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Nyt boligområde Øster Brønderslev Syd 
Hvordan skal boligudvikling i 
Øster Brønderslev foregå? 

Hvilke karakteristiske træk og 
stemninger fra byen skal 
videreføres i den nye 
boligudbygning?

Hvordan kan boligudbuddet 
støtte om udviklingen af 
Øster Brønderslev?

Det er bare nogle af de spørgsmål, 
som Brønderslev Kommune gerne 
vil høre din mening om. Brønderslev 
Kommune ønsker at udlægget et nyt 
stort areal til boliger i Øster Brønder-
slev, så nu begynder en fordebat om 
idéer og visioner for området.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 
Boligområde, Øster Brønderslev syd 
er i fordebat i perioden 16. august til 
13. september 2016. I fordebatpe-
rioden indkalder Brønderslev Kom-
mune forslag og idéer til planens 
indhold. 

Området 
Brønderslev Kommune foreslår, at 
byudvikling i Øster Brønderslev fre-
madrettet skal foregå i den sydlige 
del af byen. Et indvindingsopland 
for drikkevand i den nordlige del af 
Øster Brønderslev ligger i vejen for 
større udbygninger i denne del af 
byen.  

Brønderslev Kommune foreslår, at 
perspektivområdet 12-P-01 i Øster 
Brønderslev udlægges til bolig-
formål, og at der sættes en lokal-
planproces i gang. Området er ca. 
8,7 ha og ligger mellem Engvej og 
Hvilshøjvej syd for Øster Brønder-
slev og er placeret på jord, der i dag 
hører til Søndergaard.

Idéerne for området 
Der er lavet tre idéskitser til be-
byggelsesplaner for området. De 
viser forskellige principper for 
vejstruktur, grønne områder og 
grundenes placering.
Placeringen af en regnvandssø er 
givet af terrænforholdene, og der 
gives i alle skitser mulighed for, at 
en mindre del af område kan op-
føres som tæt-lav boliger. 

Idéskitserne er et oplæg til debat 
omkring udformningen af bebyggel-
sesplanen. Principperne i skitserne 
kan kombineres eller andre elemen-
ter kan komme i spil. Efter foroffent-
lighedsfasen vil Brønderslev Kom-
mune på baggrund af debatten 
udarbejde et nyt forslag til en be-
byggelsesplan. Forslaget vil danne 
grundlag for et lokalplanforslag for 
området og vil komme i offentlig 
høring sammen med lokalplanfor-
slaget. Tidsplanen er godt 30 uger 
mere fra nu, inden en evt. beslut-
ning kan tages.

Idéskitse 3
Lokalbladet har valgt at vise denne 
skitse, men de øvrige kan ses på 
hjemmesiden.

Adgangen til området sker via to 
boligveje, som forgrener sig. Det 
grønne areal i forlængelse af reg-
nvandssøen forbindes til boligerne 
med stier og kan udformes som 
et fælles opholdsareal. De lettere 
slyngende vejforløb skaber forskyd-
ninger og variation i grundenes 
placering samt en blødere overgang 
mod den omkringliggende natur. 

Den nordlige del af området (er 
skraveret på kortet) kan udlægges 
til 14 enkelthuse eller 30 tæt-lav 
boliger (rækkehuse).

Hvis du har ideer og forslag, som 
du mener, skal indgå i planlægnin-
gen for området, kan du indsende 
dem på Brønderslev Kommunes 
hjemmeside. Der er mulighed for at 
indsende kommentarer til og med 
13. september 2016. 

Herefter vil Teknik- og Miljøudvalget 
og Økonomiudvalget tage stilling til 
den videre planlægning for området. 

Der er stadig et stykke vej igen, før 
en udstykning kan blive gennemført, 
og grundene sættes til salg. Der er 
både politik og økonomi i projektet, 
og meget kan ske endnu.

Per Drustrup Larsen

PS. Der er desuden muligvis et 
nyt erhvervsområde på vej. Der 
arbejdes med planer for placering 
af det langs Øster Brønderslevvej 
mellem de 2 vestligste rundkørsler. 
Lokalbladet vender tilbage, hvis der 
kommer mere gang i planerne.
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Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Så er vi i gang igen
De lokale aktiviteter er kommet godt i gang efter “sommer”ferien, 
så det er bare med at slutte op om alle de lokale initiativer.

En stor del af dem er omtalt her i dette nummer, og flere kommer 
til løbende. Husk også at få dem annonceret på dem skærmen i 
SPAR.

Under alle omstændigheder: Slut op og stå sammen! 

Redaktionen

Forsidebilledet:

Solsikker
I en sommer, hvor solen ikke har været særligt sikker, har det 
været en fornøjelse af Lars Pedersen på Klovborg har plantet 
rækker af solsikker langs sine majsmarker. 

Flot initiativ! 

Og så kunne et par 
buketter af dem 
bruges til udsmykning 
af scenerne til 
Bålhøjfestivalen.Lokalbladet selv

Der er næsten penge nok i kassen til det 
næste nummer i hvert fald, hvis der fortsat 
kommer så meget godt og relevant stof, 
som der plejer at gøre, og hvis vi ikke skal 
skære drastisk på sidetallet ved evt. ikke at 
bringe billeder. En anden løsning er kun at 
lave bladet klart til læsning online.....

Frem med de sidste slanter af lokal valuta!
Der ligger sedler ved kassen i SPAR med 
alle betalingsoplysninger. Ellers se i tidligere 
numre af Lokalbladet.



Byudvikling, byggegrunde og vej
29. august havde Teknik- og 
Miljøudvalget invitereret til et 
borgermøde i Samlingshuset i Øster 
Brønderslev, og cirka 100 deltog, 
med en god debat og i konstruktiv 
stemning.

Her er et kort referat med indhold og 
debatpunkter.

Nyt boligområde
Planlægger Loa Dahl orienterede 
først om planprocessen og det nye 
boligområde. 

Som beskrevet på side 2 i dette blad 
er foroffentlighedsfasen godt i gang. 
Alle kan give deres besyv med på 
hjemmesiden med ideer og indsigel-
ser inden 13.9. Derefter følger flere 
andre faser med politisk behandling 
og yderligere planlægning på bag-
grund af de modtagne ideer og en 
senere 8 ugers offentlighedsfase. 
Den endelige politisk behandling 
forventes i august 2017.

De 3 skitser blev gennemgået, og 
en række spørgsmål blev stillet og 
besvaret - bl.a. disse:

• Har man overvejet en placering 
andre steder i byen?

• Har man overvejet storparcel-
ler som afrunding med syd?

• Tæt-lavt byggeri eller parcel-
husgrunde?  Hvad er behovet, 
og hvilken placering er bedst?

• Husk sikring af skolevejen!
• Skitse 1 er problematisk med 

en gennemgående vej fra Eng-
vej til Hvilshøjvej.

Projekt Elmevej
På borgermødet var der desuden 
information og debat om det vej-
projekt som Lokalbladet skrev om i 
nummer 79.

Sagsbehandler for veje og trafik, 
Kaj E. Jensen, gennemgik på mødet 
planen for trafiksanering af Elmevej 
i ØB.

Udgangspunktet havde været, at 
løsningen skulle være miljøvenlig, 
give bedre P-forhold og være grøn.

Et rådgivningsfirma havde foreslået 
en 2 minus 1 vej. En trafiktælling 
har vist, at antallet af biler lige netop 
kan passe med den type vej.

Det samme er lavet i Stenum med 
succes og med mere trafik, og det 
er en vej med ét kørespor og 2 
baner i hver side. Biler og anden 
motortrafik kører i midtersporet, og 
når 2 trafikanter af den type mødes, 
trækker de ud i kantbanerne.

Der etableres P-forbud på vejen un-
dtagen i nogle P-lommer, der place-
res flere steder. Vejen bliver med en 
40 km-zone. 

Vejforløbet begynder i vest ved 
byskiltet og slutter lige før skolen, 
for de eksisterende forhold ved 
Skolen er i orden.

Vest for krydset ved Engvej samt 
lige efter Lindevej etableres ind-
snævringer med kun 1 spor. Dimen-
sioneringen sikrer god passage 
også for brede landbrugsmaskiner.

Der er bevilget penge til at begynde 
så småt i år, og planen er, 

at Elmevej er færdig 
næste sommer.

• Hvad med at for-
længe 2 minus 1 vejen 
helt til Børnehaven Trol-
dehøj? 

• Hvad med at flytte 
byskiltet længere ud mod 
øst? 

• Bumpene er planlagt til at blive 
bevaret indtil videre, men vil 
blive udfaset på et tidspunkt. 

• Omfartsvej i stedet for? 

• P-pladser ved skolen og 
børnehaven? Der overvejes 
muligheder både på aralet  
ved Bålhøj/Danserhøj over for 
Skolen og mellem skole og 
børnehave. 
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Udsnit af planen for 
Elmevej.
P-lommerne er 
markeret med blå farve.



Lokal politik
I denne uge har politikerne i økono-
miudvalget behandlet et forslag 
om, at den gamle børnehavebygn-
ing skulle indrettes til at huse fly-
gtninge. Den plan bliver heldigvis 
ikke til noget. Selvfølgelig kan Øster 
Brønderslev rumme et rimeligt antal 
flygtninge, men ikke i den gamle 
børnehave. I de snart 19 år, jeg har 
siddet i byrådet, er børnehaven ikke 
renoveret, fordi vurderingen hele 
tiden har lydt, at bygningen var i 
dårlig stand og derfor skulle rives 
ned.

Ønsket lokalt har været og er fortsat 
et grønt torv samt parkering, hvor 
den gamle bygning ligger nu. De 
sidste to år har ønsket og planen 
været fremsat på borgermøder, hvor 
emnet har været byens og hoved-
gadens udseende. Og der har her 
været deltagelse af såvel teknisk 
forvaltning som repræsentanter fra 
teknisk udvalg - herunder udvalgs-
formand for teknisk udvalg, Karsten 
Frederiksen. Økonomiudvalget 
droppede heldigvis planen om at 
renovere bygningen, og jeg mener 
det er afgørende, at befolkningen 
– borgerne - kan regne med, at der 
er sammenhæng i de forslag og 

beslutninger, der udspringer i kom-
munalt regi. 

