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Regnskab 2007-2012

2012 2011      2010 2009 2008 2007
Indtægter
Menighedsråd 27.875 22.000   22.000   22.000   20.000   18.000
Annoncer 35.220 36.225   33.500   33.500   27.500   23.000
Foreninger m.v. 14.243 21.400     5.000     7.000   11.000  10.000
Frivillige indbetalinger 21.173 15.250   13.500   17.500    18.000  11.500
Abonnenter 1.275 1.570     2.000     2.500     1.500    2.000
Andre indtægter 40.000 350    3.000    14.500     3.000  11.000
Renter 0 500       500     1.000
Indtægter i alt 139.786 97.014    79.000   97.500   81.500  76.500

Udgifter
Trykning og uddeling 92.475    95.549   92.000    85.000   91.000  60.000
Kontor og porto 4.120 2.456 3.500     3.500     3.500    3.500
Forsikring 781        769 500 500        500       500
EDB 0 0 0    17500
Udgifter i alt 96.376 99.774 96.000   89.000   95.000   81.500
Driftsresultat 43.409 -2.760 -17.500  + 8.500   13.500   - 5.000

Kassebehold pr.. 31.12. 49.429     6.020 8.780

Lokalbladet
Som I kan se herunder, så sluttede 2012 for Lokalbladet med et lille driftsoverskud og en pæn kassebeholdning, så
det er endnu et bevis på, at den ekstraordinære indsats redaktionen lavede sidst på året også endte godt.

I sidste nummer sagde vi MANGE TAK, og det vil vi gerne gøre igen. Indsatsen sidste år sikrede dette års udgivelse
af 4 numre, men LOKALBLADET er stadig 120 % afhængig af fortsat økonomisk velvilje fra bladets læsere, alle
områdets forretningsdrivende annoncører samt foreningerne.

Vi har lagt et indbetalingskort i dette blad - og vi håber på, at de bliver brugt flittigt, så Lokalbladet også kan fort-
sætte i 2014 og årene frem. 

Bliver kortet væk så fortvivl ikke. Brug netbank og oplysningerne på indbetalingskortet herunder.

Vi har ikke fået
fortrykt beløb
på de indlagte
betalingskort,

for hvis nu
nogle ville 

betale mere 
end det beløb,
vi havde trykt, 
så var der jo 
et problem.

Må vi i stedet 
tillade os her 
at foreslå, at

alle husstande 
indbetaler et af

disse beløb: 

100 kr.
200 kr.
500 kr.
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Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Forår og fællesskaber
Lokalbladet er ude i forårsluften med et nyt nummer - og er
klar til at fortsætte med alle numre i hele årgangen.

Det betyder ikke, at I læsere kan læne jer tilbage og bare
nyde. Se side 2 og vær med til også at yde i fællesskabets ånd
- og læs bare videre:

NB
I Redaktionens fællesskab har vi hårdt brug for nye kræfter. 

Vi er ganske vist ikke kørt træt, men da Lis Marrup er stoppet i
redaktionen med dette nummer, så mangler vi deltagere i
redaktionen til det opsøgende og skrivende arbejde i Hallund
og omegn.

Heller ikke Kraghede er repræsenteret med redaktions-
medlemmer eller kontaktpersoner til Lokalbladet - og det er
også et savn.

Det er redaktionens intention at dæke
hele området med stof og reportager -
men de nuværende medlemmers ører og
øjne kan ikke dække det hele, så vi håber
MEGET på, at der 
kommer flere medlemmer til - i første
omgang fra Hallund og Kraghede, men
sandelig også fra alle andre steder i
området!

KOM FRIT FREM I FORÅRSLYSET  kontakt
en af os!

Redaktionen



Endelig fik vi ibrugtag-
ningstilladelsen sidst i
november, og den 2.
februar kunne vi så
holde officiel indvielse.
Det var en stor dag
efter mange års og
mange, mange timers
arbejde med det store
projekt. Ca. 300 gæster
kom og deltog i en hyg-
gelig eftermiddag.

Gæster, der kommer
udefra, bliver tydeligvis
imponerede over de
fine faciliteter, vi har i
den her lille by. Og det
er da også noget af en
bedrift, vi har lavet sam-
men.

Nu skal vi have huset til
at fungere, som det var
tiltænkt, nemlig som
naturligt midtpunkt for
alle slags arrangementer
i byen. Det er der allere-
de godt gang i, som det
kan ses flere steder i
bladet.

Det er vigtigt, at vi alle
gør vores bedste for at
få tingene i huset til at
fungere. Noget så sim-
pelt som at rydde op
efter sig selv og lære
sine børn at gøre det
samme – det betyder
rigtig meget og koster
ikke noget. Vi skal alle
passe godt på huset.

Hjemmesiden www.samlingshus.dk
er nu i luften, noget som Hald og
Bent har fået op at stå. Foreløbig
er der en kalender på hjemmesi-
den, så man kan se, hvornår der er
ledigt, men siden udbygges med
flere informationer.

Det med vejadgang til huset har
været og er et debatemne i byen.
Vi er i bestyrelsen blevet mødt med
alle mulige meninger om den ting. 

Nogle meget kritiske og andre, der
siger, at vi skal se at få den vej
lavet i en fart.  

En ting er sikkert – ingen kan gøre
alle tilfredse. Vores mål i bestyrel-
sen er, at opnå den bedste og
gerne billigste løsning for byen på
langt sigt. 

På næste side har vi lavet en nøg-
tern redegørelse for arbejdet med
vejforholdene og resultatet.

Vi har også kommunen som med-
spiller, idet vi er underlagt de
beslutninger, der træffes politisk og
i forvaltningen.

På fondsbestyrelsens vegne
Birgit Søndergaard

Samlingshuset
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TAK FOR HJÆLPEN!

Østsidefonden vil gerne takke
alle dem, der har ydet en frivil-

lig indsats ved bygningen af
Samlingshuset!

Derfor inviterer vi jer til FEST
Fredag 5. april kl. 19 

i Samlingshuset

Vi er vært ved en middag, hvor
der gratis serveres god mad og
drikkevarer under spisningen.

Derefter byder vi op til dans.

Der er bindende tilmelding ved
Mia (Kiosken/Samlingsstedet)

frem til tirsdag 2. april .

Med venlig hilsen
ØSTSIDEFONDEN



Fakta om 
vejadgang til
Samlingshuset

2010 henvendelse til kommunen
om et møde for at drøfte mulighe-
der for vejadgang til et fremtidigt
hus. Kommunen vælger at sagsbe-
handle direkte på henvendelsen og
giver da afslag på en ny vej uden-
om.

I byggetilladelsen til Samlingshuset
var der i stedet indtegnet ny P-
plads med de 20 krævede pladser
på græsset nedenfor Vestfritteren.
Der kræves 20 pladser svarende til
de kvadratmeter, der bygges til.

Denne løsning møder modstand
hos skolens ledelse og i skolebesty-
relsen pga. trafiksikkerhedsmæssige
problemer med kørsel ned over
skolens P-plads. Løsningen ville
også møde modstand hos politiet.
Der sendes klage til kommunen.

P-pladsen ved ØBI har egentlig de
20 krævede ekstrapladser, men er
ikke godkendt. Pladsen blev i sin
tid lige lavet lidt større, end tilla-
delsen lød på, og det har man
siden set gennem fingre med i
Kommunen.

Kommunen vil ikke nu lovliggøre
ØBIs  P-plads, da det samtidig
betyder, at man siger god for mere
trafik på Sankelsmarksvej.

Sankelsmarksvej har aldrig været
tænkt som en egentlig vej, men
som en skolesti allerede fra
1970’erne. Der er ønske om at
lukke vejen efter pensionistboliger-
ne, for at gøre vejen sikker for blød
trafik.

Ovenstående umulige situation
førte til ansøgning til Kommunen
fra fondsbestyrelsen om dispensa-
tion fra lokalplanen til at lave vej
udenom Skole-/Fritidsområdet til
den kørende trafik. Vejen skulle
som bekendt gå på Kommunens
jord øst for Grøftekanten.

I november 2012
kom dispensa-
tion fra
Lokalplanen fra
Kommunen på
anlægget af
vejen, men vi
skulle selv betale.
Vi skulle stille
med en bankga-
ranti, og det
gjorde vi.

En borger indkla-
gede afgørelsen
til Naturklage-
nævnet, der i
februar 2013 gav
kommunen fuldt
medhold i sin
dispensation.

I november 2012
fik vi ibrugtag-
ningstilladelse til
Samlingshuset
med samtidig
påtegning om,
at vejen skulle være færdig til sep-
tember 2013.

Vejen skal anlægges som grusvej
med indkørsel i det sydøstlige hjør-
ne af nuværende P-plads ved ØBI,
og Østsidefonden skal, som det ser
ud nu, stå for vedligehold m.v.

Materialepris til vejen er efter til-
bud ca. 200.000. Hertil kommer
udgravning til vejen, der foregår
ved frivillig hjælp + maskiner. 

Det er en træls, stor post for
Samlingshuset, men vi skulle betale
det samme for den asfalterede P-
plads, der oprindelig var i byggetil-
ladelsen. Den skulle vi nemlig også
selv betale, viste det sig.

Der er sammen med kommunen
afsøgt alle muligheder i stedet for
vejen udenom - også ved f.eks. at
gøre det lovligt at bruge det stykke
jord overfor skolen, der nu holdes
på. Det kan ikke lade sig gøre, da
det er ejerlavet Danserhøjs lovplig-
tige friareal.

Lige nu har en gruppe borgere fra
Gråstenvej, som I kan se andet-
steds i bladet, indsendt et nyt for-
slag til kommunen. Det er der ikke
svar på i skrivende stund.

Vi håber at denne redegørelse kan
give svar på nogle spørgsmål og
samtidig også antyde, at det med
de tilkørselsforhold er et emne, der
har trukket tænder ud.

Stien langs 
skolen 
Kommunen afsatte efteråret 2012
50.000 kr. til lukning af Sankel-
marksvej og vendeplads.

Kommunen har ligeledes afsat
50.000 kr. til ny belægning på
stien langs skolen. Vi sørger selv
sammen med skolen for ny belys-
ning. Det arbejde går i gang i for-
året.

På fondsbestyrelsens vegne
Birgit Søndergaard
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Hvis det må være tilladt med "en
vej at gå" til løsning af adgangsvej
til Samlingshuset - kommer her
opbakning til forslag fra møde den
7. januar mellem beboere på
Gråstenvej og Fondsbestyrelsen.

Jeg var selv forhindret til mødet
men har fået tilsendt referat hvor
bl.a. omtales:

Ved den lange og utroligt dyre vej
uden om byen og ned bag fod-
boldbanerne/ Grøftekanten vil der
bl.a.:
1) Komme mere trafik i området
2) Der vil blive mere støj.
3) Der vil være lysgener
4) Naturen i denne del af "Daalen"
vil blive berørt kraftigt.

Alle disse 4 punkter er omkring
parkeringspladsen ved "Daalen" og
motionscentret - altså den P-plads
der benyttes nu - og som først for-
nylig blev godkendt.

