
Lokalbladet
for Øster Brønderslev og Hallund-området

Nummer 81
Maj-september 2016

Politik

Borgerforeninger

Dagplejere

Skolen

Kirke-Nyt

Farvel til Rune

Gadespejl

Erhvervspark

Øl

Bålhøjfestival

Knæk cancer
- i børnehøjde



Fowli Ranchen - på Bålhøj Festival 2016
Igen i år vil Ranchpladsen myldre 
af liv!

Gruppen af frivillige bag Bålhøjs 
Ranch-tilbud har masser af nye 
ideer, men en del fyres først af ved 
10-års jubilæet i 2017, da de kræver 
hoveder og hænder! Det kunne 
være at tilbyde børn at komme på 
indianerkoloni fra fredag til lørdag 
og få en fed oplevelse sammen 
inden skolestart - og hvem ved - 
måske smage helstegt bison??? 
Vent og se næste år, men kom også 
i år! 

I år indvier Hallundspejderne som 
sædvanligt pladsen ved at indlogere 
sig om fredagen og bygger deres 
plads op. Hos spejderne er der 
dømt såvel hygge som vilde ud-
fordringer.

I år bliver der en skattejagt for børn, 
hvor man skal rundt til alle aktivi-
teter for at finde svaret på nogle 
spørgsmål til hvert sted, og så får 
man checket sine svar hos spej-
derne og får en del af “skatten”.

Hos Bålhøjstammen kan man 
leve og lære s(om) indianere for en 
dag. Der vil desuden være info om 
indianere som oprindelige folk og 
deres forhold til naturen.

I hestefolden kan man vælge mel-
lem 4 forskellige rideponyer/heste, 
der er flot pyntede, og som noget 
nyt i år kan man få taget et billede 
på stedet med Polaroidkamere af 
sig selv til hest som et minde om 
Bålhøj. Der hænger beskrivelser og 
billeder af de forskellige heste, som 
man kan studere, mens man venter 
på en tur (mere!) til hest.

Rundt på pladsen kører de udhold-
ende Shetlandsponyer med deres 
fine vogn styret af Cowboy-Leif og 
Birte. Ponyerne kører både med 
børn og voksne.

Man kan også få en tur i den store 
hestevogn med 2 Tinkerheste 
- “sigøjner-
heste” foran. 
De vender nede 
på Ranchen og 
kører publikum 
en tur i området.

“My Little Ponies” var et hit sidste 
år, hvor man kunne strigle og kæle 
for små ponyer og føl. I år kommer 
La Belle med sit nye føl.

I “Bondegårdsafdelingen” venter 
Nora Malkeko, som villigt lader sig 
malke. Her kan man også høre om 
alt det gode, der laves af komælk.

Nyhed: Svineri på 
Ranchen!!!!
Endelig byder vi velkommen til de 
to kælegrise Øffe og Grynte. De 
går i en lille fold og vil rigtigt gerne 
klappes og leges med. Kælegrise er 
bare COOL.

På midten af pladsen kan man 
nynne med på westernsange med 
de syngende cowboys - det giver 
stemning.

Vi håber på mange besøg, og 
at børnene vil prøve det hele.

Birgit Dinesen
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God sommer!
Der er gang i mange aktiviteter i øjeblikket og gang i mange 
planer for udviklingen af lokalområdet - så det tegner til at blive 
en spændende tid for os alle.

Og det ser ud til, at Lokalbladet også kommer resten af året!  
Der er kommet - og der kommer stadig - penge ind til at sikre den 
fortsatte drift, men bliv endelig ved med at stå sammen og bakke 
op om gode initiativer.

Det gælder både udviklingen i almindelighed og støtten til 
Lokalbladet. 

Redaktionen

Billeder
Disse fotos blev der ikke plads til i Kirke-Nyt:

Rigtig mange mødte op for at være med til at 
fejre 40-års jubilaren Poul Kristiansen søndag 
den 15. maj. Efter gudstjenesten blev Poul fejret 
i Samlingshuset, hvor Menighedsrådet bød på 
frokost. Nogle af Pouls nærmeste havde arran-
geret, at Jerslev Byorkester kom og spillede, og 
jubilaren selv sang sammen med orkestret.

Forårskoncert
Tirsdag den 10. maj var der forårskoncert i Øster 
Brønderslev Kirke. Med deres smukke sang 
gjorde både børne- og voksenkoret deres til, at vi 
kunne gå hjem fra koncerten i forårsstemning. 



Bålhøj Festival 2016 - 6. august
Bålhøj Festival klar 
med årets 
musikprogram
En vigtig del af Bålhøj Festival er 
selvfølgelig musikken, og den er 
nu på plads til årets festival. Når vi 
planlægger musikken til Bålhøj er 
det en lang proces, som ofte også 
dikteres af det muliges kunst. Dog 
har vi nogle grundværdier, som altid 
gerne skulle skinne igennem i festi-
valens musikvalg.

Vi forsøger altid at få disse tre prin-
cipper med ind i programmet:
1: Noget lokalt
2: Noget landskendt
3: Noget skævt, som gæsterne ikke 
lige ville sætte på musikanlægget 
derhjemme, men som vil give dem 
en musikalsk overraskelse

De bands, vi booker, skal dække 
ét og meget gerne flere af disse 
principper.  Derudover har vi en ide 
om, at festivalen også skal afspejle 
publikumssammensætningen, så 
ledes der er noget til de lidt ældre, 
noget til den yngre generation og 
noget, der kan sparke gang i festen.

Gennem årene har der været store 
oplevelser inden for alle genrer. 

En af de største fornøjelser ved at 
planlægge musikken på Bålhøj er at 
præsentere noget skævt, som ofte 
giver publikum de minder, der holder 
længst. Det er ofte de lidt skæve 
indslag, der bliver husket og lystigt 
diskuteret, når festivalen er slut. 

Hvem husker ikke det år, folk fik 
aftensmaden galt i halsen til tonerne 
fra ”Get Your Gun”, da en fuldstæn-
dig ukendt ”Klondyke” dukkede ud 
af det blå og lagde den lille scene 
ned, eller da ”Johnny Hefty og 
Jøden” skrålede deres ”Ork Satme” 
udover pladsen. Derfor sætter vi 
også en ære i fremadrettet at have 
modet til at præsentere navne og 
musikgenre, som inden festivalen 
ikke er kendt, men som efter festi-
valen har sat uudslettelige spor i 
publikums hukommelse. 
I år kan man opleve den islandske 

sanger SIGURVIN SIGURDSSON. 
Han er blevet kaldt for ”Aalborgs 
egen undergrundstroubadour”. 
Sigurvin Sigurdsson og hans band 
har bl.a. optrådt ved Bandbattle på 
Skråen i Aalborg samt på SPOT-
festival i Århus. Musikalsk bevæger 
gruppen sig fra meget melankolske 
stykker, hvor celloen står i centrum 
til skæve countryballader, og vi er 
sikre på, at når roen igen sænker 
sig over Bålhøj, vil publikum stadig 
snakke om Sigurvin. 

I den skæve kategori er også 
ANNIKA AAKJÆR og LAURA MO 
- så vi er allerede nu sikre på, at 
Bålhøj Festival 2016 vil stå stærkt 
i hukommelsen, lang tid efter de 
sidste toner er spillet. 

Naturligvis samler der sig altid en 
del opmærksomhed omkring fes-
tivalens hovednavne og i år er det 
en fornøjelse at kunne præsentere 
Anne Linnet og Wafande på Bålhøj 
Festival.

ANNE LINNET behøver nærmest 
ikke nærmere præsentation. Hun 
debuterede som 17-årig i Tears og 
har siden dannet orkestrene Shit & 
Chanel, Anne Linnet Band og Mar-
quis de Sade. Hun har også skrevet 
musik til tekster af Tove Ditlevsen og 
Johannes Møllehave samt udgivet 
en række soloplader, bl.a. ”Jeg er 
jo lige her”, som med mere end 
500.000 solgte eksemplarer er et af 
de bedst sælgende albums i Dan-
mark nogensinde. Som en af Dan-
marks mest markante kvindelige 
kunstnere har Anne Linnet gennem 
fire årtier beriget os med moderne 
klassikere som “Tusind Stykker”, 
“Smuk og Dejlig”, “Glor på Vinduer”, 
“Venus” og “Barndommens Gade”. 
Hun er tilmed sangskriver og kom-
ponist til et væld af værker, der 
spænder over en bred vifte af 
genrer og har således modtaget 
IFPI´s Ærespris for sin store betyd-
ning i dansk musik.

WAFANDE er en fransk/dansk/
afrikansk urban sanger, som med 
gigant spring har fundet sin plads 
i toppen af dansk musik. I 2011 
debuterede han på dansk med 
udgivelsen af ’Lang Vej Hjem’ og 

siden ’Gi’ mig et smil’, som er set 
mere end 3 mio. gange på YouTube 
alene. Singlen blev årets sommerhit 
og gik #1 på hitlisten. Debutalbum-
met gik top 5 på hitlisten. I marts 
2012 fik Wafande endnu et nr. 1 hit 
og modtog endnu en platinplade 
for sangen ’En anden’ med gæste-
vokalisten Xander. I Juni 2012 
udkom Wafandes 3. single ’Uartig’, 
som han modtog en platincertific-
ering for i december 2012. I 2014 
udkom Wafandes andet album, 
”Nyt Land”. Udover musikken var 
Wafande dommer i Voice Junior på 
TV2 i foråret 2012, i 2014 og også 
i 2015 sad han som dommer i det 
populære program. Senest har han 
udgivet EP’en “Grand Danois”  15. 
juni 2015.

På årets festival bliver der også 
plads til rock/pop fra bandet 
DANCE WITH DIRT. Deres debutal-
bum udkom i 2013 efter at bandet 
havde vundet DR P3’s ”Karriere-
kanon” i 2012. Siden har Dance 
With Dirt turneret både indland og 
udland og blandt andet spillet på 
Smukfest i Skanderborg. I februar 
2016 udkom opfølgeren ”Mara-
thon”. Dette album står som en stor 
milepæl for Dance With Dirt, da de 
3 års skabelse har medført en ny 
mere poppet lyd. Denne lyd blev 
sidste forår og efterår prøvet af live 
på bl.a. Train, Stengade, Radar og 
et væld af de danske efterskoler, og 
alt tyder på, at i hvert fald Danmark 
er klar til at modtage og indtage 
denne forfriskende sound fra de 4 
herrer.

Musikprogrammet fuldendes af jazz-
kvartetten JAZZ TALES, den lokale 
duo IB og CARSTEN, der i dagens 
anledning bliver til en trio, når de 
tager POULERIK med på scenen.

Senere får vi navnet på vinderen 
af Brønderslev kommunes musik-
konkurrence BYENS BEDSTE 
BAND, der afholdes 10. juni. 

Anders Bang Andersen

4 Lokalbladet nr. 81



5Lokalbladet nr. 81

Anne Linnet

Wafande

Carsten, Ib og Poul Erik

Laura Mo

Jazz Tales

Sigurvin 
Sigurdsson

Annika 
Aakjær



Ølbryggerlauget i Hallund

Bryggerlauget er startet af Lars 
Hahn, Eddy Marrup, Kim Toft og 
Knud Pedersen, som havde været i 
lære hos Vrå Bryggerlaug. 

