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Julegaveværksted
Årets store begivenhed "Julegaveværkstedet" finder i år sted den 21.-22. november -som sædvanligt den 3. week-
end i november.

Julegaveværkstedet er et privat initiativ, der økonomisk hviler i sig selv. Vi har dog i alle årene været helt afhængig
af velvilje og hjælp fra skolen og fritteren.

Vi kan ikke helt huske om det er 17. eller 18. år i træk, vi har julegaveværkstedet. Men mange år er det!.
Planlægningen er så småt gået i gang. Hvis du har en god ide til et nyt værksted eller en ny ide til en kreativ aktivi-
tet, der kan laves på én dag, så sig endelig til.

Julegaveværkstedet henvender sig til alle børn fra 3. klasse, og invitationerne kommer ud efter efterårsferien.
Der har hvert år deltaget omkring 100 børn både lørdag og søndag. Det gør jo også, at der er brug for mange

hjælpere både til at stå for værkstederne og til at være med som
hjælpere, hvor du er med omkring børnene i værkstederne.

En på alle måder hyggelig weekend, hvor der bliver arbejdet
koncentreret på at producere gaver til familien, og de voksne
også får snakket og hygget sig.
Kom og vær med. Mange har nok også set Bentes opslag på
Facebook, og nogle hjælpere har allerede meldt tilbage. Vi ses.

På planlægningsgruppens vegne
Bente Børjesson, træffes i SFO/fritteren

Birgit Søndergaard, Buurholtvej 47, birgit@drustrup.dk, tlf :
30131453

Husk dit Rund-stykke-bidrag til bybilledet.

Ved årets Bålhøj Festival delte en del af indianerstam-
men små runde træplader ud til de interesserede på
pladsen.
Anni Stavnskær og Mette Lykkegaard Søskov startede
et stort bybillede til årets byfest og arbejdet vil fortsæt-
te året ud.

Alle i Øster Brønderslev og omegn kan sætte deres
aftryk på en rund træskive. Man kan male, tegne, skri-
ve, brænde, skære osv. ned i træet. Det er kun fantasi-
en, der sætter grænsen. Det er initiativtagernes ønske,
at både børn og voksne vil give deres bidrag og lade
ideerne slippe fri. De færdige runde-stykker skal afleve-
res hos Henrik i Samlinghuset. 
Flere runde træplader kan skaffes i Samlingshuset, til
diverse arrangementer i årets løb og hos Mette
Lykkegaard Søskov på lykkeler@gmail.com.

Når året er omme, sættes de færdige rund-stykker
sammen til et omfangsrigt billede, der skal pryde en
stor væg i Samlingshuset. Ferniseringen af dette fælles
billede vil finde sted til Byfesten 2016.

(Man bestemmer selv, om der skal navn på den færdi-
ge plade, og der må ikke stikke materiale uden for pla-
den)
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4 nye navne!
Fra næste nummer er der 4 redak-
tionsmedlemmer mere, men der er
stadig plads til DIG også!

Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Hvad skal vi lave sammen 
næste gang?

Folk i hele Øster Brønderslev-området er allerede begyndt at snakke om,
hvilket fælles projekt der skal være det næste?

Efter de seneste projekter - Østsidehallen i to omgange, tennisbaner,
Samlingshuset, Bålhøjfestivalen, den nye SPAR-butik - må der sættes nye
mål. Løse og vilde ideer som svømmehal, lystbådehavn eller bowlingbane
har været nævnt, men lad os sammen sætte de nye mål.

Øster Brønderslev Borgerforening har tidligere holdt visionsseminar for
byen og hele området, og der var mange gode ideer til gavn og for hele
området, og det må være på tide at tage nogle af dem op. Vi skulle jo
nødigt gå i stå, nu der er fremdrift.

Lokalbladet stiller meget gerne spalteplads til rådighed for indlæg og 
synspunkter. Bare kom med dem!

________________

For et par numre siden bragte vi et billede af de gamle bygninger på 
stedet, hvor SPAR bygger i dag, og vi lovede senere at bringe et nyt 
billede fra samme vinkel. Det gør vi her med et billede fra 29. august, 
og vi ser frem til 21. november, når vi kan tage et billede herfra af den
helt færdige butik – og vi glæder os også til den nye butik!

Redaktionen

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 



Kort om Kurt:
Kurt er født på Kraghede i 1959,
og er i dag en af de få
Kraghedebeboere, der faktisk er
født på stedet. 

Faderen var fra Sankelmarksvej i
Øster Brønderslev, og moderen var
fra Melholtgård på Kraghede, og
de bosatte sig på Kraghedevej 11,
der dengang var et lille landbrug.

Kurt begyndte sin karriere som
chauffør hos Hammer Byg i
Vestbjerg.

Flyttede i 1979/80 til C.M.
Transport i Hou, da de overtog fir-
maet. Kørte der som chauffør med
2 eller 3 ugentlige ture til og fra
Norge med stykgods (bl.a. mur-
sten og 3-ugers vin i store mæng-
der fra Sdr. Omme til de tørstige
nordmænd). 

Det blev til alt for mange timer
ude og for få derhjemme, og det
var for hårdt at arbejde så meget.

Fik tilbud om arbejde fra Chr.
Hansen på Bryggerivej i
Brønderslev og begyndte der i
1987. Det var en lettelse med de
kortere arbejdsdage. Arbejdet her
var på netop den tid overvejende
kørsel i forbindelse med den store
naturgasledning, så nu var Kurt
hjemme til normal tid hver dag. 

På et tidspunkt foreslog Chr.
Hansen, at Kurt kom på det nød-
vendige 14-dages kursus for at
kunne blive selvstændig vogn-
mand, og det blev han med start
11.6. 1990, hvor han overtog Chr.
Hansens firma samt den dengang
kun 3 år gamle lastbil. 

(Lastbilen blev senere solgt og blev
på et tidspunkt opdaget af en kol-
lega, hvor den på en gård i Thy
blev brugt som arbejdsbil – se bil-
ledet)

Af regnskabet for firmaets første
halve år fremgår omsætning og
overskud. Omregnet til 2015-kro-
ner var omsætningen 522.066 kro-
ner og overskuddet 20.998 kroner.
(1990-tallene er 314.438 og
12.647 kroner)

Har ikke flyttet sig ret meget og har
alligevel kørt millioner af kilometer
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Det skete pludseligt, da vognmand Kurt Larsen i 1984 af sin far fik valget mellem at overtage sit fødehjem, fordi
han havde købt hus i Brønderslev, eller at finde sig et andet sted at bo.

Det var dog helt logisk for Kurt, at valget blev den lille ejendom på Kraghedevej 116, hvor han var født i 1959.
Hvor skulle han ellers flytte hen, som han sagde, da Lokalbladets udsendte var på besøg for at lave dette portræt af
Kurt og hans vognmandsvirksomhed.  Anledningen var, at han herfra har drevet sin forretning i 25 år, og det syn-
tes hans kone, Gitte, skulle markeres i Lokalbladet. Det havde hun da helt ret i – og Kurt blev da også indforstået
med det.

Kurt Larsen fotograferet på sin 
jubilæumsdag, der blev fejret med 
en fridag helt uden arbejdskørsel.  
Den eneste fridag i de 25 år! 



I 1995 kom Gitte til, og de blev
gift i 1996. Gitte har aldrig været
involveret i firmaets drift, for Kurt
har altid selv villet have hånd i det
hele – regnskab, aftaler, tilbud og
andet. Gitte har dog givet nødven-
dig teknologisk assistance under-
vejs. 

Også på anden vis har Kurt fået
lokal assistance, for firmaets første
hjemmeside blev leveret af ObCon,
som blev drevet af Frank Olsen,
der dengang boede på Kraghede.

Kurt er døbt Kurt Villy Larsen, men
sammen med Gitte tog han mel-
lemnavnet Lythje efter sin bedste-
mor i Try, så han de sidste mange
år har heddet Kurt Lüthje Larsen.

I løbet af de 25 år har der været
ganske få ansatte og højest 2 af
gangen, men de seneste år har fir-
maet været drevet som et 1-
mandsfirma.

Kurt har i en periode været for-
mand for Brønderslev og Omegns
Vognmandsforening, og i hans

periode var der fortsat gang i en
omstrukturering af branchen, så
antallet af medlemmer faldt fra 54
til 32. I dag er der endnu færre
vognmandsforretninger, og alle er
specialiseret i mere eller mindre
grad.

Også lokalt på Kraghede har Kurt
været engageret i både Idrætsfor-
ening, Borgerforening og lokalhi-
storisk arbejde.

Specialet for Kurts forretning har i
mange år været arbejde med kran,
og på sin bil nr. 1 (den røde
”RollsRoyce”) er der i dag monte-
ret dens 2. kran, som er en 52
tons/meter-kran, som er en af de
største kraner i Kommunen. Den
kan løfte 52 tons med kranen fol-
det 1 meter ud, og 650 kg, hvis
kranen er forlænget til 25 meter. 

Firmaet kan selvfølgelig også trans-
portere andet, ligesom der udlejes
containere, grus og sand  - og
andre byggematerialer kan også
leveres.

I år har Kurt 20-års jubilæum med
sin røde lastbil, der oprindeligt blev
købt brugt fra Holland, og før det
var den lastbil i Kroatien. Da den
kom til Kraghede, havde den sta-
dig skudhuller fra krigen dernede –
og ikke alle hullerne er blevet lap-
pet. En souvenir skulle der være
plads til.

Siden er der kommet en bil nr. 2
til, men selv om den er nyere, er
den aldrig avanceret til at blive bil
nr. 1.  

Begge biler holder ude, for det har
ikke været muligt at få tilladelse til
at bygge garage, og værkstedet
kan ikke rumme bilerne. Der fore-
går nemlig også så meget andet,
og som Kurt selv siger (og Gitte
giver ham ret!): ”Jeg kan ikke
smide noget væk”. Det hjælper
heller ikke på pladsen, at Kurts
hobby - ud over arbejdet, der er
lige så stor en lidenskab, som var
det en hobby (igen et Gitte-citat) –
er veterantraktorer, og selv om han
”kun” har 5, så fylder de alligevel
noget.
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Specialiseringen i kranarbejde har
givet mange gode og interessante
jobs, som f.eks. den omstridte flyt-
ning af Ørneskulpturen fra
Jernbanepladsen til rundkørslen på
Aalborgvej, samt hastelevering af
nødstrømsanlæg fra PM Energi til
en Lars Lilholt-koncert i Skagen. 

Desuden var han med, da slagteri-
et Wenbos maskiner skulle fjernes
fra afdelingen i Brønderslev for at
blive kørt til Tyskland. Den dag
interviewet her blev lavet, havde
jobbet været opsætning af tagsten
til tagkonstruktionen på et større
byggeri i Brønderslev. 

Også det almindelige vognmands-
arbejde har givet gode oplevelser
som disse to historier: 

Under en chaufførstrejke/lockout,
blokerede chauffører lastbilkørslen
de steder, hvor det var ansatte
chauffører, der kørte bilen. Kurt
blev dog også stoppet og tilbage-
holdt i Aabenraa, og først efter at
han kunne dokumentere, han var
selvstændig vognmand, fik han lov
at køre. Det betød så, at beboerne
på Elmehøj, hvor Gitte arbejdede
dengang, kunne få leveret de nød-
vendige og hårdt savnede bleer. 

Da kromutter på Brønderslev Kro
var træt af kørslen bag hendes kro
til Statoil, fik hun leveret nogle
dynger grus, der skulle lægges, så
de blokerede for kørslen. Det
betød så, at Kurt bagefter blev
bestilt af Preben Steen til at jævne
grusdyngerne ud i vejens store
huler, så hans kunder igen kunne
køre den vej til og fra stationen.
Dette medfødte diskussioner og
skænderier med kromutter, hvor
Kurts gummiged fik bank med en
stangskrubber (ikke Asta)!!!
Politibetjent Karsten Sørensen blev
hidkaldt for at få ro på Asta.

25-års jubilæet med vognmandsar-
bejdet betyder i Kurts tilfælde også
(næsten) 25 års uafbrudt arbejde –
tidligt og sent alle ugens 7 dage
og hver dag hele året i alle årene. 

De eneste gange Kurt har holdt fri
er en uge til Gran Canaria for at
overraske sin søster svoger, som
fejrede sølvbryllup, samt en uge til
Rhodos med Gitte. 

Forsøg på ferieophold i Danmark
er altid endt med, at Kurt har fået
en telefonopringning, så han er
kørt hjem på arbejde. ”Hvis jeg skal
holde ferie, så skal det være til et
sted, hvor det er nødvendigt med
pas og en flyvemaskine”, siger han
selv. 

Gitte siger med fast stemme og
baseret også på andre vognmands-
koners erfaringer: ”Det er meget
specielt at være gift med en vogn-
mand. Det er umuligt at vide,
hvornår han er hjemme, så man
vænner sig til at klare sig selv”. 

Det har de begge gjort i god
balance med hinanden, sig selv og
det lokalområde, der betyder
meget for Kurt – og det vil de gøre
også i årene fremover, for hvornår
stopper man med sin hobby?

Per Drustrup Larsen
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Billede fra hjemmesiden www.kurtlarsen.dk



LandsbyGruppen
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ForårsParty 2016
Lørdag den 29/8-2015 kl. 10.00 – 14.00 ved SPAR ,
blev billetsalget sat i gang til ForårsParty 2016. Kom
til vores lille Happening og sikre dig en billet til kun
kr. 299,- pr. stk. – ( først til mølle ).