Efter min mening er det ganske
ufornuftigt og urationelt og uprak-
tisk for de idrætsudøvere/gæster,
der skal finde hen til Samlingshuset
- at de først skal helt ud af byen og
ned ad en grusvej - helt ud til
Sankelmarks "Markvej" og så tilba-
ge lige forbi det smukke naturom-
råde "Daalen" - for at holde på P-
pladsen som vi kender den nu!

Der går rygter om at den grusvej
vil koste om imod 500.000 kr. at få
lavet - og ydermere vil snerydning
blive utrolig besværligt at udføre
og tosset dyrt - på sådan en lang
og ujævn vej.

Hvad med belysning?  - Det vil
koste rigtig mange penge - hele
summen af anlægsudgiften, sne-
rydning, vedligeholde af belysning,
vejens beskaffenhed osv. osv. - det
vil efter min mening tage den
"økonomiske luft" ud af det nye
Samlinghus - det må ikke ske!

Derfor bør Fondsbestyrelsen vedta-
ge det eneste fornuftige - og det er
forslaget fra mødet den 7. januar
som en del borgere/naboer til P-
pladsen/ Sankelmarksvej kom med:

1) Bevarelse af Sankelmarksvej som
tilkørselsvej - i dag- og eftermid-
dagstimerne / indtil kl. ca. 16.00,
hvor skolen typisk står tom - og
alle P-pladser så er ledige (som
hovedregel) 

2) Efter skoletid - altså når skolen
har lukket og personale og elever
har forladt skolen – typisk efter kl.
15.30-16.00 så gøres der ved tyde-
lig skiltning opmærksom på, at
bruge skolens P- plads - og der er
rigtig mange med masser af plads,
og herfra er der let og ikke mindst
kort adgang til Samlingshuset
langs skolen. 

Dette vil også virke meget præven-
tiv for skolen mod tyveri og hær-
værk om aftenen - med belysning
og menneskelig trafik. Allerede nu
bruges skolens P-plads jo om week-
enden til håndboldstævner m.m. -
simpelthen for at det er mere prak-
tisk og nemmere for udefra kom-
mende at finde til Hallen/samlings-
huset.

Det er en "win win" løsning for alle
parter - med disse 2 tilkørselsveje -
og det vil ikke koste mange penge
- ihvertfald til at overse - og der vil
ikke blive mere trafik på
Sankelmarksvej - men derimod -
MINDRE trafik.

Ved denne "spredning" af tilkørsels-
vejene til
Samlingshuset/Hallen/Klubhuset vil
Fondsbestyrelsen gøre alle parter
tilfredse:

1) Gode og sikre adgangsveje - flot
oplyst, billig (næsten ingen) vedli-
geholdelse, snerydning ordner
kommunen som de plejer.

2) Børnehaven "Grøftekanten" slip-
per for al trafik (og støj) lige op ad
legepladsen - selv trods en jord-
vold. Og familien Clausen der i
god tro har bygget et flot hus lige
øst for og selvfølgelig ikke for alt i
verden kunne tro at der ville blive
anlagt en vej få år efter.

3) Fondsbestyrelen vil spare masser
af penge nu og her - men sandelig

også i fremtiden i form af næsten
ingen vedligeholdelse.

Det er som sagt ikke mig, der er
kommet med ideen, men jeg har
alene taget og opsummeret fra
mødets referat 7. januar, men jeg
har tænkt meget over det, fordi
det simpelthen bare er løsningen
på
Samlingshusets/Hallens/Klubhusets
tilkørselsvej-problem.

Fondsbestyrelsen bør trække
"udenoms vejen" tilbage og gøre
det eneste rigtige - nemlig at gå i
gang med det konkrete forslag for
dermed at afslutte et fantastisk
byggeri - et enormt og dygtigt
planlægnings- og fortsat arbejde af
alle i bestyrelsen, et utroligt flot og
stærkt sammenhold med masser af
frivillige hænder fra alle både unge
som gamle af simpelthen alle både
i by og land og lokalområde. 

Hvis derimod Fondsbestyrelsen
gennemfører "udenomsvejen", så
er jeg bange for at, det i mange år
fremover vil overtrumfe helhedsbil-
ledet af ovennævnte. 

Håndværkere har knoklet efter
arbejdstid og i weekend efter
weekend, og jeg glemmer aldrig,
da Bjarne Pedersen sagde til mig:
"No hober a sand´li en´- at
a´ska´rage mir´nir af det som a´ hår
været mæ´te´å´bøg   - jan gång
te´!!

Jeg mener, at det så er den "lange
grusvej", der vil blive husket og
ikke al det enorme slid og velvillig-
hed, der ved dette kæmpebyggeri
har kendetegnet Ø. Brønderslev og
lokalområdet.

Poul Erik Jensen
Gråstenvej 1

Ø. Brønderslev

Adgangsvej til Samlinghuset kan være 2 veje!
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Vinterferien kan bruges til andet
end skiferie eller rejser til sydens sol
og varme – og således havde ØBI´s
Venner taget initiativ til at afholde
et arrangement for børn og unge
mellem 8 og 18 år. Lars Juul, der er
formand for Vennerne, syntes, at
der skulle ske noget for børn og
unge i området.

Der var blevet sat sedler op på sko-
lerne i Øster Brønderslev og Jerslev
samt på Søndergades Skole i
Brønderslev om tilbuddet – og 48
børn og unge (både piger og dren-
ge) troppede op i Samlingshuset
klokken 20.00, spændte på at
komme i gang. Nogle forældre
kom også indenfor og tilbragte et
par timer med snak og hyggen,
medens ungerne gjorde klar til
aftenens og nattens strabadser. 

Arrangementet var berammet til at
løbe fra kl. 20.00 til kl. 8.00 næste
morgen, og Lars Juul var også med
under hele forløbet, selv om han
ved 4.30-tiden havde en mindre
krise med at holde sig vågen. Kun
ganske få af deltagerne måtte slip-
pe inden afslutningen. ”Nogle af
dem var helt firkantede i hovedet
til sidst”, sagde Lars.  

Deltagerne havde selv medbragt
deres egne computere, som koble-
des sammen i et netværk, således
at de kunne spille konkurrencer
mod hinanden. Samlingshuset var
helt fyldt med deltagerne, deres
computere, kabler og ledninger –
og der blev dystet til den store
guldmedalje. Når de trængte til en
lille pause, gik de ind i hallen for at
spille lidt fodbold 10-15 minutter. 
Hver enkelt deltager havde betalt
25 kroner for at kunne være med i
arrangementet, og for dette beløb
fik man også pizza, som cafeteria-
ets daglige leder, Mia havde bagt. I
løbet af aftenen og natten blev det
naturligvis også nødvendigt med
andet spiseligt og drikkeligt, for at

deltagerne kunne klare sig igen-
nem, så Lars Juul passede kiosken,
samtidig med at han holdt et
vågent øje med computer-entusi-
asterne. 

Lars var, efter LAN-partyets afslut-
ning, ganske godt tilfreds med
arrangementet. Han var især glad
for, at så mange havde bakket op
herom, og han er helt sikker på, at
det skal gentages. Ideen hermed
var bestemt ikke at få et overskud –
men at kunne tilbyde børn og
unge noget, som de synes om
samtidig med, at de bliver aktiveret
omkring noget fælles. 

Kjeld Christensen

LAN-party i Samlingshuset
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Den 7. februar 2013 blev årets
generalforsamling i Venstrevælger-
foreningen afholdt på Øster
Brønderslev Centralskole. Udover
generalforsamlingen var der samti-
digt opstillingsmøde til det kom-
mende kommunalvalg, som afhol-
des i november 2013.
Udover bestyrelsen var der et godt
fremmøde. Dette skyldes forment-
lig valg af kandidater til byrådet,
samt at Anders Broholm (folke-
tingskandidat for Venstre i
Brønderslev og Jammerbugt
Kommune) var inviteret til politisk
diskussion.

Formandens beretning fokuserede
på arbejdet i VenstreKommunefor-
eningen i forbindelse med det
kommende kommunalvalg. Der
har været nedsat en række udvalg,
blandt andet Beskæftigelsesudvalg,
Børne- og Skoleudvalg, Fritids- og
Kulturudvalg, Miljø- og Teknik-
udvalg, Social-, Sundheds- og
Ældreudvalg samt Erhvervsudvalg.
Bestyrelsen har deltaget i en række
af disse udvalg. Formålet med
udvalgene er at fastlægge mærke-
sager og politik på de respektive
områder. Derudover arbejder et
udvalg med at lave køreplanen for
aktiviteterne i forbindelse med
kommunalvalget 2013.

Formanden kunne berette, at
Anders Broholm var valgt som fol-
ketingskandidat for Venstre i
Brønderslev og Jammerbugt
Kommune samt at Jens Rohde er
valgt til Venstres EU-kandidat.
Kandidatpladsen til Regionsrådet
står stadigvæk åben.
Under kassererens beretning blev
det konstateret, at vi har haft en
lille tilbagegang i medlemmer.
Denne tendens opleves også i øvri-
ge vælgerforeninger i kommunen.
Dette skyldes formentlig de lands-
politiske strømninger og specielt
landbrugs- og miljøpolitikken, som
udgår fra folketing og EU.

De bestyrelsesmedlemmer, som var
på valg, blev genvalgt. Samtidig fik
bestyrelsen en opgave med at
finde nye kandidater til bestyrelsen,
så en fornyelse af bestyrelsen kan
finde sted på næste års generalfor-
samling.

Efter den ordinære generalforsam-
ling var der opstillingsmøde til det
kommende kommunalvalg.
Bestyrelsen havde inden general-
forsamlingen fundet de to kandida-
ter, vi skal opstille i vores vælger-
forening. 

Der var ikke yderligere kandidater
og derfor blev Søren Lauritsen, Ø.
Brønderslev og Lars Hahn Rasmus-
sen, Hallund valgt til kandidater.
De vil nu gå i gang med at plan-
lægge deres valgkamp i deres
område.

Efter generalforsamlingen og
opstillingsmødet fik Anders
Broholm ordet. Han kommer fra
Frederikshavn og har siddet i byrå-
det i Frederikshavn i 7 år, samt er
formand for sundhedsudvalget.
Derudover er han 1. suppleant for
Tine Nedergaard i Folketinget.

Derefter blev Venstres politik disku-
teret på en række områder. Blandt
andet landbrugs- og miljøpolitik,
helhedsskolen, skattepolitik,
arbejdspladser i det Nordjyske,
samt ytringsfrihed og overvågning.

Efter en livlig debat på cirka en
times tid afsluttedes generalforsam-
lingen og alle deltagere tilkende-
gav, at dette havde været en af de
bedste generalforsamlinger i lang
tid. Specielt på grund af den livlige
debat omkring lands- og lokalpoli-
tik

Venstrevælgerforeningen
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Generalforsamling og opstillingsmøde i
Venstrevælgerforeningen Øster Brønderslev/Hallund

KommunalvKommunalvalg 2013alg 2013
Der afholdes kDer afholdes kommunalvommunalvalg 19. noalg 19. novvemberember, , 
hvhvor byråd og ror byråd og regionsrådene skal vælges. egionsrådene skal vælges. 