De fik hurtigt interesse for ølbryg-
ning, men det tog dem lang tid at 
lære, så de gik i lang tid uden at 
fortælle det til os andre. Vi fik heller 
ikke lov at smage.

I efteråret mente de så, at de var 
så dygtig til ølbrygning, at de kunne 
fortælle og vise os andre, hvor 
enkelt det egentlig er at brygge en 
god øl.

Ølbryggerlauget blev stiftet med 
15 medlemmer i området, så var 
der grundlag for at købe bryggeud-
styr. Som skrevet står, så er vi 15 
medlemmer, men vi har plads til 
flere.

Jeg er blevet rigtig bidt af det, så 
galt at jeg turde vise mine mandlige 
kollegaer på arbejde, hvordan vi 
brygger øl. De var også helt vilde 
og glædede sig som små børn en 
juleaften.

Herunder ses resultatet, som jeg har 
brygget med vores nabo (og gamle 
legekammerat) Tom Jensen. 

Fruen i huset har også deltaget i et 
par bryg, så er det lettere at få lov 
at have en fornuftig hobby.  Lige nu 
står en julebryg samt en sort porter 
og gærer. 

Det kræver, at man er forudseende, 
for man skal gerne gemme øllet i 
mindst en måned før det drikkes.

God fornøjelse

Claus Iversen
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Rygterne om et bryggerlaug 
havde vi hørt i Lokalbladets 
redaktion, men først nu er det 
lykkedes at få fortalt historien 
om det. Måske skyldes det, at 
artiklens forfatter, Claus Iversen, 
blev spottet som flaskesamler 
i flaskerummet i Spar Øster 
Brønderslev (også kaldt Jan), 
hvor han var på jagt efter tomme 
ølflasker på 50 cl. til brygger-
laugets produkter. 

Per Drustrup Larsen
En kollega havde fået den gode 
idé at tage billeder af forløbet og 
dem får I på næste side. 
Efter yderligere en uge i gærtank-
en er øllet klar til at blive flasket.
Lige inden tapningen tilsættes 
sukker. Sukkeret spiser de sidste 
gærrester og danner kulsyre i 
flasken.
Så er det bare at vente, gerne 1 
måned, gerne 3 så smager øllet. 
Du vil aldrig købe en almindelig 
flaskeøl mere. 



1: Her ser vi selve ”bryggryden” i hvilken det 
hele faktisk foregår. På den kan vi sætte tem-
peratur og tid. Jeg står klar med malten, som 
hældes op i en indsatssi.

2: Malten hæles i det 65 grader varme vand. 3: Her ses malten i indsatssien.

4: Derefter skal det varme vand cirkulere i 
en time eller halvanden. Det er forskelligt fra 
opskrift til opskrift.

5: Efter kort tid skifter vandet farve, og ved en 
porter bliver det sort - rigtig sort - efter kort tid.

6: Når tiden er gået, og malten er dryppet 
af, så har vi nu urt i gryden. Derefter skal 
temperaturen hæves til 100 grader, og humlen 
tilsættes – evt. over flere gange.

7: Når humlen har kogt i en time (halvanden), 
er urten færdig og skal køles ned til under 26 
grader, inden gæren tilsættes. Vi hælder urten 
over i en gærspand, hvor der på låget er en 
gærlås.

8: Vægtfylden måles. Det er vigtigt at kende 
vægtfylden før gæring og efter gæring, så kan 
vi regne alkoholprocenten ud. Vi går egentlig 
ikke meget op i alkoholprocenten, mere i 
smagen.

9: Efter en uges gæring hældes urten over i 
en frisk gærtank. Det er for at undgå bundfal-
det fra den første gæring.
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Gade
Ølsmagning i Samlingshuset
Fredag 13.5 præsenterede Lars fra Løkken Bryghus ni forskellige øl for de 
38 fremmødte deltagere. Aftenen startede med en fortælling om historien 
bag Løkken Bryghus og om den grundlæggende proces i ølbrygning. Vi lærte 
således om ingredienserne i øl, under- og overgæring samt vildgæring. Et 
spændende oplæg, som blev krydret af hyggelig snak ved de 4 borde.
Lars præsenterede otte øl fra Bryghusets to Nordjyske serier. Til hver øl fik 
vi en detaljeret forklaring på øllets sammensætning, gæringsproces, type og 
navn. Den ene serie er kaldt fire typiske vendsysselske udtryk, og har nav-
nene; Jøvt, Rajfog, Kavt og Pangel, mens den anden serie bærer navnene; 
Elsebeth Gyldenstjerne, Løkken badehus, Mørk Kutterøl og Stygge Krumpen.
Efter de første øl var der en let anretning fra Osteklokken med lækkert pølse-
bord. Som en ekstra bonusøl smagte vi Forårsfornemmelser, som er bryghu-
sets påskeøl.
Som aftenen skred frem, og stemningen mere munter, blev der digtet forskel-
lige historier med udgangspunkt i de forskellige ølnavne. Således lød den 
sidste historie: “Efter et frygteligt Rajfog fik Elsebeth Gyldenstjerne Forårs-
fornemmelser, og uden at det var Kavt sejlede hun med en Mørk Kutter hen 
til Stygge Krumpen, for at lave noget Jøvt i Løkken Badehus, men det endte 
med at blive noget Pangel, så hun sejlede hjem igen”.
Det var uden tvivl en hyggelig aften med en god blanding af ølsnak, øls-
magning og hyggeligt samvær. Annitta Baun og Rasmus Tørholm stod for ar-
rangementet sammen med Samlingshuset. Der arbejdes allerede på at lave et 
tilsvarende arrangement i efteråret. Så hold øje med Samlingshusets kalender 
eller Facebook.

Chalotte Søgaard

Blomstertur 
og stegt flæsk
Onsdag 4. maj havde ons-
dagsmotionisterne arrangeret tur ud 
af byen til Butik LL i Mølholt. Der var 
mødt 25 m/k op, som drog af sted 
kl. 16.30 og gjorde små og store 
indkøb hos Leo. Der blev handlet, 
diskuteret og givet gode råd, så alle 
i sidste ende gik derfra med en god 
handel. 

Kl. 18.00 gik turen retur til Hallund 
Klubhus, hvor yderligere 25 m/k var 
mødt op for at deltage i spisning af 
stegt og paneret flæsk. Kim Frederik
sen havde sørget for at hente det 
hos Slettens Køkken i Brønderslev. 
Kl. 19 kunne vi gå om bord i den 
lækre menu, som blev meget rost. 

Det flæsk, der ikke blev spist, blev 
solgt, og pengene gik til foreningens 
kasse. Tine Karstrøm havde sørget 
for lækker kringelkage til den efter-
følgende kaffe. Så alt i alt en god og 
hyggelig aften, og vi er glade for, så 
mange mødte frem og støttede op 
om arrangementet.

Hilsen Tine Frederiksen og 
Lis Jørgensen
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spejlet

Kraghede Klubhus 
Til generalforsamlingen var vi et par stykker, der sad og blev enige om, at vi 
gerne vil prøve at få lidt mere gang i aktiviteterne her ude på Kraghede. 
Vi lavede et opslag via Facebook og omdelte sedler om, at vi inviterede til 
dameaften i klubhuset 5. april, hvor vi håbede på, at nogle havde gode ideer 
til, hvad vi kunne få i gang.  Der mødte 14 lokale damer op, og ideer var nok 
af. 
Så vi aftalte at lave en gå-ordning ”ladywalk”, så det startede vi med mandag 
25. april kl. 19. 
Den 11. april lavede vi et foredrag med kostvejleder og coach Henriette Sø-
vind om ”Slank med chokolade”. Der var stor opbakning fra nær og fjern, og 
34 kvinder mødte til foredraget. 
Henriette Søvind havde vægten med, så man kunne blive vejet, få målt fedt, 
muskelmasse, vand i kroppen, knoglerne, kroppens biologiske alder o.m.a. 
Så nogle havde mere lyst end andre til at gå ombord i ”den lette anretning”, 
man kunne nyde både under og efter foredraget. 
Henriette holdt godt 2 timers oplæg om, hvad der var godt at spise for vores 
krop. Hvordan man fandt ud af, om man var overspiser, hvad man kunne 
have hang til, hvad man vil gøre for at få det, man var afhængig af, og hvor 
vigtigt det var, at man fik det kød, man skulle have for ikke at gå og små-
spise mellem måltiderne. Vi fik også at vide, hvilket kød der var bedst for os 
at spise. 
Efter foredraget var der en ivrig spørgelyst om de mange ting, der var blevet 
fortalt. 
En rigtig hyggelig og inspirerende aften med stof til eftertanke. Foredraget 
var arrangeret af Birgit Jakobsen og Lene Nørgaard.
Til september vil vi begynde med indendørs sysler med alt fra strikketøj, 
male på sten, folde papir, lædersmykker, blomsterbinding, pileflet, noget med 
beton og hakning (tunesisk hækling). 

Birgit Jakobsen

Hyggeklubben 
Program for august-december

11.august: Banko. Vi tager en pakke 
til ca. 25 kr. med. (Tilmelding udflugt 
senest 17 august).
25. august kl. 9: Udflugt fra Sam-
lingshuset. 
8. september: Niels Guldager 
fortæller om at være schweisshun-
defører.
22. september: Per Drustrup 
fortæller om Øster Brønderslevs 
historie.
6. oktober: Syngepigerne under-
holder.
20. oktober: Jesper Hansen 
fortæller om Landmandsliv på Grøn-
land.
3. november: Vibeke Hatt Sørensen 
sætter fokus på angst og depression
17. november: Linh Dam: ”Hvad 
livet byder”. Fra bådflygtning til 
skattemedarbejder.
1. december kl. 12: Julefrokost. 
Husk tilmelding senest 25. novem-
ber.

Alle arrangementer foregår i Sam-
lingshuset i Øster Brønderslev kl. 14 
(bortset fra udflugten!).
Alle pensionister og efterlønnere er 
velkommen. Der betales kun 20 kr. 
for kaffe, og brød medbringes.

Gåture i Hallund
Gåturene fortsætter onsdag aftener 
kl. 18.30 fra Doktorpladsen. 

Næste tur ud af byen er onsdag 1. 
juni, og der går turen i Rhododen-
dronparken. Så pak en lille mad-
kurv/kaffekurv, så vi kan spise og 
drikke kaffe m.m. i forhåbentlig godt 
vejr. 

Hilsen Tine Frederiksen 
og Lis Jørgensen

Dovenskaben længe leve
Mon ikke det er en god idé at få lavet totalt stopforbud i den sydlige side af 
Elmevej, så det ikke er nødvendigt at zigzagge mellem bilerne, der er park-
eret her - istedet for at man kører ind på parkeringspladsen.

Der opstår jævnligt farlige situationer, og de kan undgås på den måde.