Da jeg blev opmærksom på punktet 
på økonomiudvalgets dagsorden, 
valgte jeg at kontakte nogle af de 
byrådskollegaer, der skulle træffe 
beslutningen og viderebragte de 
lokale argumenter til dem. Jeg har 
ikke deltaget i debatten på Face-
book. Det skal bemærkes, at beslut-
ningen er truffet af et enigt økonomi-
udvalg.

I skrivende stund er der arrangeret 
borgermøde med placering af nye 
byggegrunde og byens udvikling 
på dagsordenen. For mig er det 
vigtigt, at de nye grunde skal ligge, 
hvor de er lettest at sælge. Om 
det så er ved Samlingshuset med 
udsigt over Daalen, på arealet mel-
lem Hvilshøjvej og Engvej, eller på 
Lindevej grænsende op til Bålhøj 
Plantage - eller måske et helt andet 
sted - skal vi drøfte. Giv jeres besyv 
med i debatten, så byrådet kan 
træffe den rigtige beslutning! Det er 
ligeledes vigtigt, at vi udlægger et 
område, der kan sælges, hverken 
mere eller mindre.

Budget-
forhand-
lingerne 
for budget 
2017 står 
for døren, 
og Social-
demokratiet 
og SF har 
sammen 
foreslået, 
at vi holder 
døren åben for en skattestigning på 
0,3 procent. Forslaget er ikke frem-
sat med stor begejstring, men med 
den beskedne stigning ønsker vi at 
imødegå de værste nedskæringer 
og takststigningerne. Der var dog 
ikke flertal i byrådet herfor. 

De sidste mange år har været 
hårde, såvel på børne- og skoleom-
rådet som på socialområdet. Hertil 
kommer, at Brønderslev Kommune 
har en ganske kedelig rekord som 
landets næstfattigste. Så der er 
ikke en masse luksus at skære bort 
af. Byrådets opgave bliver at få de 
økonomiske ender til at nå sammen.

Venlig hilsen
Ole Jespersgaard
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Elmevej 68 - Den 
tidligere børnehave 
Karsten Frederiksen gtennemgik 
situationen. Heldigvis var de se-
neste dags skiverier og polityiske 
overvejelser i Økonomiudvaæg og 
på borgmesterkontoret om renover-
ing af Myretuen endeligt droppet. 

Det er en fælles opgave at få eta-
bleret et godt fungerende centrum i 
ØB med  P-pladser og grønt område 
og med bevaring af det gamle vask-
eri som ungdomsklub, hvis der er 
plads til den. Med 80 medlemmer er 
den Kommunens største ungdom-
sklub i forhold til byens størrelse. 

Samtidig kan der laves tæt-lavt 
byggeri længere mod syd på børne-
havegrunden.

Der er afsat 200.000 kr. af De 
Grønne Midler til at løfte midtbyen 
i ØB, og der har været holdt flere 
møder med bl.a. Borgerforeningen 
og Menighedsrådet inden borger-

mødet. Bygningen skal nedrives og 
det koster! Der er kun meget be-
grænsede midler tilbage fra puljen 
til nedrivning af bygningen, så en 
fælles løsning er nødvendig.

Menighedsrådet har afgørelsen mht. 
benyttelsen af arealet langs Sankel-
marksvej udlagt til kirkegårdsudvi-
delse.

Afsluttende 
spørgsmål og debat 

• Hvorfor er prisen på de nye 
grunde på Danserhøj steget så 
meget? De er dyrere end i de 
andre oplandsbyer.  
Økonomiudvalget har vurderet, 
at de skal koste det samme 
som i Dronninglund og Hjal-
lerup. Borgmesteren lovede 
dog for et år siden, at prisen 
på grundene ville blive nedsat, 
hvis ikke der var solgt nogle 
efter et år, og det er gået nu. 

• Hvordan hænger det mulige, 
nye erhvervsområde sammen 
med de andre planer? Skulle 
gerne give flere arbejdspladser 
og dermed øget bosætning. 

• Der mangler fortov på vest-
siden mellem Broagervej og 
Elmevej. 

• Ønske om cykelskur og cykel-
stativ ved samkørselspladsen 
ude ved motorvejen.

Per Drustrup Larsen

Efter mødet fortsatte snakken om 
projekterne og ideerne i små grupper.



Bålhøjfestival 2016

Lørdag 6. august var der for niende 
gang festival på toppen af Øster 
Brønderslev, og hvis ikke blæsten 
gjorde, hvad den kunne for at blæse 
publikum bagover, så var de fede 
koncerter fra bl.a. Anne Linnet og 
Wafande i hvert fald med til at sætte 
sus i træerne.

Allerede fra festivalens åbning var 
der i år godt gang i børnenes leg på 
Ranchen, mens publikum samlede 
sig på musikpladsen til jazztoner 
fra Jazz Tales. Den lille scene blev 
åbnet af vinderen af konkurrencen 
”Byens Bedste Band”, og i år var det 
lokale Daniel Jul Andersen.

I mange år har det været en drøm at 
kunne præsentere Anne Linnet på 
Bålhøj, og i år var det lykkedes at 
få en aftale i hus med den levende 
legende. Anne Linnets popularitet 
viste sig da også tydelig i løbet af 
eftermiddagen, da pladsen foran 
den store scene blev fyldt op af 
spændte festivalgæster. Midt på ef-
termiddagen gik Anne Linnet så på 
scenen og skuffede ikke de mange 
fremmødte gæster. Velkendte 
sange som ”Barndommens Gade”, 
”Forårsdag” og ”Tusind Stykker” 
lød udover pladsen og fik folk til at 
rocke sammen i skøn fællessang og 
fællesskab. 

Til allersidst kæmpede Dance 
With Dirt på den store scene imod 
blæsten, men gassen sivede lige så 
stille ud af årets festival. 

Økonomisk set ser årets festival ud 
til at løbe rundt, og styregruppen 
tager nu en lille slapper, inden vi 
allerede i løbet af oktober begyn-
der at gøre os tanker om, hvordan 
næste års festival skal se ud, og 
ikke mindst hvordan 10 års-jubilæet 
skal markeres næste år. Glæd Jer!

Til sidst skal lyde en kæmpestor tak 
til de utroligt mange mennesker, der 
støtter op om festivalen. 
Tak til alle frivillige for deres store 
arbejdsindsats. 
Tak til alle sponsorer for deres 
tilskud til festivalen.
Tak til alle gæster for at skabe den 
helt specielle Bålhøjatmosfære.

Vi ses lørdag 5. august 2017!

Anders Bang Andersen

På den lille scene rockede festen 
som aldrig før. Årets to store posi-
tive musikalske overraskelser i form 
af Laura Mo og Sigurd Sigurdsson 
formåede i den grad at komme ud 
over scenekanten og skabe fest til 
tonerne af deres rockede folk-musik.

Den store scene blev i mellemtiden 
indtaget af Annika Aakjær, der med 
underfundige og selvironiske kom-
mentarer og introduktioner spillede 
de fleste sange fra hendes seneste 
album og lidt til.

På den store scene eksploderede 
stemningen senere på aftenen, da 
Wafande indtog Bålhøj Festival. 
Med charme, selvtillid og musikalsk 
overskud fyrede bandet én af de 
bedste koncerter af, der nogensinde 
er set og hørt på Bålhøj. Wafandes 
reggae rykkede folk sammen og fik 
pladsen til at skråle med.

Da Wafande gik fra scenen, havde 
blæsten og den danske sommerkul-
de desværre så småt overtaget 
pladsen, og folk begyndte at sive fra 
pladsen for at komme hjem i læ og 
varme. Den lokale trio, der var skabt 
til dagens formål med Ib, Carsten og 
Poul Erik, spillede kitschede danske 
schlagerhits fra den lille scene. 
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Anne Linnet og Wafande blæste Bålhøj omkuld

Anne Linnets Trio på scenen



Ranchen
Et enestående engage-
ment og glæde ved at 
give de besøgende børn 
en autentisk oplevelse 
kendetegner Ranchens 
medhjælpere.

Vi havde det samme antal 
besøgende børn som 
sidste år og et godt flow 
eftermiddagen igennem.  
Ideen med en skattejagt 
på Ranchen, hvor børnene 
skulle finde svarene ved 
de forskellige aktiviteter, 
var med til at sikre, at alle 
på Ranchen fik besøg. 
Også det nye initiativ med 
polaroid-fotos af hvert barn 
til hest blev godt mod-
taget. Et minde fra dagen i 
hånden!

Det værdigrundlag, vi byg-
ger aktiviterne på, falder i 
god jord hos de besøgen-
de, og der var smil fra øre 
til øre dagen igennem.

Fra Hallundspejdernes 
lejr, over Bålhøjstammens 
autentiske miljø, til heste 
i alle afskygninger, den 
populære malkeko, de 
nuttede klappegrise, den 
velkendte halmhoppeborg 
og Westernsangene ved 
saloonen var der glæde 
ved de mange besøg. 

GYLDNE medhjælpere! 
Så enkelt kan det siges!!

Birgit Dinesen
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Billederne til artiklen er (næsten) kun med nogle af de mange frivillige. 
Er nogen interesseret i at se andre billeder fra Bålhøjfestivalen 2016 kan I bestille 
en billedskive hos Per Drustrup Larsen (2826 1453 / per@drustrup.dk)

Publikum til Wafande-koncerten



Sommerfesten 2016 
Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening 
har afholdt den årlige sommerfest. 

Sommerfesten startede med, at teltudvalget 
lørdag stod for at sætte teltet op. Der var rigtigt 
mange frivillige mødt op. Vi startede med rund-
stykker, der var sponseret af Konditorbageren i 
Brønderslev. 

Torsdag var der traditionen tro fællesspisning 
med frikadeller, kartofler, gulerødder og blom-
kål. Til dessert var der jordbærgrød. Alt tilberedt 
af lokale frivillige, og alle råvarer var sponseret. 