VVi vil  gerne stille spalteplads til rådighed fi vil  gerne stille spalteplads til rådighed for ALLE or ALLE 
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I medierne er der lige nu stor fokus på
de små byer i vores kommune. Både
når det gælder om at nedrive gamle
huse og fjerne de helt små byer, skabe
teknologiske muligheder og sikre
bosættelse og erhverv i småbyerne og
på landet.

Det kommende kommunalvalg, som
løber af stablen til november, vil helt
sikkert også fokusere på de små byer.
Samt skolereform, aktivering af de
unge, omsorg for de ældre, kommu-
nens økonomi, hvordan vi skaber flere
arbejdspladser i fremtiden og mange
andre emner.

Den 7. februar 2013 blev der afholdt
generalforsamling og opstillingsmøde i
Hallund og Øster Brønderslev
Venstrevælgerforening. 

Opstillingsmødet skulle finde de kom-
munalvalgskandidater, som Venstre vil
opstille i området Hallund og Øster
Brønderslev.

På dette møde blev Søren Lauritsen
(Øster Brønderslev) og Lars Hahn
(Hallund) valgt. 

En kort præsentation af mig:
Jeg bor i Hallund, sammen med min
kone Kirsten og vores tre sønner.
Børnene går på henholdsvis Brønders-
lev Gymnasium, Klokkerholm Skole og
Øster Brønderslev Centralskole.

Jeg deltager aktivt i områdets mange
foreninger og områdets forsyningsvirk-
somhed.  Er revisor for KFUM spejder-
ne i Hallund, bestyrelsesmedlem i
Hallund Kraft-Varmeværk, og har tidli-
gere været formand for B70 samt kas-
serer for KFUM-spejderne. Har også
været suppleant i skolebestyrelsen i
Øster Brønderslev Centralskole.
Arbejder for Telenor i Aalborg/
København og driver et lille deltids-
landbrug i Hallund.

Brønderslev Kommune strækker sig
over et stort geografisk område.
Og halvdelen af borgerne i kommune
bor udenfor de tre store byer i kom-
munen (Brønderslev, Dronninglund og
Hjallerup). Derfor er det også meget
vigtigt at sikre, at de små byer i vores
kommune fortsat kan være et attraktivt
sted at bo.

For at småbyerne skal kunne fungere
og tiltrække nye borgere og virksom-
heder skal en række forudsætning være
på plads. 

Blandt andet:
- Børnene i småbyerne skal kunne køre
med bussen til og fra skolen
- Foreningslivet skal støttes og de loka-
le ildsjæle skal have gode muligheder
for at starte aktiviteter 
- De ældre skal kunne blive længst
muligt i eget hjem

- De teknologiske muligheder (mobilte-
lefoni og adgang til internettet) skal
også gælde de små byer
- Erhvervsmulighederne skal fremmes

Mange af disse områder kan styrkes,
og sikres ad politisk vej og med
Brønderslev kommune som ansvarlig.
Men de små byer skal også selv være
med til at sikre deres overlevelse. Dvs.
at ”overlevelseskraften” skal være til
stede i disse byer. Hvis småbyernes
borgere ikke vil slås for byens overlevel-
se – så kommer det ikke til at ske!

Landbrugets vilkår vil helt sikkert også
blive et hovedtema i det kommende
kommunalvalg. Både Brønderslev kom-
mune og de små byer er afhængig af
dette vigtige erhverv. Erhvervet skaffer
mange arbejdspladser til kommunen
og de små byer, samt medvirker til
forskning og udvikling af blandt andet
alternative energikilder.

Det kommende kommunalvalg kom-
mer som sagt til at indeholde mange
spændende og vigtige emner. Jeg vil
gøre mit til at synliggøre hvilke hold-
ninger og mærkesager Venstre vil
kæmpe for, og mine mærkesager vil
helt sikkert tage udgangspunkt i små-
byernes samt landbrugets vilkår.

Lars Hahn Rasmussen
Sølvgade 26, Hallund

En fremtid for de små byer?
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Det kommende år, er et år som vil
interessere mange borgere i de danske
kommuner. Nu tænker jeg specielt på
det kommende kommunalvalg som
kommer til november.
Et vigtigt demokratisk valg som vi alle,
med stemmeret kan have indflydelse
på. 

Netop et kommunalvalg er jo den kor-
teste vej til at påvirke hvilke retning vi
skal i Brønderslev Kommune. Især hvad
vi vil med vores landsbyer. Det er jo os
der skal tegne fremtiden for Hallund
og Ø. Brønderslev når vi nu har valgt
landsbyerne. 

Af egne erfaringer, er jeg af den over-
bevisning at vi både i Ø. Brønderslev
og Hallund + opland, har masser af
ildsjæle som VIL landsbyerne udviklin-
gen. Et kor som jeg selv tilslutter mig. 
Bedste eksempler er som vi har bevist,
at de forskellige kræfter finder sammen
i et hus, og vil bestyrke vores egen
eksistens i forhold til den centralisering
man fornemmer vil ske i Brønderslev. 
Tiltag som nævnte skal kommunen
påskønne mere.

Det giver grobund og styrke for
eksempelvis vores skole i Ø.
Brønderslev og den struktur der er
omkring den. Børnehaver, idræt, sikker
skoleveje o.s.v.

Men her slutter ikke udviklingen. Det
er vigtigt at der bygges videre på pyra-
miden, hvor man gør de små lokalsam-
fund klar til yderligere udvikling når vi
vil den.
Herunder tænkes placeringer af forskel-
lige tiltag ind i den store masterplan,
som bør have horrisonter længere ud
end de 4 år ad gangen.

Der skal være mulighed for erhvervs-
områder tættere ved motorvejene.
Virksomhederne vil eksponeres bedre
der, end ved den nuværende place-
ring. I kølvandet af det, vil nye bolig-
områder blive en naturlig investering.
Her er der for alvor muligheder
omkring vores landsbyer. Men kun hvis
landsbyerne vil.

Kulturelle begivenheder er yderst vig-
tigt. Gerne for hele familien. Det bud-
skab har stærke folk allerede hånd om i
vores del af kommunen. Det bør man

værdsætte mere, da det også er blevet
et solidt ”brand”, langt ud over kom-
mune grænsen.Her tænkes på som-
merfesterne og især musik festivalen i
Ø.B.

Byfornyelser vil også hjælpe på sigt. De
dårligste parceller skal have hjælp, til at
komme videre. Stærkt forfulgt med en
efterfølgende plan.

Brønderslev Kommune er en stærk
landbrugs kommune. Desværre bliver
mange landmænd ramt urimeligt i
visse henseender i forhold til deres
planteavl i de lavtliggende områder.
Det kræver et tungt pres på de øverste
myndigheder. Husk der ligger mange
skattekroner til os alle – også der. 

Søren Lauritsen
Hvilshøj Mark 48, Øster Brønderslev

Uddannelse: Tømrer/snedker, bygge-
tekniker.
Stilling: Selvstændig.
Civil: gift med Anne (36 år), og sam-
men har børnene Mikkel (4 år) samt
Mathias (1 år). 

Udvikling og muligheder 



Nyt
Som altid har de første måneder af
2013 summet af aktiviteter i Øster
Brønderslev. 

Det var med stor glæde, at
Samlingshuset kunne indvies i star-
ten af året. Med deltagelse af
mange af byens borgere kunne vi i
Borgerforeningen sammen med de
øvrige ”hus-ejere” fejre, at det var
lykkedes for vores lille samfund at
gennemføre et STORT og vigtigt
projekt. Ikke bare har byen fået et
nyt sted at mødes, men vi har også
bevist, at når vi står sammen, kan
vi præstere det, der på forhånd,
kan synes umuligt. 

Der blev serveret hjemmebagte
kager og langet et utal af hotdogs
og fadøl over disken, mens snak-
ken gik lystigt ved bordene -
akkompagneret af sækkepibe-
musik og en modig lokal ung
musiker, Daniel Jul  Andersen fra
Birkevej 9.

Et utal af mennesker har gjort det
muligt at bygge et fantastisk hus,
der nok skal komme til at summe
af liv. Tak til alle, der har været en
del heraf! 

Allerede til Fastelavn var en stor del
af byens børn og forældre samlet i
det nye hus for at slå katten af tøn-
den, guffe fastelavnsboller og drik-
ke kaffe. Der måtte til stadighed
hentes flere borde frem. Vi talte
omkring 180 deltagere i arrange-
mentet. Fantastisk at se, at så
mange bakker op om arrangemen-

ter.  Der blev fejret tre kattekonger
under kyndig ledelse af Lars
Klovborg. 

Serien af vinsmagninger er også
forløbet godt. Der har været til-
meldt ca. 60 til de 5 gode og
interessante aftener, så mon ikke
succesen gentages til næste år
også.

I Borgerforeningen arbejder vi også
med planlægning af årets festival.
De første navne er offentliggjort,
og vi glæder os til at se Sandmen
m.fl. på scenen til august. Vi lover
Jer, at det bliver godt (og mon ikke
solen skinner, som den plejer!) 

Nu hvor Samlingshuset er sat godt
i søen - der mangler kun lige den
”allersidste glasur på kagen” - er vi
i Borgerforeningen begyndt at
overveje, hvor kræfterne nu skal
lægges. Hvordan får vi sat gang i
byfornyelse og fortsat udvikling af
erhvervsliv og boligområder i Øster
Brønderslev? Vi vil være med til at
påvirke udviklingen og hører selv-
følgelig gerne om forslag til vores
fremtidige arbejde! 

Aktuelt arbejdes der på at skaffe
forenings-TV til byen. 
Se opslag på modstående side! 

Husk at betale dit kontingent til
Borgerforeningen - lidt penge i
kassen er forudsætningen for, at vi
kan blive ved med at lave aktivite-
ter for dig, din familie og dine
naboer! 

På bestyrelsens vegne 
Helle Pilgaard

Øster Brønderslev Borgerforening 
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Store Skraldedag 
Store Skraldedag bliver i år den 21
april. Mød talstærkt op. 

Det er godt nok træls at vi er nødt
til at rende og rydde op efter
andre øfgrise. Man kan kun appel-
lere til det bedste i folk om da for
f……., at sørge for sit skidt selv.  

Men det gode er, at vi får en fin
by til konfirmation bl.a.
Se opslag i SPAR senere.

Ølsmagning
Borgerforeningen arrangere den
17. april en spændende ølsmag-
ning i samlingshuset.

Vi får besøg af den berømte øl -
entusiast Preben Knudsen fra
Ålborg. Preben har været ølentusi-
ast i mange år og har masser af
spændende ølhistorier at fortælle.

Jan Jæger og Preben planlægger
en spændende aftenen sammen
med masser af godt øl og også en
masse god viden om øl.

Der planlægges også med mad af
en slags.

I skrivende stund er alt ikke helt på
plads, så hold øje med plakater,
men aftenen kan I godt afsætte.