Skolen
Skolebestyrelsens 
årsberetning for 
skoleåret 2015/2016
Nu hvor skoleåret går på hæld, 
nærmer tiden sig også for den årlige 
beretning fra skolebestyrelsen. 
Arbejdet i skolebestyrelsen har det 
seneste års tid haft megen fokus 
på den igangværende skolestruk-
turændring, der for os med elever 
på Øster Brønderslev Centralskole 
jo betyder, at vi pr. 1. august 2016 
ophører som selvstændig skole 
og bliver en del af det nye distrikt 
Brønderslev Syd. Skolebestyrelsen 
har i den forbindelse gjort en stor 
indsats for, at den nye struktur tager 
højde for de lokale forskelligheder, 
der er skolerne imellem. Vi skal ikke 
ensrette alle tre skoler, men dyrke 
de lokale forskelligheder og gøre 
brug af hinandens erfaringer og 
gode ideer.
I forbindelse med strukturændringen 
deltog skolebestyrelsen ved Søren 
Lauritsen og Peter Stecher i ansæt-
telsesudvalget, da den nye distrikts-
skoleleder skulle findes. Blandt et 
godt kandidatfelt faldt valget på 
Carl-Otto Borup, og siden hen har 
vi fået ansat Sanja Hvolbæk som ny 
lokal skoleleder. Sanja starter pr. 1. 
juni, hvor vi samtidig siger farvel til 
Claus Jørgensen. 
Vi har i årets løb også sagt farvel 
til Ove Dam og Ginne Hjortnæs, 
der begge har haft deres daglige 
virke på ØBC i omkring 40 år. I det 
hele taget har der været en del 
ændringer i personalestaben, da 
vi henover året har sagt goddag til 
Henrik Sparvath, Jette Kristensen, 
Lasse Jørgensen, Diana Serup, 
Iben Gregersen og Lisa Mølholt. 
I løbet af juni måned forventer vi 
tillige at kunne sig goddag til endnu 
en lærer, da Jesper Vinther har 
fået nyt job i Hjørring og derfor skal 
afløses på ØBC.
Vi har i dette skoleår haft et meget 
aktivt elevråd, der bestemt har 
været deres opgave voksen. Elever-
nes repræsentanter i skolebestyrel-
sen, Anne Nørlev og Katrine Piil, har 
virkelig udfordret resten af bestyrel-
sen og holdt os fast på de ideer og 
forslag, elevrådet har behandlet. 

rundt på skolens parkeringsområde 
og viser hensyn til alle. Samtidig 
kan jeg oplyse, at der arbejdes på at 
skaffe ekstra parkeringsmuligheder i 
nærheden af skolen, men mere om 
det senere.
En stor tak til alle der deltog i den 
årlige skolefest. En god stemning 
er altafgørende for en god fest, og 
det er mit indtryk, at alle elever, 
forældre, søskende, personalet med 
flere gjorde deres yderste for at 
sikre netop det. Endnu et rigtig godt 
teater stykke opført af 6. årgang 
og endnu en gang et overdådigt 
kagebord og trætte børn. En dejlig 
tradition som jeg håber fortsætter 
mange år endnu.
Dette bliver så den sidste beretning 
fra denne skolebestyrelse. Vores 
virke stopper med udgangen af 
juli, og til august tiltræder den nye 
skolebestyrelse. 
Jeg håber, I alle vil deltage i den 
valgproces, der snart skal til at tage 
sin begyndelse og på den måde 
være med til at sikre en god lokal 
repræsentation i den nye distriktss-
kolebestyrelse.
God sommer.

På skolebestyrelsens vegne
Peter Stecher

Formand for skolebestyrelsen

Bl.a. har elevrådet fået indført en 
prøveordning med mikrobølgeovne, 
der siden hen er blevet gjort per-
manent, fået sat gang i en proces 
vedr. renovering af vestlegepladsen, 
stillet spørgsmål til inde-/udeordning 
i frikvarterne og meget mere.
Jeg håber, at eleverne i det kom-
mende skoleår vil fortsætte deres 
gode arbejde og blive ved med at 
udfordre den kommende skolebe-
styrelse.
I januar måned i år gennemførte 
skolebestyrelsen en trafikhappening 
på skolens område, da vi ønskede 
at få en debat omkring trafikkulturen 
blandt elever og forældre. Vi blev i 
skolebestyrelsen opmærksomme på 
nogle af de problemstillinger, der op-
står i afleverings- og afhentningssit-
uationerne på parkeringsområdet og 
i kiss-and-goodbye zonen. Derfor vil 
der i løbet af foråret blive opmærket 
yderligere på asfalten, ligesom vi vil 
forsøge at informere bedre om in-
tentionerne om brugen af området. 
Skolebestyrelsen er opmærksom 
på de øgede udfordring det bliver 
at få afleveret og hentet vores børn, 
når førskolegruppen til august skal 
starte i Store Alfs lokaler. Jeg vil 
gerne henstille til, at vi alle er ekstra 
opmærksomme, når vi bevæger os 
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På billedet ses nuværende bestyrelse, Hanne Boserup Jensen var ikke til 
stede:
Claus Holm (Medarb.repr.), Peter Stecher, Søren Lauritsen, Anne Nørlev 
(Elevrepr.), Per Christensen, Carsten Møhlenberg, Stig Stavnskær Pedersen,  
Katrine Piil (Elevrepr.), Henrik Sparvath (Viceskoleleder), Betina Hofmann 
Jørgensen og Palle Mortensen (Medarb.repr.)



Bålhøj Private Dagpleje
Bålhøj private dagpleje er en pas-
ningsmulighed for børn i alderen 0-3 
år. Her lægges vægt på at skabe en 
tryg, omsorgsfuld og nærværende 
hverdag, så børnene på bedste 
vis trives og udvikles personligt og 
socialt.
I øjeblikket er min børnegruppe på 
fire børn i alderen 1-1 1/2 år. Vores 
hverdag er tilrettelagt efter børnenes 
alder og behov, hvilket betyder, at 
vi for tiden tilbringer meget af vores 
tid på gulvet. Her har jeg fokus på at 
skabe lege, der er med til at styrke 
og stimulere børnenes motorik og 
sanser. Det kan eksempelvis være 
at lave kravlebaner, lege med duplo, 
puttekasser, trille bold, synge, kigge 
bøger og ikke mindst hjælpe med at 
skabe relationer børnene imellem. 
Udelivet prioriterer vi højt. Vi leger 
med stor fornøjelse i sandkassen, 
der gynges på den motoriske gynge 
eller gives køreture på diverse 
køretøjer. En tur i skoven tager vi 
også gerne, for her er der rig mu-
lighed for at få stimuleret sanser og 
motorik, og er vejret til det, tager vi 

men med forældre, bedsteforældre 
og søskende. 
Har man interesse i at vide mere om 
dagplejen, kan jeg henvise til min 
hjemmeside: www.baalhoejprivate-
dagpleje.com 
Hermed ønskes alle en dejlig og 
solrig sommer.

Hilsen
Bålhøj Private Dagpleje 

Lone Svendsen

madpakkerne med og spiser frokost 
i det grønne.
Hver 14. dag er vi til gymnastik, 
hvor vi mødes med andre private 
børnepassere og deres børn. Det 
giver børnene et kendskab til at 
være en del af en større forsamling, 
hvilket kommer dem til gavn, når de 
skal i børnehave. Der bliver spillet 
bold, tumlet på de store puder og 
lavet forhindringsbaner, så børnene 
også her får 
mulighed for at 
styrke balance 
og motorik. 
Salmesang i 
kirken og besøg 
i bogbussen er 
også fastlagte 
aktiviteter, vi 
benytter os af.
Nu kan vi alle 
glæde os til 
næste fælles ar-
rangement, der 
er et besøg på 
Nymarksminde i 
Vodskov sam-
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Dagplejen Puslegaarden
I foråret har vi haft travlt på Pusle-
gaarden. Ikke fordi vi skulle, men 
fordi vi bare ikke kunne lade være. 
Vi har samlet mælkekartoner både 
i dagplejen og derhjemme, 450 stk. 
Vi havde nemlig en plan. Vi ville 
bygge vores helt eget legehus i 
mælkekartoner. Det var et fantastisk 
projekt. Børnene kom glade, stolte 
og motiveret ind af døren med kar-
toner, og vi fik nogle gode snakke 
om ”hvem der havde drukket juicen i 
weekenden”, ”hvor kommer mælken 
fra” osv. Nogle børn var store nok til 
at sætte huset sammen, andre bar 
kartoner til de arbejdende og de helt 
små var i fuld gang med at lege ”tit-
tebøh” rundt om os. Alle var samlet 
om samme projekt, på hver deres 
plan. Vi fik styrket samarbejde, 
kreativitet, sprog og koncentration. 
Det hele blev afsluttet med en indfly-
tterfest med sang, musik og dans og 
lækker mad. (Desværre indendøre, 
da vejrguderne ikke var med os).
Vi laver også en masse andre sjove 
ting. Vi har fx lige sået gulerødder, 
ærter, rødbeder, løg og kartofler 

kunnen og derved udvikler os.

Vi vil benytte lejligheden til at ønske 
jer alle en god sommer og har i lyst 
til at vide mere eller følge os, så 
henvises til www.puslegaarden.dk 
eller facebook ”Dagplejen Pusle-
gaarden”.

Hilsen
Stine og alle Puslebørnene

i vores lille urtehave. Det glæder 
vi os til at passe og følge, når det 
begynder at spire og til at spise/
sylte til sommer/efteråret. Vi leger 
også næsten dagligt på legeplad-
sen. Plasker i vandpytter og finder 
regnorme, når det regner og hygger 
i sandkassen, på bakken, på gyn-
gerne osv. når solen skinner eller 
vinden suser.

27. Maj har vi inviteret Bedstefor-
ældre, forældre og søskende med 
en tur i Nymarksminde, og besøge 
alle de 
skønne dyr 
og aktiv-
iteter, det 
glæder vi os 
rigtig meget 
til. 
Vi er mestre 
i at have 
det sjovt, 
alt imens 
vi udfor-
drer vores 
grænser og 
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Gade
Kobberbryllup med Hallund Kro
Søndag den 1/5 2016 var det præcist 12 1/12 år siden, Trine og Jan overtog Hal-
lund Kro. Det blev fejret Kr. Himmelfartsdag med gratis kaffe og stort kagebord. Trine 
havde til dagens anledning lavet 18 forskellige slags kage. Derudover var der hjem-
melavede romkugler, som børnene og deres veninder havde været med til at trille. Der 
var omkring 110-115 gæster mødt op for at lykønske Trine og Jan med kroens kobber-
bryllup. Trine havde lavet showroom i krostuen, hvor der var lavet opdækningsforslag 
til forskellige festarrangementer. Trine og Jan var glade for det store fremmøde, og der 
kom også en del bestillinger i aftalebogen, så Trine udtaler, det var besværet værd. 
Alle der reserverede denne dag fik 12,5 % i rabat. 