Efter spisningen blev der serveret kaffe og 
hjemmebagte småkager. Småkagerne var lavet 
af lokale frivillige. Der var 107 tilmeldt.

Der var senere på aftenen fællessang med 
hjælp fra Finn og Per. 
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Teltgudstjeneste i Hallund
Traditionen tro starter den årlige sommerfest i 
Hallund med gudstjeneste i teltet søndagen inden. 
Igen i år var menighedsrådet vært ved kaffe og 
rundstykker kl. 10.00 til morgenfriske. 34 var mødt 
op til traktementet. I år var det vores ”gamle-gamle” 
sognepræst Stig G Rasmussen som forestod guds-
tjenesten. 
Gensynsglæden mellem Poul og Stig så ud til at 
sjov og munter. 

Lis Jørgensen

Hallund Open 2016
Igen i år afholdt krolferne i Hallund 
”Hallund Open” i forbindelse med byens sommerfest.
Omkringliggende klubber var inviteret  til at deltage, og 
ikke mindre end 102 havde taget imod tilbuddet. Der var 
deltagere fra Hjørring, Dronninglund, Hjallerup, Langholt, 
Brønderslev, Nørresundby, Lindholm, Klarup, Østerild og 
også spillere  fra Hallund.

Efter kaffe med rundstykker blev der spillet 2 x 12 huller. 
Efter frokost med 3 gode snitter, blev de sidste 12 huller 
spillet, og dagens vindere kunne kåres. Mens resultaterne 
blev talt sammen blev der serveret kaffe med hjemmebag.

Det var rigtig dygtige spillere, vi havde besøg af, og dagens 
vinder på herresiden gik de 36 huller i 83 slag, mens bedste 
dame brugte 92 slag. Men på både herre- og damesiden 
havde Hallund  Krolf en spiller på en flot 4. plads.

Dagens vindere blev hos kvinderne: 
1: Nina Pedersen, Hjørring Krolf Klub
2: Charlotte Søtorp, Krutuglerne, Brønderslev
3: Kirsten Jensen, Østerild

Dagens vindere blev hos mændene 
1: Erik Kjeldgaard, Klarup Krolf Klub
2: Jens Hansen, LSK Langholt
3: Harry Jørgensen, Østerild

Vi havde en dejlig dag med perfekt vejr og superhjælp af 
det utrættelige festudvalg, så en kæmpe tak til jer. Selv da 
vi stod med 6 spillere, der ikke var tilmeldte, ”tabte I ikke 
sutten”, men klarede også denne udfordring.

Hele turneringen blev styret med hård hånd af Dorthe, 
Grethe, Jørgen og Jacob. Der var dejligt vejr til krolfspillet, 
og humøret var højt ved de mange deltagere.

På krolfernes vegne
Dorthe Christensen
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Til aften fredag var der 
bolsjekogning og ansigts-
maling for børn og barnlige 
sjæle. Udenfor blev der 
som tidligere år afholdt 
petanque konkurrence, 
der blev styret af Claus og 
Finn. Fredag aften spillede 
The Irish Waterfalls irsk 
musik i teltet. Det var godt 
besøgt: der var ca. 90 
mødt op for at høre dem. 

Lørdag formiddag var 
der trylleshow for ca. 
25 børn. De levede sig 
helt ind i showet. Det var 
en oplevelse at se. Det 
lokale bryggelaug anført af 
Lars Hahn viste, hvordan 
man brygger øl. Der var 
desuden mulighed for at 
prøvesmage Røverstuens 
forskellige bryg. 

Over middag stillede den 
lokale modelflyveklub op. 
De nåede at flyve rundt i 
en halv times tid, før det 
begyndte at regne, så de 
blev nødt til at pakke sam-
men igen.

Kl. 14 var der gratis kaffe 
og kage. Det tiltrak mange 
kagespisende borgere. 

Lørdag aften var der ca. 
80 lokale borgere til fest 
og revy. Igen i år stod 
lokale kræfter bag revyen. 
Kim Toft og Frederik 
Karstrøm var forfattere, og 
det gjorde de rigtigt godt. 
Som sædvanlig fik lokale 
borgere sig en tur på 
scenen, og det udløste en 
del latter og klapsalver. 

Efter revyen var der leven-
de musik med Jacob fra 
Aarhus. Han gav den gas 
hele aftenen og gjorde sit 
til, at det blev en fin fest.

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

På festudvalgets vegne
Majbritt Iversen

Et lille udvalg 
af billeder fra 

Sommerfesten 
2016 med 
lokale folk.



Hallund Hollensted Borger- & Idrætsforening
Sidste nyt
I begyndelsen af juni havde vi ar- 
bejdsdag på Dalgårdsvej. CCC 
havde bedt om hjælp til opgaven 
med rydningen. Vi var en lille flok 
bevæbnet med buskryddere og 
motorsave. Hurtigt fik vi ryddet det 
øverste stykke jord for vild bevoks- 
ning. Snart kommer de store 
maskiner for at fjerne det vildnis 
der er. Jorden bliver ikke fræset på 
nuværende tidspunkt da der er for 
vådt. Hanne fra Hollensted har hånd 
i hanke med opgaven.

Vores sankthans forløb fint. Vi 
havde Kommunaldirektør Søren 
Steensen som båltaler, han talte 
om de små samfund og det kræver 
ildsjæle for at holde sammen. Sam-
tidig skal vi være imødekommende 
for nye tilflyttere som er flygtet fra 
deres eget land.

I juli havde vi tilbudt onsdagsmo-
tionisterne en tur i Røverstuen, så 
kunne de få en rundtur i haven samt 
en kop kaffe. Nu har vi boet her i 10 
år, men i modsætning til mine foræl-
dre, så har vi ikke hele dagen til at 
pusle i haven, derfor har vi meget 
græs.

Så var der sommerferie i tre lynhur-
tige uger, og et nyt program venter 
for efteråret.

Årets sommerfest var første store 
arrangement efter ferien, det står 
andetsteds i bladet.

Den 5. oktober har friske piger i 
byen igen arrangeret modeshow i 
klubhuset. Der plejer at være fyldt 
godt op, og så ser man alt det nye 
tøj. Mange mænd er glade for at de 
ikke kan handle den aften.

Her i efteråret har vi igen vores 
ølsmagning i klubhuset, det er som 
altid den første fredag i oktober, dvs. 
i år er det 7. oktober kl. 18.00. Mød 
op denne aften og smag nogle gode 
øl samt god mad fra kyndige herrer.
12. oktober starter vi op på præmie-
whist i Klubhuset. Vi er en flok, 
som gerne vil have et slaw whist i 
hyggelige omgivelser, og som altid 
vil vi gerne se nye ansigter denne 
aften. Man behøver ikke frygte der 
er ”hajer” denne aften – dét er langt 
fra. Det koster 50,- at deltage sådan 
en aften, så serverer vi en kop kaffe 
og et stykke kage.

1. søndag i advent, igen en tradition 
i byen. Gudstjeneste kl. 14, så går 
vi til Doktorpladsen og synger et par 
julesalmer, og lyskæden tændes 
på træet (som vi mangler en spon-
sor til). Derefter går vi i klubhuset 
for at indtage gløgg og æbleskiver 
som menighedsrådet sponserer, og 
så har vi det store bankospil som 
mange glæder sig til.

Den 8. december vil vores lokale 
TV-stjerne, Kirsten fra Dynggård 
servere fulling for os. Det er den  
fulling som Brødrene Price var i Hal-
lund for at lære. Samtidig vil hendes 
mand servere en udsøgt, hjemme-
brygget øl til lejligheden. Det bliver 
spændende at smage begge dele.

Vi har været rundt med kontingent-
opkrævning, og skulle du have 
glemt at betale, så kan du stadig nå 
det, så du stadig kan have glæde af 
vores grill, musikudstyr, flag, mosteri 
osv. med god samvittighed.

Som altid kan du se,  
hvad vi går og laver på 
www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen
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Verdensnyhed i Hallund 
Hos Hans Henrik Thomsen på Hal-
lundbjerg går der nogle sunde og 
raske grisebasser rundt med krøller 
på halen uden at vide, at de bor på 
et specielt ”grisehotel”. 

Ingen andre steder i verden, er der 
sådant et økologisk svinebrug i den 
størrelse og med denne driftsme-
tode. 

I stedet for, som andre landmænd 
gør ved at bygge en svinestald til 
mange millioner, tænker Hans Hen-
rik i andre baner. Han er økologisk 
landmand og fik tanken om at lave 
en mobil svinestald på larvefødder, 
så han kunne få mere gødning og 
udnytte grisens naturlige adfærd. 
Svinestalden er delvis finansieret af 
private midler og støttekroner.

Stalden har Hans Henrik selv 
konstrueret, og lokale håndværkere 
har udført arbejdet. Selve stalden 
er på 120 m2 inkl. computerstyrede 
fodreanlæg, sygeafdeling og sove-
sal. Det computerstyrede anlæg 
er opdelt i 2 foderzoner, og grisen 
ledes til det foder, som passer til 
dens vægt. Derudover vises også, 
om de har den vægt, der skal til for 
slagtning. Stalden er isoleret og 
med klimastyrede vinduer. Der er 
solceller på taget samt en generator, 
som er med til at forsyne foderan-
læg og tekniske installationer. 

Folden, som grisene går i, er på 150 
m2 og lavet af plastmateriale, som 
er godkendt til svinestalde. Folden 
opdeler grisene selv i rode/græs
ningszone og toiletafdeling bagerst. 

Jeg så ved selvsyn, hvordan de hur-
tig efter flytning inddelte zonerne. 
Stalden flyttes 3 gange dagligt i alt 
35 meter. Efter nogle få minutter 
var de ca. 10 meter gennemrodet 
og endevendt, og man kan tydeligt 
se, hvor den tidligere har været 
placeret. Formålet med denne 
fremgangsmetode er også en biody-
namisk tankegang, hvor 
man gerne må gøde 
om efteråret, men i små 
mængder. 