Vi er stolte af, at kunne præsentere vores musikpro-
gram for 2016. Der er lagt op til en fantastisk danse-
aften. 

Regler for ansøgning: 
Ansøger skal opfylde § 1 i vedtægterne.
§ 1. Parter omfattet af samarbejdsaftale.
Samtlige foreninger i de tidligere Ø. Brønderslev og
Hallund sogne, uden politiske eller religiøse interesser,
kan være omfattet af denne aftale. 

Der er lagt op til at ansøgningen skal bruges til aktivi-
teter, projekter, ture eller lignende, ikke til den dagli-
ge drift af foreningen/klubben. Det er nødvendigt at
være medlem af Landsbygruppen, samt at have betalt
det årlige kontingent på 100 kroner, for at kunne
søge støtte.

I 2016 og for fremtiden vil man selv skulle hente
ansøgningsskema via Landsbygruppens hjemmeside
www.landsbygruppen.com. Her kan man også finde
vedtægterne og læse mere om aktiviteterne.

Landsbygruppen var 29. septem-
ber endelig klar til den første
udlodning af overskuddet fra
ForårsParty-festerne i 2014 &
2015. 

På det stiftende repræsentantskabs-
møde i LandsbyGruppen 13/8
2014 blev det aftalt, at det udlagte
donationsbeløb fra ForårsParty
2014 på 35.000 kr., skulle gemmes
og udloddes sammen med et evt.
overskud efter ForårsParty 2015.

På stiftende repræsentantskabsmø-
de 13/8 2014, blev der også givet
udtryk for, at kassebeholdningen
gerne måtte forhøjes iht. vedtæg-
terne. Fordi ForårsParty i 2015 gav
et lidt mindre overskud end i 2014,
er det ”kun” udloddet ca. 25.000
kr. fra 2015. Derfor er der doneret
ca. 60.000 til ansøgningerne i år.

De udloddede penge blev uddelt
ved en samling på gulvet i den
kommende SPAR-butik, og følgen-
de fik penge:

Kraghede Idræts- og Borgerfor-
ening: 16.500 kroner til en hjerte-
starter med tilhørende skab.

Lokalbladet: 11.598 kroner til en
harddisk og en ny iMac computer.

Hyggeklubben Øster Brønderslev:
10.000 kroner til foredrag og
underholdning.

KFUM-spejderne i Hallund: 8.000
kroner til en lav-din-egen-kniv-
kasse.

Samlingshusets Venner: 5.000 kro-
ner til et køleskab med glaslåge.

Hallund-Hollensted Borger- og
Idrætsforening: 4.227 kroner til
automatisk påføring af skoovertræk
på krolfspillerne samt læsejl til ter-
rasse ved klubhuset. 



De sidste måne-
der med førskole
børnene

Fredag 29. maj havde vi traditio-
nen tro oplevelsestur for alle før-
skolebørnene.
Dagen startede med at børnene
skulle ned i Dålen og løse opgaver,
så de kunne få ekstra tilbehør til
deres mad.
Vi gik tilbage til børnehaven, hvor
vi spiste vores mad. Da vi var fær-
dige med maden, blev vi kørt til
Hvilshøj, og derfra skulle vi gå ud
til Kraghedesøen. Vi gik selvfølgelig
ikke den lige vej, men tog en stor
omvej, hvor børnene også blev
udsat for lidt prøver, hvor de
kunne vinde ekstra godter.
Da vi kom frem til søen, fiskede vi
med fiskenet efter små dyr.
Da klokken blev 17 kom forældre-
ne, og vi tændte grillen, så vi
kunne grille.
Der begyndte godt nok at regne,
men Brønderslev lystfiskerforening,
som har givet os lov til at være ved
søen, har fået lavet en rigtig dejlig
hytte, så vi kunne alle stadig sidde
i tørvejr.
Det var en rigtig dejlig dag med
mange gode oplevelser.

Fredag 19. juni var det så førskole-
børnenes tur til at lave deres afslut-
nings frokost til alle børnene i bør-
nehaven, de stod for borddækning,
pynt og for at lave maden.
De havde valgt at vi skulle have

pastaskruer og kødsovs med agurk
og gulerødder til, det smagte rigtig
lækkert.

Førskolebørnene serverede maden
for alle de andre børn, og de var
rigtig stolte over at være dem, som
stod for det.

I juli skulle vi så sige farvel til alle
de børn, der skulle starte i skole
efter sommerferien, det er altid lidt
sørgeligt, når man nu har været
sammen med børnene i så mange
år.

Vi håber, at alle børnene startede
godt i skolen, og vi håber da, at I
savner os lidt, og har lyst til at
komme på besøg en gang imel-
lem.

Sommerferien
I sommerferien har  Myretuen og
Grøftekanten haft åbent sammen i
Grøftekanten. Vi har i 2 uger haft
selskab af SFO´en, som har været
rigtig hyggeligt.
Siden sidst er det nu blevet en rea-
litet, at Myretuen og Grøftekanten
skal ligges sammen i Agust 2016.
Vi arbejder allerede nu på en fælles
kultur, som også vil gøre en sam-
menlægning nemmere for både
personale og forældre.

I samarbejde med forældrebestyrel-
sen har vi arrangeret, at Lola
Jensen, også kendt fra Godmorgen
Danmark, kommer til ØB. Så sæt
allerede kryds i kalenderen d. 25
Maj 2016 til forhåbentlig en fanta-
stisk aften. Det vil først være muligt
at købe billetter efter Jul, og vi skal
nok skrive, hvordan og hvorledes.

Børnehaven
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Den 20. august bragte Nordjyske
en artikel om børnehavebyggeri i
Øster Brønderslev - et byggeri, der
endnu engang, er sendt til hjørne.
Udvalgsformanden Lone Lex udta-
ler sig, og det hele fremstilles, som
om det er en både god og fornuf-
tig beslutning. Det er det IKKE -
det er simpelthen SÅ skørt!

Brønderslev Kommune slår sig op
på at være en attraktiv bosætnings-
kommune, men her hopper kæden
altså af!

Jo tak, vi er tilflyttere og rigtig
glade for at bo i Øster Brønderslev,
som rent faktisk er en af de attrak-
tive landsbyer, der oplever tilflyt-
ning - også af børnefamilier. 

Kommunen har netop byggemod-
net 7 nye grunde, og et større nyt
boligområde mellem Engvej og
Hvilshøjvej er på tegnebrættet. Der
er altså basis for tilflytning af en
masse nye børnefamilier, som
byens borgere og foreninger med
glæde vil tage godt i mod.

Men kære kommune, I er simpelt-
hen nødt til at understøtte den
positive udvikling med nogle
ordentlige vilkår for børnehavebør-
nene! Det er alt for kortsigtet og
ensporet at se på børnetallene over
de næste 2-3 år - og selv med de
lave børnetal i den allernærmeste
fremtid er det altså galimatias at
ville stuve alle børnene ind i
Grøftekanten, som den ser ud i
dag.

Børnehaven Grøftekanten er byg-
get til max. 48 børn, vel at mærke
48 børn i en UDEbørne-have, hvor

dagligdagen og
aktiviteterne er
tilrettelagt efter,
at alle primært er
udendørs. Intet
tyder på, at den
sammenlagte
børnehave vil
blive en decide-
ret udebørneha-
ve, så der er vir-
kelig brug for en
udvidelse. Der
skal være plads til

vores børnehavebørn og de voks-
ne, der passer på dem - de er jo
ikke burhøns.

Sammenlægning af de to børneha-
ver i byen har været en lang og sej
proces, hvor både personale, børn
og forældre har været tålmodige
langt ud over rimelighedens græn-
ser. Der er for længst foretaget en
administrativ sammenlægning, og
personalet har loyalt arbejdet frem
mod at blive en samlet enhed -
selv om tidspunktet for en fysisk
sammenlægning er blevet skubbet
og skubbet. Det har kostet oceaner
af frustrationer og ressourcer og
ind til flere langtidssygemeldinger -
og såmænd også et lederskifte. Det
må være vanvittig dyrt at prioritere
på den måde: vikartimer, sygedag-
penge for slet ikke at tale om de
menneskelige omkostninger, for
dem, der har været ramt. Vi har
alle affundet os med nedslidte og
utidssvarende lokaler, fordi vi skulle
have en helt ny børnehave lige om
lidt! Og nu får vi så en lang næse
igen, igen.

Det bliver jo ikke én samlet børne-
have! Med en gruppe på skolen er
både børn og perso-
nale stadig spredt på
to lokaliteter. Det kræ-
ver ekstra personale-
ressourcer, fordi der
skal være nogen til at
åbne og lukke begge
steder, og de løber i
forvejen så stærkt, at
det vil være urimeligt
at reducere i beman-
dingen midt på
dagen.

Det kan sagtens give mening at
lade førskolebørnene snuse til skole
livet fra foråret, men her vil der jo

være mindst 30 børn, som skal
være i Fritterens lokaler, og man
behøver ikke den store ledvogter-
eksamen for at regne ud, at de ikke
allesammen kan være skoleklar. Og
hvor skal børnene i Fritteren forre-
sten være? Og må vi høre fra per-
sonale og forældre i Hjallerup, om
det virkelig har været lykken der?

Det ville klæde politikerne at lade
den million, der var afsat til at pro-
jektere ny børnehave, blive frigivet
til den nødvendige udvidelse og
forbedring af Grøftekanten frem for
at lade den opsluge af den store
halvslunkne kasse.

Læg statistikkerne og beregninger-
ne til side og kom her ud i virkelig-
heden, så I kan se, hvad det er, I
træffer beslutninger om. 

Fremskrivningerne holder jo kun
deres kedelige kurs, hvis vi gør
ingenting! 

Hvis vi vil have flere gode skatte-
borgere i denne her kommune, så
skal der investeres i gode rammer
og vilkår for dem og deres børn,
ellers flytter de slet ikke hertil!

Med venlig hilsen

Sara Tornøe
Næstformand for Øster

Brønderslev Borgerforening 
Elmevej 60, Øster Brønderslev

9700 Brønderslev
mobil: 51204095

saratornoe@gmail.com

Her hopper kæden altså af!
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Teltgudstjeneste
Søndag 9/8 startede sommerfesten
i Hallund, vanen tro, i samarbejde
med Menighedsrådet med gudstje-
neste i teltet. Kl. 10 var der kaffe
og rundstykker til de 30 fremmød-
te. Kirsten Boelt havde sørget for,
der var rigeligt med hjemmelavet
marmelade til rundstykkerne. Kl.
11 var der gudstjeneste ved Rune.
Alle fremmødte hyggede sig både
før under og efter arrangementet.

Lis Jørgensen

Sådan gik den
årlige sommer-
fest 
Sommerfesten startede med at telt-
udvalget stod for at sætte teltet
op. Søndag var der gudstjeneste i
teltet, som var arrangeret af
Menighedsrådet. 30 personer var
mødt op. 

Torsdag var der traditionen tro fæl-
lesspisning med frikadeller, kartof-
ler, gulerødder og blomkål. Til des-
sert var der jordbærgrød. Alt tilbe-
redt af lokale frivillige, og alle råva-
rer var sponseret. Efter spisningen
blev der serveret kaffe og hjemme-
bagte småkager. Småkagerne var
lavet af lokale frivillige. Der var 106
tilmeldt.

Der var senere på aftenen fælles-
sang med hjælp af Søren fra The
Blue Van og Finn fra Go Inn. 

Fredag dystede ca. 90 krolfspillere
om mesterskabet. Sidst på dagen
var der 12 lokale udstillere, der
viste deres kompetencer indenfor
glas, isolering, filtning, keramik,
porcelænsmaling, vine mv. 

Samtidig var der en lokal petanque
konkurrence.

Sommerfesten 2015 i Hallund
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Lørdag formid-
dag var der
trylleshow for
ca. 45 børn. De
levede sig helt
ind i showet. 

Det var en
oplevelse at se.
Over middag
gav 7 politi-
hunde med
førere opvis-
ning. Det var
virkelig flot og
trak mange til-
skuere på trods
af en lille byge. 

Lørdag aften var der ca. 90 lokale
borgere til fest og revy. Igen i år
stod lokale kræfter bag revyen. Kim
Toft og Frederik Karstrøm var for-
fattere, og det gjorde de rigtig
godt. Som sædvanlig fik nogle
lokale borgere sig en tur på sce-
nen.

Efter revyen var der levende musik
med Lindy og hans far fra serien
Rigtige Mænd. De gav den gas
hele aftenen. 

Søndag blev teltet pakket sammen,
og de sidste spor fra festen blev
fjernet. 

På festudvalgets vegne
Majbritt Iversen

”Hallund Open”
I forbindelse med sommerfesten i
Hallund prøvede vi i år at afholde
et krolfstævne om fredagen.
Vi kaldte det ”Hallund Open”, og
inviterede omkringliggende krolf-
klubber til at deltage. Det viste sig
at være så stor en succes, at vi,
allerede 14 dage før arrangemen-
tet skulle løbe af stablen, måtte
lukke for tilmelding. Vi var 84 spil-
lere og 4 hjælpere udover festud-
valget.
Det var den størrelse, vi synes, vi
kunne overskue både med hensyn
til forplejning og spilleplads.
Der var spillere fra Hjørring,
Dronninglund, Brønderslev,
Lindholm, Klarup og helt fra
Østerild, og så selvfølgelig også
lokale spillere.
Vi startede med kaffe og rundstyk-
ker, hvorefter der blev spillet 2 x
12 huller på 3 baner. Så frokost
med snitter inden de sidste 12 hul-
ler blev spillet, og dagens vindere
kunne udpeges.
Mens resultaterne blev talt sam-
men, serveredes der kaffe med

hjemmebagte kager. Dette for-
svandt som dug for solen, så dem
nåede vi slet ikke at få billeder
af……

Det var et stærkt fremmøde, med
rigtig gode spillere og dagens vin-
der hos herrerne gik de 36 huller
på 81 slag og bedste dame på 89
slag. De var begge fra Klarup Krolf
Klub.

