste bilmærker og er ikke bange for at tage fat på en udfor-
dring. Han går så vidt, at han siger: Hvis en bil kan komme ind af por-
ten, så skal jeg nok lave den - og timeprisen er kun 300 kr. 

Værkstedet har alle nødvendige tilladelser fra miljøcenteret og kom-
munale godkendelser og består af alt nødvendigt udstyr til næsten alle
bilmærker. Skulle han mangle noget udstyr, har han et godt samarbej-
de med et andet autoværksted, som har den helt store tester, og sam-
men kan de løse alle de udfordringer, det skulle være, hvis bilen bry-
der sammen. Privat er Kenneth gift med Lone, og de har 3 hjemme-
boende børn, Louise (18), Caroline (11) og Mathilde på 8.

www.hvilshoejauto.dk 
Telf.: 2228 2020
Hvilshøjvej 164 

Kenneth Christensen

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!
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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

Estate John Andersen
Statsaut. ejendomsmægler
Bredgade 3
9700 Brønderslev

Tlf. 30 11 41 66
Mail: 9700@estate.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

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

Formand Kaj Andersen
Tlf. 9883 5026 - mobil 29672622

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) 

C lausen Graphic 9
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Fotoopgaver

Arbejdstøj
Firmatøj

Skilte
Plakater

Reklamegaver
Etiketter

-og meget mere

Bannere

Hallundvej 38 - 48  9700  Brønderslev

info@clausen.dk    www.clausen.dk

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!



Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit Jacobsen og Mathilde Svendsen
Tlf. 9826 0259 / 2228 5902

www.lillenejst.dk

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 PRIVATE FESTER
med keyboard/piano/harmonika 

og sang. Alle genrer + egne sange.

Altid manuel musik til festsange.
Medlem af Dansk Musiker Forbund

www.pouleriksmusik.dk
www.pejmusik.dk

tlf. 9881 1458

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

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

Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010

Konsultation efter aftale.
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!



Lokalbladet

35



A
k
tiv

ite
te

r

15. marts kl. 14: 
Hyggeklubben tager på udflugt
til Filtestedet i Hallund. Det er
nødvendigt med tilmelding. 
Arr.: Hyggeklubben

17. marts 2012:
Gymnastikopvisning i
Østsidehallen

19. marts kl. 18.30:
Start på Ladywalk. Start fra ØBI’s
Klubhus.

21. marts kl. 19: 
Øster Brønderslev Borgerforening
holder generalforsamling i
Forsamlingshuset

24. marts kl. 9.30: 
Årsmøde i Østsidehallen

22. og 28. marts: 
Påskekursus i Klubhuset. Arr.:
Onsdagsgymnasterne og B70

29. marts kl. 14:
Allan og Frank Normann
Sørensen fra Lønstrup 
underholder i salen på Elmehøj. 
Arr.: Hyggeklubben

31. marts kl. 14:
Besøg på Skarnvad Birkesaft. 
Vi mødes på gården.
Arr.: H-H Borgerforening
2. april: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
LUKKET på grund af påske

13. april kl. 19: 
Underholdning ved Lanternen i
Klubhuset.
Arr.: H-H Borgerforening

16. april kl. 19.30: 
Generalforsamling i Øster
Brønderslev Vandværk. 
Forsamlingshuset.

20. april kl. 19: 
Ekstraordinær generalforsamling
i  Hallund-Hollensted
Borgerforening. Klubhuset.

22. april kl. 10: 
Affaldsdag I Hallund og Ø.
Brønderslev

LOKALBLADET udkommer næste gang til maj 2012
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 65 af LOKALBLADET er 15. april 2012

29. april kl. 9.30 og 11: 
Konfirmation i Ø. Brønderslev
Kirke.

6. maj kl. 10: 
Konfirmation i Hallund Kirke.

7. maj kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i kælderen under Elmehøj

17.-20. maj: 
Byens fest i Ø. Brønderslev.
Arr.: ØBI

4. juni kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i kælderen under Elmehøj

1. juli: 
Elmehøj fylder 75 år.

11. august kl. 14: 
Fowli-festivalen på Bålhøj.
Billetsalg: se side 6 i bladet.

Nyt gastric
bypass møde
Der var desværre ikke mange
tilmeldte, da vi afholdt vores
første gastric bypass møde. 

Det var selvfølgelig lidt ærger-
ligt, men de, der kom, havde
en rigtig hyggelig aften, og
snakken gik vældigt. Jeg havde
fået mange tilkendegivelser om,
at hvis der blev endnu en aften,
så var der flere, der kunne
komme, så selvfølgelig bliver
der endnu en aften. 

Jeg har aftalt med Simon, at vi
kan låne mødelokalet i hallen
Torsdag 29. marts kl. 19.30.

Ligesom sidst er der tilmelding
på mail bangsvendsen@jubii.dk
eller på vores facebookgruppe
”gastric bypass opererede”,
Øster Brønderslev, senest 
tirsdag den 27. marts. 

Prisen for kaffe og noget godt
dertil er 10 kr. 

Jeg håber, vi ses.

Helle Bang Svendsen

Ladywalk 2012
For 3. år inviteres kvinder fra Øster Brønderslev og
omegn til at deltage i ladywalk-træning hver man-
dag fra klubhuset, og vi starter mandag 19. marts
kl. 18.30.

Det er gratis at deltage disse aftener - man møder
bare op, når man har mulighed for det. 

Sidste år kom der ofte mellem 25-30 kvinder, og vi synes faktisk selv,
det var et flot syn, når vi begav os af sted i samlet flok.  Da alle ikke gik
lige hurtigt, delte vi os op i flere mindre grupper, efterhånden som
turen skred frem, så alle kunne være med, og det samme har vi tænkt
os at gøre i år.

Mandag 21. maj deltager alle, som har lyst, i 7 eller 12 km Ladywalk i
Nørresundby, som er en af de 10 byer i Danmark, der arrangerer den
traditionsrige og meget hyggelige gåtur for kvinder. Sidste år deltog
mere end 37.500 kvinder i alt.

Der er en egenbetaling på 110 kr. for at deltage denne afsluttende
aften, og for dette beløb får man en T-shirt og en pose med lidt at drik-

ke og spise. En del af
overskuddet fra afte-
nen går hvert år til
organisationer, der
har fokus på forskning
i kvindesygdomme. 

I år støttes
Skleroseforeningen 
og Osteoporosefore-
ningen. 

Mette Boye 