Pt. er der 107 grise i 
stalden. De vejede 30 
kg., da de kom til Hal-
lundbjerg, og de er groet 
meget på de 14 dage, 
de har gået på græs-
marken. Hans Henrik er 
lidt stolt over, at der ikke 
har været nogen sygdom 
hos grisene, og at det 
ikke har været nødvendigt 

at lave nogen nævneværdige ænd-
ringer siden opstart. 

Så han er godt tilfreds med resulta-
tet. Der er indledt forhandlinger med 
Danish Crown om at aftage nogle af 
grisene, når de får slagtevægten. 

Lis Jørgensen
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Gade

Husumvej 6
15. juli flyttede Helene Vejergang Rasmussen (23) 
og hendes kæreste Anders Bech Mikkelsen (25) ind, 
efter at Klaus og Lene Mørk er flyttet til Brønderslev. 

Helene stammer fra Kastanievej i Øster Brønderslev, 
hvor hendes lillesøster og forældre stadig bor. Hun 
har også en storesøster, der bor i Bønderslev. He-
lene startede tidligt uddannelse og er uddannet klini-
kassistent på en tandlægeklinik, dog var det svært at 
finde fast arbejde, så hun tog job som chauffør hos 
Brønderslev Flytteforretning. Her mødte hun Anders, 
der også kørte som chauffør. 

Efterfølgende har de begge skiftet job. Helene kører 
nu for König i Haderslev, hvor hun leverer ventila-
tionssystemer for Lindab rundt omkring i landet. 

Hun har dog en drøm om at finde arbejde tættere på 
hjemmet og gerne som klinikassistent. I sin fritid kan 
hun godt finde på at tage et spil golf i Brønderslev 
Golfklub. Anders kører for Universal Transport og 
kører kun med køkkenelementer for JKE i Klæstrup 
til leverance i Nordjylland. 

De har tidligere boet til leje i Serritslev et års tid, 
som også er Anders fødeby. De ville gerne flytte til 
et sted, hvor der var flere aktiviteter og et godt miljø 
for børn at vokse op i, så det blev selvfølgelig Øster 
Brønderslev.

Fugleskydning i Hollensted
Ved fugleskydningen 20. august i Hollensted blev der fundet 
en ny fuglekonge. Det blev Aksel Jensen, der fik æren. Det 
var en godt skydende Emil Yderskov, der sidst på eftermid-
dagen skød brystpladen ned og derved gjorde sig selv til Skyt-
tekonge og Aksel til Fuglekonge. Per Christiansen nedlagde 
venstre vinge og gjorde derved Kim Andersen til Kronprins. 

Dagen begyndte med at skytterne mødte op hos abdicer-
ende Fuglekonge Egon Kristiansen, der var vært ved en lille 
forfriskning. Derefter blev Egon kørt til skydningen i en flot 
Amerikanerbil, mens vi andre fulgte efter i et mindre pran-
gende køretøj. Men ingen køretur uden et pitstop på Hardy 
Jensens Plads i Hollensted centrum. Derefter videre til skyd-
ningen.

Den varede hele eftermiddagen kun afbrudt af pølsespisning 
til middag og kagespisning til kaffen. Kagen er sponsoreret af 
bageren i Dannebrogsgade og det er et hit hvert år. Ved siden 
af fugleskydningen bliver der afviklet serieskydning, ligesom 
der en præmieskydning for pigerne, når de ankommer til spis-
ningen om aftenen. Herrerne skulle ud i en omskydning inden 
Morten Østergård kunne trække sig sejrrigt ud af dysten. 

Resultaterne af dagens skydning:
Egon Kristiansen skød kronen for Jesper G. Nielsen
Anders Jakobsen skød h.klo for Carsten Jensen
Emil Yderskov skød v.klo for Lars Johansen
Kim Andersen skød halsen for Hardy Jensen
Bjarne Sørensen skød halen for Egon Kristiansen
Andreas Kjellstrøm skød h. vinge for Kurt Jørgensen
Per Christiansen skød v. vinge for Kim Andersen
Emil Yderskov skød brystpladen for Aksel Jensen

Dameskydning
Anette Larsen 42
Michelle Rømer 37
Louise Jørgensen 26  

Bjarne Bang Sørensen

Buurholtvej 
27
Frederik Skaanild over-
tog huset her 1. juni. 

Frederik er 42 år og 
arbejder som salgschef 
ved Ebb & Flow – et 
firma der ligger i Sven-
strup, og designer og fremstiller dekorativ belysning. 

Deres produkter sælges mange steder i Europa, 
men også i Australien og New Zealand. De har dog 
ikke markedsført sig i Danmark endnu, men det kom-
mer ganske sikkert. Frederik kommer oprindeligt fra 
Aalborg, men har boet omkring 15 år i USA, blandt 
andet i New York og Miami.

Frederik har i et stykke tid været på udkig efter et 
dejligt ”landhus” i Aalborg og omegn. Det har været 
svært at finde noget som ikke krævede en meget 
kærlig hånd, og derfor var Buurholtvej 27 oplagt, da 
huset er blevet gennemgående renoveret. Han ser 
derfor frem til at kunne kaste sig over haven i stedet 
for at skulle renovere på huset.

Aktiviteter på Kraghede
Mangler du en and til Mortensaften?
Du har nu igen mulighed for, at vinde anden til Mortensaften 
ved det årlige - Kraghede Andespil - i Kraghede Klubhus.
Vi spiller pladen fuld om 25 ænder torsdag 3. november 2016 
kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) og der vil i pausen være 
mulighed for,
at vinde vin til anden ved amerikansk lotteri. Drikkevarer 
købes til rimelige priser. Tilmelding er ikke nødvendig - dog 
først til mølle.
Vel mødt!

Kraghede Idræts- og Borgerforening
Jesper Bering

Herreskydning
Morten Østergård 55
Jesper G. Nielsen 55
Hardy Jensen 48
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spejlet
Øster Brønderslev Vandværk
Da vandværket ville markere formand Alfred Møllers 25-års jubilæum, Olfert 
Larsens 30-års jubilæum samt at man var færdig med renovering af værket 
og byggeri af ny velfærds- og lagerbygning, blev der afholdt åbent hus lørdag 
2. juli med grill samt øl og godt ØB-vand. 

De tilmeldte 
gæster kunne 
nyde grillede 
pølser i den 
nye velfærds-
bygning.

Vandværkets 
bestyrelse: 
Alfred Møller, 
Olfert Larsen, 
Kjeld Andersen, 
Poul Erik Jensen 
og Søren Kimer.

Kom og vær med 14. oktober kl 19, når vi skal smage en masse spændende øl. 
Kristian Jepsen, som vi kender fra Vinspecialisten i Brønderslev, kan også det der med øl. 
Han vil guide os igennem 8 forskellige øl, og der vil være en let anretning fra Osteklokken 
midtvejs.
Pris 200 kr. Billetter kommer snart i handlen. Ingen billetsalg i døren.
Hold øje med opslag ved købmanden og på Facebook.

Nyd en aften med store smagsoplevelser og opdag mange af øllets facetter og forskelligheder.
Denne aften tager vi den store tur rundt i de forskellige ølgenrer. Vi skal smage alt fra den vel-
kendte pilsner, over den fyrrige IPA til den kulsorte Imperial Stout.
Det bliver en aften, der helt sikkert vil åbne dine øjne for det faktum, at øl bestemt ikke bare er 
øl! Nogle af de 8 øl vil blive dine nye bedste venner; mens andre måske vil blive et minde om 
en øl, du ikke har lyst til at gensmage.
Smag og behag er som bekendt individuelt; men vi lover at ingen af øllene er kedelige
Vel mødt!

Henrik Hald, Rasmus Tørholm og Annitta Baun

Øl-smagning i Samlingshuset

Krolf og 
ældretræning 
i ØBI
Krolf spilles hver torsdag kl. 9.00. 

Motionstræning for ældre og hjem-
megående foregår tirsdage og 
torsdage kl. 13–14.30 i Motions-
centret. Første gang er torsdag 8. 
september.

Henvendelse til Flemming Skov på 
25364728



Onsdags-
klubben i 
Hallund 
efteråret 2016
Velkommen til en ny sæson i Hal-
lunds hyggeligste klub for både 
mænd og kvinder. 

Den opmærksomme læser vil nok 
genkende både overskriften og det 
følgende, det er fordi også Onsdags
klubben er med på noderne, og 
genbrug er jo oppe i tiden!

Vi planlægger selv, hvad dagene 
skal indeholde, og nye ideer er 
velkomne.

Her plejer at være en liste med for-
slag, men kom selv og giv dit bidrag 
i form af godt humør og evt. forslag 
til aktiviteter eller ture. Du er sam-
tidig med til at gavne vores klubhus.
 
Vi betaler 100 kr. i medlemskon-
tingent 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” – der er kaffe på kanden!
Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte undertegnede.

På hyggeligt gensyn i Hallunds 
eget klubhus, Søndersig 25 
onsdag 21. september kl. 13.30.

Inger M. G. Vandkjær
tlf. 8622 4278/2636 4278

Onsdag 1. juni gik 
turen til Rhodo-
dendronparken i 
Brønderslev. De 12 
fremmødte havde 
en god aften i par-
ken med dejligt vejr 
og smukke omgi-
velser. Efter den 
sædvanlige rundtur, 
hvor diskussionen 
gik højt på, om det 
var 8 eller 9 unger, 
svanen havde, blev 
de medbragte drik-
kevarer og hjemme-
bag nydt ved 
den nye tribune. 

Onsdag 6. juli gik 
turen op til Røver-
stuen hos Majbritt 
og Claus. Det var 
i år 10 år, siden 
de bosatte sig i 
Claus’ hjem og ville 
i den forbindelse 
gerne vise, hvad 
de har puslet med 
og forandret siden 
overtagelsen. Der 
var fint fremmøde 
med 20 m/k, som 
spurgte ivrigt ind til 
de mange spænd-
ende træer og 
planter, de havde 
i haven. Efter den 
store rundvisning 
bød Majbritt og 
Claus på kaffe og 
hjemmebag. 

Næste tur onsdag 
7. september 
kl. 18.30 går til den 
mobile svinestald 
hos Hans Henrik 
Thomsen.