Nr. 2 og 3 for herrerne var fra
Hjørring, og 2 og 3 for damerne
var fra Østerild. Bedste herre fra
Hallund opnåede en flot 4.plads og
bedste dame en 6. plads.

Vi havde dejligt vejr med sol og
blæst og alle hyggede sig, og syn-
tes at det var et godt arrangement,
som vi burde gentage til næste år.

Dorthe Christensen 11
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Samlingshuset
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Banko
25. maj (2.Pinsedag) var der af Samlingshusets
Venner arrangeret bankospil i Samlingshuset,
og på trods af, at det var helligdag, kom der
mange for at hygge sig i hinandens selskab. 85
spillelystne personer var mødt op. Det blev en
rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der blev spil-
let for sjov, og der blev spillet for alvor. Der var
børn helt ned til 3 år, og der var gamle garve-
de bankospillere. For at mindske uroen fik bør-
nene lov til at gå ind i hallen for at spille lidt
bold. Der var rigtig mange fine gevinster spon-
soreret af forretningsforbindelser.
En fin eftermiddag, som tåler at blive gentaget
– måske en gang til jul?? Der arbejdes på at
finde en dato.

Vibeke Hatt

Folketingsvalg
Da der i juni måned blev
afholdt valg til
Folketinget var valgdelta-
gelsen i Øster Brønderslev
høj – så der var gang i
Samlingshuset den dag. 
Der er netop bekendt-
gjort EU-afstemning 3.
december, og der forven-
ter vi igen pænt med
besøgende i
Samlingshuset

Hald

Da Jens Ringberg i maj måned endelig kom hjem til sin fødeby for at holde foredrag om sit arbejde som politisk journalist
Folketinget, var der fuldt hus til det spændende foredrag. Også mor, far, bror og søster, her fra byen, var der selvfølgelig.



Disko Dasko  
Vi afholdt Disko Dasko for alle i 3.
til 6. klasse fredag 21. august fra kl.
19-22.
Der blev valgt 2 personer fra hver
klasse, en dreng og en pige, og
deres ansvar var at få lokket en
masse fra deres klasse med. De
skulle også komme og hjælpe med
at sætte det sidste op, så de kom
gratis ind.

Vi havde 100 glade børn tilmeldt,
og vi er bare så glade for at kunne
stable sådan en fest på benene, og
for at så mange bakker op om det.
Vi havde fået et par frivillige hjæl-
pere til vores drinkbar samt til
vores boder med  slik, slush ice og
pomfrit. Desuden havde vi lokket
et par forældre til at sidde i døren
og sørge for, at de unge blev ved
Samlingsstedet. 

Der var lavet hyggerum med lys,
musik og  fodboldbord samt en
hyggekrog med røde lamper og en
masse sækkestole. Der var også
dansegulvet, hvor vi havde dj Claes
til at spille op til dans.
Der var lavet lege: ballondans,
snørrebåndskonkurrence og stop-
dans, hvor Brønderslev Svømmehal
og BAS havde sponsereret billetter,
som præmie. Alle de dejlige børn
var bare i super humør og vi er
sikre, på de hyggede sig. 
Der bliver jo brugt lang tid på at
stadse sig ud og finde det rigtige
tøj. Det er så fedt at se, hvor
meget de gør ud af sig selv. Vi
glæder os til vi får lavet flere af
disse arrangementer for de unge... 

Tak for lån af jeres dejlige børn 
hilsen 

Henrik og Helene
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Årsmøde
Årsmøde i Fonden for Samlingshuset afholdes mandag 16.11. kl. 19 i
Samlingshuset. På mødet berettes om Samlingshusets aktiviteter og drift i
det sidste år. Der vil være valg af et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen består af et medlem fra hver af de 4 stiftende foreninger og 2
medlemmer valgt på årsmødet.

Nuværende bestyrelse:
Ole Jensen, repræsentant for Østsidehallen
Susanne Pedersen, repræsentant for Menighedsrådene
Jacob Frejlev, repræsentant og formand for ØBI
Birgit Søndergaard, repræsentant og formand for Borgerforeningen, for-
mand for Fondsbestyrelsen
Bente Børjesson, valgt medlem
Kurt Thomsen, valgt medlem, på valg i år.
HOLD øje med opslag når vi nærmer os.

Birgit Søndergaard



Badminton
Efter en pragtfuld sæson har vi
skam ikke hvilet på laurbærrene i
badmintonafdelingen. Vi har fået
anskaffet div. sponsorater, hvor vi
er meget stolte af at kunne fortæl-
le, at vi har fået leveret vores nye
dommer-/tællerstole, som vi fortal-
te om sidst (Karsten testede - se
billede). Det er et kæmpe skridt for
os i forhold til at kunne afholde
rigtige pointgivende stævner i
Øster Brønderslev og måske
engang det årlige
Kommunemesterskab.

Som vi røbede i sidste indslag, har
vi allerede planlagt flere aktiviteter
(overnatning, begynderstævner
osv.) for nye og gamle ungdoms-
spillere i det kommende år, så
alting er så småt ved at være klar
til sæsonstarten 24. august. 

Som noget nyt kan vi denne gang
røbe, at vi har allieret os med en
”rigtig” træner fra Aalborg, som vil
træne vores unger hver mandag. Vi
har stor tiltro til, at dette kan løfte
niveauet og morskaben for alle
spillere (også os gamle hunde)

Ungdomsspillere træner således i
den nye sæson:
Mandag 16.30 – 18.30 
Onsdag 17.00 – 19.00 
De mindste (U9-spillerne) træner
kun den første time, begge dage.

Som en sidste ting vil vi rigtig
gerne høre fra flere voksne, som
kunne tænke sig at spille badmin-
ton. 

Vi har stadig nogle ledige baner,
som kan lejes i bestemte tidsrum,
og vi vil meget gerne have mere
gang i den voksne del af badmin-
tonafdelingen. Det er måske nok
en noget individuel sport på præ-
stationen, men på det sociale
niveau er denne sport helt fantas-
tisk, og det synes vi, at flere skal
nyde godt af. Vi vil rigtig gerne
være behjælpelige, så kontakt os
endelig, hvis I har spørgsmål til at
komme i gang.

Derudover vil vi blot sige, at vi
glæder os utroligt meget til at
komme i gang igen. Sommeren
har varet længe nok nu, selvom
der heldigvis har været badminton
i flimmeren! 

Bedste hilsener fra badmintonbe-
styrelsen.

Karsten – mobil 25 89 00 31
Allan – mobil 61 79 62 22

ØBI
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Fodboldtosser, fodboldnørder, 
fodboldentusiaster og slet og ret for-
ældre, der interesserer sig for 
børnenes fodboldliv

Vi har brug for jer til en afdeling med masser af børn.
Vi har nogle udfordringer med enkelte små årgange og mangel på hjæl-
pende hænder. Vi håber, I kan se vigtigheden i, at alle gør en indsats i

forhold til vores lokale idrætsforening. Vi oplever absolut mangel på trænere.....skolereformen har ikke gjort det
nemmere med hensyn til de unge hjælpetrænere.

Vi har brug for hjælp til både store og små opgaver, så der er noget for enhver; bestyrelsesarbejde, træner, hjælpe-
træner, praktiske opgaver og "på dagen - opgaver".

Vi har i indeværende sæson desværre været nødt til at trække vores U10 og U12 hold. For at undgå dette fremad-
rettet, går ØBI og pusler med et fremtidigt samarbejde med en anden 'lille' klub. Vores U 13 piger har i de sidste
sæsoner samarbejdet med Tylstrup, med et rigtig godt resultat, de spiller nu i mesterrækken. Det foregår ved at
træne en gang/ugen i hhv Tylstrup og Øb.
Et sådant samarbejde omkring flere hold er måske fremtiden for de små klubber, så alle kan bevare fodbolden
som et tilbud til vores børn og unge.
Desuden har der været ønsker om at arbejde for seniorhold igen; dette ville være godt for byen og flere spillere har
budt sig til. Men det kræver flere hænder til planlægningen.
Vi håber, dette har vagt jeres interesse og I har fået lyst til at bruge noget tid på vores fælles idrætsforening og
børn og unge deri. Et frivilligt arbejde, der er utroligt givende, giver energi og godt humør.
Kontakt gerne undertegnede på 50737441 ved spørgsmål eller, hvis du har lyst til at give en hånd.
BYD IND - UNGERNE OG ØBI HAR BRUG FOR DIG.

På fodboldudvalgets vegne 
Hanne Hartmann Christensen



Skoleåret 2015/16 er godt i gang.
Starten har i år været noget ander-
ledes end tidligere år, idet der pr.
1. august er ansat 7 nye personer
på skolen.

Steen Jensen, der ind til 1. august
var skoleleder på ØBC, er ansat
som distriktsskoleleder på
Dronninglund og Asaa skoler. 
I hans sted er Claus Jørgensen (th)
ansat. Claus kommer fra en stilling
som viceskoleleder på
Hedegårdsskolen. Han vil i det
næste år stå i spidsen for vores
skole. Efter 1. august 2016 er det
endnu uklart, hvem der bliver dag-
lig leder på ØBC idet skolen bliver
en del af det nye distrikt.
Brønderslev Syd sammen med
Søndergades skole og Skolegades
skole.

Det er efterhånden ikke nogen
hemmelighed, at undertegnede
har sidste arbejdsdag den 11. sep-
tember efter 40 års ansættelse på
ØBC.
Derfor er Henrik Sparvath (tv)
ansat som viceskoleleder. Henrik
kommer fra stillingen som afde-
lingsleder på den nedlagte
Agersted skole.
Skolen er fra dette skoleår igen
fuldt tosporet, idet vi før sommer-
ferien sagde farvel til kun én 6.
klasse og her efter ferien igen har
sagt goddag til 2 nye børnehavek-
lasser. Der er 250 elever på skolen
fra 0. – 6. klasse.
Dette har medført en del ny-
ansættelser. 
I alt er der nu ca. 40 personer, der
har deres daglige arbejde på sko-
len, heraf er 31 pædagogisk perso-
nale (pædagoger + medhjælpere
og lærere), resten er sekretær, tek-
nisk/administrativt personale, støt-
tepersoner og praktikanter i SFO.

Nyansatte er:
Iben Gregersen, der tidligere har
været på den nedlagte Serritslev
Skole, er ansat i mellemtrinet med
undervisning i matematik,
natur/teknologi og idræt.
Fra Agersted Skole er ansat Jette
Kristensen, som også er ansat i
mellemtrinet, hvor hun underviser i
håndværk og design, engelsk,
dansk og historie.
Diana Serup er ansat i Ginne
Hjortnæs stilling, idet Ginne den
17. august er gået på efterløn efter
37 år på skolen. Diana underviser
bl.a. i madkundskab, tysk og
historie.

Helene Rask Hejlesen, som sidste år
også var ansat på Agersted Skole,
er ansat som barselsvikar for Louise
Haese, der fødte sit andet barn i
juli.

Helene Maria Larsen er ansat i et
sygevikariat for en sygemeldt lærer.

I SFO’en er der også en nyansat,
nemlig pædagog Lisa Poulsen, der
er ansat i den stilling, som
Charlotte Sørup Holm forlod lige
før sommerferien. Lisa var også
ansat på Agersted Skole før denne
blev nedlagt.

Fra skolens side vil vi gerne sige
mange tak for indsatsen til de
medarbejdere, der har forladt ste-
det og samtidig ønske alle de nytil-
komne velkommen til samarbejdet
i de kommende år.

Ove Dam

Nyt fra skolen
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Fra venstre: Iben Gregersen, Helene Rask Hejlesen, Jette Kristensen og Helene Maria
Larsen

Diana Serup

Lisa Poulsen



Hallund Jagtforening arbejder kon-
tinuerligt for at skabe de bedste
betingelser for vildtet. Det gælder
såvel remisepleje med henblik på
at skabe de rette betingelser for
vækst og yngelpleje, som fodring
af vildtet gennem hele vintersæso-
nen.

Foreningen havde, som tidligere
meddelt her i Lokalbladet, arbejds-
dage i og på jagtområderne i hen-
holdsvis april og maj måned.

Medlemmerne var mødt talstærkt
op, og områderne blev gennemgå-
et for efterladenskaber, hvor gamle
foderanordninger og andehuse
m.v. blev fjernet og erstattet med
nye.

Der var stor interesse for forenin-
gens nyindkøbte materiel.  

Foreningen har desuden gennem-
ført 5 flugtskydninger på Skarnvad
i den forløbne periode, afsluttende
med foreningens egen pokalskyd-
ning den 8. august. Der har været
et godt fremmøde til disse træ-
ningsskydninger, hvor hovedformå-
let er at vedligeholde ens skydefær-
digheder til den kommende jagt-
sæson.   