Trine er uddannet kok i Espergærde og har siden haft job som dette flere forskellige 
steder. Blandt andet i Audis tophemmelige testcenter i Grønland. Når der kom varer, var det en hel flylast, og alt skulle 
transporteres over indlandsisen, hvor der kunne være op til 69 graders frost i den koldeste tid. Hun har også været et 
smut forbi i Norge, Brønderslev Golfklub og Liver Mølle Kro. Da så Hallund Kro blev sat til salg, valgte de at købe den 
og få drømmejobbet som kromutter og krofatter i Hallund. Deres første arrangement blot 10 dage efter overtagelsen 
var Mortens aftenspisning, som blev godt modtaget med stor deltagelse fra både lokale og folk udefra. Trine sæt-
ter kvaliteten højt og går ikke på kompromis uanset hvilke festarrangementer, det drejer sig om. Der er plads til 150 
i den store sal og ca. 60 i krostuen. Parret har gennem årene renoveret både kroen og privaten. Så selv om den er 
fra 1856, fremstår den i dag lys og indbydende. Til kroen er der bl.a. købt flotte nye stole til begge sale og et specielt 
bryllupsstel til 75 personer. Udover fester på kroen leveres der også megen mad ud af huset. Som noget nyt har Trine 

lavet en aftale med Øster 
Brønderslev Skole, hvor 
der leveres mad til skole-
boden. 
Jan er VVS-uddannet og 
ansat hos Vrå Varmes-
medje. Parret har døtrene 
Isabella på 9 år og Jose-
fine på 7 år. Deres spar-
somme fritid bruger de 
ofte i deres sommerhus 
på Læsø.

Lis Jørgensen

Sparekassefonden
Til fondens uddeling i april deltog Per Taagaard, Per Jørgensen og Mai-Britt Bering for første gang.
Der var kommet 29 ansøgninger om støtte på 933.847 kroner til projekter med et samlet budget på 1.073.493 kroner, 
og bestyrelsen valgte at støtte 9 af de 29 projekter med 285.383 kroner. 
ØBI: 50.000 kr. til spinningcykler + pulsbælter
Gigtforeningen Brønderslev: 8.843 kr. til et elektronisk betalingssystem
Krudtuglerne: 8.000 kr. til lydanlæg og redskaber
Hallund Jagtforening: 46.475 kr. til skydetræningsudstyr
BI: 40.000 kr. til renovering og udskiftning af legeredskaber
ØB Borgerforening: 17.140 kr. til 2 telte 
KFUM-spejderne i Hallund: 5.000 kr. til en ny opvaskemaskine
Kraghede Idræts- og Borgerforening: 65.000 kr. til ombygning og udvidelse
Samlingshuset: 44.925 kr. til etablering af legeplads og udeareal
Pengene blev overrakt 20. april, og det var 12. gang, Sparekassefonden uddelte midler til lokale projekter. 
I alt har Sparekassefonden uddelt 3.952.502 kroner til store og små projekter. En oversigt over de støttede 
projekter, og pengene viser følgende fordeling:
Samlingshuset samlet: 1.133.993 kr.
Projekter i Øster Brønderslev: 676.516 kr.
Projekter i Hallund-Hollensted: 533.510 kr.
Projekter på Kraghede/Nejst: 245.500 kr.
Projekter i Tylstrup: 238.117 kr.
Projekter i Brønderslev: 1.124.866 kr.

Per Drustrup Larsen
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spejlet

Ny skoleleder på 
Øster Brønderslev 
Centralskole 
Ansættelsesudvalget har den 27. 
april ansat ny skoleleder til Øster 
Brønderslev Centralskole.
Valget faldt på Sanja Hvolbæk. 
Sanja kommer fra en stilling som 
viceskoleleder på Hanstholm Skole, 
hvor særligt specialklasse, asyl
afdeling og inklusionstilbud har haft 
Sanjas opmærksomhed. Tidligere 
har Sanja arbejdet med både al-
men- og specialområdet.
Ud over sin læreruddannelse har 
Sanja fortsat smag for at videreud-
danne sig. Således har hun en 
diplom i psykologi og er i færd med 
at læse en diplom i ledelse. Sanja 
er 32 år og bor i Pandrup med sin 
familie. Hun er gift og har 2 børn. 
Tidligere har hun haft en privat 
virksomhed.
I Sanjas optik er relationsarbej
de, tydelig kommunikation og et 
anerkendende fokus på elevernes 
progression nøgleord i forhold til 
skoledrift og udvikling. Hun glæder 
sig rigtig meget til at starte på 
Øster Brønderslev Centralskole 
og i Brønderslev Kommune. Sanja 
tiltræder pr. 1. juni.

Fjernvarmedebatten
Der har i den seneste tid været debat omkring, hvad vi skal med vores 
fjernvarmeværk, efter at sammenlægningen med Brønderslev Varmeværk 
blev annulleret. Bestyrelsen har udsendt en skrivelse til alle forbrugere, hvor 
de grundigt har forklaret situationen. På bestyrelsesmødet 19. maj kl. 10 
blev det besluttet, at rådgivningsfirmaet MOE skal regne på nogle tilbud med 
varmepumper og evt. også solvarme.

Formand Jan Jæger udtaler, at der i 2018 er nogle tilskud, som man fra 
statens side vil fjerne, og derved vil varmeprisen stige. Men som Jan siger, 
er der over 200 værker, der vil stå med problemer, så det er jo ikke sikkert, at 
tilskuddet fjernes. Under alle omstændigheder er det en selvfølge, at vi arbej
der mod en mere bæredygtigt og grøn profil ved at etablere grøn energi. Og 
selvfølgelig billigere varmepriser. Lige nu er der ikke så meget at fortælle, da 
vi afventer priser fra MOE. Vi forventer at kunne fortælle meget mere i næste 
nummer af Lokalbladet.

Øster Brønderslev Vandværk 
Øster Brønderslev Vandværk afholdt generalforsamling 20. april, hvor der var 
mødt 14 forbrugere samt 5 bestyrelsesmedlemmer, og det var et godt frem-
møde i forhold til tidligere. Beretning m.m. kan ses på Vandværkets hjemme-
side: www.oeb-vandvaerk.dk 
Valg: Genvalg til Alfred Møller, Kjeld Andersen og Poul Erik Jensen. Sup-
pleanter til bestyrelsen: Anders Larsen og Henrik Rasmussen. Valg til revisor: 
Knud Erik Sørensen, revisorsuppleant: Kurt Kristiansen.
Bestyrelsen består af: Formand Alfred Møller, kasserer Kjeld Andersen, 
sekretær Poul Erik Jensen bestyrelses medlem Søren Kimer og Olfert Larsen
Revisorer: Ole Jensen og Knud Erik Sørensen. Extern revisor: Allan 
Thyrestrup.

 Øster Brønderslev Vandværk.
Alfred Møller

Årets Pinsebanko
Mandag 16. maj var der igen Pinsebanko i Samlingshuset. Flotte præmier fra 
gavmilde sponsorer trak 80 personer til banko, og alle aldre var repræsenter-
et. Der blev spillet 15 spil med rækkepræmier og pladen fuld. I pausen kunne 
der købes hjemmelavet kage, kaffe og saftevand.
Det er nu en tradition, der gentages næste år. Alt overskud går til en lege
plads.

Helene og Hald
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Konservativt Visionsmøde i Samlingshuset
Den Konservative Vælgerforening 
i Brønderslev Kommune havde 
onsdag 11. maj inviteret til Visions-
møde i Øster Brønderslev. Mødet 
blev indledt med velkomst af vælger-
foreningens formand, Peter Stecher 
og efter indlæg fra den konservative 
byrådsgruppe blev mødet åbnet for 
debat.
Emnerne var mange og varierende. 
Især de borgernære visioner og 
bekymringer fyldte meget blandt de 
fremmødte. Børnehaven Grøfte-
kantens fremtid blev startskuddet på 
debatten, hvor især den udskudte 
tilbygning havde vakt frustration – 
en frustration mange nok kan nikke 
genkendende til. Det lader til, at bør-
netallet nu igen er stigende i Øster 
Brønderslev med 9 fødsler i 1. kvartal 
efter nogle år med et lavt antal fød-
sler og fortsætter denne tendens, så 
er der forhåbentligt snart grundlag 
for at få tilbygningen på kommunens 
budget igen.
I en forlængelse af debatten om 
børnehavens fremtid, blev fremtiden 

ring af flere parkeringsmuligheder 
ved Kirken. 
Attraktive byggegrunde i Øster 
Brønderslev til fornuftige priser var et 
ønske, som Karsten Frederiksen kun 
kunne bakke op omkring. Udvikling 
og omsætning af byggegrunde er 
vigtigt for at gøre Øster Brønderslev 
til en fortsat attraktiv bosætningsby i 
kommunen.
Alt i alt et møde, hvor debatlysten var 
stor, og alle forhåbentligt fik svar på 
de indspark og spørgsmål der blev 
bragt til torvs.

Referent: 
Peter Stecher

Birkevej 4

for Øster Brønderslev Centralskole 
ligeledes berørt. Budskabet var helt 
klart – nemlig at skolen ikke er i risiko 
for at lukke. 
Viceborgmester Karsten Frederiksen 
kunne som formand for Teknik- og 
Miljøudvalget meddele, at udval-
get stod overfor at skulle prioritere 
midlerne på den såkaldte asfalt-
konto. I den forbindelse har udvalget 
besluttet at afsætte midler til at få 
renoveret Elmevej. Projektet startes 
op i år og forventes færdiggjort i 
2017. 
Anvendelsen af den gamle børne-
have Myretuens bygninger er også 
et opmærksomhedspunkt i Øster 
Brønderslev, og de konserva-
tive i Brønderslev Byråd vil 
arbejde for at Borgerforenin-
gen og Menigheds-rådets 
forslag om at nedrive selve 
hovedbygningen og bevare 
det gamle vaskehus til fordel 
for Ung-domsklubben i Øster 
Brønderslev. Samtidig inde-
holder forslaget etable-

Nyt fra byrådet
For nylig har der været holdt visions-
møde i Øster Brønderslev, hvor alle 
interesserede var velkommen. På 
mødet blev der snakket de problem-
stillinger, der lige nu fylder i vores 
lokalsamfund. 
Det største problem - for mig at 
se - er, at de penge, der var afsat til 
byggeri af ny børnehave, er blevet 
væk - ikke alene i 2015, men også i 
overslagsårene. Det bliver en kamp 
at få pengene tilbage til børnehave. 
Vores børnehave i Grøftekanten er 
bygget til 40 udebørn, og det er for 
lidt - i hvert fald på sigt. Jeg mener, 
at vi i vores by skal have en børne-
have, der mindst kan have 80 børn, 
hvis vi skal fortsætte med at udvikle 
Øster Brønderslev og omegn. Jeg vil 
kæmpe for, det bliver en realitet.
Der laves en løsning for 2016 sam-
men med skolen for førskolebørn, og 
jeg har forstået det sådan, at man 
har lyttet til forældrenes ønske om, at 
de kommende skolebørn kan sendes 
samlet til skolen. Det er et lille plaster 
på såret her og nu.
Børnehave, skole og plejehjem er 
centrale for, at vores by stadig kan 
være i en god udvikling. Og jeg har 
en tro på, at der i forhold til faldende 

nye byggegrunde ovenfor den nu-
værende udstykning på Danserhøj. 
De grunde, der har udsigt, er solgt 
først i de snart 20 år, jeg har været 
med i lokalpolitik.
Til sidst vil jeg minde om Bålhøjfes-
tival i august og opfordre alle til at 
deltage i dele eller hele festivalen. 
Det er et rigtigt flot musikprogram - 
og rigtigt flot, at vi til Bålhøjfestival i 
år får besøg af både Anne Linnet og 
Wafande. Jeg synes faktisk, at det er 
fantastisk, at de skal spille i vores by. 
Jeg glæder mig - og med godt vejr 
skal det nok blive en fantastisk dag.