Lis Jørgensen
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Onsdagsmotionisterne 
i Hallund
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Ny sognepræst
Det lykkedes ikke menighedsrådene at få indsat en ny sognepræst til 1. august 2016 – desværre. 
Der var meget få ansøgere til stillingen, og det var efterfølgende ikke muligt at foretage en 
indstilling til embedet. Stillingen er genopslået med ansøgningsfrist 5. september 2016. Vi håber på 
flere ansøgere her i anden omgang og at kunne indsætte en sognepræst til 1. november. 

Mariane Madsen, Fjerritslev er konstitueret som sognepræst fra 11. juli, og indtil stillingen er besat.

Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
Der afholdes offentlige orienteringsmøder her:

Hallund onsdag 7. september kl.19.00 på Hallund Kro
Øster Brønderslev tirsdag 13. september kl. 19.00 i Samlingshuset

Først er der en orientering om menighedsrådets opgaver og kompetencer. Derefter en redegørelse for rådets arbejde 
siden sidste valg, samt en redegørelse for kommende opgaver.
Derefter vil reglerne for opstilling af kandidater og afvikling af valget blive gennemgået.
Efter dette orienteringsmøde overgår mødet til anden del, som er opstillingsmødet. Her forsøger deltagerne, om de 
kan danne en fælles kandidatliste.
Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i opstillingsmødet, eller om man vil sammensætte sin egen kandidatliste!
En kandidatliste skal indleveres i perioden tirsdag 20. september 2016 kl. 19 – tirsdag 27. september 2016 kl. 19. 
I Hallund afleveres kandidatlisten til valgbestyrelsens formand, Kjeld Christensen, Lundensvej 9, Hollensted.
I Øster Brønderslev afleveres kandidatlisten til valgbestyrelsens formand Jørgen Thomsen, Danserhøj 34 eller til Pia 
Christensen, Dannevirkevej 3. 
Kandidatlister udleveres hos Kjeld Christensen eller Pia Christensen.
Indkommer der to eller flere lister, er der valg tirsdag 8. november 2016. 
Der vil komme mere information om dette i Oplandsavisen.

Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev

Koncert med Nordjysk Pigekor
Onsdag 23. november klokken 19.30 får Øster Brønderslev Kirke 
besøg af Nordjysk Pigekor, som består af 30 piger fra 15-19 år. I 
2014 fejrede Nordjysk Pigekor 50 års Jubilæum. Nordjysk Pigekor 
har et bredt repertoire. 
Koret tager afsæt i den danske sangskat og arbejder såvel med den 
klassiske kortradition, som med den rytmiske stil. Siden 2012 har diri-
genten været Christina Kjærulff. Hun er uddannet cand.mag. i musik 
på Aalborg Universitet.
Alle er hjerteligt velkomne til koncerten. Fri entre!

Konfirmander
Nærmere oplysninger om konfirmationsforberedelse og tilmelding 
hertil sendes ud til alle aktuelle familier snarest muligt. (I bedste fald har I fået dem nu, hvor Lokalbladet læses).
Konfirmandforberedelse er tilbud til alle børn på 7. klassetrin med bopæl i Øster Brønderslev og Hallund sogne.
Skulle der være kommende konfirmander med bopæl i de to sogne, som ikke har fået brev, så vær venlig selv at kon-
takte mig. Alle er naturligvis til enhver tid velkommen til at kontakte mig.
Kst. sognepræst Mariane Madsen, tlf. 24 41 90 13

Minikonfirmander
Der kommer tilbud til alle, der går i 3. klasse, om at gå til Minikonfirmand. Der vil blive sendt brev med nærmere oplys-
ninger til alle aktuelle familier. Jeg kan naturligvis til enhver tid kontaktes telefonisk eller på mail.
Kst. sognepræst Mariane Madsen, tlf. 24 41 90 13
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Søndag 4. september
Femtende søndag efter Trinitatis
Søndag 11. september
Sekstende søndag efter Trinitatis
Søndag 18. september
Syttende søndag efter Trinitatis
Søndag 25. september
Attende søndag efter Trinitatis
Søndag 2. oktober
Nittende søndag efter Trinitatis
Søndag 9. oktober
Tyvende søndag efter Trinitatis
Søndag 16. oktober
Enogtyvende søndag efter Trinitatis
Søndag 23. oktober
Toogtyvende søndag efter Trinitatis
Søndag 30. oktober
Treogtyvende søndag efter Trinitatis
Søndag 6. november
Alle Helgens Søndag
Søndag 13. november
Femogtyvende søndag efter Trinitatis
Søndag 20. november
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag 27. november
Første søndag i advent

11.00

-

10.30 - Sten Rughave

19.00 - Høstgudstjeneste

11.00

-

11.00

11.00

-

11.00

9.30 - Ole Skov Thomsen

-

11.00

-

11,00

-

11.00 - Høstgudstjeneste

-

9.30 - Ole Skov Thomsen

-

-

11.00

9.30

-

11,00

13.00

Ø. Brønderslev Kirke Hallund KirkeGudstjenester

Alle Helgens Dag søndag 6. november
Hallund kirke kl. 9.30 og Øster Brønderslev kirke kl. 11.00
Navnene på dem, der er døde i vore sogne, eller begravet på kirkegårdene siden Alle Helgen sidste år, bliver læst 
op efter prædikenen. Der bliver sendt breve ud for at orientere de 
pårørende om denne tradition; men gudstjenesterne er naturligvis 
åbne for alle. Det er vigtigt, at menigheden i hele sin bredde deltager 
i gudstjenesten også på denne søndag.             

Mariane Madsen, kst. Sognepræst

Advent
Første søndag i advent begynder det nye kirkeår. Der er fire søn-
dage i adventstiden, som varer frem til jul. Kirkeåret er altså før på 
færde end kalenderåret, og vi synger Vær velkommen Herrens år 
første søndag i advent, som i år er den 27. november.
Adventstiden er forberedelsen til jul. Ikke bare forberedelsen med 
gaveindkøb, bagen og brasen; men forberedelsen i sind og hjerte på 
fejringen af, at Gud julenat lod sig føde ind i vor verden.
Forberedelsen er nødvendig, og kirken nok det sted, hvor juleriet 
begynder allersidst. Til gengæld holder vi jul lige til Helligtrekonger 6. 
januar. Kirkeåret har sin egen rytme og sine specielle farver, tekster 
og salmer til hver periode.
Lever man med i rundturen søndag efter søndag hele kirkeåret igennem, og det skulle mange flere unde sig selv, 
så kommer man igennem alle sindsstemninger med håbet som den stærkeste.

Godt begyndt er halvt fuldendt, så derfor: Vel mødt til kirkeårets første gudstjeneste søndag 27. november. 
Første søndag i advent i Øster Brønderslev Kirke kl. 11.00 og i Hallund Kirke kl. 13.00 
Efter gudstjenesten i Hallund Kirke, går vi traditionen tro ned og tænder byens juletræ og slutter med gløgg, æble-
skiver og banko i klubhuset. Arrangeres i samarbejde med Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening. 
Alle er velkommen.
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Sangaftener
Sangaften torsdag 6. oktober kl. 19 i Samlingshuset 
Vi genoptager de tidligere års succes med seks sangaftener i vinterhalvåret. I løbet af aftenen præsenteres på 
forhånd valgte sange, og der vil blive mulighed for at ønske sange. Denne aften vælges hovedsageligt efterårssange 
og salmer. I løbet af aftenen er der kaffe og kage. Organist Inger Malgaard akkompagnerer sangene.
Alle er velkomne, og der er fri entre!

Sangaften/koncert onsdag 2. november kl. 19 i Samlingshuset
Denne sangaften adskiller sig fra de andre 
aftener, da vi får besøg af Vrå Folkemusikorkester 
under ledelse af Eirik Moland. De 14 musikere 
spiller dansk og nordisk folkemusik. 
Denne koncert hedder: ”Spillemænd i Vendsyssel 
og deres musik” og indeholder fortællinger om og musik af 
vendsysselske spillemænd og folkemusikere. Aftenen vil 
indeholde 2x45 min, og der bliver plads til et par enkelte 
fællessange.
Alle er velkomne, og der er fri entre!

Kirkens voksenkor
Så er det igen tid til at starte kirkens voksenkor op efter 
sommerferien.Vi medvirker i kirken ca. 4 gange om året i 
forbindelse med højtider, og ud over dette laver koret en forårskoncert og julekoncert. 
Vores repertoire er blandet. Vi synger salmer, sange, gospels og viser.
Tidspunkt: Tirsdage fra kl. 19-21. Første gang tirsdag den 13. september.
Sted: Samlingshuset.
Jeg glæder mig til at se ”gamle” såvel som nye korsangere. 
Hvis du har lyst til at begynde i koret så meld dig til mig. Koret ledes af mig.
Organist Inger Malgård. Mobil 60602361

Workshop for kirkens voksenkor
Lørdag 5. november afholdes workshop i Samlingshuset med Morten Ahti, som er 
uddannet i klassisk kor og ensembleledelse fra Nordjysk Musikkonservatorium og or-
ganistuddannet. Workshoppen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som korene har stor fornøjelse af at deltage i. 
Vi møder andre voksenkor, lærer nye korsatser og afslutter dagen med en worshopkoncert i kirken. Arrangementet er i 
FUK regi, og man kan se yderligere oplysninger på www.fuk.dk.

Høst
Vi høster året rundt,
o Gud, af dine gaver, 
som vi har høstet nu 
på marker og i haver; 
hver ærlig arbejdsdag 
af vore evner brugt 
gav af din nåde os 
sin mening og sin frugt.

Vi virker året rundt, 
og hvad hver enkelt yder 
for alle dagligt brød 
og livsophold betyder; 
tak, Gud, for hvert produkt 
vi fik fra samlebånd, 
for alt, hvad vi har skabt 
til gavn med hånd og ånd.

Vi lever året rundt 
af mer end velfærdsvarer; 
hvad du har skabt os til, 
i ånden vi erfarer; 
tak for vor næstes ord, 
som til vort hjerte fandt, 
for glæde og for sorg, 
vi delte varmt og sandt.