Det er også for piger ! 
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Gade-

Velkommen til
Buurholtvej 33
Efter at have boet til leje på Buurholtvej 7 i 6 år har Asbjørn Christiansen og
Marianne Pejtersen besluttet sig for at købe hus lidt tættere på centrum. Ja
det kan man godt i Øster Brønderslev. Parret boede til leje på Gl. Buurholt
og er flyttet 200 m. længere øst på til Buurholtvej 33. Huset overtog de 1.
marts og de har glædet sig rigtig meget til at eje et hus igen. Asbjørn, der
arbejder som hydraulik montør hos Sherman og Tipsmark, er især glad for
igen at have et hobbyrum ude i garagen. Stine C. på 15 og Josephine på 9
har begge fået deres eget nye værelse, men næste skoleår skal Stine på
Ingstrup efterskole, og så bliver der nok lidt stille i perioder. Haven er en
stor græsplæne, og dette klares med medfølgende havetraktor, men nu skal
græsset jo også først komme i gang efter vinteren.

Elmevej 6
I rigtig mange år har huset været beboet af et lokalt par, som nu i høj alder er flyttet. Og sidst i januar, blev huset
købt af en lokal beboer. Emil Yderskov fra Danserhøj købte huset, som trænger til en meget stor og kærlig hånd.
Emil (19) er i lære som tømrer hos tømrermester Tom Jacobsen i Åbybro. Huset bliver i første omgang totalrenove-
ret i stueplan, hvor alle gulve bliver brækket op, og erstattet af nye betongulve med gulvvarme, nyt køkken og bad
skal der også til. Men der er mange timer dertil. Emil får god hjælp af sin kollega fra Tom Jacobsen, og hans far
Chris, som driver lokalt arkitektfirma, er selvfølgelig med på råd og vejledning, så det er ingen sag at springe ud i
et stor projekt, med masser af gåpåmod. Der er ikke nogen fast tidsplan for hvornår huset skal stå færdigt.

Cypresvej 2
Her bor Martin Kronborg, der også er en lokal beboer. Martin (25) er søn af Dorthe og Gert fra Dybølvej 5, og er
flyttet fra forældrene og ned på Cypresvej, hvor der er foretaget en del indvendig arbejde. Alle vægge har fået
lavet murstens mønster, og derefter blevet vandskuret og malet. Det har været et rigtig stort arbejde og krævet
mange timer. Heldigvis er Martin i god form, og i hans daglige arbejde som landmand hos Jesper Hald i Hallund
Kjær, har han brug for hans fysik. Martin er også aktiv i vores lokale motionscenter, hvor han træner en del i løbet
af vintersæsonen. Han har endnu ikke afklaret om haven skal lægges om til lidt mere græs, da den nu er med
mange bede. Martin overtog huset 1. december 2012.

Min mand og jeg kører
næsten dagligt forbi
Buurholt og snakker ofte
om hvilken positiv foran-
dring der er sket (reno-
vering af husene og
udtynding af træerne). 

Stor var overraskelsen en
aften i begyndelsen af
december, da vi kørte
hjemover og så de mega
flotte juletræer..... 

DET ER RIGTIG 
JULEHYGGELIGT.

Med venlig hilsen 
og glædelig jul
Jonna & Anders Bro,
Hallundvej 260, 
9700 Brønderslev

Julelys i øjnene
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spejlet
Lidt nyt fra ”Samlingsstedet”
Nu er det nye cafeteria ”Samlingsstedet” i Samlingshuset ved at komme
rigtigt godt i gang. I samarbejde med ØBI og Samlingshuset sker der
mange nye tiltag i og omkring ”Samlingsstedet”. Bl.a. er der indført en
aktivitetskalender, hvor man kan se diverse aktiviteter og arrangementer. 
Denne kalender kan ses på Borgerforeningens hjemmeside, på ØBIs hjem-
meside under samlingshuset www.oebi.dk/Samlingshusets-aktivitetskalen-
der og på facebooksiden.

Vores Spis-Sammen-Dage er også ved at blive populære. Som noget nyt
kan man melde sig som ”dagens kok”, hvilket betyder at man står for
maden, får sine udgifter betalt og spiser gratis med sin familie. Selvfølgelig
indenfor rimelighedens grænser. Det er normalt tirsdag, onsdag eller tors-
dag der er ”dagens kok”. Det er også muligt at melde sig til sms-listen,
hvor man hver uge modtager en sms om menuen. Skriv/ring til mig på
20280581. 

Hvis man går og brænder med en ide til en aktivitet eller et arrangement,
der kunne passe i ”Samlingsstedets” faciliteter, så kom endelig med den.

Normalt er der åbent i ”Samlingsstedet” tirsdag, onsdag og torsdag fra kl.
ca. 17.00. Kig forbi og køb en kop kaffe og lidt mad, eller hvad der nu lige
er, og få en snak med de andre, der lige kigger forbi.

Mia Reedtz

Håndværksrådet

Jeg fik en henvendelse fra en grup-
pe aktive borgere, de ville gerne
gå til hånde ved Samlingshuset og
Østsidehallen.

Der blev lavet et opslag vedrøren-
de et møde, hvor vi kunne mødes
og snakke om tingene. Ved indta-
gelse af rundstykker og kage blev
vi enige om at starte så småt op. 

De første opgaver er løst, og flere
venter.

Man deltager på frivillig basis, og
det er lysten, der driver værket.

Skulle der være andre, som også
har lyst til at deltage, er de vel-
komne til at kontakte mig på tlf.
23 34 71 69.

Henrik Hald

TAK FOR HJÆLPEN!

Østsidefonden vil gerne takke alle dem, der har ydet en frivillig indsats ved bygningen af Samlingshuset!

Derfor inviterer vi jer til FEST Fredag 5. april kl. 19 i Samlingshuset

Vi er vært ved en middag, hvor der gratis serveres god mad og drikkevarer under spisningen.

Derefter byder vi op til dans.

Der er bindende tilmelding ved Mia (Kiosken/Samlingsstedet) frem til tirsdag 2. april .

Med venlig hilsen
ØSTSIDEFONDEN



6. april 2013 kl. 12.00 i Hallund
Klubhus
Så er det tid til at holde fri fra kød-
gryden derhjemme og lufte hatte,
huer eller andre sjove/flotte/smarte
hovedbeklædninger.
Dagen hvor lillemor, bedste, olde,
kæresten, naboen og svigermor
skal tage hinanden under armen
og gå til hattefest og have en sjov
dag.
Pris 140 kr. som inkluderer:
velkomstdrik, lækker buffet fra
Klokkerholm Super Best samt kaffe
og kage.
Drikkevarer kan købes til fornuftige
priser.
I løbet af eftermiddagen vil der
være sjove indslag samt præsenta-

tion af smykker fra Energetix og
garn fra HH Garn.
Alle er velkomne. MEN – ingen
adgang uden hat ?
Der er præmie til dagens hat.
Arrangørerne håber at se mange
glade damer i alle aldre, så succes-
en fra de seneste år kan gentages.

Betaling ved tilmelding senest den
24. marts til: Bente: tlf. 98835307
–
24818388/benteravntoft@gmail.com
Minna: 98835822 - 20515862

Du har mulighed for at kreere din
egen hat forud for hattefesten den
1. og 2. april 2013, hvor der afhol-
des filteaften hos Filtestedet. 

Tilmelding til Bente: tlf: 98835307-
24818388 eller på www.filteste-
det.dk

Hattefest i Hallund
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Hallund Krolf 2013 – Er I med igen?
Foråret står for døren og så er det
tid for krolferne at finde køller og
kugler frem – når solen skinner, er
det næsten ikke til at vente, men
sneen skal væk, banerne være tørre
og der skal også være nogle flere
plusgrader.

Hvis I kender nogen, der kunne
tænke sig at prøve at spille Krolf, så
tag dem med.

Hvis I er forhindret eller har andre
gode ideer, så ring til mig på tlf.
9883 5049.

Turneringen, hvor vi havde 2 hold
med sidste år, håber jeg, I stiller op
til igen og hvis der er flere, der
kunne tænke sig at være med i tur-
neringen, kan vi måske tilmelde 3
hold. 

Tænk over det, for der skal ske til-
melding eller man kunne måske

også tænke sig, at man kunne skif-
tes, men det bestemmer I helt selv.

Turneringen spilles i ugerne 20 –
23 – 26 – 32 – 35 - 37 og afsluttes
med puljevinder finalestævne, den
25. september kl. 10.

Regionsmesterskabet er den 
26. august kl. 10.

Venlig krolfhilsen  
Lis Marrup

Hallund-Hollensted 
Borger- og Idrætsforening 
Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 28.februar.
Der var mødt ca. 30 mennesker frem. Knud Per Andersen blev valgt til dirigent.
Konstitueret formand Jesper Tjell redegjorde for året der gik, bl.a. en vellykket og velbesøgt sommerfest. To med-
lemmer har forladt bestyrelsen i løbet af året og suppleanterne kom ind i stedet. Man har besluttet at skrinlægge
udvidelsen af klubhuset bl.a. fordi jagtforeningen har trukket sig. Midlerne fra LAG-Brønderslev bliver returneret og
midlerne fra ØB-fonden har vi søgt om at bruge til renovering af køkken. Formandens beretning blev godkendt
uden debat.
Kasserer Lone Sudergård fremlagde regnskabet som også blev godkendt. 
Jesper Tjell blev genvalgt til formand. Trine Nielsen ønskede at forlade bestyrelsen men bliver ved med at være tov-
holder til sommerfesten. Johnny Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen og Claus Iversen og Lars Bredo blev nyvalgt.
Trine Nielsen blev 1. suppleant og Mads Sørensen 2.suppleant.
Brian blev genvalgt som revisor og Gunnar Madsen fik det ærefulde hverv som revisorsupleant.
Under eventuelt kom der mange gode forslag som alle blev noteret så der er noget for bestyrelsen at arbejde vide-
re med.
Knud Per takkede for god ro og orden hvor efter forsamlingen kastede sig over Lones hjemmebagte kage.
Bestyrelsen har ikke konstitueret sig i skrivende stund.

Kim Toft



Vi synes, at det er på tide, at I
hører lidt fra os – lidt om hvad hol-
dene og vi i bestyrelsen går og
laver.

Lidt om holdene
Sidste år valgte vi pga. for få spille-
re, at Legebold og 5-8 årige skulle
dele træningstid. Dette har vendt
sig, og der er nu for mange i hal-
len til at begge hold kan være der
på én gang, og det er jo kun posi-
tivt. Der arbejdes også på, at
Legebold og 5-8 årige skal kombi-
neres mere, så der bliver dannet et
U6 og U8 hold, så de ældste til
Legebold kan komme til at spille
noget mere bold.

Vores U10 hold – både piger og
drenge – er kommet i mere pas-
sende rækker efter jul, og det har
givet dem mere gejst og lyst til at
spille. 

U12 pigerne rykkede ned efter jul
og spiller nu meget tætte kampe.
Selvom de måske ikke har heldet
med sig, hænger pigerne i endnu.  

U12 drengene blev i en B-række.
De har haft lidt modgang efter jul
og har derfor ikke vundet så
mange kampe, men drengene
kæmper videre.  