God sommer til alle!
Venlig hilsen

Ole Jespersgaard

børnetal i lokalområdet er tale om en 
midlertidig krise, der primært skyldes 
den økonomiske krise.
Lyspunkter er der også. Der er 
således gode planer i gang med 
hensyn til en bedre vej gennem byen, 
hvor de nye tiltag vil betyde lavere 
fart gennem byen og samtidig skaffe 
bedre vilkår for de bløde trafikanter. 
Der arbejdes med nye p-pladser og 
nye byggegrunde i forbindelse med 
Elmevejs renovering. Der er et ønske 
om at gøre midtbyen mere grøn. Der 
er dog ikke de største muligheder for 
at gøre det mere grønt med græs og 
træer, men jeg tror, det kan lykkes - 
samtidig med, at der bliver plads til 
SPAR-købmanden og vores lokale 
erhverv, der er en naturlig del af 
vores samfund.
På byggegrundsmarkedet blev der 
på borgermødet fokuseret på, at 
nogle mente, at byggegrundene nu 
er blevet for dyre, at de nu kostede 
det samme som i Brønderslev. Det 
var et signal, som formand for teknik- 
og miljøudvalget, Karsten Frederik-
sen, tog med fra mødet. Generelt 
tror jeg, at vi skal udbygge med nye 
grunde ved Daalen ved den nye p-
plads ved hallen, og man kunne lave 
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Præstens farvel – 
og tusind tak!
Præstegården er præget af opbrudsstemning. Der ryddes op og ud. Som flyt-
tedagen nærmer sig, vokser antallet af nødvendige flyttekasser. Og midt i dette 
virvar går tankerne helt naturligt deres egne veje. Minder fra de sidste år melder 
sig ofte og af sig selv.
Da vores lille familie flyttede ind i præstegården en decemberdag i 2008, kunne 
alle vores ting og alle vores møbler stå i stuen (nu er det selvfølgelig en ret stor 
stue– men alligevel!). Siden da har vi fået et medlem mere i familien, og både 
værelser og skabe er efterhånden blevet fyldt op, og det er svært at undgå at 
tænke, at det da er mærkeligt, som man får samlet til huse. Men de mange 
flyttekasser er jo også et udtryk for den tid, vi nu har haft vores liv her i præste-
gården. Og det er vel derfor, at flytterodet bringer så mange minder frem og 
fylder tankerne med alt det, vi har oplevet her. Og det har været nogle dejlige 
år for os. Børnene har haft en vigtig del af deres barndom her. Og derfor er jeg 
også sikker på, at vi altid vil bære tiden her i præstegården med os – og tænke 
tilbage på den med glæde og taknemlighed.
Det er noget af et skifte, vores familie nu står overfor. Jeg har søgt og fået stilling som sognepræst ved Sankt Markus 
kirke i Aalborg, hvor jeg skal tiltræde den 15. juni. Det er et stort bysogn, og der venter mig et arbejdsliv, der er noget 
anderledes end det, jeg har haft her i sognene. Og selvfølgelig glæder jeg mig til de nye udfordringer!
Alligevel er det med en hel del vemod, at min familie og jeg nu må sige farvel til Øster Brønderslev og Hallund. Vemo-
det kommer naturligvis af, at det har været 8 dejlige år for os. 
Derfor er der også meget, jeg gerne vil takke for! Da vi kom hertil, fik vi en god og varm velkomst, og alle de men-
nesker, vi har haft med at gøre, har gjort deres til, at vi skulle føle os velkomne og falde godt til. Det har været en stor 
glæde at arbejde sammen med menighedsrådene her i sognene, med medarbejderne ved kirkerne og med korene. 
Jeg synes, at der har været en god og bred opbakning om de kirkelige aktiviteter. Jeg har været meget glad for sa-
marbejdet med både Elmehøj, borger- og idrætsforeningerne, skolen, spejderne, Samlingshuset og Lokalbladet. Og 
så har jeg fundet det dybt meningsfuldt at få lov til at have med alle de mennesker at gøre, som er kommet i kirken til 
såvel glædelige begivenheder som sørgelige – og selvfølgelig til de helt almindelige søndagsgudstjenester. Alt dette 
vil jeg gerne sige tak for. Tak for al den tillid, der er blevet vist mig! 
I ønskes alt godt!

Rune Nørager Christensen 

I vakanceperioden
Fra den 15. juni og indtil en ny præst er ansat, er det aftalt, at alle henven-
delser vedr. personregistrering og kirkebogsføring rettes til kirkekontoret i 
Brønderslev:
Brønderslev Kirkekontor
Bredgade 104
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 82 07 13
Mail: kirkekontoret@broenderslevkirke.dk
Åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.30 - samt torsdag kl. 16.00-18.00.

Øvrige henvendelser rettes til:
Sognepræst
Ole Skov Thomsen 
Bredkærsvej 22, Klokkerholm
9320 Hjallerup
Tlf.: 98284056
Mail: oth@km.dk
Træffes hverdage undtagen mandag

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev Menighedsråd:
Onsdag den 15. juni kl. 19.00

Hallund menighedsråd:
Tirsdag den 16. august kl. 19.00

N.B.: Menighedsrådsmøderne er 
offentlige. Interesserede kan hen-
vende sig til en af menighedsrådsfor-
mændene eller til sognepræsten for 
nærmere oplysninger. (Se kirkelige 
adresser).
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Juni
5/6: 2. søn. e. trin.
12/6: 3. søn. e. trin.
19/6: 4. søn. e. trin.
26/6: 5.søn.e. trin.

Juli
3/7: 6.søn. e. trin.
10/7: 7. søn. e. trin.
17/7: 8. søn. e. trin.
24/7: 9. søn. e. trin.
31/7: 10. søn. e. trin.

August
7/8: 11. søn. e. trin.
14/8: 12. søn. e. trin.
21/8: 13. søn. e. trin.
28/8: 14. søn. e. trin.

September
4/9: 15. søn. e. trin.

9.30 Ole Skov Thomsen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

11.00 Ole Skov Thomsen
11.00 NN
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
9.30 Ole Skov Thomsen

9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
11.00 NN
Ingen

11.00 NN

Ingen
Ingen
11.00 ved Stig G. Rasmussen
Ingen

Ingen
Ingen
11.00 NN
Ingen
Ingen

Ingen
11.00 Festtelt i Hallund NN
Ingen
11.00 NN

Ingen
Rettelse: Kirkebilen har fået nyt nummer: 98821700 (Brønderslev Taxa)

Ø. Brønderslev Kirke Hallund KirkeG
udstjenester

Ny sognepræst i Hallund – Øster Brønderslev pastorat
Vores sognepræst igennem næsten 8 år, har søgt ny udfordringer. Rune Nørager Christensen starter i sit nye embede 
i Sankt Markus sogn i Aalborg den 15. juni. 
Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Rune igennem 
årene. Rune har været med til at øge samarbejdet rådene imellem. Der afholdes to fællesmøder om året, hvor der 
diskuteres visioner for sognene. Ligeledes har han været med til at styrke samarbejdet med skolen ved at være med 
til at planlægge og deltage i fagdage. Tilgangen til minikonfirmandforberedelsen er øget, og der har været sangaftener 
i vintermånederne i de sidste par år. Rune har igennem årene holdt flere lejlighedsgudstjenester.
Rune er en særdeles dygtig og højt respekteret præst, og meget let at samarbejde med. Da Rune blev ansat i 2008, 
var hans ambition, at være præst for alle i sognene. Dette er i høj grad lykkedes.
Menighedsrådene vil takke Rune for den tid, han har været præst hos os. Det er med stort vemod, at vi i menigheden 
skal tage afsked med Rune og hans familie.
Vi ønsker Rune hjertelig til lykke med sit nye embede i Aalborg!

Ny præsteansættelse
Der er indrykket stillingsopslag vedrørende 
ny sognepræst i Præsteforeningens blad. 
Vi forventer og håber på, at stillingen bliver 
besat til 1. august 2016.
De modtagne ansøgninger skal gennemgås 
sammen med biskoppen og mødedagen er 
fastsat, ligesom tidspunkter for prøvepræ-
dikenerne er fastlagt. Sidst i juni skal der 
afholdes et indstillingsmøde mellem me-
nighedsrådene og provst Yvonne Alstrup. 
Efter dette møde håber vi at kunne ansætte 
en ny præst, der kan starte 1. august eller 
hurtigst mulig derefter.
I løbet af de sidste par uger i juni og i begyn-
delsen af juli, bliver præstegården gjort klar til 
indflytning.

Menighedsrådene 
i Hallund og Øster Brønderslev
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Bagerst: Daniel Rishøj Jensen og 
Nicklas Rønn Clausen
Midterst: Ronnie Grotum Smidt, Jim 
Søndergaard Stie, Laura Bjørnstrup 
Madsen, Emma Albøge Olesen, 
Jacob Simoni Larsen, Kristian Voigt 
Kristensen og Mathias Lykkegaard 
Jørgensen
Forrest: Rasmus Havgaard Larsen, 
Sarah Laybourn Jensen, Amalie 
Lykkeberg, Astrid Kondrup Ander-
sen, Julie Frejlev og Mette Kirstine 
Ladegaard.

Bagerst: Martin Møller Thomsen og 
Lauritz Lund Damgaard
Forrest: Sandy og Nadia Hemdrup 
Indius Knudsen og Josefine Ravn 
Larsen

Konfirmationsdatoer frem til og med 2019
De næste 3 år ligger konfirmationerne på følgende datoer:
2017: Hallund den 30. april og Øster Brønderslev den 7. maj.
2018: Øster Brønderslev den 29. april og Hallund den 6. maj.
2019: Hallund den 28. april og Øster Brønderslev den 5. maj.

Gudstjenester på 
Elmehøj 
Ældrecenter
Torsdag 30. juni kl. 10.15
Torsdag 25. august kl. 10.15
Torsdag 22. september kl. 10.15
Torsdag 27. oktober kl. 10.15



Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

18 Lokalbladet nr. 81

1000 tak!
Søndag 15. maj blev en uforglemmelig og overvældende dag for mig.
Jeg havde selvfølgelig glædet mig til dagen, og tænkt at det nok blev en lidt anderledes søndag end vanligt.
Det, der mødte mig, da klokken nærmede sig 11, var en næsten fyldt kirke og glade mennesker. Det var dejligt og en 
rigtig god start på dagen.
Da vi så kom op til Samlingshuset, og vi, Birthe og jeg, var på vej ind, stemte et hele Jerslev Byorkester i med at 
spille. Det viste sig at være en gave til mig fra Elly, Jørgen og Birthe. Det var noget af en overraskelse, så allerede 
der løftede stemningen sig helt til tops. Fantastisk flot at 18 orkestermedlemmer mødte frem en pinsedag til 1/2 times 
underholdning.
Indenfor stod ca. 70 mennesker. Så bliver man ydmyg og dybt taknemmelig over en sådan opbakning. Dejligt på så-
dan en 40-års jubilæumsdag, men bedst af det hele er, at jeg i hverdagen i alle 40 år har mærket opbakningen. Det er 
og har været en styrke..
Gaverne gjorde mig glad - hver og en. TUSIND TAK. Så en stor tak til alle der mødte op både i Kirken og Samlings-
huset og gjorde dagen uforglemmelig for både Birthe og mig.