Tak for den gyldne høst, 
du gav i frugt og kerne, 
tak for den lyse dag, 
for nattens tændte stjerne; 
giv os dit ord til tro 
og nådigt hjertelag, 
og giv vort liv at gro 
for dig mod høstens dag.

Jørgen Michaelsen 1971

Vel mødt til årets høstgudstjenester
søndag 25. september

Hallund Kirke kl. 13.00
Efter gudstjenesten byder menigheds
rådet på frokost ved Hallund spejder-
hus. Derefter fortsættes med 
spejdernes høstmarked.
 
Øster Brønderslev Kirke kl. 19.00
Efter gudstjenesten inviterer me-
nighedsrådet på kaffe i Samlingshuset.
 
Indkomne beløb i forbindelse med 
høstgudstjenesterne sendes ubeskåret 
til Folkekirkens Nødhjælp.
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Kirkelige adresser
Kst. sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 
 Mariane Madsen, Dalhøjen 51, 9690 Fjerritslev. 
 Tlf. 24 41 90 13. E-mailadresse: marma@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.

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev Menighedsråd:
Torsdag 13. oktober kl. 19.00
Torsdag 17. november kl. 19.00

Hallund Menighedsråd:
Onsdag 7. september kl. 19.00 på 
Hallund kro
Torsdag 24. november kl. 19.00

N.B.: Menighedsrådsmøderne er 
offentlige. Interesserede kan henvende 
sig til en af menighedsrådsformændene 
eller til sognepræsten for nærmere op-
lysninger. (Se kirkelige adresser).

Gudstjenester på 
Elmehøj 
Ældrecenter
Torsdag 25. august kl. 10.15 
Torsdag 29. september kl. 10.30 - HØST
Torsdag 27. oktober kl. 10.15
Torsdag 24. november kl. 10.15 - ADVENT
Lørdag 24. december kl. 10.30 - JUL

Kirkens musikalske legestue
Alle børn mellem 0-3 år og deres dagplejer, forældre eller bedste-
forældre indbydes til musikalsk legestue i kirken
Vi mødes i kirken Øster Brønderslev Kirke, hvor vi synger salmer og 
sange, danser og leger sammen.
Tidspunkter:
Torsdag 15. september kl. 10.15 – 11.00
Torsdag 6. oktober kl. 10.15 – 11.00
Torsdag 17. november kl. 10.15 – 11.00
Torsdag 15. december kl. 10.15 – 11.00
Tilbuddet er gratis. Tilmelding er ikke nødvendig. Legestuen ledes af 
mig. Skulle nogen have spørgsmål så ring til mig på tlf. 6060 2361.

Organist Inger Malgård 

Har du lyst til at synge i kor!
Kirkens børnekor - for piger og drenge fra 2. -6. klasse begynder i 
Samlingshuset tirsdag 13. september kl 14.30-15.30.
Undervisningen er gratis, og du får lommepenge 
(50 kr./optræden, 500 kr. bonus afhængig af fremmøde til korprøver). 
Du lærer at synge og noget om noder og rytmer.
Du lærer nye børn at kende
Du bliver glad af at synge 
Du lærer salmer og sange
Du har det sjovt
Man kan ringe til korlederen Inger Malgård og høre mere. Tlf. 60602361



ØBI Badminton
Sommerskole
Hvis man nu skulle hælde i retning 
af den opfattelse, at der ikke sker 
noget i badminton, bare fordi man 
ikke lige har skemalagt tid i hallen 
eller vanlig træning over sommeren, 
så tager man ganske givet fejl. 

Vi har bl.a. afholdt vores allerførste 
sommerskole i ØBI Badminton. Der 
var godt nok plads til flere deltagere, 
men vi fik alligevel tilmeldinger fra 
3 klubber og en kæmpe oplevelse 
med på vejen! Thomas fra Øster 
Hurup blev kåret som ”Campens 
spiller”, og Ellen fra Tylstrup vandt 
de Individuelle Camp Mesterskaber. 
Begge modtog en ketcher sponsore
ret af ABH Sport i Serritslev. 

Opstart
Udover sommerlejren har vi knoklet 
med flere nye tiltag, som forhåbent
ligt kan skabe mere interesse om-
kring sporten og bringe endnu flere 
folk sammen i Østsidehallen, og vi 
glæder os simpelthen SÅ meget til 
at komme i gang med det hele! 

Ungdomstræningen starter mandag 
29. august, og vi begynder allerede 
kl. 8 om morgenen denne dag med 
“Badminton i Skolen”.  Resten af 
dagen kommer for vores vedkom-
mende til at foregå med skeen 
(ketcheren) i hånden og forhåbent
lig mange glade unger i hallen. 
Faktisk, når dette udgives, er vi 
allerede i gang med vores 2. uge af 
den nye sæson, men det betyder 
sandelig ikke, at det er for sent at 
melde sig til. Vi har træning til alle 
ungdomsniveauerne, og det betyder 
ikke noget, om man lige starter lidt 
senere :)

Familiebadminton
Når I læser dette skulle vi efter 
planen gerne have afholdt sæson-
ens første familiebadminton fredag 
2. september. Vi håber, det har 
været en succes. Mere fremadrettet 
kan vi fortælle, at det er målet, at vi 
kan afholde disse hyggelige events 
en gang om måneden, og hvis I ikke 
lige nåede med i fredags, så håber 
vi, I vil komme næste gang.
 

Senior”træning”
Som noget andet nyt tilbyder 
vi i denne sæson også Senior-
”træning”.

Som tidligere beskrevet kan det 
være svært at samle 2-4 seniorer, 
som kan/vil spille på jævnlig basis. 
Derfor bliver det nu muligt at kunne 
tilmelde sig enkeltvis og være en 
del af badminton-fællesskabet i en 
konstellation, hvor man blot møder 
op for at hygge sig og spille noget 
badminton. Metoden bliver, at man 
betaler kontingent på samme vis 
som ungdomsspillere, og vi stiller 
baner og minimum én ”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 målgruppe. Derimod 
vil vi fokusere på badminton og det 
sociale med en kort fælles opvarm-
ning, 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 os via Facebook 
eller www.oebi.dk/Ungdom (Allan).

Vi forventer ”træningen” afholdes 
mandag eller onsdag aften fra kl. 
19-20 eller kl. 20-21 afhængig af 
antallet af forhåndstilmeldinger, og 
hvordan vi får det hele skruet sam-
men.
 
Tøv endelig ikke…kom ud af busken 
nu og giv dig til kende, så vi ved, 
hvad vi har at arbejde med 

Facebook
Vi har med stor hjælp fra vores DGI/
Badminton Danmark konsulent fået 
sparket gang i en offentlig Facebook 
side, hvor vi løbende vil orientere 
om klubbens arrangementer, store 
badminton-begivenheder osv. Vi 
håber, mange af jer allerede har 
været omkring og smide et ”Like”, 
men for de af jer, som ikke har set 
det endnu, så kan I søge jer frem til 
os ved at indtaste ØBI Badminton i 
søgefeltet.  
 
Til sidst er der ikke andet at sige, 
end at vi ser frem til endnu en herlig 
sæson med spændende udfordring-
er for badminton i Øster Brønder-
slev, og vi håber, vi også vil nyde 
stor opbakning og fremgang i den 
kommende sæson.
 
Vi GLÆDER os til at komme i gang 
med 2016/2017! 

ØBI Badminton
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ØBI Fodbold
Så bliver der spillet fodbold på 
græsset igen i ØBI. 

Som altid er der mange glade børn, 
unge og voksne i gang. I foråret 
spillede vores herreseniorer sig jo 
op i serie 5, hvilket var godt klaret. 

Vi tilbyder i dette efterår hold for:
U 5-7 drenge og piger 
U 8-9 drenge og piger 

U 12 drenge og piger 
U 14 piger i samarbejde med  
Tylstrup og Sulsted/Vestbjerg 
U 16 drenge 
Herre seniorer i både serie 5 og 6
Veteranerne

Vi har henover sommeren forsøgt 
at få et dameseniorhold i gang, men 
desværre uden held. 

Går der nogle piger/damer rundt, 
som ikke har hørt om det og gerne 

vil spille, så kontakt endelig fodbold 
afdelingen!!

Ligeledes vil vi altid gerne høre fra 
jer, hvis I har nogle gode ideer, eller 
har lyst til at give en hånd med til 
enten bestyrelsesarbejdet eller med 
noget træning.

Tjek hjemmesiden for yderligere 
oplysninger: www.oebi.dk

Annitta Baun



Klovborgs Ellen – fra gårdkatte til catwalk

Kan du fortælle, hvorfor du er endt 
i modeverdenen med din opvækst 
i Øster Brønderslev Enge, og hvad 
den har betydet for dig?

Jeg gik på syskole i Brønderslev, 
da jeg gik i sjette klasse, og jeg har 
derfor vidst i mange år, at det er det 
her, jeg vil. 

Det lyder måske meget glamour at 
være i modeverden. Det er egentlig 
bare en branche, det er hårdt 
arbejde (ligesom at være land-
mand), og det kræver mange arbe-
jdstimer. 

Jeg valgte at studere design og 
mode på TEKO i Herning og efter-
følgende på Royal College of Art i 
London, og nu er jeg selvstændig. 

Jeg er rigtig glad for, at mange ting 
lykkes, men der er også mange ting, 
som ikke lykkes. 

Hvad har du gang i lige nu?

Jeg har lige haft show på Køben-
havns Rådhus, hvor jeg havde 15 
sæt tøj, et sejt live-band, GENTS, 
som spillede (anbefalet af Per 
Jørgensen fra The Blue Van) og en 
masse folk til at hjælpe, som jeg 
ikke kunne have været foruden. 

Derudover var vi på messe ude i 
Bellacenteret onsdag, torsdag og 
fredag med fest om aften, og nu er 
jeg lidt træt. Modeugen Copenha-
gen Fashionweek / SS17 gik godt, 
og jeg er meget taknemmelig for 
den fine artikel i Politiken, omtale i 
Berlingske og billeder rundt omkring 
på nettet. Det betyder meget for mit 
brand (og mig).