Resultat fra pokalskydningen blev
således:

Bagduer:
1. Henrik Christensen (Fido)
2. Henrik Vinter Christensen
3. Per Jensen

Venstre sideduer:
1. Henrik Vinter
2. Erik Christensen
3. Henrik Fido

Trap:
1. Henrik Vinter
2. Benny Frederiksen
3. Erik Christensen

Hovedskydning:
1. Henrik Fido (herover)
2. Henrik Vinter
3. Benny Frederiksen

Monto Carlo:
1. Benny Frederiksen

Foreningen havde udvalgt repræ-
sentanter til deltagelse i kommune-
mesterskabet, som blev afholdt i
Hjallerup dagen efter. Foreningen
kan dog ikke prale af præmieplace-
ringer, men som sagt så mange
gange før: Det vigtigste er at delta-
ge.

I de kommende måneder står der
blandt andet jagt på aktivitetska-
lenderen, som for øvrigt kan ses
på: Hallund Jagtforenings hjemme-
side www.hallundjagt.dk

De annoncerede
fællesjagter her-
under vil blandt
andet blive
afholdt i
Kommuneskoven,
Hulknøse
Plantage.

September
Andejagter ons-
dag 2.9. møde-
sted lossepladsen
kl. 19.30

Andejagt onsdag 16.9. mødested
lossepladsen kl. 19.30

Oktober
Fællesjagt lørdag 3.10. mødested
Skarnvad kl. 8.30

November
Fællesjagt søndag 8.11. mødested
Skarnvad kl. 8.30

December.
Fællesjagt lørdag 5.12.
mødested Skarnvad kl.
9.00
Due-kragejagt lørdag
12.12. mødested
Hollendstedvej 207
kl.08.30. Tilmelding ved
Flemming Bolmgren
(tlf.91 54 19 85)
(Begrænset deltageran-
tal).

Januar 2016
Fællesjagt lørdag 2.1.
mødested Skarnvad kl.
9.00

Kragejagt lørdag 9.1. mødested
lossepladsen kl. 9.00 
Kragejagt lørdag 16.1. mødested
lossepladsen kl. 9.00 
Kragejagt lørdag 23.1. mødested
lossepladsen kl. 9.00 

Flemming Bolmgren

Hallund Jagtforening 
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Fido til venstre



Dagen 15. august begyndte på
Hollenstedvej 106, hvor den rege-
rende fuglekonge bor. Per
Christiansen var så småt ved at
vænne sig til tanken om, at det var
hans sidste dag som fuglekonge. Vi
var 26 skytter, der mødte op for at
hylde ham og støtte ham denne
sidste dag. Som den gode vært
havde Per stillet både øl og små
skarpe frem, som vi kunne nyde i
det gode vejr. Lidt senere ankom
en flot hvid Mercedes 350 cabrio-
let, der skulle fragte kongen hen til
skydningen. Indlagt på ruten var
der, traditionen tro et pittstop på
Hardy Jensens Plads i hjertet af
Hollensted.

Da vi ankom til skydebanen, blev
der serveret grillpølser, og så var vi
klar til at gå i gang. Skydningen
indledes altid med Hardys malurts-
naps, og det er der nogle, der er
glade for. Fugleskydningen foregår
på den måde, at skytterne trækker
et nummer, der bestemmer skyde-
rækkefølgen. Derefter skydes pla-
derne på fuglen ned i en bestemt
rækkefølge. Når alle pladerne er
skudt ned, kan man på en lukket
skydeliste se, hvem der skal have
diplomer, og hvem der bliver fug-
lekonge og vinder den flotte van-
drepokal. På banen ved siden af er
der serieskydning, og da der var
lovet ekstra fine præmier, var der
stor aktivitet her.

Selv om vi skyder på 2 baner, er
der masser af tid til socialt samvær
og både dybe og knapt så dybe
samtaler. Der er også tid til at nyde
den lækre kage leveret af bageren i
Dannebrogsgade.

Kl. 17 kom pigerne, og Carsten gik
i gang med at afvikle serieskydnin-
gen for dem. Efter lidt instruktion
og tips og tricks skyder pigerne
faktisk bedre end mændene, selv
om vi har øvet hele dagen

Dagens strabadser gav følgende
resultater.
Dameskydning
1. Anne Kjærsgård
2. Mette Frank
3. Amalie Bavnild
Herreskydning
1. Mathias Thomsen
2. Jesper G. Nielsen.
3. Mogens Thomsen.

Det var Lars Johansen, der skød
brystpladen ned, og han er der-
med skyttekonge, og han skød for
Egon Kristiansen, der dermed
kunne udråbes til ny fuglekonge.

De øvrige træffere var:
Kronen: Per Christiansen for Svend-
Erik Kristiansen
V. Klo: Bo Thomsen for Kenneth
Toft Nielsen
H. Klo: Jesper Nielsen for Hardy
Jensen
Halsen: Lars Kjærsgård for Henning
Nielsen
Halen: Kurt Jørgensen for Anders
Jacobsen
Højre vinge: Jesper Nielsen for
Andreas Kjellstrøm
Venstre vinge: Andreas Kjellstrøm
for Mathias Thomsen

Bjarne Bang Sørensen

Fugleskydning i Hollensted

17
Lokalbladet



18
Lokalbladet

Gade-

Rejsegilde 11. september i Spar 
Det er ikke gået ubemærket hen, at der nu er støbt gulv og rejst elementer
til den nye butik og formen på den nye butik er tydelig. Efter den gamle
privatdel er blevet revet ned, er der igen, facader der vender mod Elmevej.
Kloak og regnvandsledninger er blevet lagt i nye rør under butikken, da al
kloakforsyning fra Sundeved løber ud mod Elmevej. Det kan som skribent
på Lokalbladet være svært at skrive om status for byggeriet, da det går rig-
tig hurtigt, og stoffet er skrevet 14 dage før I læser det. Elementerne blev
rejst tirsdag i uge 36 og spærene er oppe i uge 37. 

Til rejsegilde er alle inviteret, så man kan komme og ønske projektet held
og lykke, høre et par taler og spise et par pølser og nyde en håndbajer. 

Jan åbner dørene til den nye butik 21. november. Som det ser ud nu hol-
der tidsplanen, og alle glæder sig til at se den ny butik i bybilledet. Se om
indvielsen i næste nummer.

Møllefonden har
købt den gamle
Sparekasse
Som skrevet flere steder har
Møllefonden nu købt
Sparekassebygningen på Elmevej,
handlen har været lidt under vejs,
men er nu faldet på plads. 

Bygningen skal i den kom-
mende tid omdannes til
bosted for Møllefondens
beboere. Beboerne, der
kommer til at bo i bygnin-
gen, er alle unge menne-
sker med et udviklings-
handicap, og det er plan-
lagt at de skal bo fast på
adressen. 

Byggeriet starter her i
efteråret, og skal huse 8
beboere, samt tilknyttet
personale. De 8 beboere
får hver deres værelse og
badefaceliteter. 

Der laves ikke om på byg-
ninges ydre rammer, men
der flyttes lidt rundt på
nogle skillevægge.
Se tegningen her.

Åbent landbrug på Klovborg
Søndag 20. september kl. 10-16 holder en række landbrug over hele landet åbent hus, og lokalt åbner Klovborg
på Taksvej 45 stalddørene og ladeportene for alle interesserede. Se mere på www.aabentlandbrug.dk eller
Klovborgs egen hjemmeside, når tiden nærmere sig: www.klovborg.dk

Møllefondens 25-års jubilæum
Møllefonden holdt 29. august åbent hus på alle institutioner, hvor der var
aktiviteter alle steder. Som annonceret i medier, kunne man komme og se
hvad der blev lavet på de forskelige institutioner. Beboerne åbner dørene,
så man kan komme og se hvordan de bor.

De unge spillede Kim Larsen i Forsamlingshuset 
og bød gæster velkommen med en kop kaffe og 
lidt snak, om aftenen. 
var der fest for alle personale og ansatte 
i Øster Brønderslev Forsamlingshus. 

Møllefonden ejer Kærgaarden på Østerkærvej, 
Smørhullet Vestergade, Møllebo Markedsvej, 
Møllehuset Nordens Allé og er en organisation 
i god vækst.
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spejlet
Aktiviteter i Kraghede
Vi afholder spissammen torsdag d. 29 oktober kl. 18.30 i Kraghede
Klubhus. Menuen består af biksemad med spejlæg. Aftenen rundes af med
kaffe og kage.  Kuverterne er nænsomt tilberedt af mændene på det lokale
madhold, under kyndig vejledning af Rita Melsen. For kun 40 kr pr. voksen
og 20 kr pr. barn under 12 år, har man nu chancen for at deltage i denne
kulinariske oplevelse. Af hensyn til antallet af kuverter er tilmelding nød-
vendig senest søndag d. 25 oktober til Preben Thomsen på tlf.: 4199
8456. 

Chancen er nu til stede, for at vinde anden til Mortens Aften ved det årlige
andespil I Kraghede Klubhus. Vi spiller pladen fuld om 25 ænder torsdag d.
5 november kl. 19.00, dørene åbnes kl. 18.30 Der vil i pausen være mulig-
hed for at vinde vin til anden på amerikansk lotteri. Drikkevarer kan købes
til rimelige priser. Tilmelding er ikke nødvendig.
Vel mødt!  Bestyrelsen. 

Bestyrelsen 
v/Preben Thomsen

Hyggeklubbens udflugt
Torsdag 27. august var
Hyggeklubben på udflugt. Turen
startede ved Samlingshuset. Så
havde vores chauffør Knud fundet
et dejlgt sted ved Bratbjerg, hvor
vi fik vores kaffe og medbragte
rundstykker.

Derefter gik turen videre i regn og
torden (det eneste regn vi fik på
turen) til Feggesundfærgen. Da vi
kom i land, skinnede solen på os
igen.

Efter middagen på Gullerup kro
kørte vi til Jespershus Blomsterpark,
hvor vi efter togtur rundt i parken
fik kaffe før hjemturen. 

Tak til alle for en hyggelig dag.

”Fullingland”
Fulling er en meget lokal egnsret
fra en lille del af Vendsyssel:
Fullingland, der ligger mellem
Nybæk syd for Løkken og afgræn-
ses mod øst af Store Vildmose
samt mod syd og vest af
Limfjorden og klitområderne ved
Rødhus. 

Brødrene Price har fået den idé, at
de i den næste sæson af "Spise
med Price", igen skal en tur rundt i
Danmark for at besøge forskellige
egne og egnsretter - og deriblandt
Nordjylland, hvor de vil på sporet
af fulling.
Det er muligt, at flere lokale ful-
lingseksperter, med forskellige
måder at lave retten på, kommer
til at deltage i udsendelsen, men
det vender Lokalbladet tilbage
med flere oplysninger om, når
mere er afklaret.

Læs evt. om egnsretten her:
www.drustrup.com/Fulling.html

Hitler i ØB?
I Lokalbladet nummer 76 skrev vi om et billede af Hitler. Det blev fundet af nogle unge under renoveringen af det
gamle forsamlingshus, og det blev der en god, lille historie ud af.

Den har pludselig udviklet sig lige som historien om fjeren, der blev til 5 høns. Lokalhistorisk Arkiv fik nemlig en
mail med denne ordlyd:

Hej. Vi får besøg af en der er meget interesseret i 2. Verdenskrig. Han har fundet ud af, at Hitler har været i Øster
Brønderslev Forsamlingshus, hvor der boede tyske soldater. Er der noget om den tid på arkivet? 

Det kan kun være artiklen i Lokalbladet, der er blevet læst på en måde, så læseren troede, Hitler faktisk havde
været på besøg i Øster Brønderslev, men det har han altså ikke. 



Nu er det muligt at anvende en
telefon UDEN ledning i Hallund og
omegn, men kun hvis man har et
abonnement hos TDC eller deres
samarbejdspartnere. Men det er et
skridt på den rigtige vej. Så stor tak
til Poul Møller, som har lagt jord
til.

Vores alles udsigtstårn i skoven har
vi netop fået afklaring på. Efter vi
fik ny regering, havde Kommunen
sendt et brev til vores nye kultur-
minister, Bertel Haarder, for at
høre, om han ikke syntes, det var
helt hen i vejret, at et tårn, der har
stået i så mange år på en gravhøj,
nu skulle fjernes. Efter han meldte
ud, at han ikke ville ændre afgørel-
sen, har vi undersøgt muligheder-
ne for at gå videre med sagen,
men har netop opgivet det. 

Poul E. Møller har tilbudt en plads,
han gerne ville have tårnet stillet
op på, men det er nok i en så dår-
lig stand, at det ikke nytter noget
at forsøge en flytning af det. Så vi
må nok indrømme, at løbet er
kørt: Vi har været oppe imod for
store magter i dette tilfælde, så vi
har ”taget afsked" med tårnet, og
en nedrivning går i gang snart.

Vores planlagte æbleplantage bag
”Cementstøberiet” på Dalgårdsvej
går i den rigtige retning. Vi har
fået tilbud på rydning og fræsning
af arealet. Når det er overstået, bli-
ver der sået græs og opsat hegn
om hele området. O. B. Johansen
har nu tilbudt, at jorden fremover
skal tilhøre HHBI, og han har lovet
at få ordnet papirerne, så det kom-
mer på plads.