Bedste hilsner
Poul Kristiansen

Kornyt
Voksenkor starter op igen efter som-
meren 13. september kl 19 i Samlings-
huset. 
Vi kan sagtens være flere i koret. 
Ring hvis du er intereseret. 
Vh Inger Malgård, organist
(60602361)

Børnekor
Børnekoret starter op 13. september 
i Samlingshuset. Alle børn fra 2.- 6. 
klasse er velkomne. Tidspunkt bliver 
annonceret senere. 
Ring til mig hvis du vil høre mere. 
Vh Inger Malgård 60602361

Musikalsk legestue
Alle børn fra 1-3 år inviteres til musi-
kalsk legestue i kirken sammen med 
deres dagplejere, forældre og /eller 
bedsteforældre.
Vi synger, spiller og leger i ca 45 min. 
Vi starter i september. Hold øje med 
dato og tidspunkt i oplandsavisen. 
Har du spørgsmål så ring til Inger Mal-
gård (organist) 60602361

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.



FAKTA
De 3.000 m2 er opdelt i rum af forskellige størrelser og med mulighed 
for forskellige aktiviteter - produktion, webshop, lager m.v. inden for alle 
brancher.
Flere steder kan rum slås sammen til større enheder, hvis det ønskes.
Der er mulighed for at etablere samarbejde om fælles kontor, kantine, 
omklædning og bad samt andre servicefaciliteter.

Kontakt:
Erik Pedersen
Skrivensgaard, Hvilshøjvej 222
9700 Brønderslev
Telf.: 3179 0109
Mail: erik_pedersen 24@hotmail.com

Se mere her: www.stubdrupgrisen.com

MidtVends Erhvervspark 
på Vester Gjerndrup
Gården Vester Gjerndrup, der indtil 
for 4 år siden rummede produktions-
anlæg til kartofler og løg med op til 
40 arbejdspladser, blev sidst i 2015 
købt af Susanne og Per Pedersen 
på Stubdrup Østergaard. De ejede i 
forvejen også bl.a. Øster Gjerndrup 
og driver de to gårdes jorder sam-
men. 

De omfattende produktionsbyg-
ninger på Vester Gjerndrup er på 
3000 m2, og ejernes søn, Erik 
Pedersen, har i forbindelse med sin 
uddannelse til Agro Business Man-
ager været projektleder på at ud-
vikle stedet til at blive erhvervspark, 
der er målrettet iværksættere og 
eksisterende firmaer med behov for 
ekstra plads til produktion eller la-
ger. Desuden tilbyder Erik at hjælpe 
iværksættere med forretningsplaner. 

Han har arbejdet med projektet i 
2 måneder, har ryddet op, og nu 
er alle tilladelser i hus. Der er al-
lerede lavet aftale med en enkelt ny 
iværksætter, og der har været flere 
henvendelser og forhandlinger, der 
ikke er faldet på plads endnu. 

Der er ikke plads til flere virksom-
heder i den eksisterede Udviklings-
park i Brønderslev, så der er også 
stor interesse hos Brønderslev 
Erhvervscenter for at formidle 
rammerne og mulighederne hos 
MidtVends Erhvervspark. 

Når de sidste maskiner fra føde-
vareproduktionen snart er solgt og 
flyttet, er rammerne super fine for 
at etablere et spændende sted for 
nye og eksisterende virksomheder - 
både lokale og andre. 

Erik siger, at der lejes lokaler ud fra 
17 kr./m2 pr. måned, så tilbuddet vil 
være rigtigt interessant for dem, der 
går med planer om egen virksom-
hed.

Per Drustrup Larsen
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Gade
Knæk cancer - i børnehøjde
Jeg har længe tænkt på at få klippet en 
del af mit hår, så da jeg hørte, at man 
kunne donere sit hår til parykker til 
kræftramte børn, synes jeg, det lød som 
en mega god ide. Man skal have mindst 
30 cm hår, så jeg må få klippet lidt mere 
af end jeg havde planlagt, men jeg skal 
jo ikke bruge det, og der er andre børn, 
som bliver helt skaldede uden selv at 
kunne bestemme.
Jeg har fået lavet en aftale med frisør 
Jannie R i Brønderslev, som giver 15 
% rabat på alle klipninger, hvor håret 
doneres til parykker til kræftramte. Som 
sagt skal håret være mindst 30 cm og 
må ikke være farvet, lysnet eller perma-
nentet. 
Jeg skal klippes 26. maj, så når Lokal
bladet udkommer, vil I møde en ny 
korthåret Ellen. Jeg skal derefter ud til 
Toftild Alternativt Hår i Aalborg for at 
aflevere håret. Man kan godt sende 
det derud, men jeg vil gerne sige Hej 
til dem, som dækker produktionsom-
kostningerne og dermed sørger for, at 
mit hår kan gå ubeskåret til parykker til 
kræftramte.
Jeg glæder mig rigtig meget til det hele, og hvis andre langhårede trænger til foran-
dring, kan I jo gøre som mig og donere håret til nogle, som vil blive glade for det.

Ellen Bang Andersen (9 år)

Wagner / Vagner
Lokalhistorisk Arkiv har fået henv-
endelse med efterlysning af oply-
sninger om et medlem af familien 
Wagner, der også ofte staves 
Vagner. 
Det drejer sig om Severine Kirst-
ine Vagner, der i 1930 boede hos 
sin datter og dennes mand i Øster 
Brønderslev. Datteren hed Ma-
rie Frederikke Kristensen og var 
gift med Hans Rudolf Kristensen. 
De havde sønnen Kristian Henrik 
Kristiansen, der er født i 1923 og 
blev konfirmeret i 1937. Da boede 
familien i Hvilshøj.
Alle oplysninger om familiemed-
lemmerne er meget velkomne og 
vil blive givet videre til spørgeren, 
der er fra familien og i gang med 
slægtsforskning. 
Kontakt mig på 28216 1453 eller 
mail per@drustrup.dk
Og nej, Jakob på Engvej er ikke 
familie med de eftersøgte. Det har vi 
spurgt om.

Per Drustrup Larsen. 

Jan eller SPAR
Som reklameaktivitet har 
alle SPAR-butikker fået nyt 
navn, så de i en periode 
opkaldes efter den lokale 
købmand. 

Derfor hedder SPAR i Øster 
Brønderslev nu Jan, men 
det er der jo egentlig ikke så 
meget nyt ved her i området, 
hvor man altid lige skal op til 
”Jan” for at handle.

The Blue Van
Som Lokalbladet skrev i 
sidste nummer, holdt The 
Blue Van 20-års 
jubilæumskoncert i 
København sidst i maj 
måned, og bladets ud-
sendte medarbejdere var til den forrygende oplevelse.

Det var en fest, som 
“drengene” havde glædet 
sig til, og som de mange 
gæster nød - både de, der 
var der som nydende til-
hørere, og de som bandet 
havde inviteret med som 
optrædende gæster.

Mon snart de kan høres 
på hjemmebane igen?
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spejlet

Engvej 29
Få år tilbage skrev vi i Lokalbladet 
om Thyge Østergaard Nielsen, der i 
sit hjem på Engvej 29 havde bygget 
en flot og lang modeljernbane med 
huse, træer og landskaber. Thyge 
har 1. december 2015 solgt huset til 
Jim Jensen, som bor Ahornvej 10. 
Jim Jensen driver virksomheden 
Autogear Nord, som reparerer gear-
kasser. Jim bliver selv på Ahornvej 
10, men har lejet Engvej 29 til sin 
onkel og tante, Taus og Ingrid. Taus 
arbejder for Jim med at reparere 
gearkasser og har derved ikke langt 
på arbejde. Ingrid er sygehjælper i 
Valdemarsgade i Brønderslev. Når 
ikke de er på arbejde, er de i deres 
fastliggervogn på campingpladsen i 
Hou, hvor de nyder at opholde sig. 
Parret kommer fra Sølvgade i Hal-
lund.

Hyldevej 5
1. maj blev huset overtaget af Ras-
mus Møller (24) og hans kæreste 
Line (21). Rasmus er allerede kendt 
i byen, da han er opvokset her med 
sine brødre Emil og Sigurd. 
Rasmus arbejder som mekaniker 
hos Hosbond i Brønderslev, og i 
sin fritid spiller han golf. Rasmus 
har også taget et kursus som 
fitnessinstruktør og påregner til 
efteråret at starte op i ØB Fitness. 
Line læser industriel medicin på 
Aalborg universitet og vil efterføl-
gende gerne arbejde inden for det 
medicinske område. Når ikke hun 
sidder med næsen i bøgerne, har 
hun et rengøringsjob hos Hede-
gaard i Brønderslev. Parret har ikke 
lavet ændringer eller ombygninger 
på huset. Huset overtog de efter 
Mathilde og Anders, der er flyttet til 
Hvilshøjvej 161.

Velkommen til
Røverstuen 71
Den 1. februar overtog Ulla Thisted og Henrik Petersen Røverstuen 71. De 
har 2 drenge, som begge er flyttet hjemme fra. Nicolai på 22 år er uddan-
net tømrer og læser til bygningskonstruktør i Aarhus. Alexander på 21 år er 
HTX-student og skal starte på pædagoguddannelse til sommer. Efter en del 
omforandring som nedrivning af vægge, nyt badeværelse og køkken og en 
gang maling, var de klar til indflytning 21. marts. Ulla er 52 år, født i Ansager, 
men er opvokset i Jerslev. Ulla er ansat ved Skat på 33. år, hvor hun arbejder 
i kundecenter/erhverv i Hjørring. Sin fritid bruger hun med løbeture, mo-
tionsbadminton i Jerslev, male, blomster og haven. Ulla er lige stoppet med 
fodbold efter en karriere på 43 år.

Henrik er 51 år, født og opvokset i Brønderslev. Henrik er udlært tømrer ved 
Jacob og Grethe i Hollensted. Efter han blev udlært læste han til bygnings-
konstruktør og er nu adm. direktør ved HP Byg i Aalborg. I sin fritid spiller han 
Grand Old Boys fodbold, motionsbadminton i Jerslev, naturen og jagt.

De har begge drømt om at bo i naturen, og de valgte, at det skulle være nu, 
efter at børnene var fløjet fra reden. De faldt for det charmerende stråtagshus 
i skoven beliggende i et område ikke for langt fra “hjemstavnen” og med fami-
lie og venner inden for rækkevidde.

Efter de er vel ovre restaurering og indflytning, er de startet på en ny garage-
bygning, men de tager sig tid til at nyde, at bøgen springer ud, frugttræerne 
blomstrer og alt vælter op af jorden.

De føler allerede nu, at det er det helt rigtige, de har gjort. De er faldet godt til 
og er blevet godt modtaget af naboerne.