Hos U14 drengene er der det luk-
susproblem, at der er hele 15 dren-
ge til ét hold. Drengene rykkede

ned i en B-række efter jul, hvor de
klarer sig godt. U14 pigerne har
fået mere gejst, end de havde før
jul. De synes nu, at det er sjovt at
spille men endnu sjovere, når man
vinder.  

U16 pigerne har gennem sæsonen
fået flere nye spillere fra
Brønderslev, så de har derfor en til
at sidde over hver gang. Der er
dog tvivl, om der bliver et hold
næste år, da flere af dem skal på
efterskole.

Sidst af ungdomsholdene har vi
U18 drengene. Det kan være lidt
svært pga. gymnasiefester m.m. at
få drengene til at komme til træ-
ning om fredagen, men om tirsda-
gen træner de sammen med her-
rerne. 

Damerne har to hold – serie 3 og
serie 4. Hvis alt går, som det skal,
beholder serie 3 deres første plads
og rykker op i serie 2. Serie 4 har
problemer med at skaffe spillere
nok til kampene, og der bliver rin-
get til forskellige. Herrerne spiller i
serie 4. De ligger også til at rykke
op til næste sæson.  

Vi valgte at flytte vores håndbold-
overnatning, som vi normalt hol-
der før jul, til den 12/4, og det bli-
ver derfor en fælles sæsonafslut-
ning i stedet for en juleafslutning.
Vi glæder os til nogle sjove timer i
håndboldens navn sammen med

spillerne. 
Derudover vil vi gøre opmærksom
på, at vi holder BRAG I HALLEN
den 24/3. Kom og støt holdene og
vær med til at lave en god stem-
ning i hallen. 

Det var lidt af det, vi går og laver
tirsdag, torsdag, fredag og nogle
søndage i hallen. 

Og hvis du går og gemmer en lille
håndboldtræner/hjælpetræner i
maven, eller hvis du bare gerne vil
være en del af det hele på en eller
anden måde, så kontakt mig på 21
22 83 03. Vi kan altid bruge en
hjælpende hånd.

Sofie Christiansen
ØBIs håndboldafdeling

ØBI - håndbold og fodbold
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En lille hilsen fra ØBIs håndboldafdeling

Lidt fra fodboldbestyrelsen i ØBI
Husk at der ikke bliver holdt standerhejsning før til august. Vi følger årgangene og starter med standerhejsning ved
sæsonstart. 
Vi glæder os til at se spillerne på græsset, der forhåbentlig er UDEN hundelorte!!! 
Vi mangler et U6-7 hold. Er der nogen, der ved, om der er børn i den alder, som ønsker at spille fodbold, og er der
en ildsjæl blandt forældrene, der ønsker at være træner så kontakt Mia på 20280582 eller Jacob på 60383600.

BByyffeesstt
ØBI afholder byfest i år

24.-26. maj, og for første gang
er det ikke i forbindelse med

fri- eller helligdage.

Nyt arrangementsudvalg er:
Mette Frejlev, Lars Tornøe,

Pernille Skoust, 
John Overgaard og

Gitte Christiansen (5172 9474)



Først vil vi her på Elmehøj glæde os
over, at Lokalbladet fik et pænt til-
skud fra Øster Brønderslev
Sparekassefond, så bladet kan
udkomme fremover. Bladet bliver
læst grundigt her på Elmehøj, og vi
vil jo også meget gerne fortælle om
livet på Elmehøj.

Vi var også så heldige at få penge til
et rigtig godt kamera. Det bliver
brugt til enhver lejlighed. Tak til
Fonden for Øster Brønderslev
Sparekasse.

Som nogle måske har opdaget, så
har vi fået en ny overdækket terras-
se. Den er udvidet med mange kva-
dratmeter, så alle kan være under
tag, når solen brænder, når det små-
regner, og ikke mindst giver det
mere læ, for vi bor jo på en vind-
blæst grund. Nu glæder vi os til, at
havemøblerne kommer ud af skuret,
får plantet nye slyngplanter, og så
lige lidt lunere vejr, for så skal terras-
se indvies.

Traditionen tro kom Myretuens børn
og slog katten af tønden til faste-
lavn. Så mange glade og flot

udklædte
børn skaber
stor glæde for
alle beboere
og medarbej-
dere. 

Vore frivillige
havde bagt
fastelavnsbol-
ler, tønden
var fyldt op
med slik, der
var en ”hylen-
de” kat i tøn-
den og børn,
som slog til
tønden med
alle de kræf-
ter, de havde. 

De kommuna-
le dagpleje-
børn kommer
også på
Elmehøj. Vi
har aftalt, at de kommer jævnligt.
Mon ikke de små nyder en formid-
dag, hvor der kan leges på madras-
serne, synges og spises hjemmebag-
te boller? (Igen er det de frivillige,

der bager). Et er
sikkert, når der
har været børn i
huset, så er det
samtaleemne i en
rum tid bagefter.

Vi har haft en
koraften med
Øster Brønderslev
kirkekor. En aften
i salen med skøn-
sang fra koret,
fællessange fra
Elmehøjs sang-
hæfte og så
oplæsning af et
digt og en
historie på
Vendelbomål.
Ikke et øje var
tørt, sådan grine-
de vi alle. Til kaf-
fen fik vi årets
første lækre jord-
bærkager.

Vi er ved at forberede vores forårs-
fest, som løber af stablen her sidst i
marts. Festen er for beboere, pårø-
rende og medarbejdere. Centerrådet
står for en lækker buffet, og harmo-
nikamusikanter spiller op til sang og
dans.

Her i marts tager vi på tur til
Hellevadlund i Klokkerholm. Vi vil
gerne hilse på beboerne og se deres
hus, som jo er noget nyere end
Elmehøj.

Vi vil på busture, når det bliver lidt
lunere i vejret. Planen er at besøge
de steder, hvor beboere har boet
eller arbejdet, før de flyttede ind på
Elmehøj. Eks. den gård, som man
har drevet i mange år. Der skal fin-
des billeder og snakkes. Vi tror, det
bliver en succes. 

Aktivitetskalenderen hænger på
opslagstavlen ved indgangen. Kig på
den!! Måske sker der noget spæn-
dende - så må man meget gerne
deltage. Vi har altid kaffe på kanden.

Ligeledes kan alle deltage i gudstje-
nesterne på datoerne 11/4, 16/5,
13/6 og 4/7 kl. 10.15. Der er altid
kaffe og lidt sødt efter gudstjene-
sten.

Elmehøj – huset, hvor der er glæde
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KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
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Konfirmander
2013
Konfirmation 
i Hallund kirke 

Søndag 28/4 kl. 10.00
Jeppe Klæstrup Andersen
Michael Hjørringgaard
Nicklas Dam
Andreas Philip Nielsen

Konfirmation 
i Øster Brønderslev
Kirke 
Søndag 5/5 kl. 9.30
Sofie Bøjgaard Thomsen
Fie Zoe Rask
Line Tandrup Heltoft
Klara Christensen
Jess Søndergaard Stie
Naomi Majbrit Birkemose Fredriksen
Simone Krüger
Jens Søndergaard Jensen
Kia Vestergaard Jensen
Rikke Vith Sørensen
Emma Løth Svendsen
Sofie Laybourn Jensen
Mathias Dissing Kristensen
Mikkel Sloth Risager
Nanna Havgaard Larsen
Janni Jensen

Søndag d. 5/5 kl. 11.00
Lise Juul Storgaard
Anna Rosenbak
Anne Albøge Olesen
Jonas Holm Andersen
Jacob Jeff Jensen
Katrine Haages Larsen
Kirstine Hellerud Hansen
Lenette Hansen
Frederik Sand Christensen
Freja Lykkegaard Søskov
Cariinna Vanggård
Magnus Risager Christensen
Jacob Nielsen
Anders Lindberg Larsen
Laura Rishøj Jensen

Minikonfirmander
2013
Vinterens minikonfirmandforløb blev afsluttet med familiegudstje-
nesten i Hallund kirke d. 3. marts. Som det ses på billederne,
optrådte minikonfirmanderne både med en sang og dramatisering
af lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Jeg har undervist
minikonfirmanderne sammen med Ella Simonsen fra Hjallerup. 

Ella og jeg vil gerne sige tak for denne gang til minikonfirmander-
ne og tak for en festlig dag til minikonfirmanderne og deres foræl-
dre og søskende.

Rune Nørager Christensen
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Marts

24/3: Palmesøndag
28/3: Skærtorsdag
29/3: Langfredag
31/3: Påskedag

April
1/4: Anden påskedag
7/4: 1.søn.e.påske
14/4: 2.søn.e.påske
21/4: 3.søn.e.påske
26/4: Bededag
28/4: 4.søn.e.påske

Maj
5/5: 5.søn.e.påske
7/5: Tirsdag
9/5: Kristi himmelfarts dag
12/5: 6.søn.e.påske
19/5: Pinsedag
20/5: Anden pinsedag
26/5: Trinitatis søndag

Juni
2/6: 1.søn.e.trin.

9/6: 2.søn.e.trin.
16/6: 3.søn.e.trin.
23/6: 4.søn.e.trin.
30/6: 5.søn.e.trin.

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
11.00
9.30

11.00
11.00
9.30 Kirkekaffe
Ingen
11.00
Ingen

Konfirmation 9.30 og 11.00
19.30 Forårskoncert
Ingen
11.00
9.30 Kirkekaffe
11.00
11.00 Festgudstjeneste (se
omtale)

9.30 Ole Skov Thomsen 
Kirkekaffe
11.00
9.30
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

HALLUND KIRKE

Ingen
18.00 (se omtale)
Ingen
11.00

Ingen
Ingen
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
10.00 Konfirmation

Ingen
Ingen
11.00
9.30
11.00
Ingen
Ingen

Ingen

9.30
Ingen
11.00
Ingen

Kirkenyt

Vigtige datoer marts - juni

Skærtorsdag d. 28. marts: 
Gudstjeneste i Hallund kirke kl. 18.00 og herefter 
middag på Hallund kro (se omtale)

Søndag d. 28. april: 
Konfirmation i Hallund kirke kl. 10.00 

Søndag d. 5. maj: 
Konfirmationer i Øster Brønderslev kirke 
klokken 9.30 og 11.00

Tirsdag d. 7. maj: 
Forårskoncert i Øster Brønderslev kirke 
klokken 19.30

Søndag d. 26. maj: Gudstjeneste på festpladsen 
kl. 11.00 (se omtale). Præstens besøg

Jeg bliver glad for en henvendelse, hvis man ønsker 
– eller kender til en der ønsker – en samtale.

Rune Nørager Christensen
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Kornyt
Koret deltog i Workshop i Vrå
Sognehus sammen med Vrå
Kirkekor 26. januar.

Vi havde en fantastisk dejlig
dag, som vi sent vil glemme.
Sangpædagog Dorthe Græsborg
gjorde med sit dejlige væsen og
store pædagogiske dygtighed og
erfaring dagen lærerig og sjov. 

Vrå-borgerne viste stor gæstfrihed
og vi hyggede os sammen. Kirken
havde sørget for fin forplejning ,
så vi blev forkælet på alle måder.