Klubhuset har været samlingssted
for et valgmøde. En tilbagevenden-
de begivenhed som forhåbentlig vil
fortsætte. Denne gang var det
Rasmus Prehn (S), Anders Broholm
(V), Line Vanggaard Pedersen (C)
og Thomas Krog (SF), der var sat i
stævne. Der var ivrig spørgelyst fra
deltagerne til hele panelet, men
alle kunne svare fornuftigt.

Sankthans på plænen blev lidt
anderledes end planlagt. Vi skulle
have haft Flemming Kristensen fra
Korslund som båltaler, men han
sprang fra, da han fik et tilbud om
en ferie i Sydafrika, som han åben-
bart hellere ville. Forstå det, hvem
der kan. Vi havde i stedet fået
Søren Lauritsen fra Øster
Brønderslev til at holde talen.
Søren er formand for
Venstrevælgerforeningen i
Hallund/Ø. Brønderslev. Han holdt
en fin båltale. Bålet var nemt at
tænde i år, det skyldes helt sikkert
det økologiske hø.

Vi har haft et par havevandringer i
sommer. Boelts og Bentes haver,
og det lød til at være et par spæn-
dende haver. Man kan måske se ud
af teksten, at jeg ikke deltog?

Vores tur til Jan Ulriks biogasanlæg
var en god tur. Han viste os rundt
og kunne fortælle mangt og meget
omkring anlægget. Han fortalte
om de problemer, der havde været
omkring lugten i Brønderslev, og
hvad der efterfølgende var sket for
at løse disse. Efter vi havde været
rundt og set anlægget, så gik vi i
maskinhuset for at se de impone-
rende store maskiner. Deres nyin-
vestering, en lille Fendt traktor på
400 HK, som vores lille pode fik lov
at køre en tur rundt på pladsen, og
da de kom tilbage, var han mindst
2 tommer højere. Knud fra
Søndersig håbede lige til det sid-
ste, men desværre blev der ingen
tur til Knud.

Efter ferien forberedte vi os alle
rent mentalt til vores sommerfest,
og der findes en artikel fra denne
andetsteds.

Men som I alle allerede ved, så kan
I altid følge os på: 
www.hallundhollensted.dk

Hilsen 
Claus Iversen

Hallund-Hollensted Borger- & Idrætsforening
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FAKTA
Udsigtstårnet er bestilt opsat af
Brønderslev Kommune, hvor
Aksel Krone Nielsen derfra fik
tømrermester Jacob Christensen
fra Hollensted til at bygge tårnet. 
Det blev placeret på den sokkel,
som det tårn, der blev pillet ned,
stod på. Det præcise årstal for
opstillingen af det gamle tårn
kendes ikke.

Modeshow
Så er det tid igen til det årlige modeshow. Programmet er i skrivende
stund ikke helt på plads, men nogle praktiske ting er der styr på:
Tidspunkt: onsdag 7/10 kl. 19, pris kr. 80,- inkl. forfriskning, kaffe og
hjemmebag, gevinster på indgangsbilletten. 
Igen i år vil lokale damer gå catwalk i tøj fra Nikoline i Dronninglund og
briller fra Louis Nielsen. Desuden håber vi på, at den nye ejer af Arne J vil
bidrage med tasker m.m. Vi håber også på besøg af Gade og Juul og er
også i gang med at kontakte nogen, der har lyst at komme og vise deres
kreative færdigheder indenfor forskellige sysler. Endeligt program vil blive
offentliggjort på: www.hallundhollensted.dk, samt ved opslag de sæd-
vanlige steder i Hallund og Hollensted. Tilmelding kan allerede nu ske til
Kirsten på 29920820 eller Lis på 24445005. Så sæt allerede nu kryds i

kalenderen. 

Vi håber at se jer til
det, der plejer,  at
være en hyggelig og
inspirerende aften.

Hilsen 
Kirsten og Lis
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Istandsættelse af 
Øster Brønderslev Kirke 
Øster Brønderslev Kirke står - som tidligere beskrevet - for at skulle istand-
sættes. Sidste gang kirken blev gennemgribende istandsat var i 1960-61,
hvor gulvet blev nylagt, kirken blev kalket indvendigt og de oprindelige kir-
kebænke blev skiftet ud med dem, vi nu har. 

Og nu er det så tid til en ny (og meget tiltrængt) istandsættelse! Kirken skal
kalkes indvendig, loftet skal repareres og isoleres, bænkene skal eftergåes
og repareres, og så skal kirken have nyt varmesystem. Det eksisterende olie-
fyrsbaserede system er både nedslidt, uøkonomisk og ineffektivt. Det nye
system bliver fjernvarmebaseret, og udover at være langt mere økonomisk
og effektivt, vil det også resultere i en mere behagelig opvarmning, da var-
mekilderne vil være placeret, hvor der er behov for dem - primært under
bænkene.

Oprindeligt var planen, at kirken skulle tages i brug igen til december, men
projektet er blevet forsinket i flere omgange. I skrivende stund står vi i den
situation, at vi ikke kan sige med sikkerhed, hvornår istandsættelsen kan
påbegyndes, men hvis alt flasker sig, vil vi kunne gå i gang i sidste halvdel
af oktober, og kirken vil således være lukket fra engang i oktober til engang
i marts. Derfor går gudstjenestelisten her i bladet kun til og med søndag
den 11. oktober. Indtil næste nummer af Lokalbladet vil gudstjenestetids-
punkterne for den resterende periode blive annonceret i Oplandsavisen, på
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside www.oeb-kirke.dk samt ved opslag i
Øster Brønderslev og Hallund kirker. I den periode, hvor kirken er lukket,
sætter Øster Brønderslev menighedsråd fast kirkebil ind alle søn- og hellig-
dage. Kirkebilen vil køre fra Øster Brønderslev kirke til Hallund kirke med
afgang fra Øster Brønderslev Kirke 15 minutter før gudstjenesten i Hallund
begynder. 

Sangaftner 
Nu nærmer tiden sig for næste
omgang sangaftner. Ligesom sidst
vil vi forsøge at komme godt rundt
i sangskatten, så vi både synger
gamle kendte sange og også lærer
nogle af de nyere. 
Menighedsrådene byder undervejs
på kaffe og småkager, men man er
naturligvis velkommen til selv at
medbringe kage.
Det er gratis at deltage, og tilmel-
ding er ikke nødvendig.
Denne gang vil sangaftnerne ligge
på onsdage, og ikke på torsdage

som sidst. I efteråret
ligger sangaftnerne
den 7. oktober og
den 4. november. I
2016 er datoerne 6.
januar, 10. februar og
2. marts, og alle
dagene er altså ons-
dage kl. 19.30-21.00. 
Hvis nogen har behov
for befordring til og
fra sangaftnerne,
bedes man kontakte
Rune på tlf. 9881
1025.

Kornyt for børne- og voksenkor
Tirsdag 8. september starter en ny sæson for vores kor.
Børnekoret kl. 15.15 i samlingshuset.
Voksenkoret kl. 19.00 i samlingshuset.
For børnekorets vedkommende er det alle børn fra 2. klasse til og med 6.
klasse.

Foruden korprøver og optræden i kirken skal vi i løbet af året ud til stæv-
ner og møde andre børnekor.
Voksenkoret skal i løbet af
november til vores årlige kor-
workshop med nabosognene.
I år foregår det i Jerslev Kirke.
Dagen indeholder et spæn-
dende program, som slutter
af med en koncert i kirken.
Hvis du skulle have lyst at
synge sammen med os, så
ring til mig og hør nærmere!
Jeg glæder mig til at se
gamle såvel som nye korister
igen
vh Inger Malgård,
(60602361)
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

September
6/9: 14.søn.e.trin.

13/9: 15.søn.e.trin.
20/9: 16.søn.e.trin.
27/9: 17.søn.e.trin.
29/9: Tirsdag

Oktober
4/10: 18.søn.e.trin.

11/10: 19.søn.e.trin.

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

9.30 Ole Skov Thomsen
11.00
9.30
Ingen
19.00 Høstgudstjeneste. Se omtale

Ingen

11.00

HALLUND KIRKE

Ingen
Ingen
11.00
11.00 Høstgudstjeneste. Se omtale
Ingen

11.00 Familiegudstjeneste med
afslutning for minikonfirmander
Ingen

Kirkenyt

Anna Bojsen-Møller: 
”Tro og Menneskeværd”

Foredrag på Hallund Kro onsdag 28. oktober kl. 19.00 

Sogne- og hospitalspræst Anna Bojsen-Møller fortæller om foredraget:
”Som hospitalspræst møder man ofte spørgsmål af eksistentiel og 
religiøs karakter. For psykisk syge er sådanne spørgsmål, om meningen
med livet og døden, om Gud og det Onde, om skyld og skam, centra-
le spørgsmål, ligesom det ofte er det for mennesker i det hele taget,
ikke mindst når vi er i krise. Bønnen og gudstjenesten betyder meget 
i denne sammenhæng.
Som præst på Århus Universitetshospital Risskov er disse spørgsmål
noget, jeg daglig bliver stillet overfor, og jeg vil derfor i oplægget
komme ind herpå og også generelt fortælle om hverdagen som hospi-
talspræst for psykisk sårbare mennesker.
Jeg vil komme ind på de forskellige psykiske sygdomme og den stig-
matisering, som stadig eksisterer i forhold til psykisk sårbare menne-
sker.”

Efter foredraget serveres kaffe og kage. Det er gratis at deltage.
Arrangeres af menighedsrådene i Øster Brønderslev og Hallund.

Som beskrevet her på siderne, ved vi endnu ikke præcis, hvornår den forestående istandsættelse af Øster
Brønderslev kirke kan påbegyndes.

Derfor går gudstjenestelisten her i bladet kun til og med søndag den 11. oktober. Indtil næste nummer
af Lokalbladet vil gudstjenestetidspunkterne for den resterende periode blive annonceret i
Oplandsavisen, på Øster Brønderslev kirkes hjemmeside www.oeb-kirke.dk samt ved opslag i Øster
Brønderslev og Hallund kirker.

Billeder fra gudstjenesten til
byfesten i Øster Brønderslev
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Gudstjeneste, juletræstænding og adventshygge i Hallund
Søndag 29. november er det første søndag i advent, og dermed er det blevet tid til juletræstænding og advent-
shygge i Hallund. Vi begynder med gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 13.00. Efter gudstjenesten går vi ned og tæn-
der byens juletræ, og til sidst er der gløgg, æbleskiver og bankospil i klubhuset. Alle er naturligvis velkomne.
Arrangeres i samarbejde med Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening.

Julekoncert i
Hallund kirke 
8. december kl.19
Igen i år vil korene hjælpe os med at
komme i julehumør! 

Såvel voksen- som børnekoret vil synge
for os, og der vil naturligvis også være
fællessang.

Deltagelse er gratis.

”Islamisk stat 
- moderne brutalitet 

i traditionelle klæder”
Foredrag i Samlingshuset onsdag 25. november kl. 19.30
ved cand. mag. i historie Mads Storgaard Jakobsen.

Foredraget vil give et bud på, hvordan vi kan forstå en bevæ-
gelse som Islamisk Stat (IS) i en verden, der overordnet har
bevæget sig mod en større udbredelse af frihed og demokrati
i de seneste årtier. 
Er IS et resultat af moderne problemer? Eller er IS et levn fra
en mørk og ubehagelig fortid? Ved at gå historisk til værks,
med fokus på det sidste halve århundredes udvikling i
Mellemøsten, vil foredragsholderen hævde, at IS langt hen af
vejen må anses for at være et produkt af den moderne verden
– på trods af det selvudråbte Kalifats fokus på genoplivelse af
en ”gylden fortid”.
Entré er gratis, og der vil være mulighed for at købe kaffe og
kage.
Arrangeres af menighedsrådene i Øster Brønderslev og
Hallund i samarbejde med Øster Brønderslev Borgerforening
og Samlingshuset
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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
Provstiets hjemmeside:  www.broenderslevprovsti.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. 2963 2981.

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: 
Hans Jørgen Thomsen, Danserhøj 34, tlf 3059 3339.

Formand for menighedsrådet, Hallund: 
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk

Kirkeværge, Hallund: 
Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf  9883 5019.

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Gudstjenester på Elmehøj
Ældrecenter
Alle gudstjenester begynder kl. 10.15 

Torsdag 24. september
Torsdag 15. oktober
Torsdag 12. november

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

Rune Nørager Christensen

Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev
Kirke tirsdag 29. september kl. 19.00
Korene vil traditionen tro medvirke og bidrage til at gøre gudstjenesten
ekstra festlig. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på kaffe i
Samlingshuset. 

Høstgudstjeneste i Hallund Kirke
søndag 27. september kl. 11.00
Efter gudstjenesten byder Hallund menighedsråd på frokost ved Hallund
spejderhus, og når vi har spist, fortsætter dagen med spejdernes høstmar-
ked, hvor der vil være forlystelser for alle aldre, samt mulighed for at fylde
spisekammerets hylder op. Kom og vær med til en sjov og festlig dag for
hele familien!

Menighedsråds-
møder
Øster Brønderslev menighedsråd:
Torsdag 12. november kl. 19.00

Hallund menighedsråd:
Tirsdag 24. november kl. 19.00

Fælles menighedsrådsmøde:
Onsdag 23. september 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).



Så kom varmen!!! Og vore beboere
kan rigtig nyde solen og haven,
som står med de fineste blomster.
Alle ribs, hindbær og solbær er
plukket af Ruth, som hun plejer. De
er nu i fryseren og klar til at lave
noget sødt og godt af.