Jeg arbejder derudover på en 
konkurrence, hvor jeg skal lave 
fem sæt tøj til et band, og hvis jeg 
vinder, vinder jeg 500.000 kr. Hvilket 

jeg virkelig håber, jeg gør! 
Bandet er City Bois, og det bliver 
muligt at stemme på mit forslag, så 
det håber jeg, at mange gør. 
Konkurrencen kan følges på 
www.danskdesigntalent.dk 

Når du laver en kollektion er det så 
for egen regning og risiko?

Ja, kollektionerne er på egen regn-
ing - og jeres - da jeg får støtte fra 
Statens Kunstfond, som hjælper til 
at gøre tingene muligt. Derudover 
er der så mange mennesker, som 
hjælper mig, hvilket jeg ikke kunne 
være foruden.

Er det unikke ting, du laver, eller er 
der også serieproduceret tøj, du har 
fået sat til salg?

Tanken er at jeg skal leve af det, så 
det er serieproduceret tøj. Men når 
jeg laver kollektioner, laver vi en af 
hver til at starte med, derefter pro-
ducerer vi, hvis vi får en ordre.

Lige nu prøver jeg at sælge SS17 til 
diverse butikker, og derudover laver 
vi webshop. 

Så de modeller, som blev vist til 
showet, bliver også brugt til at 
sælge med.

Alt dit tøj er til unge mænd, men 
hvorfor er der ikke noget til modne 
mænd?

Der er mange, som laver tøj (alt for 
mange), så det handler om at finde 
sin niche. Det skal være noget, som 
interesserer en, samt noget man tror 
på og bliver inspireret af. For mig er 
det de her unge fyre, og jeg havde 
en underviser, som altid sagde til 
os, at hvis bare vi fik fat i 3 % af 
alle mænd i verden, så ville vi tjene 
mange penge. Så dem er jeg stadig 
på udkig efter.

Hvordan er du kommet i kontakt 
med den engelske musiker Olly 
Alexander fra bandet Years & 
Years? 

Det er mit engelske PR bureau 
DECEMBER, som sørger for at 
låne mit tøj ud, skabe omtale, skaffe 
interviews osv. Det er deres job og 
et vigtigt marketingsled for mig.
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Lokalbladet har lavet dette mailinterview med Ellen Hedermann Pedersen, som ”Klovborgs Ellen” hedder rigtigt.
 
Det har vi gjort, fordi vi de seneste år er stødt på hendes navn og tøjdesign stadigt oftere i medierne – internettet, 
aviser, blade og fjernsynet, så vi vil på Lokalbladet også gerne være med til at fortælle historien om hendes flot 
begyndte karriere i tøjbranchen med eget tøjmærke og gode anmeldelser. Det bliver spændende at følge Ellens fort-
satte udvikling og succes, og hun er kun 28 år, så der kan ske meget i de kommende år.

Per Drustrup Larsen

Ellen yderst til højre på sin familiehjemmebane Klovborg 



Har du nogle modeikoner – person-
er/brands – som inspirerer eller på 
anden vis påvirker dig?

Der er mange, som gør det godt, 
bl.a. Astrid Andersen, som er for 
sej. Ellers beundrer jeg meget Raf 
Simons og hvad Kris Van Assche 
gør for Dior Homme. Men ellers er 
det mine venner og familie, som 
inspirerer og hjælper mig.

Går din egen kæreste også i dit 
designertøj?

Nej, det er vist for vildt for ham….

Jeg ved godt, at branchen er lige 
hård som rockmusikere/rockbands, 
men kan du leve af det?

Bestemt ikke. Hvis det går i nul, er 
jeg glad. Jeg lever af mit deltidsar-
bejde, som er et kontorarbejde på 
en fagforening, hvor jeg arbejder 20 
timer om ugen.

Er der ellers noget, du synes, folk i 
og omkring Øster Brønderslev skal 
vide?

Øster Brønderslev er et meget sejt 
sted, og verden er lille. Bl.a. har 
Katrine Filholms veninde hjulpet 
mig med makeup til shows, Nanna 
Rosenfeldt fra Åsen Teater er en 
sej stylist, som har hjulpet mig, og 
Newline fra Vodskov har lånt mig 
sko til et show. 

Per Drustrup Larsen
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Medier om Ellens kollektion på SS17:
Berlingske:
Ellen Pedersen er en stilfærdig bannerfører for en lille revolution. Det tjener 
Ellen Pedersen til ære, at hun lavede så kort og stramt et show, som klart 
viste ideen bag kollektionen. Drenge, på vej gennem byen, ind i livet.

The Daily: 
The starting point for her SS17 collection was photographer Jamel Shabazz’s 
iconic portrayal of black African-American youth in 80ies New York. This 
historical disposition made the collection distinctively less trend-based, which 
is only healthy for the still blossoming designer. Look out for Pedersen in 
seasons to come.

Euroman:
Den talentfulde designer Ellen Pedersen viste dunjakker, hættetrøjer og helt 
korte badeshorts kombineret med sportslige polotrøjer og rullekraver. 

Soundvenue.com:
Ellen Pedersens unge knægte var sexede på den kejtede måde. I en 
showkalender, der denne sæson mest af alt har budt på velkendte navne, var 
Ellen Pedersen fanebærer for den kommende generation.

Cover.dk: 
Den danske designer Ellen Pedersen viste for tredje gang sin kollektion til 
den københavnske modeuge. Dette sæsons show (som havde fed live musik 
fra en sej duo) skilte sig ud ved at være det første med et rigtigt modeshow 
i stedet for en installation. Sammensat med kasserollehår, som var skilt på 
midten, fremviste Ellen Pedersen et show, som rejste på tværs af tider og 
stilarter.

CV
Website: www.ellenpedersen.eu
Mail: mail@ellenpedersen.eu

Education
2012-14: MA fashion menswear at Royal College of Art
Brioni and Royal College of Art Tailoring Award for the lounge suit. Coopera-
tion between Brioni and RCA to create a new idea for the lounge suit, during 
the competition we visited Brioni in Penne and achieved knowledge from the 
Brioni tailors.
2008-11: BA in fashion design at TEKO Design School.
2004-07: High school business diploma from Aalborg
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Gade

Indvielse af legeplads
Lørdag 25. juni fik Øster Brønderslev ny legeplads 
ved Samlingshuset. Malthe og Mille klippede snoren kl 
12, og derefter kunne pladsen tages i brug. I dagens 
anledning bød Samlingshuset på grillpølser serveret af 
bestyrelsesmedlemmerne Birgit, Bente og Susanne fra 
Østsidefonden.

Legepladsen er blevet en realitet ikke mindst pga. Øster 
Brønderslev Sparekassefonds gavmildhed. Gartner Kurt 
Thomsen og Håndværksrådet leverede arbejdskraften.
Mette Søskov og Anni Stavnskær overrakte samme dag 
byen kunstværket ”Et anderledes bybillede”. Det projekt 
der blev startet på Byfest 2015 og fortsatte på Bålhøj
festival. Det er børnene der har tegnet små træplader 
med forskellige motiver, 360 stk i alt. Det har også be-
søgt Krea klubben samt 6. klasserne 2016 på ØBI skole. 

Hallo jer fra Kraghede 
Hjælp os med informationer fra Kraghede.
Fra ca. 1890-1930 boede familien Peder Chr. Olesen (d. 1910) og hustru 
Nielsine Christine Nielsen (d. 1918) på matrikel 4c, Kraghede vestre del. 
Der findes ingen hus/bebyggelse der i dag, men på et luftfoto ses afgrøde-
farvningen, som bekræfter stedet.
4 c lå tæt på tidligere Kraghede Mølle i dag Øster Nejst.
En stor børneflok voksede op derfra, og en af sønnerne Niels Martinus Ped-
ersen og søsteren Anne Marthine Pedersen boede der til slut - før det blev 
afhændet ca. 1930 - 40.
En bror, Jens Peter Pedersen, boede på matr. 3c i Kraghede i 1925 sammen 
med sin hustru Marie, og de havde bl.a. en søn: Arto.
Et andet af børnene var Ejnar Elvinus Christian Pedersen, der døde som 19- 
årig i 1921, mens kæresten/Marthilde ventede deres 2. barn - min mor Erna.
Findes der efterlevende familie efter Peder Chr. og Nielsine, og har de bille-
der af Peder Chr. og hustruen Nielsine og/eller deres børn? 
Blev der taget skolebilleder på den tid i Kraghede Skole?
Jeg ved, der for mange år siden eksisterede en Lokalhistorisk gruppe i Krag
hede, men har ikke kunnet lokalisere deres arbejde, udover bogudgivelser, 
da der endnu ikke er indleveret noget til Øster Brønderslev Lokalhistoriske 
Arkiv. Samlede denne gruppe billeder og info om skolebørn o.a.?

Evt. informationer kan gives til: 
Mona Madsen, mlm@mounet.dk - 98311592 / 30400445
eller 
LokalHistorisk Arkiv v/ Per Drustrup Larsen – per@drustrup.dk – 2826 1453

Et virkeligt flot arbejde, der i dag kan 
beundres i ØBI`s klublokale
Vi er sikre på, at byens voksne børn 
og husets gæster vil blive glade for 
disse tiltag.

Samme dag havde ØBI åbent hus, 
hvor de forskellige idrætsgrene blev 
præsenteret: badminton, fodbold, 
håndbold, spinning samt noget nyt 
også yoga, crossdance og krolf. 

Henrik Hald
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spejlet

CD med Fame
Den nye CD med bandet Fame, hvor den lokale 
smed, Lars Holm Hansen, spiller bas, er et rigtigt 
godt visitkort, som bandet kan sende til alle, der 
er på udkig efter god musik til et bal eller en fest. 

De 10 numre på skiven spænder vidt fra ameri-
kanske klassikere til danske hits, og de spilles med 
en meget varieret og professionel sound, så skiven 
viser tydeligt, at orkestrets 4 musikere og sangerin-
den kan deres kram. 

Det eneste, jeg mangler i forhold til de gange, jeg  
 har oplevet dem på scenen, er deres optræden i flot 
og tidstypisk tøj og den energi, de leverer til publikum og til festen, men det 
kan man så opleve til det bal, Samlingshuset har arrangeret med Fame.