Koret har også optrådt på
Elmehæj for beboere og familie.
Se det nederste bilelde.

Koret øver nu i Samlingshuset
hver tirsdag kl. 19.00, og skulle
du have lyst til at synge med, er
du meget velkommen. Ring og
hør nærmere eller bare mød op.

vh Inger Malgård tlf. 60602361

Juletræsfest
Menighedsrådet og Nordjyske Bank holdt i december
juletræsfest fior byens dagplejere med gudstjenesete i
Kirken og efterfølgende fest i Samlingshuset. 
Her er et par billeder fra festlighederne.
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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, Merkurvej 4, 9200 Aalborg SV, 9000 Aalborg, 
tlf. 6060 2361.

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

Graver, Ø. Brønderslev: 
Charlotte Kristiansen, Fredensgade 3, 9700 Brønderslev
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
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

Kirkekaffe
Vi danskere drikker store mængder kaffe. Og grunden til det er nok ikke, at
vi er specielt sløve eller søvnige. Grunden er nok snarere, at vi godt kan lide
at hygge os – og gerne sammen med andre. I hvert fald vil de fleste vil sik-
kert være enige i, at det er hyggeligt at tale sammen over en kop kaffe.
Derfor vil Øster Brønderslev menighedsråd fremover – ca. en gang om
måneden – byde på en kop kaffe og en småkage i kirken efter en af de tid-
lige gudstjenester. På den måde håber vi at skabe rammerne for en hygge-
lig snak efter gudstjenesten. Det vil fremgå af gudstjenestelisten, efter hvil-
ke gudstjenester der er kaffe.
På menighedsrådets vegne

Festgudstjeneste 26. maj 
I dagene fredag d. 24/5 – søndag d. 26/5 løber årets byfest af stabelen.
Byfesten arrangeres af Øster Brønderslev Idrætsforening (ØBI), og inden
festlighederne vil ØBI uddele et festprogram til alle husstande i området. 
Om søndagen serverer menighedsrådet kaffe og rundstykker på festpladsen
fra kl. 10.00, og kl. 11.00 holder vi – ligesom sidste år - gudstjeneste på
festpladsen.

Rune Nørager Christensen

Gudstjenester 
på Elmehøj
Ældrecenter

Torsdag d. 11/4
Torsdag d. 16/5 
Torsdag d. 13/6 
Torsdag d. 4/7

Alle gudstjenester begynder 10.15

Menighedsråds-
møder 
Øster Brønderslev menighedsråd:
Torsdag d. 6/6 kl. 19.00

Hallund menighedsråd:
Onsdag d. 12/6 kl. 19.00

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

Danske
Kirkedage 
9.-12. maj 2013 
Danmarks største tværkirkelige
arrangement Danske Kirkedage
byder velkommen under temaet
”Menneske, hvor er du?”

Danske Kirkedage kommer til at
foregå i Aalborg Kongres- og
Kulturcenter, på havnefronten og
rundt i byens kirker. Danske
Kirkedage i Aalborg er for alle
aldre.

Læs mere på  www.kirkedage.dk –
og på facebook.com/kirkedage 



16. februar åbnede KUNST-HUSET i
lokaler ved den gamle tankstation
på Elmevej 22 i Øster Brønderslev. 

KUNST-HUSET kender vi fra
Brønderslev, hvor det lå i et vel-
valgt lokale i Bredgade.

Pia Krarup og Anne Marie Møller
begge Øster Brønderslev havde i
længere tid fornøjet sig med at
lave glaskunst sammen. Lige så
langsomt udvidede de deres virk-
somhed – fik egen ovn, hvori de
brændte deres glaskunst. 

Det var sjovt, og til højtiderne
holdt de ”åben kælder” i Pias hus
på Elmevej. De fik rigtigt blod på
tanden, for der kom mange men-
nesker, og der var stor afsætning
på kunstværkerne. 

Da de fik mulighed for at leje sig
ind i nogle forretningslokaler i
Bredgade i Brønderslev, blev det
starten på 5 gode år med både
egne og andre kunstneres værker
på hylderne. 

De sidste 2 år har Pia sammen med
8 andre kunstnerne endvidere haft
en sommerbutik i Lønstrup – v/
SPAR-købmanden på Strandvejen.
De 9 har vagter på skift i butikken -
og denne sommerbutik vedbliver
med at eksistere. Den har åben fra
påske og til 1. september.

Da det begyndte at knibe med
tiden pga. mange forskellige ting,
måtte der prioriteres, og det blev
butikken i Brønderslev, der fik
dødsstødet, på trods af at den har
eksisteret i 5 år. 

Til gengæld syntes de, at der var så
mange trofaste kunder, at de der-
for ville forsøge sig med et mindre
tiltag her i Øster Brønderslev. 

Her kan Pia nemt be-
tjene butikken, da hun
bor lige overfor, så når
man står uden for
butikken og ringer: 28 90 80 66, 
så varer det ikke mange minutter, 
før Pia er på pletten. 

Pia fortæller, at det er gået over al
forventning. Der har denne efter-
middag, hvor jeg er dernede,
været 5 handlende, så det ser da
lovende ud. 

Man kan gå på hjemmesiden og
se, hvad der er på hylderne:
www.kunst-huset.mono.net

Kunstnerne ud over Pia Krarup
(glaskunst), der er at finde på
Elmevej, er Annemarie Møller (glas-
kunst), Janne Jacobsen (Maleri),
Lena Brammer (keramik), Mette
Søskov (”Lykkeler” - malerier) 
– alle lokale. 

Derudover er der Catherine Collart
(keramik), Anne Flohr (mundblæst
glas), Zita Hansen (malerier),
Kirsten Helledie (keramik) og
Annette Nysted (keramik).

Vibeke Hatt

KUNST-HUSET i Øster Brønderslev
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Som et led i et politisk forlig fra
2010 og 2011, besluttedes det i
byrådet, at en del af Brønderslev
Kommunes børnehaver skulle sam-
menlægges. Det drejede sig om
børnehaver i Brønderslev,
Hjallerup, Jerslev og Øster
Brønderslev.

Grøftekanten og Myretuen har nu
været sammenlagt ledelsesmæssigt
i et år, og bliver forhåbentligt i en
ikke alt for fjern fremtid, også sam-
menlagt bygningsmæssigt.
Hvornår og hvordan og hvorhenne
ligger stadig i hænderne på kom-
munens politikere.

I det forgangne år er der blevet
gjort en del for, at både børn, for-
ældre og personale har fået en
oplevelse, at de to børnehaver er
blevet til een.

For forældrene afholdtes et fælles
forældremøde i september 2012,
hvor forældrene kort blev præsen-
teret, for hvad der skulle ske.

Da Prinsesse Pille
blev reddet af 
Prins Perli
I Børnehaven Grøftekanten har
pigerne fra årgang 08, været i
gang med et forfatterprojekt, hvor
de fra bunden har bygget en bog
op, ved brug af deres fantasi gen-
nem sproget og tegninger. Vi har
talt om hvad ”en forfatter” er og
hvad en god bog indeholder, for til
sidst at kunne lave vores egen bog,
og kalder os forfattere. 
Projektet strakte sig over 3 formid-
dage, med godt engagement og
indlevelse i projektet. Nogle af for-
målene med projektet var at styrke
pigernes fantasi og give dem følel-
sen af at være ”en vigtig brik” i
fællesskabet. Alle pigerne bidrog
med tegninger og fortællinger til
historien, det var kun deres fantasi
der satte grænserne.
Bogen kom i sidste ende til at
handle om Prinsesse Pille, der blev
taget til fange af den onde heks,
som boede i den mørke skov, med
levende drenge og pige træer.

Prins Perli, som ikke havde nogen
arme kom og reddede Prinsessen
fra at komme i den store sorte
hekse-gryde, han fik heldigvis
hjælp af de levende træer.
Historien endte heldigvis godt, da
”de alle levede lykke dages ende”
(Citat fra barn).
Nu er det snart drengene fra
årgang 08, som skal bruge deres
fantasi, da det er blevet deres tur i
forfatter-rollen.

Eventyr i Myretuen

Torsdag d. 7. marts havde vi i
Børnehaven Myretuen premiere på
vores teaterstykke, der var resulta-
tet af vores årlige dramaprojekt.
Teaterstykket hed i år Et Eventyr og
blev vist i det nye Samlingshus.
Projektet startede op sidst i januar,
og børnene har indtil premiereda-
gen været samlet 2 gange om
ugen, hvor de har øvet sig på
deres replikker og sange. Samtidig
har de skullet øve sig på at koncen-
trere sig om, hvad der skulle ske på
scenen og hvornår. Endelig har
projektet været en øvelse for bør-
nene i at kunne samarbejde, at
være tålmodige, at overskride egne
grænser og i at bruge sproget på
forskellige måder.

Egentlig tyvstartede vi med en
generalprøve allerede onsdag d. 6.
marts, hvor bedsteforældre,
søskende og børn fra Grøftekanten
og Fritteren var inviteret til at
komme. Premieredagen om torsda-
gen var kun med forældrene som
publikum.

Som opvarmning sang byens stør-
ste børnekor bestående af de 3 –

4-årige myretuebørn 2 sange for
os: Mon du bemærket har og I en
skov en hytte lå. En egentlig
opvarmning behøvedes dog ikke,
for det begejstrede publikum, der
var mødt talrigt op, var med fra
starten, og børnene gjorde det
super godt.

Teaterstykket Et Eventyr handlede
om Rødhætte, som gik rundt i sko-
ven. Her mødte hun dog ikke
Ulven denne gang, men i stedet
Prinsen, der gerne ville giftes med

Prinsessen og
var nødt til at
klæde sig ud
som svine-
dreng, for at
få hende.
Rødhætte
mødte også
de Tre Små
Soldater, som
lige var vendt
hjem fra kri-
gen, og den
ene af dem

gav Prinsessen sin rose og fik hen-
des hjerte til gengæld. Også de 3
Bukkebruse mødte Rødhætte – de
var på vej op på sæteren for at
æde sig tykke og fede. Men de
måtte over en bro for at komme
dertil, og det var ikke så lige til, for
dér var fare på færde. Endelig
mødte Rødhætte Tornerose, som
var så vakker – og der var alle
Torneroses hofdamer, der dansede,
en ond Troldmand, der fik
Tornerose til at sove i 100 år, og
den Unge Kongesøn, som blev
dagens helt.
Handlingen er lavet efter børnenes
genfortællinger af de gamle even-
tyr, og så har børnene også selv
digtet lidt til.

Efter forestillingen var der fælles-
spisning i Samlingshuset for alle
børn og forældre, der selv havde
medbragt skønne retter til den fæl-
les buffet. Der blev hygget og
snakket rundt omkring – indtil en
naturlig træthed hos børnene
meldte til opbrud.

Forårshilsen fra børn og voksne i
Myretuen

To børnehaver bliver til én – næsten da
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Børnene til kostumeprøven



På Fyrrevej 28 i Øster Brønderslev
bor Mette Brøndbjerg Holst, der
har skiftet arbejde fra at være dyre-
passer til at være privat dagplejer.