En dejlig dag drog husets mænd
på fisketur til Serritslev Fiskepark
sammen med Bjarne fra
Centerrådet og vores elev, Morten.
Bussen blev pakket med stænger
og grill til at tilberede de mange
fisk, som gerne skulle fanges. De
ville dog slet ikke bide på, men
heldigvis var der rigelig med pølser
m.m. i reserve. Det blev nogle rig-
tig hyggelige timer, hvor der
kunne blive mandehørm.

Som en god tradition har
Brønderslev Harmoniorkester holdt
havekoncert på Elmehøj. I år kom
der mange gæster fra byen for at
nyde en helt fantastisk koncert
sammen med beboere, pårørende,
frivillige og medarbejdere. Efter
koncerten er vi vært ved is og drik-
kevarer, som vi plejer. Centerrådet
kommer altid og hjælper.

Vi har fået akvarium med fisk. Det
er til glæde for beboerne, men
vores kat Bumle er slet ikke interes-
seret i at få fat i fiskene. Han vil
hellere ligge og dase på beboernes
stuer.

Årets grillfest blev noget så festlig.
Centerrådet sørgede for, at der var
godt med ben, pølser m.m. direkte
fra grillen og en dejlig dessert. De

Småborgerlige Gårdmusikanter
underholdt med musik, sang og
anekdoter. Der blev danset og sun-
get. Centerrådet havde sponsoreret
underholdningen, og så sørgede
de for at varte os alle op. Tak til
dem.

Vi siger tak for invitationen til at
komme til Bålhøjfestivalen. 5
beboere og frivillige hjælpere drog
afsted, selv om adgangsforholdene
måske ikke er de bedste, når man
er dårligt gående. Men frem kom
de, og hvor nød de at høre Ib
Grønbech.

Kommende arrangementer:
Tøjparty i salen. Damernes butik
kommer og viser efterårets nye tøj
frem. Så hvis man har lyst til at
komme og kigge, evt. købe, er det
8/9 kl. 9.30-11.30. Vi har kaffe på
kanden.

Der er frivillighedsmesse 26/9 kl.
14-17, i det nye Sundhedshus. Der
kan I møde Elmehøjs frivillige i en
stand. Kom ind og få en snak med
dem om, hvordan det er at være
frivillig på Elmehøj. Måske bliver I
fristet til at få en folder om Elmehøj
og se vores flotte scooter. Måske
ses vi på Elmehøj som frivillig?

Vi er i fuld gang med at arrangere
vores høstfest for beboere og pårø-
rende den 1. oktober. Der er bestilt
mad og musik. Nu mangler vi lidt
pynt til bordene, så hvis nogen har
lyst til at forære os nogle forskellige
kornsorter, majs-kolber og andet,
der vil pynte til vores fest, så er vi
meget taknemmelige. Vi har jo
hverken korn, majs eller græskar
osv. i vores have.

Kommende gudstjenester 24/9,
15/10, 12/11 kl. 10.15 i salen.
Som altid er alle velkomne. Vi har
kaffe på kanden.

Hvis nogen har garn liggende i
gemmerne, så er vi også meget
glade for denne foræring.
Centerrådet strikker til vores kom-
mende julemarked. Vi siger på for-
hånd tak. 

Kærlig hilsen os alle på Elmehøj 
- huset hvor der er glæde.

Jette Ramskov

Nyt fra Elmehøj
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29. juni 2015 - 
5 dage til afgang
mod Paris
Nu nærmer tiden sig ganske hur-
tigt. Vi har trænet hele vinteren og
foråret til denne tur, hvor Team
Rynkeby Nordjylland skal cykle til
Paris. For mit vedkommende er det
i øjeblikket 3003 kilometers træ-
ning på landevejen på 3 måneder.
Det skal måske siges, at jeg er et
menneske, som ikke tidligere har
lavet sportsgerninger på højde
med denne. Jeg har løbet lidt, gået
til spinning i nogle vintre, men har
ellers aldrig været ude i nogle
sportsaktiviteter, hvor jeg overskred
grænser, som jeg har gjort i forbin-
delse med træning til deltagelse i
turen mod Paris.
Der har været dage hvor jeg bare
har siddet og kigget ud i
luften....træt træt træt, og dage
med frygt for at ende i styrt, som
jeg har set flere af. Jeg har lært så
meget om betydningen af god
ernæring og god opbakning.....det
har allerede været en rejse, af aller-
største betydning. Det bliver en
oplevelse for livet.

3. juli - Prolog
Cykelturen gik fint, ingen ulykker
eller lignende, men, I guder det
har været varmt. Minimum 30 gra-
der. Vi har cyklet 176 km og med
1561 meter stigning. Vi har kørt
den varme tur med 26,97
km/timen, og jeg har i dag haft
det svært.

Det var vidunderligt at ankomme
til Torvehallerne Vejle, hvor vi skal
overnatte i et dejligt hotelværelse.
Først lige et glas fadøl og så i bad.
Vaske cykeltøj og skrive til jer.

4. juli - 1. etape
Dagens tur: meget varme, 182,4
km og 1094 m stigning med gen-
nemsnit fart: 26,7 km/timen. 
Jeg har haft gode ben i dag. Alt
lykkedes for mig og jeg kunne slip-
pe for at få "skub" og bad ikke
meget om "1 kilometer ned" i dag.
Hele dagen har vi cyklet, og vi kom
først til hotellet 17.20
Det er spændende, om det går
ligeså godt i morgen. Nu vil jeg
ned til bagsmæk.....dvs. hygge og
samvær over et par glas fadøl,
inden vi skal spise kl 20.

5. juli - 2. etape 
Bedste dag til dato. Jeg kunne
mærke fra morgenstunden, at
dagen blev god. Vi spiste morgen-
mad 6.10 og var klar til at cykle kl
8.00 præcis. I dag skulle vi cykle en
lang flad rute - vejret var knap så
varmt, overskyet og en smule
windy. Det er lige mig.

På et tidspunkt i dag kom vi forbi
en mark med 4-5 storke. Det er
altså en fantastisk cykeltur den
her.... Det skal opleves. Jeg var
spændt på, hvordan det ville være
at cykle i dag ....derhjemme har vi
jo aldrig cyklet mere end 2 dage i
træk, og i dag var jo den 3. Det
var ikke noget problem ....just bet-
ter. 

6. juli - 3. etape
I dag har jeg kørt fra Bremen i
Tyskland til Enschede- Boekelo i
Holland - en tur der startede kl
8.00 i morges og sluttede kl 20.30
i aften/ alt inkl. Først varede det 2
timer at komme igennem morgen-
trafikken i Bremen. Det var ret
træls at starte med - bagefter gik
det heldigvis lidt hurtigere. Jeg har
haft gode ben, og det har kørt for
mig. 

Tænk nu er jeg halvvejs....faktisk
har vi kørt mere end de kilometer,
vi skal, for at sige vi er halvvejs.
Men dagens fakta er: kørt 209 km,
1170 m stigning og en lav gen-
nemsnitshastighed på 24,75, som
skyldtes den svære og tidskræven-
de cykeltur ud af Bremen.

Afgang til Paris med Team Rynkeby
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Susanne Mølholt var med Team Rynkeby på cykeltur fra Danmark til Paris, som har til formål at samle bidrag ind til
Børnecancerfonden. Hun har før og under turen skrevet en blog om sine oplevelser og tanker, og Lokalbladet har
fået lov at bringe et uddrag af Susannes (Sannes) tekst sammen med et par af de mange billeder fra turen.



7. juli - 4. etape
Vi har kørt fra Holland, krydset 3
grænser- fra Holland til Tyskland,
tilbage til Holland og til Belgien -
og der er vi nu. I det fedeste hotel-
værelse. I alt 181,5 km., 241 høj-
demeter, gennemsnit på 25,5
km/t. 
Turen har budt på en del interval,
da vi har kørt på cykelsti en og en,
da der ikke er den store omsorg for
cyklister i Holland. Når man kører
en og en, er der heller ikke en, der
giver læ, og det er jeg jo MEGET
tilhænger af. Og samtidig er der
meget elastik, for hver gang vi har
krydset en vej, så må man jo ræse
op og indhente, men det går fint
endnu. 

8. juli – 5. etape
185,5 km på 8 timer og 35 min -
gennemsnit 21,6 og stigning 2077
meter.
Dagen var på forhånd en af dem,
der var dømt til at blive af de
svære. Mændene havde længe
snakket om "Bjerget" Mur de Huy,
pigerne gik mere stille rundt. Mur
de Huy var iøvrigt målby i Tour de
France for få dage siden.
For mit eget vedkommende havde
jeg valgt at gå op. Anne Juhl fortal-
te mig i aftes, at hun aldrig i alle
de år, hun har været med som
Rynke, havde haft lyst til at bruge
sine kræfter på netop den bakke,
da der kommer 100 km hårde bak-
ker derefter. Så jeg gik op ad de
1,3 km, og det skal da lige siges, at
det var hårdt nok. 
Det, der kom bagefter var nok -
egentligt gik det rigtig fint de før-
ste 70 km efter Huy, jeg kæmpede
og kæmpede, tiden gik, og vi blev
trætte og kolde. Så kom reg-
nen....vildt koldt og jeg kunne ikke
se ud af mine mørke solbriller som
jeg havde på. Til sidst måtte jeg
tage dem af, og det var også et
stort problem, da jeg havde linser
på...træt, dårligt sigte og iskold og
våd...kom vi hjem kl 20.30. Trætte
gik vi i seng kl. 23 - ikke meget tid
til restitution - håber mit cykeltøj,
som jeg lige nåede at vaske, når at
blive tørt til i morgen. Vi skal jo
være klar på cyklerne kl 08:00

9. juli – 6. etape
Hvis nogen ikke havde lyst til at
cykle i dag, var det mig. Det var
endnu en dag i Ardennerne, og
det er ikke lige min kop te. Heldigt
at Peter havde så travl på service-
holdet om morgenen, da jeg abso-
lut ikke var til smalltalk. Der var en
del piv over mit humør, så alene på
værelset var der ikke andet at gøre
end at blive klar og komme på cyk-
len igen.
Dagens distance 197,43 km, cykel-
tid 8:12:50, gennemsnit 24,
opstigning 1624 m
Dagen skulle starte opad, lige
udenfor hotellet. Ca. halvvejs ville
ruten flade ud, hvilket siger lidt
om, hvor mange stigningsmeter
der var på den første halvdel. Ca.
70 km fra start kom vi til en stig-
ning, som jeg ikke kunne se en
ende på. Min vejrtrækningen var
nærmest hyperaktiv, og det lød,
som om jeg havde en fløjte i hal-
sen. Jeg fik lige sagt, at jeg måtte
klikke ud, da en fra holdet kom
mig til undsætning og skubbede
mig op i front. Her kom endnu en
sød holdkammerat til og skubbede
fra modsatte side....de holdt på, at
jeg ikke måtte klikke ud, bare træk-
ke vejret stille og roligt...så skubbe-
de de mig de sidste meter op, hvor
det fladede ud...fantastiske hold-
kammerater, tusind tak...
Ved ca. 100 km kørte vi ind over
grænsen til Frankrig. TÆNK AT JEG
NU ER I FRANKRIG.... Nu er jeg
faktisk i Frankrig!!!!
Der holdes lidt mere fest sidste
aften inden Paris, og derfor skal vi
først cykle kl 9 i morgen. Tænk sig:
det er i morgen, vi skal køre ind i
Paris, møde familien, opleve den
store parade. Det er så vildt og jeg
GLÆDER mig, men det er på en
måde også lidt vemodigt, at det
hele snart er forbi.

10. juli – 7. og
sidste etape
Dagens distance 89,19 km +
9,31km, opstigning 784 m, gen-
nemsnit 23,5 km/timen.
Vi havde hørt, at turen ind mod
Paris skulle være rigtig smuk, da vi

skulle cykle mange km på sti langs
Seinen, men i stedet blev det et
frygteligt hastværk, da vi vist var i
sidste øjeblik. Alle 1470 ryttere, fra
alle hold mødte op, og jeg lover
jer, at det var festligt. Bølgen kørte
konstant, og da vi alle har et
kampråb, en slagsang eller lignen-
de, var der kamp om at komme til
orde. 
Det var en fantastisk storslået tur
ind igennem Paris. Vi bevægede os
stille og rolig ind mod Eiffeltårnet,
som en kæmpestor gul kålorm.
Det var ubeskriveligt. Og jeg kunne
ikke klare turen uden tårer. Børn
stod med skilte med teksten: far er
sej, eller lignende, og jeg tænkte
på, hvor heldig jeg var. At mine
børn var sunde og raske. At vi ikke
havde haft børnecancer. At alle
1470 cykelryttere havde stået sam-
men om at samle mange penge
ind - og alle disse tanker plus træt-
hed betød, at jeg var et værre piv.
Det hele blev bare for stort...(og
det er det også endnu). Den ople-
velse vil jeg aldrig glemme.
Kransekage, champagne, guldme-
daljer, knus og kram...tak til alle jer,
der var der. I gjorde dagen ufor-
glemmelig. Og også til alle dem,
der gerne ville have været der,
men bare ikke kunne, af gode
grunde. I har alle bakket mig op
og vist mig, jeres interesse for at
dette skulle lykkes for mig. Det har
været helt ubeskriveligt dejligt for
mig.