Sølvgade 121
Sanne og Niall William flyttede for et par måneder siden ind i Farvergården 
i Hallund. Sanne er 25 år, gymnasielærer i Frederikshavn og fra Øster 
Brønderslev. Niall er 22 år, bartender på Irish House i Ålborg og fra Iowa i 
USA. De blev introduceret for hinanden i USA, hvor Sanne under sit studie-
ophold boede hos en familie fra Brønderslev. Sanne kendte familien hjemme-
fra, da hun ofte havde været babysitter hos familien. 

Efter et par år med langdistanceforhold fandt de ud af, at de skulle være 
sammen. Niall friede til Sanne i Skagen, og i 2014 blev de gift. De boede den 
første tid inde midt i Ålborg og siden i rækkehus i Gug, men de var enige om, 
de gerne ville ud på landet. Sannes mor taggede hende på Facebook mht. 
Farvergården, og da de så ejendommen, var de enige om, at det var stedet, 
hvor de ville bo og samtidig være tæt på den enes familie. Stedet, de har 
købt, byder på landlige omgivelser, som de begge er vant til hjemmefra. 

Niall synes, det er dejligt med det store værksted, selv om han siger, han har 
ikke så megen erfaring som handymand, men håber det kommer med tiden. 

Parret har en hund, som Sanne går til træning med. Derudover kan hun godt 
lide at læse en god bog. Niall er glad for at spille fodbold og synes, det er lidt 
ærgerligt, at der ikke er noget hold i byen. Han kunne godt tænke sig, at man 
kunne samles f.eks. lørdag formiddag og spille lidt fodbold for sjov. Så måske 
bliver der et nyt tiltag i byen. 



Sidste nyt fra Hallund Hollensted 
Borger- & Idrætsforening
Der er egentlig ikke sket meget i 
Borger- & Idrætsforeningen siden 
sidst. Vi har dog gennemført første-
hjælpskursus i Klubhuset, hvor 
Claus Holm havde tilbudt at un-
dervise vores medlemmer ganske 
gratis: Det var et rigtig flot tilbud, 
som mange tog imod. De frem-
mødte lærte førstehjælp og brug af 
vores hjertestarter. Så nu har vi et 
lille korps, som har lært at holde liv i 
os andre.
Vores stole har fået et eftersyn og 
er blevet limet og skruet sammen. 
Derudover er vores flagstang blevet 
malet. Det er herligt, når vores 
medlemmer kan tage noget af sig 
selv. Måske er det kvindelist – jeg 
ved det ikke. 
Søndag 17. april havde vi som 
mange andre i landet affaldsindsam-
ling langs vejene. Men det var 
et sølle fremmøde med kun 5 til 
opgaven. Det kan måske skyldes at 
det falder sammen med Øko-dagen, 
hvor køerne kommer på græs, og 
det er et tilløbsstykke uden lige. 
Mogens på Hebbelstrupvej har 
mange besøgende den dag, hvor 
også spejderne deltager, og det er 
selvfølgelig ærgerligt, da de plejer at 
være flinke til at hjælpe til. Næste år 
har vi talt om at lave affaldsindsam-
lingen en aften i løbet af ugen. Det 
er jo kun et par timer, vi taler om, så 
vi håber, det kan få flere på banen.
Som sædvanligt havde vi også flag 
gennem byen på konfirmationsda-
gen. Det er altid et flot syn at se 
Dannebrog vaje. Konfirmanderne og 
deres forældre er forhåbentlig også 
glade for flagningen.

Torsdag 16. juni kl. 19.00 vil Flem-
ming fra Korslund fortælle om sin 
forskning i Korslund og Røgelhe-
degårds historier. Røgelhedegårds 
jorder har gået helt ud til lufthavnen, 
og Korslund er udstykket derfra. 
Han foreslår, vi starter med at se 
landbruget og hører lidt om det. Vi 
drikker medbragt kaffe i stuehuset.
Før vi aner det, så er der desværre 
sankthans, og som de tidligere år 
har vi de varme grills klar kl. 18.00. I 
skal selv have al mad med, skal selv 
grille kødet og selv spise det. 

Til gengæld skal I købe drikke-
varerne i klubhuset. Årets båltaler 
bliver Kommunaldirektør Søren 
Steensen.

Men som altid så kan du se, hvad vi 
går og laver i foreningen på vores 
www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen
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Sommerfesten 2016 i Hallund
Forberedelserne til sommerfesten er nu godt i gang. Trine står igen i år i 
spidsen for festudvalget, og der er allerede planlagt en hel del. En del af 
programmet kommer her:

Lørdag 13. august skal teltet rejses. Kl. 9.00 serveres der kaffe og rund-
stykker, og der er brug for alle de frivillige, vi kan skrabe sammen. 

Søndag 14. august kl. 10.00 er Menighedsrådet vært ved kaffe og rund-
stykker med efterfølgende gudstjeneste. 

Torsdag 18. august kl. 18.00 er der den traditionelle fællesspisning med 
efterfølgende fællessang. 

Fredag 19. august er der hele dagen krolfturnering, hvor der igen i år bliver 
spændende kampe både med lokale og inviterede spillere. Fra fredag 
kl. 18.00 er der en bod med ansigtsmaling for de mindste. Der vil være 
bolschekogning, som plejer at være et tilløbsstykke med mange smags
prøver. Petanquebanen vil som sædvanlig være åben for en hyggelig 
turnering. Og som et nyt tiltag vil der fredag aften være irsk musik med 
The Irish Waterfalls. 

Lørdag 20. august optræder klovnen Tape for børn og barnlige sjæle. 
Desuden vil der være opvisning med modelflyvning. Bryggerlauget i Hal-
lund demonstrerer ølbrygning i klubhuset lørdag formiddag. Der serveres 
gratis kaffe og kage om eftermiddagen. Lørdag aften er der traditionen tro 
fest med lokal underholdning og efterfølgende levende musik, så der er 
mulighed for en svingom. 

Søndag kl. 11.00 skal teltet pilles ned, og igen vil vi gerne have frivillige til 
at møde op.

Alle dage vil hoppepuderne være tændt, ligesom der alle dage vil være 
mulighed for at købe mad og drikkevarer i teltet. Og lige som sidste år vil 
der være tombola med fine præmier.
Da festen endnu ikke er helt på plads henvises til sommerfestprogrammet, 
der udkommer omkring juli måned.
Til sidst skal lyde en tak til de mange sponsorer og til de frivillige, der læg-
ger et stort stykke arbejde i sommerfesten.

Majbritt Iversen
Festudvalget

Havebesøg
Efter ferien vil vi gerne invitere alle, 
der har lyst, til at se, hvad vi - Maj-
britt og jeg - har gået og lavet de 
sidste 10 år på Røverstuen 40. I 
skal IKKE forvente en perfekt pletfri 
have. Vi giver en kop kaffe og kage 
den 6. juli kl. 19.00



Øster Brønderslev Borgerforening
Den dejligste nyhed
Byfornyelse og byforskønnelse har 
jo været et tilbagevendende emne 
i snart mange år, og nu sker der 
endelig noget. Der har været mas-
sevis af møder mellem politikere, 
embedsfolk og borgere gennem 
årene. Viljen har været der, men 
ikke pengene. 

Dejlig at det nu endelig lykkes, så 
vi kan kikke op og ikke ned, når vi 
kører igennem byen.

Teknik og miljøudvalget har netop 
besluttet at afsætte 400.000 i 2016 
til opstart af forskønnelse af El-
mevej. Projektet ønskes færdigt i 
2017. 

Planen er, at Elmevej skal være en 
2+1 vej ligesom f.eks. i Stenum. Det 
betyder, at der bliver striber i begge 
sider til cyklister. Biler må overskride 
stregerne, når der ikke er cyklister. 
Biler holder tilbage for hinanden. 
Der bliver 40 km fartgrænse gen-
nem byen. 

Der bliver ny belægning og parke-
ringslommer nogle steder, og der 
skulle gerne blive plads til vejtræer 
eller lignende især i midtbyen.

Helt præcist hvordan det bliver, ved 
vi ikke endnu, men vi ser frem til at 
bidrage til projektet, som vi har gjort 
hele tiden.

Det betyder rigtig meget, at byen er 
smuk, og tager venligt imod både 
os der bor her og også andre, der 
måske får lyst til at købe grund og 
bosætte sig her. Interessen for byen 
skal fanges.

Ø. Brønderslev er jo kommunens 
5. største by, med en fantastisk 
beliggenhed i forhold til motorvej, så 
det vil også betyde meget for kom-
munen, at byen fremstår ordentlig. 
Indholdet i byens liv sørger vi jo selv 
for og er kendt for.

Efter mødet blev jeg kontaktet af 
Karsten Frederiksen, der fortalte, 
at der i år ville komme nyt asfalt på 
den sidste del af Hebbelstrupvej.

pleant Helene Andersen, tilknyttet 
bestyrelsen.
Per Pedersen, tilknyttet bestyrelsen.
Den skønneste bestyrelse!!!!

Tak for indsatsen til Sara Tornøe og 
Chalotte Søgaard, der ikke genop-
stillede i denne omgang.

Sankthans
Tag familien med til et par hyggelige 
timer på pladsen på Bålhøj. Vi fejrer 
midsommer og sender heksen af-
sted. Årets båltaler er Peter Stecher, 
formand for skolebestyrelsen og 
kommende kandidat til byrådet for 
de konservative. Borgerforeningen 
serverer kaffe, mens øl og vand kan 
købes. Talen begynder kl. 19.
Hold øje med opslag i byen op på 
skærmen i Spar / Jan.

Bålhøjfestivalen
Forberedelserne til Bålhøjfestivalen 
er i fuld sving. Og det er en større 
sag for en lille by, så vi håber, at 
rigtig mange igen vil komme og 
nyde en dag på Bålhøj. Der bliver 
masser af god og forskellig musik 
samt børneaktiviteter. Ren råhygge! 
Heldigvis er billetsalget kommet 
godt i gang.

Uden frivillige ingen festival. Tak til 
alle jer frivillige for jeres velvillighed.

Birgit Søndergaard

Børnehavegrunden
Samtidig er der startet et samarbej-
de mellem Kommunen, Menigheds-
rådet, Møllehus-fonden og Borger-
forening for at prøve at finde fælles 
fodslag i et projekt på børnehave-
grunden. Det håber vi kan lykkes, 
så vi får et fint og god udnyttelse 
af området. Mere om det, når der 
er mere kød på. Alt i alt endnu et 
meget spændende projekt at tage 
del i for Borgerforeningen.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev holdt i 
marts. Det var virkelig et tilløbs-
stykke for massevis af borgere, der 
så gerne ville høre om foreningens 
arbejde. Folk var virkelig inter-
esserede og roste borgerforeningen 
for sit store og værdifulde arbejde 
for byen. Ja, som bestyrelse kan 
man kun rette ryggen efter sådan en 
opbakning - så er der virkelig noget 
ved det. (ønsketænkning) 
Tak til bestyrelsen og de medlem-
mer, der mødte op og bidrog til at alt 
foregik i god ro og orden. Beretnin-
gen kan ses på Borgerforeningens 
hjemmeside. 