For et lille års tid siden syntes
Mette, at hendes liv skulle tage en
anden drejning. I 22 år havde hun
været dyrepasser for søløverne i
Aalborg Zoo, men med sine nu 40
år syntes hun, der skulle ske foran-
dring i hendes liv. 

Et af kriterierne for et nyt arbejde
skulle være, at hun stadig kunne
være ude i naturen, og hun fik
mulighed for at få orlov fra Zoo,
og starte op som privat dagplejer.
En ide hun havde gået med et par
år. 

Allerede den første måned, overbe-
viste hende om rigtigheden af sine
planer om bondegårdsdagplejen
”Kærvang”, hvor hun i dag passer
3 børn: Jessika på 2 år, Sanne og
Jonathan på 1 år. 

Til oplysning for kommende foræl-
dre skal nævnes, at Mette er nor-
meret til 5 børn, så hun har stadig
2 ledige pladser. Der er kommet en
annonce for ”Kærvang” i
Lokalbladet i dette nummer.

Starten som privat dagplejer gik
over al forventning med et yderst
positivt samarbejde med kommu-
nen. Det er forståeligt nok, når
man ser, hvad Mette kan tilbyde
børnene i sin bondegårdsdagpleje. 

Her er masser af dyr: ponyer, høns,
marsvin, kaniner, 2 herefordkøer
med kalve, kat og ikke mindst den
utroligt børnevenlige hund Sussi. 

Børnene har stor glæde af dyrene,
og hjælper gerne til med pasnin-
gen. Desuden har børnene over en
tønder land at boltre sig på. 

Udelivet har høj prioritet for Mette
og børnene, så mange aktiviteter
som muligt forgår udendørs, og de
tre børn sover også ude i det fri
foran hver sit vindue på klem, så
Mette kan holde øje med, når de
vågner af middagssøvnen. 

Hun har planer om at få bygget en
garage med varme, så barnevogn-
ene kan stå varmt om vinteren, og
børnene kan sove i læ hvis vejret
bliver alt for slemt – og slemt skal
det være, for selv på denne dag,
hvor Mette fik besøg af
Lokalbladet, stod børnene ude og
sov, mens det var pivkoldt – og
godt sover de, for tit bliver det til
et par timers søvn ude mod kun
20-30 minutter inde. Det er nok
Mettes tidligere arbejde i det fri,
der får hende til at prioritere udeli-
vet med børnene så højt. 

Også om sommeren leves livet i
det fri, og om sommeren spises så
mange måltider som muligt ude 

på terrassen, hvor hønsene går og
samler de krummer op, børnene
har tabt.

Som privat dagplejer er der ikke så
mange kolleger at samarbejde
med, men heldigvis har hun Allan
og Birgit på Lille Nejst, hvor Mette
kommer til legestue hver anden
onsdag. Som privat dagplejer får
hun også mulighed for kurser, bl.a.
har hun været på et, der hedder
”Leg med sprog”, og skal på kur-
sus igen til efteråret.

Mette har ikke et øjeblik fortrudt,
at hun har fået et arbejde med
børn. Selv om hun står op og kan
tage mod børn fra kl. 6 om morge-
nen, har hun aldrig fortrudt sit job-
bytte, og hun er indstillet på, at
hun vil arbejde med børn resten af
sit arbejdsliv.

Hun er utrolig glad for de tre børn,
og som gæst i huset fornemmes
virkelig, at den glæde er gengældt. 

Også Mettes egne børn er optaget
af dagplejebørnene, selv om de er
store, for de har fået den sidege-
vinst med hendes arbejde som
dagplejer, at de nu ser mere til
deres mor. 

Kirsten Agesen

Fra dyrepasser til børnepasser
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Den 10. august 2013 er det sjette
år, at der afholdes Bålhøjfestival.
Man kan vel sige, at vi har skabt en
tradition i Ø. Brønderslev. Nogle
har udtalt, at de allerede glæder
sig til dagen, andre fortæller, at de
placerer deres ferie således, at de
er hjemme til festival og de sidste
par år har vi set og hørt at flere
samler familie og venner på denne
festivaldag. 

Traditioner binder vores liv sam-
men. Traditioner kan blive til hjer-
tesager, hvis de opleves som fælles
aktiviteter der beriger vores liv. En
tradition som Bålhøjfestivalen giver
os alle mulighed for at mødes med
dem vi kender men også for at
møde nye mennesker.

Traditioner er ikke stagnation og
konservatisme. Hvis Bålhøjfestivalen
som tradition fortsat skal være
rammen om vores fællesskaber, er
det afgørende at vi hele tiden
nytænker og ikke stagnerer i den
rene forudsigelighed. Vi må som
arrangører sikre, at festivalen har
kvalitet. Vi må f.eks. have mod til
at præsentere musik, som ikke alle
har hørt og som måske ikke falder i
alles smag. Hvis vi kun kører den
sikre mainstream linje, bliver det
forudsigeligt og kedsomheden vil
brede sig. 

Som tidligere år spilles der musik
på to scener. Følgende bands vil
optræde på Bålhøjfestivalen 2013:

The Sandmen

The Sandmen blev i 90’erne kaldt
Danmarks største rockband og er
garant for 500% rock ’n’  roll.
Bandet er blevet gendannet og har
efter en ny pladeudgivelse gen-

nemført en succesfuld, anmelder-
rost turne i løbet af efteråret 2012.
Allan Wegenfeldt er stadig bandets
karismatiske forsanger og The
Sandmen er derudover blevet for-
stærket med Palle Hjort (Savage
Rose) og Jens Hein (Mellemblond),
og det bliver bandet bestemt ikke
dårligere af. The Sandmen vil helt
sikkert lukke den store scene med
et brag!

Klumben &
Raske Penge

Vi er særlig glade for at kunne præ-
sentere Klumben & Raske Penge,
som er et af de hotte dance-hall
bands i dag. Deres store hit ”Faxe
Kondi” er netop nomineret til årets
lytterhit på P3. Deres stil kan bedst
beskrives som ”Reggae for sjov”
med hverdagsagtigt mundbøvl for
fuld speed, til rytmer som går i
kroppen på alle.

Souvenirs

Om eftermiddag vil Souvenirs
skabe hygge og stemning på festi-
valpladsen. Sofie Bonde og co. står
for flotte popmelodier fremført
med en enorm charme og genken-
delig klang. Deres måske største hit
”Jeg hader Susanne” suppleres af
et nostalgisk bagkatalog med
sange som ”Jeg troede du var hos
Mikael”, ”Han tog et nattog” og ”I
et sommerhus”.

Mikael K og
Klondyke

På sidste års festival tog Mikael K
og Klondyke publikum med storm.
Derfor bliver det et glædeligt gen-
syn med den sympatiske repræsen-
tant for ”udkantsland” – Denne
gang på Store Scene. 

FS Orlonn
Frederikshavnske FS Orlonn omgi-
ver sig på sin nye plade ”Ever since
Eve” med nordjyske musikere, og
hans stort anlagte poprockmusik er
inspireret af den amerikanske west
coast-lyd ala Eagles og Doobie
Brothers.

Sjakket 
Den lokale rap-gruppe Sjakket
beskriver sig selv som ”En lyriskmi-
litant separatistbevægelse”. Deres
selvironiske stil gennemsyrer deres
optræden og tekster. Genren kan
bedst beskrives som vendsysselsk
hip-hop.

Guldregn
Som noget helt nyt kan vi se frem
til livsbekræftende latin-musik fra
bandet Guldregn. Bandet er et
megaband fra Hjørring området,
og består af en rytme- og blæse-
gruppe samt to sangere.

Bålhøjfestivalen - en god tradition
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Byens Bedste
Band
Selvfølgelig byder festivalen også
på vinderen af ”Byens Bedste
Band”. Dette er en af de traditio-
ner, som vi er stolte af. Scenen på
Bålhøj vil gerne give plads til nye,
unge talenter. 

Vintage Affair

Vintage Affair vil som festivalens
husorkerster også vende tilbage på
scenen i 2013. De mange lokale
gæster vil kunne genkende 
bandets besætning og kan se frem
til deres fortolkning af blues- og
rockklassikere.

Fame
Til slut er der traditionen tro dømt
afdansningsbal, denne gang med
bandet Fame, der er en videreud-
vikling af “Smedens band” med
navnet Tøt, og som også lukkede
sidste års festival med god fest- og
dansemusik. 

Bandet spiller pop 
og rock klassikere fra 
de sidste 40 år, som vi 
alle kan synge og danse med til. 

Vi har i musikudvalget forsøgt at
skabe et varieret program. Vi har
booket kendte bands, lokale bands
og har bestræbt os på at præsente-
re forskellige genrer. 

Vi håber, at programmet er så
interessant for publikum, at mange
finder vej til Bålhøj den 10. august. 

På musikudvalgets vegne
Anders Bang Andersen 

og Peter Westmark
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Fowli Ranch
"Igen i år tilbyder Bålhøjfestivallen aktiviteter for familiens børn og unge om eftermiddagen. For børnene er det
gratis at besøge cowboylejren og indianer-området på den træomkransede plads. Man kan lege cowboy for en
dag og ride, køre i hestevogn og komme tæt på andre dyr, og i Indianerlejren kan man være kreativ samt lære
mere om indianernes måde at leve på. Spejderne i Hallund 
udfordrer år efter år modet hos børnene ved at tilbyde vilde svæ-
vebaneture, men man kan også hygge ved bålet og prøve nogle
af de andre legeaktiviteter, som spejderne har opbygget.
Måske har kavalleriet indfundet sig i området også, for halmbor-
gen bliver i år udformet som en rigtig borg med tårne, indgange
og flag, men mon ikke der fortsat hersker en fredelig stemning i
Ranchområdet som de andre år?
Bålhøjfestivallen er en rigtig familiefest, og aktiviteterne på Ranch-
området er en del af tilbuddet om en dejlig dag for også de
yngre deltagere. Så vi glæder os til at byde børn fra nær og fjern
VELKOMMEN!!

Der er åbnet for billetsalget 
på www.billetlugen.dk.

Billetterne til Bålhøj Festivalen
2013 koster lige nu 130 kr. 

Fra 1. april bliver prisen160 kr.
Hvis der ikke bliver udsolgt, 

så sælges resten af billetterne 
ved indgangen til 200 kr.

Billetter kan også købes direkte i SPAR i Øster Brønderslev samt i
Børneshoppen, Bredgade i Brønderslev - til samme, lave priser.



Øster Brønderslev Vandvandværk
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Hallund Vandværk 
Generalforsamling 
Hallund Vandværk A.m.b.a.
indkalder herved til ordinær generalforsamling på
Hallund Kro, torsdag den 21. marts 2013 klokken 19.

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Det reviderede regnskab og budget forelægges til
godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Jan Molin,
Bjarne Damkjær, Claus Iversen
7. Valg af 2 suppleanter, på valg er: Erik Madsen, Karl
Peter Andersen 
8. Eventuelt

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i for-
syningsområdet, 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 fuldmagt.