Dermed var eventyret faktisk slut.
Vi havde nu tid til familie. Dejligt.
Mange hårde træningsdage og
våde kolde ture var glemt. Ligesom
efter en fødsel- når alt er overstået
og man har fået en stor uforglem-
melig oplevelse, glemmer man det
sure.
Jeg vil i hvert fald aldrig glemme
denne oplevelse.

Tak for alle bidrag til
Børnecancerfonden igennem Team
Rynkeby Nordjylland

Susanne Mølholt
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Gade-

Berømtheder, film og kartofler
Hvad har det tidligere kartoffellager på Vester Gjerndrup at gøre med film
og berømtheder? I samme weekend, som Lokalbladet blev lavet, blev der i
de tomme industrilokaler optaget en musikvideo med orkestret Fame –
også kendt som ”Smedens Band” og kendt fra Bålhøjfestival og ForårsParty
samt en lang række fester over det meste af landet. Smed Lars fortæller, at
filmen skal bruges som reklame for orkestret, og det bliver spændende at
se resultatet. Lars fortæller, at de er ude at spille stort set hver weekend. 

Onsdagsklubben i Hallund
Velkommen til en ny sæson i Hallunds hyggelige klub for både mænd og
kvinder. Formålet med klubben er at give deltagerne en rigtig hyggelig og
udbytterig eftermiddag og samtidig gavne vores klubhus. 

Vi planlægger selv, hvad dagene skal indeholde, og nye ideer er velkomne.
Vi kan måske finde løsninger på lokal- og storpolitiske spørgsmål, rådgive
om den bedste metode til at bekæmpe bladlus i roserne, spille kort eller
andre spil, vise billeder fra spændende rejser, trave en tur i området, lave
alle slags håndarbejde, tage på udflugt – eller bare hygge os i godt og
muntert selskab med hinanden – kun fantasien sætter grænser. 

Måske har din nabo lyst til at deltage, men mangler en at følges med? 
Og hvor bli’r mændene af? Kan det virkelig passe, at de er bange for kvin-
derne?     pssst: Hvis mændene ikke kommer, snakker vi om dem!

Vi betaler 100 kr. i medlemskontingent til klubhuset pr. sæson (10 gange)
og desuden 10 kr. hver gang for kaffe og kage eller andet godt til kaffen.

Alle interesserede er velkomne til en ”prøvetur” – mød op og giv dit
bidrag i form af godt humør og evt. forslag til aktiviteter eller ture. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

På hyggeligt gensyn i Hallunds eget klubhus, Søndersig 25, onsdag 
16. september kl. 13.30.

Inger M. G. Vandkjær
Tlf. 86 22 42 78 

Kvalifikation til
danmarks-
mesterskabet i
krolf holdes i
Øster
Brønderslev
DAI- Nordjylland afholder 10. sep-
tember turnering i krolf med delta-
gere fra hele Nordjylland.
Turneringen var ellers planlagt til
Lindholm, men deltagere udtrykte,
at de gerne ville spille i Øster
Brønderslev, da banerne her er 
rigtigt gode. 

Spillerne er alle gået videre fra
andre turneringer, og den 10. sep-
tember spiller de om, hvem der
skal gå videre til danmarksmester-
skabet. 

Der deltager ca. 85 spillere og
dommere i turneringen, og alle
interesserede kan komme mellem
10 og 12.30 og se, hvordan prof-
ferne spiller. 

DAI konsulent Poul Sørensen -
Renés onkel Poul her fra Øster
Brønderslev - håber på, at flere af
byens borgere kommer og ser på,
så der kan blive flere spillere herfra
i næste sæson.

Fortæl os....
...når du får nye naboer, 

så Lokalbladet kan lave et
portæt af dem og byde 

dem VELKOMMEN!
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spejlet

ØBIs venner
Sjov Lørdag 
ØBIs Venner vil igen i 2015 invitere
hele byens og oplandets børn og
unge til Sjov Lørdag i Østsidehallen.
Lørdag 3. oktober 2015 vil der dufte
af popcorn i hallen, når I kommer,
og den mega store hoppeborg vil
være klar til, at alle kan hoppe, slå
kolbøtter, trille rundt, løbe frem og
tilbage, lege tagfat m.m.
Samtidig vil der være opstillet en
oppustelig fodboldbane, hvor alle
også kan muntre sig og spille bold
med kammerater og venner.
Mens børnene hygger sig med leg,
er der mulighed for forældre og
bedsteforældre til at købe en kop
kaffe med kage og hygge sig i foræl-
drehjørnet.
Der vil være mulighed for at købe
popcorn, chips, slik, sodavand, safte-
vand og is.
Efter sidste års succes vil dagen være opdelt på følgende måde:
Kl. 10.30 – kl. 12.30    dagplejebørn / børnehavebørn - Kl. 13.00 – kl. 16.00    0. – 3. klasse
Kl. 18.00 – kl. 21.30    4. – 7. klasse. Entré: 25 kr. pr. barn

Juletræsfest i Østsidehallen 2015
Fredag 4. december slår en julepyntet Østsidehal dørene op for hele byens og oplandets store juletræsfest. Det er
også i år lykkedes ØBIs Venner at få strikket et flot program sammen for denne aften.
Klokken 18.30 tændes lysene på træet, og ved indgangen står julenisserne klar til at tage imod. Der er naturligvis
gratis adgang til arrangementet.
Aftenen starter med, at børnene har mulighed for at lave deres egen juledekoration, og senere går børn fra
Fritteren Lucia-optog igennem hallen. 
Nissemor går omkring juletræet sammen med børn og voksne, og der synges traditionelle julesange. Der vil også
blive mulighed for forskellige lege, og på et tidspunkt kommer julemanden forhåbentlig også. Han vil dele slikposer
ud, som der kan købes billetter til i en af boderne.
I de mange juleboder kan der købes gløgg og æbleskiver, kaffe/te, sodavand, slik, is mm. Hyggeklubben er tradi-
tionen tro behjælpelig i køkkenet. Der er også mulighed for at købe lodder i det mega-store amerikanske lotteri –
hvor der også i år er rigtig mange flotte gevinster.
ØBIs Venner håber naturligvis på, at mange vil møde frem til juletræsfesten og således støtte op om denne tradi-
tion!

Vi glæder os til at se jer.   ØBIs VENNER

Øster Brønderslev vandværk
Vandværket fået ny hjemmeside - lavet og designet af Joachim Jensen -
men siden har samme navn: www.oeb-vandvaerk.dk
Forbrugerne opfordres til at kigge forbi siden, som bliver opdateret med
nyheder og de allernyeste analysetal fra firmaet Analytech i Nørresundby.
De lovpligtige analysetal er lavet sådan på Vandværkets hjemmeside, at de
bliver direkte overført fra analysefirmaet, så snart tallene er analyseret -
ganske smart.

Ny bygning
I foråret beslut-
tede bestyrelsen
at investere i en
ny bygning til
kontor og opbe-
varingsrum, da
skrappere miljø-
regler gør, at
man ikke mere
må opbevare
brønde og andre
ting på selve vandværket.
Byggeriet er nu godt i gang, og murermester Anders Møller vandt entre-
prisen ud af i alt 3 tilbud, bestyrelsen havde indhentet. Anders Møller har
hjulpet med tegningsforslag m.m.

Fakta om Ø. Brønderslev Vandværk
Antal forbrugere: 564
Kubikmeter pris: 3,25 kr.
Så meget vand bruger en familie:
En gennemsnitsfamilie bruger ca. 84 kubikmeter vand om året.
På Øster Brønderslev Vandværks generalforsamling i foråret var der valg:
Der blev genvalg til Søren Kimer og Olfert Larsen.
Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt: Anders Larsen Lindevej og Kjeld
Andersen Bøgevej. Til revisor var der genvalg til Ole Jensen, og som sup-
pleant blev valgt Knud Erik Sørensen.

Yderligere information: Formand Alfred Møller, Mobil 30451094



Solstrålernes
sommerafslut-
ning
De kommunale dagplejere i Øster
Brønderslev holdt sommerferieaf-
slutning i Kraghede Klubhus. Super
lækkert sted med masser af mulig-
heder for børn og voksne. Vi takker
for de gode forbindelser gennem
forældrene. 

Børnene blev afleveret derude fra
morgenstunden, hvorefter vi hyg-
gede med rundstykker til formid-
dagsmad. Vi havde fantastisk vejr,
så formiddagen tilbragte vi på den
dejlige legeplads. Der blev studeret
natur og leget på rutsjebane, gyn-
ger, i klatretårn og på de medbrag-
te scootere. 

Efter masser af aktivitet stod den
på hjemmelavede boller i karry
med ris samt majs og ærter. Der
blev spist med stort velbehag. 
Efter middagsluren, under de store
træer, kom mor og far. Vi havde
malet billeder i rammer. I forbin-
delse med vores zoo-tur lavede vi
plancher med dyr, og hvad de spi-
ser. Dette skulle alt sammen udstil-
les til ære for mor og far. Efter fer-
niseringen bød vi på kagemand,
saftevand og kaffe/the, som blev
nydt udenfor i det gode vejr. Der
blev hyggesnakket på kryds og
tværs. En rigtig hyggelig dag, som
vi meget gerne gentager en anden
gang.

Nu er sommerferien slut, og vi er
godt i gang igen. Vi går i legestue
fredag i ulige uger, så har I lyst til
at kigge forbi, er I hjertelig velkom-
ne i den Kommunale dagpleje. 
På gensyn fra Solstrålerne. 

Dagplejens dag 
Dagplejens Dag 13. maj tog
Solstrålerne i zoologisk have og fej-
rede den. 

Kulturelle udtryksformer og værdier
fremmer børns viden om dyrene i
zoo, og hvad de spiser. 
Først læser vi bøger om dyrene i
Zoo, derefter klipper vi dyr ud,
limer dem på karton og klipper
noget mad ud med det, dyrene
spiser - aberne spiser frugt og
grønsager, løver spiser råt kød, og
isbjørnen spiser fisk osv. Det limer
børnene så på ved dyrene på deres
plancher . 

Det styrker børnenes kreative side,
og de er stolte af, hvad de har
lavet. Det styrker også børnenes
selvtillid og selvværd. Plancherne
bliver hængt op til udstilling til for-
ældrekaffe, og de er stolte af deres
plancher, som bliver sat i barnets
bog efter udstillingen. Vi havde en
rigtig hyggelig tur og et oplevel-
sesrigt besøg, som
efterfølgende har
givet anledning til
meget snak med
børnene om alle
dyrene, og hvad
de spiser. Det har
børnene lært rig-
tigt meget af. De
snakker rigtigt
meget om dyrene,
de har set, og
hvad de spiser. 

Vi havde madpakker med, og de
blev spist med meget god appetit
og hygge, hvor børnene både
havde sin mor, far eller bedste, og
dagplejemor med. Vi sluttede af
med fælles kage og saft. Herefter
var der tid til at drage hjem med
en flok tilfredse og trætte børn 

Venlig hilsen 
Solstrålerne Øster Brønderslev

v/ Mona Villadsen

Dagplejen
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Sankthans på
Bålhøj
Igen i år var der bål på
Bålhøjpladsen 23. juni. Det blev en
af de aftener i sommeren, hvor der
var dejligt vejr. 
Der var traditionen tro samlet til
bunke på den gamle sportsplads
på Bålhøj. En kæmpe bunke kvas
og grene (og lidt gammel bålplads
og sådan) med den fineste heks på
toppen. I formandens fravær var
det næstformanden (altså under-
tegnede Sara), der fik fornøjelsen
at byde velkommen til både bål og
indvielse af den nye tipi.
Det er svært at sige på så stor en
plads, men der var nok 80-100
mennesker for at sende årets heks
til Bloksbjerg. Den flotte heks var
lavet af børnehavebørnene.

Båltaleren var byrådspolitikeren,
Karsten Frederiksen. På trods af det
lige overståede folketingsvalg, for-
måede han at holde en inspireren-

de tale, der ikke indeholdt ret
meget politik. Efter talen blev hek-
sen futtet af, og derefter kunne de
fremmødte nyde en kop kaffe og
borgerforeningens hjemmebagte
kager i dagens sidste solstribe,
mens vi så på bålet. 

For børn og barnlige sjæle var der
mulighed for at lave snobrød inde i
og udenfor den nye tipi. 
Tipien skulle naturligvis indvies
med maner, så der var også tændt
op i den lille bålplads inde i tipien.
Det fungerede langt over forvent-
ning - faktisk blev der så varmt, at
man næsten kunne bage snobrød
blot ved at stikke det ind gennem
døråbningen. Pyha! Der er vist
basis for en ægte indiansk svede-
hytteoplevelse, når det bliver vin-
ter.
Alt i alt en dejlig midsommeraften.

Vibeke Hatt og Sara Tornøe

Lokalhistorisk
Arkiv
Den planlagte lokalhistoriske rund-
tur i Øster Brønderslev 30.8. i sam-
arbejde med Menighedsrådet blev
aflyst pga. for få tilmeldinger (kun
12), men den forsøges gennemført
til foråret. Følg med her i
Lokalbladet. 

Lokalhitorisk Arkiv genoptager de
sædvanlige åbningstider: den før-
ste mandag i hver måned fra kl. 19
(samt efter aftale). Selv om der sta-
dig kun er 2 aktive tilbage i besty-
relsen - Holger Dahl Hansen og Per
Drustrup Larsen - forsøger vi at
holde arkivet åbent i håbet om, at
der kommer nogle interesserede
frem i lyset, der har lyst tilat være
med i det lokalhistoriske arbejde,
så bestyelsen kan blive fuldtallig og
gøre mere ud af arbejdet i arkivet.   