Bestyrelsen ser nu sådan ud:
Birgit Søndergaard, formand, 
Jesper Albrechtsen, næstformand 
og kasserer Mette Boye, sekretær, 
Kim Sloth, Niels Olsen Kristine 
Hansen, nyvalgt.
Jan Jæger, arbejdende suppleant.
Lars Pedersen, arbejdende sup-
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Skærmen ved SPAR
Husk at bruge informationsskærmen ved indgangen til 

SPAR Øster Brønderslev - også kaldet ”Jan”. 
Her kan alle får deres aktiviteter annonceret i tekst og billeder. 



ØBI
Badminton
Efter en veloverstået sæson i 
ØBI Badminton har vi gjort status 
over en indsats, som vi efter egen 
overbevisning i høj grad kan være 
bekendt.

Vi har ganske givet ikke spalte-
plads nok til alle detaljerne fra vores 
sæsonafslutningsmøde, men der er 
da punkter, vi meget gerne vil frem-
hæve, så I kan få indblik i de tiltag, 
vi har haft succes med, og efterføl-
gende hvad vi har i støbeskeen.

Trænere / hjælpetrænere
Samarbejdet med vores meget 
dygtige og kompetente træner 
Andreas fortsætter i den kommende 
sæson. Han har i høj grad bidraget 
til at løfte niveauet for spillerne (og 
de øvrige trænere), og vi er utroligt 
glade for, at vi har muligheden for at 
beholde ham, endda i større omfang 
så han næste sæson også vil have 
træning sammen med de mindste 
spillere. Laila og Karsten vil bide sig 
fast i haserne på ham og lære, alt 
de kan.

Det samme håber vi, at vores 
ihærdige (og temmelig nye) hjæl-
petrænere også vil gøre. De har 
ydet en super flot indsats, og vi ser 
frem til at dygtiggøre dem yderligere 
både som spillere og som trænere 
i løbet af næste sæson. Tusind tak 
til Emil, Anne-Charlotte og Henrik. 
Udfordringerne venter derude, og vi 
skal nok gøre jer klar til dem!

Badminton i skolen
Vi oplevede i den forgangne sæson 
en tilgang af spillere som følge af 
vores arrangement, hvor vi fik lov at 
præsentere badminton for eleverne 
i skoletiden. Det er naturligvis noget, 
vi vil følge op på i den kommende 
sæson, og vi har allerede aftalt 
med skolens ledelse, at vi gentager 
succesen til august. Badminton er 
selvfølgelig ikke den samme type 
sport som de mere gængse, og 
derfor har det haft en god effekt at 
få den præsenteret så bredt som 
muligt med fokus på sporten og 
individet samt glæden ved spillet 
med og imod hinanden. Det er nemt 
at gå til, men svært at mestre!

Kommunemesterskaber og 
stævner
Det har længe været vores store 
ønske at kunne nå så langt med 
badminton, at vi vil være i stand til at 
afholde de årlige Kommunemester-
skaber. Det kan vi med stor stolthed 
afsløre, at vi nu har lagt billet ind 
på, så alt andet lige vil vi kunne 
afholde den første store turnering i 
Østsidehallen i februar 2017. Det er 
et mesterskab, som vi de seneste år 
har prioriteret højt såvel socialt som 
resultatmæssigt, og vi har på begge 
fronter haft store oplevelser. 

Vi håber, vi kan være endnu mere 
massivt repræsenteret, når vi for 
første gang er på hjemmebane!
Udover Kommunemesterskabet ar-
bejder vi også på at kunne afholde 
pointgivende stævner, dog føler vi 
os lidt frem i et tempo, hvor alle kan 
være med.

Senior-”træning”
Som noget helt nyt vil vi fra næste 
sæson tilbyde Senior-”træning”. Vi 
har længe været opmærksomme 
på, at det kan være vanskeligt at 
skulle finde og fastholde 2-4 spillere 
til at dele en lejet bane uge efter 
uge, og derfor går flere rundt med 
ønsket om at spille badminton, men 
savner lidt muligheden for det. Så 
med den fortsat stabile struktur i 
trænerstaben har vi besluttet os 
for at imødekomme behovet for at 
”træne” som voksenspiller.

Metoden bliver, at man betaler 
kontingent på samme vis som ung-
domsspillere, og vi stiller baner og 
minimum 1 ”træner” til rådighed i det 
angivne tidsrum. Ordene ”træner” 
og ”træning” er i anførselstegn, da 
vi fornemmer, at regulær træning 
ikke er det primære ønske i denne 
gruppe. Derimod vil vi fokusere på 
badminton og det sociale med en 
kort fælles opvarmning, hvorefter 
der arrangeres en masse kampe på 
kryds og tværs.

Så har du mod på at spille noget 
badminton, hvor vi sørger for ram-
merne, så kontakt mig – www.oebi.
dk/Ungdom. Vi forventer ”trænin-
gen” afholdes mandag eller onsdag 
aften fra kl. 19-20 eller kl. 20-21 
afhængigt af, hvordan vi får det hele 
skruet sammen.

Vi ser frem til endnu en herlig sæ-
son med spændende udfordringer 
for badminton i Øster Brønderslev, 
og vi håber, vi også vil nyde stor 
opbakning og fremgang i den kom-
mende sæson.

Rigtig go’ sommer!
ØBI Badminton
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Fodbold 
Vi har gang i en dejlig forårssæson 
i fodbold netop nu. Banerne bruges 
flittigt flere gange om ugen af vores 
mange hold. Denne sæson har vi 
10 hold, som spænder fra U-5/6 til 
Veteranerne. Det kan kun lade sig 
gøre, fordi vi har nogle fantastiske 
trænere. Så skønt!! 

Vores sommerafslutning bliver lidt 
anderledes i år, da vi laver et fælles 
arrangement i hele ØBI den 25. 
juni. Mon ikke der kommer et opslag 
snart….

Vi er en ny bestyrelse, som er trådt 
til i marts, og vi gør, hvad vi kan for 
at følge med. Vi har lavet lidt om i 
boldrummet og arbejder lige nu på 
at få et nyt kampur på vores opvis-
ningsbane. Der er nok at tage fat i, 
så har du lyst til at hjælpe lidt, er du 
meget velkommen.

Se ØBIs hjemmeside for kontakt
info.

Glade fodboldhilsner fra 
Fodbold-afdelingen
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Indvielse og aktiviteter
Lørdag 25 juni vil der være mange aktiviteter i Samlingshuset / ØBI / Øst-
sidehallen.
I ØBIs klubhus vil Mette Søskov kl. 12 afsløre et kunstværk, et anderledes 
bybillede bestående af ” træ-rundstykker”. Processen startede sidste år 
ved byfesten, og fortsatte ved indianerlejren på Bålhøjfestivalen. Kreaklub-
ben har også bidraget, og til sidst blev 6. årgang på skolen inddraget med 
deres bidrag til ”rundstykkerne”. Kom ned og se dette fantastiske kunst-
værk!
Samlingshuset er i gang med at etablere en ny lille legeplads foran huset. 
Med hjælp fra Sparekassefonden vil vi denne dag præsentere resultatet. 
Vi vil også servere en grillpølse for alle der har lyst til at kigge forbi. Alle er 
velkommen!
Fra klokken 9.-15.30 vil der desuden være aktiviteter for familien ude og 
inde.
Hold øje med opslag

Samlingshuset og ØBI

Nogle af de bestilte legeredskaber sat 
ind på pladsen, hvor de skal stå klar til 

indvielsen. (Fotomontage!) 



Lokale foreninger - og andre gode kontakter

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/ Egon Kristiansen,
Hvilshøjvej 317
(98811426)

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)
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog

landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund

Telefon 9883 5388

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.
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Hallund Lagerhotel

Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

Hallund
Kraftvarmeværk
Formand Kim Toft
Tlf. 9883 5071 - mobil 2332 2364

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen

Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)
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v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev
Tlf.: 98811003 - Supermarked med tips og lottoforhandling

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

www.filtestedet.dk
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A
ktiviteter

Onsdag 1. juni kl. 18.30:
Gåturene i Hallund fortsætter. 
Afgang  fra Doktorpladsen. 

Onsdag 1. juni, kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.

Mandag 6. juni kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i 
kælderen under Elmehøj.

Torsdag 16. juni kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.

Torsdag 16. juni kl. 19: 
Flemming fra Korslund fortælle om 
sin forskning i Korslund og Røgelhe-
degårds historier. Arr.: Hallund-Hol-
lensted Borger- og Idrætsforening

23. juni:
Sankthansfester i Hallund og Øster 
Brønderslev samt på Kraghede. 
(Se side 22 og side 23)

25. juni kl. 9-15.30:
Aktiviteter inde og ude ved 
Samlingshus og Østsidehallen - 
herunder indvielse af ny legeplads.
(se side 25)

6. juli kl. 19:
Åben have Røverstuen  40

1. august kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i 
kælderen under Elmehøj.

6. august:
Bålhøjfestival 2016. 
(se side 2 og side 4-5)

11.august kl. 14: 
Banko. Vi tager en pakke til ca. 25 
kr. med. Arr. Hyggeklubben
(se mere side 9)

14. august kl. 10:
Sommerfesten i Hallund indledes 
med gudstjeneste i teltet

18.-20. august: 
Sommerfest i Hallund (se side 22)

25. august kl. 9: 
Hyggeklubben tager på udflugt. 
Afgang fra Samlingshuset. (se mere 
side 9)

25. august kl. 9: 
Hyggeklubben tager på udflugt. 
Afgang fra Samlingshuset. (se mere 
side 9)

20. oktober kl 14: 
Jesper Hansen fortæller om Land-
mandsliv på Grønland. Arr.: Hygge-
klubben. (se mere side 9)
27. oktober kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.

3. november kl. 14: 
Vibeke Hatt Sørensen sætter fokus 
på angst og depression. Arr.: 
Hyggeklubben. (se mere side 9)

7. november kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i 
kælderen under Elmehøj.

9. november kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.

17. november kl. 14: 
Linh Dam: ”Hvad livet byder”. Fra 
bådflygtning til skattemedarbejder. 
Arr.: Hyggeklubben.(se mere side 9)

24. november kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.

1. december kl. 12: 
Julefrokost. Arr.: Hyggeklubben. 
(se mere side 9)

5. december kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i 
kælderen under Elmehøj. 

7. december kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben

25. august, kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.

1. september:
Ansøgningsfrist til Sparekasse-
fonden. www.sparekassefonden.dk

5. september kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i 
kælderen under Elmehøj.

7. september kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.

8. september kl. 14: 
Niels Guldager fortæller om at være 
schweisshundefører. Arr.: Hygge-
klubben. (se mere side 9)

13. september: 
Kirkekorene begynder (se s.18)

22. september kl. 14: 
Per Drustrup fortæller om Øster 
Brønderslevs historie. Arr.: Hygge-
klubben. (se mere side 9)

22. september kl. 19-21.30
Møde i Kvinde Krea Klubben.

3. oktober kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i 
kælderen under Elmehøj.

5. oktober, kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.

6. oktober kl. 14: 
Syngepigerne underholder. Arr.: 
Hyggeklubben. (se mere side 9)

Billede fra årets Pinsebanko - en ny og god tradition er etableret.