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

Indkaldelse til generalforsamling
Øster Brønderslev Vandværk afholder ordinær generalforsamling i Samlingshuset Øster Brønderslev, mandag 15.
april 2013 kl. 19.30, dagsorden ifølge vedtægterne, forslag skal være sendt til formanden Alfred Møller, Bøgevej 3
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der serveres snitter, øl og vand

Bestyrelsen

Nyt
Brønderslev Forsyning har planer om at hente ca. 400.000 m3 vand på Pilevej mellem Granbak og Mosbak lidt
nord øst for Øster Brønderslev Vandværk. Bestyrelsen har haft møde med Brønderslev Forsyning samt Niras desan-
gående.

De er igang med undersøgelser omkring hvad det betyder for åløbene, hvor meget det vil give mindre vand i
dem. Der bliver også lavet prøveboring, og vandspejlet i Ø.B. Vandværks boringer bliver registreret, for hvis det bli-
ver sænket, kan det betyde ekstra energiudgifter, som vandværket vil kunne kræve erstatning for. Det positive er at
der måske fremover vil være to vandværker til at forsøge at lave grundvandsbeskyttelse.

Vandværket har nu fået plantet på den nabojord, som vandværket har erhvervet. Det er en blandet beplantning,
som Kurt Thomsen Hollensted har stået for. Vandværket har fået ombyttet jord, således at der er de krævede 25 m
fra boring til skel. Vandværket har afgivet lige så meget jord, som der er lagt til, og naboen er nu fri for at dyrke
jorden i buer omkring boringerne.

Hjemme i
Brønderslev
Brønderslev Kommune
vil nu hjælpe med viden
til de borgere i andre
kommuner, som har
ønske om at flytte til en
af kommunens byer. 

Det sker med den nye
informationskampagne
’Hjemme i Brønderslev’. 

Her fortæller kendte og
ukendte borgere om,
hvordan det er at bo i
fx. Brønderslev eller
Klokkerholm. Også kom-
munens kendte ’forfat-
tersøn’ Jussi Adler-Olsen har valgt at lægge stemme og
ansigt til 
kampagnen, ligesom forsangeren Søren Christensen
fra The Blue Van. 

Se gerne alle de underholdende og interessante film på
hjemmesiden, men da de 3 små film med Søren er de
eneste fra Lokalbladets område, er det de film, redaktio-
nen har set først

Hele kampagnen kan ses på 

www.hjemmeibronderslev.dk



Skolefest
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Årets skolekomedie blev traditionen tro
opført til skolefesten i Østsidehallen 
torsdag i uge 7 dagen før vinterferien.

Skolens 6. klasser havde øvet i ugerne 
op til festen og fik stor applaus for deres
opførelse af “Borgmester Bukseløs”.

Bagefter var der sanglege ved lærerorke-
stret og diskotek ved “Larger than Life”. 
Hele aftenen var der stor søgning til det
fælles kagebord, som mange forældre i
forældrerådene havde bagt til.
Det var en god og hyggelig aften. 

Næste dag sov vi alle længe og mødte
ind til 2. lektion, hvor den stod på 
oprydning.



40 år i festmusik
Den lokale spillemand, Poul Erik Jensen, har fejsret sit
40-års jubilæum som festmusiker med at udgive en
demo-cd med 4 numre - 2 af sine egne numre og 2
klassiske festnumre fra hans store repertoire.28
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Gade-

LADYWALK 2013
For 4. år inviteres kvinder fra Øster Brønderslev
og omegn til at deltage i ladywalk-træning hver
mandag fra Samlingshuset og vi starter mandag
d. 18.marts kl. 18.30.
Det er gratis at deltage disse aftener - man
møder bare op, når man har mulighed for det. 
Mandag d. 27. maj deltager alle, som har lyst, i
7 eller 12 km Ladywalk i Nørresundby eller i
Frederikshavn, som er en af de 10 byer i
Danmark, der arrangerer den traditionsrige og
meget hyggelige gåtur for kvinder. 
Der er en egenbetaling på 110 kr for at deltage
denne aften og for dette beløb får man en t-
shirt og en pose med lidt at drikke og spise. 
En del af overskuddet fra aftenen går hvert år til 
organisationer, der har fokus på forskning i kvindesygdomme - i år støttes
scleroseforeningen og endometrioseforeningen. 

Venlig hilsen Mette Boye  - Evt. spørgsmål - ring 29 67 38 32

Årsmøde i
Østsidehallen
Lørdag 23. marts kl. 9.30 afholdes
det årlige møde i Østsidehallen,
hvor formanden Anders Bentsen vil
aflægge beretning for det forløbne
år.

Det underskrevne og godkendte
regnskab vil ligeledes blive gen-
nemgået.

Mødet finder sted i Samlngshuset
og alle er velkomne.

Billedet er fra 2011 Hallund
Jagtforening 
Hallund Jagtforening har afholdt
generalforsamling, og det blev
vedtaget, at al kommunikation
fremover vil foregå via vores hjem-
meside, som er
www.hallundjagt.dk, og der kan
man læse referat fra generalfor-
samling.

Med venlig hilsen 
Hallund Jagtforening

Erik Christensen

Øster Brønderslev Malerforretning
Jan Frost på Elmevej 26 begyndte for cirka et halvt år siden som selvstæn-
dig maler. Han havde regnet med at overtage sin fars forretning, men da
den gik konkurs, måtte Jan begynde for sig selv.

Han fortæller, at han har
haft flere projekter, og at
der er flere på vej, så han
håber på en fortsat god
udvikling for firmaet og på
flere lokale opgaver.

Jan kan kontaktes på telf.
22524150 eller mail på
coolfrost@hotmail.com



Nordjyske Bank
Den 1. oktober blev åbningstiden som bekendt reduceret i vores Ø.
Brønderslev afdeling, hvilket betyder et større samarbejde for personalet i
de 2 afdelinger, som er lagt sammen til én om formiddagen. Vi er et hold
på 11 medarbejdere nu, som kan tilbyde vores kunder en god service og
kompetent rådgivning. 

Flere og flere vælger Nordjyske Bank. Vi har i 2012 fået 210 nye kunder i
vores Brønderslev og Ø. Brønderslev afdeling. 
Vi har stadig plads til flere.... 

Vi vil meget gerne vise os som den stærke og lokale bank, som er et sikkert
valg, hvis man ønsker at skifte pengeinstitut. 
De kunder, vi allerede har, må meget gerne anbefale os til andre og nye
kunder. 

Vores hovedsponsorat i Ø.B.I. bygger blandt andet på henvisninger, som vi
kvitterer med i form af en kontant afregning til klubkassen. 

Så, Kære læser, sidder du og tænker, det kunne da godt være...... 
- så ring til os og aftal et møde. 

PS: Vi giver 3 flasker god rødvin, når vi har holdt mødet. 

Nordjyske Bank
Brønderslev
9633 5620
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spejlet

Nordjyske Bank
Øster Brønderslev
9633 5600

Herrefrokost 
i Hallund
Så er der igen Herrefrokost i
Hallund. Den finder sted lørdag
13. april kl. 13.00 i Hallund klub-
hus. 

Tilmelding skal ske senest 6.4. til
Keld Kongerslev 29121793 eller
Mogens Sørensen 20928301



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
Kim Toft  (98835071 - 23322364)
Postadresse: Jørgen Jensen,
Sølvgade 83, Hallund
9700 Bønderslev

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 (99454960)

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)
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 

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

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

40 år med
festmusik
Poul Erik Jensen
www.pejmusik.dk

9881 1458

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne palds ledig.
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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 - 0000045934Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

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!

HER
ER

DER
PLADS
TIL EN

ANNONCE
MERE

Kontakt 
redaktionen
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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

Formand Kim Toft
Tlf. 9883 5071 - mobil 2332 2364

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

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

C lausen Graphic 9
6

4
5

 0
0

3
0

Tryksager

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 &
Allan Mosbæk Larsen 
Tlf. 98260259/30518947
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.

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!

v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev - (Tlf.: 98811003)
Supermarked med tips og lottoforhandling
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Hver mandag kl. 18.30:  
Ladywalk. Sted: Samlingshuset. 

21. marts kl. 19.00: 
Hallund Vandværk afholder ordi-
nær generalforsamling på
Hallund Kro. Se side 26.

23. marts kl. 9.30:
Årsmøde i Østsidehallen. Alle er
velkomne. Sted: Samlingshuset.

24. marts:
Håndbold-brag i Østsidehallen -
se www.oebi.dk. Se side 15.

30. marts kl. 10:
Arbejdsdag i Hallund
Jagtforening mødested losseplad-
sen, Ørumvej.

1. april kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev.

4. april kl. 14.00:
Thomas Mølgaard fra Sindal 
fortæller om en vandretur fra
Mexiko til Canada: 4300 kilome-
ter til fods langs Stillehavet ad
Pacific Crest Trail.
Arr. Hyggeklubben.
Sted: Samlingshuset.

5. april kl. 19: 
Fest for de frivillige hjælpere ved
etableringen af Samlingshuset.

6. april kl. 12.00: 
Hattefest i Hallund Klubhus.
Se side 14.

LOKALBLADET udkommer næste gang 15. maj 2013
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 69 af LOKALBLADET er 1. maj 2013

10. april kl 18: 
Flugtskydning i Hallund
Jagtforening. Mødested Skarnvad 

13. april kl. 13.00:
Herrefrokost i Hallund Klubhus.
Se side 29.

13. april:
Akustiske komcert med The Blue
Van i Den Runde Pavillon.
Billetsalg: Brønderslev Bibliotek

15. april kl. 19.30: 
Øster Brønderslev Vandværk
afholder ordinær generalforsam-
ling i Samlingshuset Øster
Brønderslev. Se side 26.

17. april kl. 18: 
Flugtskydning i Hallund
Jagtforening. Mødested Skarnvad

17. april: 
Spændende ølsmagning i
Samlingshuset. Arr.: Øster
Brønderslev Borgerforening.
Se side 10. 

21. april: 
Skraldeindsamling i Hallund.
Mødested: Spejderhuset

21. april: 
Skraldeindsamling i Øster
Brønderslev. Mødested: SPAR. 

24. april kl. 18: 
Flugtskydning i Hallund Jagtfor-
ening. Mødested Skarnvad.

27. april kl. 9.30: 
Arbejdsdag i Hallund Jagtfor-
ening. Denne dag udtrækkes
bukkelodder. 

28. april kl.10:
Konfirmation iHallund Kirke 
(se side 17)

5. maj kl. 9-30 og 11.00:
Konfirmation i Øster Brønderslev
Kirke (se side 17)

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

24.-26. maj:
ØBI afholder byfest. Se side 15.

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

31. juli kl. 18: 
Flugtskydning i Hallund
Jagtforening. Mødested Skarnvad

10. august: Bålhøjfestival.
Se side 24-25.

Se desuden
Kirke-Nyt

for endnu flere arrangementer

Samtidig med, at redaktionen arbejdede med dette nummer 
af Lokalbladet, var Mia Reedtz og Mette Søskov “Lykkeler” i 
gang i Samlingsstedet med at udsmykke spejlene på væggene i
det tidligere spinningrum, der nu er en del af caféområdet i
“Samlingsstedet” - og flot bliver det!  