Julelys
Selv om det er lidt tidligt at tale
om jul, så er vi der lige pludseligt.
Vores lille hyggelige lygtetændings-
arrangement i Samlingshuset bliver
i år søndag den 15. 11. kl. 15-17.
Sæt kryds i kalenderen og hold øje
med opslag , når vi nærmer os.

Øster Brønderslev Borgerforening
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Solen skinnede
på Bålhøj
Festival
Lørdag 8/8 festede Bålhøj for 8.
gang… Fyldt med en masse tradi-
tioner og stadig lidt fornyelse er
skoven på toppen af Bålhøj den
perfekte ramme om festivalen. 

Nyt på programmet i år var bl.a.
hestevognskørsel fra Spar til festi-
valpladsen, flere hyggekroge på
pladsen med sækkestole og dæm-
pet belysning fra gamle lamper,
flere og bedre toiletforhold samt et
nyt madkoncept. 

Hvert år opgraderes festivalen lidt
efter lidt, og vi synes selv i styre-
gruppen, at vi i løbet af de 8 år
har skabt en mere og mere profes-
sionel festival, men samtidig
beholdt den unikke, hyggelige og
intime stemning, der er festivalens
særkende. 

Musikprogrammet i festivalens 8.
udgave er nok det mest mangfol-
dige, festivalen nogensinde har
præsenteret. 

Dagen startede med en fyldt
scene, da ca. 25 musikanter fra
Brønderslev Harmoniorkester spille-
de folk ind på pladsen. Efter vinde-
ren af Byens bedste band havde
åbnet den lille scene, var pladsen
blevet fyldt op med publikum. 

Alle ventede de på, at den popu-
lære Ib Grønbech skulle indtage
scenen. Ib Grønbech og hans
band fyrede godt op under publi-
kum, mens solen skinnede varmt
ned over pladsen. 

Stemningen steg til tonerne af de
velkendte sange, og til ekstranum-
rene blev der danset og sunget
foran scenen. 

Resten af eftermiddagen stod på
country i verdensklasse med Ester
Brohus, samt et gensyn med festi-
valens husorkester Vintage Affair.
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Aftenen startede med et helt speci-
elt besøg på den lille scene. Det
var det lokale bysbarn Christian
Frank, der sammen med sin musi-
kalske legekammerat, Franck
White, spillede blues numre, mens
publikum swingede. 

Herefter blev festen for alvor spar-
ket i gang, da Johnny Hefty og
Jøden gav opvisning i heftig rap
kombineret med rockede toner.
Den lille scene lukkede ned med
hyggelig dansemusik fra
Helikoptermyg. 

Som en ekstra overraskelse mar-
cherede og spillede medlemmer af
sækkepibeorkestret Aalborg Pipers
rundt om på pladsen, inden afte-
nen kulminerede med Barbara
Molekos popsange på den store
scene og stor fællessang til hendes
store hit ”Indianer”. 

På Ranchpladsen muntrede alle
festivalbørnene sig, som de plejer.
Indianerlejren er et kæmpe hit, og
alle hestene havde travlt fra åben
til luk med at ride rundt med alle
børnene. 

Ranchens indbyggere med cow-
boys, dyr, spejdere, indianere og
andet godtfolk har skabt en helt
perfekt ramme om fremtidens
festivalgæster, og der er ingen tvivl
om, at de børn, der har besøgt
ranchen, tager gode minder med
derfra.

I forbindelse med festivalen er der
utroligt mange mennesker, der
skal have en tak. 

Alle frivillige for deres store
arbejdsindsats, alle sponsorer for at
spænde et sikkerhedsnet ud under
festivalen, alle gæster for at skabe
den helt specielle Bålhøj-atmosfæ-
re. Det var ikke muligt at lave festi-
val uden nogen af jer.

Vi ses igen lørdag 13. august
2016.

Anders Bang Andersen
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Fowli Ranch
Endnu engang blev det en dejlig dag på
ranchområdet neden for festivalpladsen.
Vejret var perfekt: Ikke så varmt, at børne-
familierne tog til stranden, og tilpas lunt
og tørt til, at man kunne tilbringe nogle
skønne timer på pladsen, der ligger godt i
læ. 

Princippet om, at aktiviteterne er gratis for
børn, er et særkende for festivalen på
Bålhøj, men er naturligvis en post på festi-
vallens budget.

Om fredagen indtog Hallundspejderne
pladsen, indkvarterede sig og byggede
deres tilbud op. Imens tog indianerlejren
og cowboy-/hesteområdet form.

Bålhøjstammen flyttede for første gang ind
i den nye solide tipi, som i anledning af
festivalen var blevet pyntet lidt mere
"indianeragtigt".

På selve dagen var der fuld aktivitet for
børnene alle vegne: I spejderlejren, hos
indianerne, i græsset foran de musikalske
cowboys, på ridebanen, i "My Little Pony"-
folden, hos malkekøerne og i hestevogn-
ene. Den altid populære halmhoppeborg
blev også godt slidt i løbet af dagen.

Årets forsøg med en shuttlehestevogn fra
Øster Brønderslevs SPAR-torv og til Bålhøj
blev en succes. Både lokalkendte og folk
længere væk fra fik en smuk tur gennem
bl.a. Buurholt Skov med fortællinger
undervejs fra kuskene.

En særlig oplevelse var det vist for en dame
fra Vestkysten, der var på polterabend på
Bålhøj. Hun fik både tur i hestevognen
med veninderne, kom "tæt på" Ib
Grønbech (se foto) og blev taget til fange
af hele indianerstammen.  Måske inspira-
tion til fremtidige polterabender eller fød-
selsdage....

Mange af de dygtige og engagerede hjæl-
pere på ranchen er fulde af gode ideer.
Nogle af dem kan måske realiseres næste
år, andre kræver muligvis så meget forbe-
redelse, at det først bliver ved det store
skrald af et 10-årsjubilæum i 2017?

SÅ STOR TAK TIL ALLE JER RANCH-FOLK!

Birgit Dinesen
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Ellen Filholm har lånt Lokalbladet et nummer af
Midtvendsyssel Avis fra 10. februar 1961. Hendes far
var købmand i ca. 40 år i Ørum og havde gemt avis,
fordi han annoncerede på forsiden for et udsalg, han
havde dengang. En dag han var ved at rydde op, fandt
han avisen igen.

Både Ellen og Lokalbladet syntes, der var så mange
sjove ting i den, at vi ville dele oplevelsen med andre

og måske fremkalde
gode, gamle min-
der.
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BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Tommy Johansen (3068 2674) 
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 - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen 
(4019 7421 / 9882 2422)

Hallund Jagtforening, 
v/ Flemming Bolmgren 9154 1985

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

Øster Brønderslev Idrætsforening, 
Jacob Frejlev (60383600)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2, 
tlf. 40 99 83 41

Østsidehallen, 
Villy Bertelsen (9881 1406)

SERVICE 
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev 
(9881 1003)

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
Jørgen Jensen, Sølvgade 83,
Hallund (98935082)

Hallund Vandværk, 
Jørgen Jensen, Sølvgade 83,
Hallund (98935082)

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, Mette Andersen
Bålhøj 22.

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

Ejerlauget Danserhøj, 
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (2550 7017)

Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)

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

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

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
v/ Charlotte Egebak Jensen
(6146 6306)

Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (5129 9474)
www.landsbygruppen.com

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

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne, 
Per Drustrup Larsen (2826 1453)

Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (2334 7169)

Sponsorklubben 
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (9883 5307) 

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

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening, 
Birgit Søndergaard (3013 1453)
www.oesterbroenderslev.dk

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening, 
Lars Bredo (9843 3135)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand



38
Lokalbladet

SPORTIGAN BRØNDERSLEV
ALGADE 78 I 9700 BRØNDERSLEV I TLF.: 9880 1020

DIN LOKALE

LØBEBUTIK!

 Vi giver råd og 

vejledning om 

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

Annoncepriser 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.

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

Kenneth Christensen

Annoncestørrelser:
Visitkort: 35 x 62 mm
Halv side:135 x 185 mm
Helside: 185 x 270 mm
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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
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer, 
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

Hallund
Kraftvarmeværk

Formand Kim Toft
Tlf. 9883 5071 - mobil 2332 2364

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 AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

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



Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit Jacobsen 

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

Ahornvej 16

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

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.
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8. september: 
Den nye sæson for kirkekorene
begynder i Samlingshuset.
Børnekoret kl. 15.15 
Voksenkoret kl. 19.00 

10. september: 10-12.30
DM kvalifikation i krolf ved
Samlingshuset
Arr. DAI-Nordjylland.

10. september kl. 14: Bjarne
Thorndahl: ”Skurke og helte”
Foredrag i Samlingshuset. Arr.:
Hyggeklubben Øster Brønderslev

11. september kl. 12:
Rejsegilde på dennye SPAR-butik

16. september kl. 13.30:
Onsdagsklubben indleder sæso-
nen i klubhuset Søndersig 25,
Hallund.

20. september kl. 10-16: 
Åbent Hus på Klovborg.

24. september kl. 14: Kaj
Nørholm: ”Muntre strejf gennem
livet. Foredrag i Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben Øster
Brønderslev

27. september kl. 11.00:
Høstgudstjeneste i Hallund Kirke.
(se siderne med Kirke-Nyt)

29. september kl. 19.00:
Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke. 
(se siderne med Kirke-Nyt)

3. oktober kl. 8.30:
Fællesjagt – også i
Kommuneskoven, Hallund. Arr.:
Hallund Jagtforening.

3. oktober:
Sjov Lørdag i Østsidehallen. Arr.:
ØBIs Venner. (Se side 29)

5. oktober kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund er åbent
i lokalerne på Elmehøj i Øster
Brønderslev.

LOKALBLADET udkommer
næste gang 8. december.

Sidste frist for indlevering af
stof til næste nummer 

er 20. november

7. oktober kl. 19.30-21:
Sangaften i Samlingshuset. Arr.:
Øster Brønderslev Menighedsråd.
(se siderne med Kirke-Nyt)

7. oktober kl. 19: 
Modeshow i Klubhuset, Hallund.

8. oktober kl. 14:
Hyggeeftermiddag: Ib og Karsten
kommer og spiller og synger i
Samlingshuset. Arr.:
Hyggeklubben Øster Brønderslev

22. oktober kl. 14: Lene M.
Bentsen: ”Arresthus og korshærs-
præst”. Foredrag i
Samlingshuset. Arr.:
Hyggeklubben Øster Brønderslev

28. oktober kl. 19.00:
Anna Bojsen-Møller: ”Tro og
Menneskeværd”. Foredrag på
Hallund Kro arrangeret af
Hallund Menighedsråd. 
(se siderne med Kirke-Nyt)

29. oktober kl. 18.30: 
Spissammen i Kraghede Klubhus.
Arr.: Kraghede Borgerforening.

2. november kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund er åbent
i lokalerne på Elmehøj i Øster
Brønderslev.

4. november kl. 19.30-21:
Sangaften i Samlingshuset. Arr.:
Øster Brønderslev Menighedsråd.
(se siderne med Kirke-Nyt)

5. november kl. 14: Thomas
Mølgaard: ”På cykeleventyr i
Sydamerika”. Foredrag i
Samlingshuset. Arr.:
Hyggeklubben Øster Brønderslev

5. november kl. 19:
Andespil i Kraghede Klubhus.
Arr.: Kraghede Borgerforening.

8. november kl. 8.30:
Fællesjagt – også i
Kommuneskoven, Hallund. Arr.:
Hallund Jagtforening.

15. november kl 15-17:
Julelysene tændes i Øster
Brønderslev efter arrangement i
Samlingshuset. Arr.: Øster
Brønderslev Borgerforening.

16. november kl. 19:
Årsmøde i Fonden for
Samlingshuset afholdes i
Samlingshuset.

19. november kl. 14:
Grønthjørnet kommer og viser
juledekorationer i Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben Øster
Brønderslev. (Tilmelding julefro-
kost senest mandag 30. 11.)

21. november:
Indvielse af den nye SPAR-butik

21.-22. november:
"Julegaveværksted" i Øster
Brønderslev – på skolen og SFO.

25. november kl. 19.30:
Mads Storgaard Jakobsen:
”Islamisk stat - moderne brutali-
tet i traditionelle klæder”.
Foredrag i Samlingshuset arran-
geret af Øster Brønderslev
Menighedsråd. 
(se siderne med Kirke-Nyt)

29. november kl. 13:
Gudstjeneste, juletræstænding
og adventshygge i Hallund. 
(se siderne med Kirke-Nyt) 

3. december kl. 12: Julefrokost  i
Samlingshuset. Arr.:
Hyggeklubben Øster Brønderslev

4. december kl. 18.30:
Juletræsfest i Østsidehallen. Arr.:
ØBIs Venner. (Se side 29)

5. december kl. 9.00:
Fællesjagt – også i
Kommuneskoven, Hallund. Arr.:
Hallund Jagtforening.
7. december kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund er åbent
i lokalerne på Elmehøj i Øster
Brønderslev.

8. december kl. 19.00:
Julekoncert i Hallund Kirke

2016
2. januar kl. 9.00:
Fællesjagt – også i
Kommuneskoven, Hallund. Arr.:
Hallund Jagtforening

4. januar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund er åbent
i lokalerne på Elmehøj i Øster
Brønderslev.