Læs mere om bandet på www.fameband.dk og ring i god tid til Lars (4028 
1818) for at høre, om de kan spille til din fest, for de er en hel del ude at 
spille over hele landet - og Sverige.

Per Drustrup Larsen

Modeshow
Så er det atter tid til det år-
lige modeshow i Hallund. Det 
foregår onsdag 5. oktober kl. 19 
i Hallund Klubhus, hvor lokale 
damer viser tøj fra Nicoline i 
Dronninglund og bærer briller 
fra Louis Nielsen.

Igen i år vil det være muligt at 
købe smykker fra Gade og Juul. HH-garn viser strikkede modeller, og der vil 
også være salg af garn. Trine Nielsen viser og sælger porcelænsmalede ting, 
og Gitte Nielsen sælger hjemmelavede kort.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dato.

Pris 80 kr. pr. person inkl. en let forfriskning, kaffe og hjemmebag.
Der bliver udloddet gevinster på indgangsbilletten. 

På forhåbentlig gensyn til en hyggeaften med risiko for og blive inspireret af 
efterårets mode og farver. Tilmelding senest søndag 2. oktober.
Kirsten på mobil 29920820 eller Lis på mobil 24445005

Mvh. Hallund-Hollensted Borger – og Idrætsforening 

Lørdagsbal 4. marts
Samlingshuset / Østsidehallen 
afholder lørdagsbal lørdag 4. marts 
2017.

Den opmærksomme læser vil be-
mærke, at det ligger på samme dato 
som den planlagte forårsfest. Derfor 
kan vi oplyse, at Landsbygrup-
pen vælger at holde en 
pause i 2017. 

Vi synes stadig, der skal 
være mulighed for at 
komme ud og more sig 
og få en svingom.

Vi har hyret det 
pladeaktuelle FAME, 
der normalt er et 
fast indslag under 
forårsfesten. Der vil 
ikke være spisning. 
Dørene åbnes kl 20, 
og FAME starter kl 
21. 
Billetsalget starter 1. 
oktober og vil foregå fra Spar samt 
pr. MobilePay. Flere oplysninger 
findes på Facebook 1. oktober.
Vil pladsen blive for trang i Sam-
lingshuset, flytter vi i hallen.

Henrik Hald

Julegaveværksted - måske
I skrivende stund ved vi ikke, om det er muligt at gennemføre julegaveværkstedet i år.
Det er dels pga. de ændrede lokaleforhold og ikke mindst at fritterpesonalet er så hængt op i det daglige, at de ikke 
kan afse tid til at være der til julegaveværksted, og de er en meget vigtig del af værkstedets afvikling.
Bente Børjesson vil sende en føler ud på skolens intranet for at høre om, der er forældre, der kan påtage sig helt at 
stå for de enkelte værksteder. Det gælder især kreativ værksted, godter og indpakning - eller evt noget helt nyt.
Alt afhængig af hvilke tilbagemeldinger, der kommer tager vi stilling til om det kan lade sig gøre at gennemføre jule-
gaveværkstedet den tredje weekend i november.
Hvis nogen af jer læsere, der ikke er forældre på skolen, har lyst til at byde ind med hjælp / stå for et værksted, så sig 
det hurtigt til undertegnede eller til Bente Børjeson SFO

Venlig hilsen Birgit Søndergaard 30131453

Lygtetænding og julehygge
Lygtetænding er et hyggeligt, lille arrangement, der i år holdes 20. november. Det varer fra klokken 15 til 17, og vi juler 
og hygger først i Samlingshuset med at klippe pynt til juletræet, synge og spise æbleskiver. Derefter slutter vi af med 
en tur ned i byen for at se på byens lys, der er blevet tændt den dag

Billedet fra modeshowet 2015



Børnehaven Troldehøj
Så er sammenlægningen mellem 
børnehaverne Myretuen og Grøfte-
kanten effektueret. 

Fredag 12. august var der store-
flyttedag. Der var stor hjælp fra 
forældregruppen, som kom og hjalp 
hele weekenden. Der blev gjort rent, 
vasket inventar, flyttet legetårn fra 
Myretuen til Grøftekanten. Det var 
en rigtig hyggelig weekend, og vi 
er rigtig glade for den hjælp, vi har 
fået af forældrene. Der blev knoklet 
hårdt hele weekenden så vi kunne 
sige velkommen mandag morgen i 
Børnehaven Troldehøj.

Der er blevet sagt ”farvel” til 
navnene Myretuen og Grøftekanten, 
og ”goddag” til Troldehøj. Vi har en 
stue der ligger på skolens matrikel, 
som hedder Troldestuen, og der har 
vi 24 børn med 3 kendte voksne 
fra ”de gamle børnehaver”. Det er 
vigtigt at slå fast, at der ikke er tale 
om en skolegruppe, men en børne-
havegruppe, der har til huse på 
skolen. Gruppen hører stadigvæk 
til under dagtilbudsloven, hvis der 
skulle være nogen tvivl.

Vores forældrebestyrelse havde 
planlagt flytningen af legetårnet fra 
Myretuen til Grøftekanten. Der kom 
håndværkere om torsdagen i Myre-
tuen, som startede med at pille det 
ned. Fredag kom de store lastbiler 
og kørte legetårnet til Grøftekanten. 
Det var rigtigt spændende for 
mange børn at følge med i arbejdet. 

Alle børn mødte ind mandag 15. au-
gust på nye stuer med nye navne: 
Svampestuen og Koglestuen. Vi 
mødte dejlige børn og forældre klar 
til en ny børnehave. 

Om eftermiddagen havde vi kaffe, 
saftevand og kage til alle foræl-
drene, så de kunne komme og se 
alt det nye sammen med deres 
børn. Der var mange fremmødte, og 
det er vi glade for!!

Vi har nu overstået flytningen og 
er kommet godt på plads begge 
steder. Dejligt!! Nu skal hverdagen 
finde en ny rytme. Der vil komme 
justeringer hen ad vejen, men vi er 
glade for, at der nu er mere
arbejdsro til det vi er her for: Nemlig 
BØRNENE!
 

Signe Nørgaard Løgsted
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Heldagslegestue i dagplejen
De kommunale dagplejere og alle børnene havde en dejlig kreativ formiddag med at forberede besøg af forældre og 
søskende til den heldagslegestue, der blev holdt 24. juni med afslutning inden ferien i Samlingshuset.

Forældre og søskende var inviteret til boller, kagemand og frugt fredag eftermiddag som optakt til ferien, og for at alle 
havde mulighed for at ønske hinanden en god ferie.

Børnene havde lavet vandflasker, som var malet så fint og dekoreret så flot i alle farver. Herefter havde dagplejere og 
børnene malet på glas til vaser. Børnene elsker at male - også de helt små, og samtidigt fik vi øvet farverne.
Der var indsamlet blomster fra have og grøfter, som børnene arrangerede i deres malede glas. Alle børn var meget 
optaget af at sætte blomster i vasen, og buketterne blev rigtigt flotte og farvestrålende. 

Efter middagsluren kom alle forældre 
og søskende til kaffe. Vi havde en dej
lig eftermiddag og tak til forældre der 
alle mødte op til at gøre eftermiddagen 
hyggelig.   

De kommunale dagplejer Solstrålerne 
ønsker alle en god sommerferie.

Vores pædagog Trine Johannesen kan 
kontaktes på tlf 99454834, hvis I har 
spørgsmål eller har et kommende barn 
der skal i dagpleje. 

Dagplejer Helle Hanghøj



Øster Brønderslev Centralskole
Skoleåret 2016/17 er i fuld gang på 
Øster Brønderslev Centralskole.

Skoleåret er første skridt ind i den 
nye skolestruktur i Brønderslev 
Kommune, hvor skolerne lægges 
sammen i distrikter. Her i Distrikt 
Syd er Carl Otto Borup distriktsleder 
for Søndergade Skole, Skolegade 
Skole og Øster Brønderslev Skole. 
På hver skole er der således også 
to skoleledere. Her på stedet er det 
Henrik Sparvath og jeg selv, Sanja 
Hvolbæk. 

Vi er et nyt ledelsesteam, men vi 
er allerede rigtigt godt i gang og 
ser frem til samarbejdet med såvel 
distriktet, personalet, eleverne og 
forældregruppen samt skolebesty-
relsen, som også fra i år er på 
distriktsniveau. 

1. skoledag
8. august mødte forventningsfulde 
elever ind på Øster Brønderslev 
Centralskole til et spritnyt skoleår 
fyldt med nye oplevelser og ny 
læring, men personalet havde 
allerede været i gang med forbere-
delserne hele ugen, op til børnene 
skulle komme. Lærerne har bl.a. 
fået kursus i ”min uddannelse”, som 
er en ny læringsplatform, Brønder-
slev kommune har indkøbt. Det er 
hensigten, at alle elevplaner, års
planer og daglig undervisning og 
evaluering på sigt skal foregå via 
denne platform. Dette skoleår er et 
læringsår for lærerne, og det er der-
for endnu ikke muligt at tilgå platfor-
men for forældrene, men som man 
siger: Alt godt kommer, til den der 
venter. Det forventes, at platformen 
er implementeret med udgangen af 
2017.

Vi begyndte første skoledag med 
morgensamling, hvor vi fik ønsket 
hinanden velkommen tilbage, og 
kl. 10.00 ankom så dagens hoved-
personer: nemlig vores to nye 0. 
klasser. Hvert barn blev råbt op, 
budt velkommen og fik et flag, inden 
turen gik ned i klasserne, hvor mor 
og far havde mulighed for at deltage 
den første time. 

Disse mærkedage er ganske sær-
lige, og ganske ligesom spændin-
gen og forventningens glæde lyste 
ud af børn og forældre, ja så gav 
det også os som skoleledere et helt 
kuldegys. Det er et nyt kapitel i livet 
for disse elever, og vi er så glade for 
at vi på ØBC, Distrikt Syd, er en del 
af det kapitel.

Den 15. august begyndte førsko-
legruppen i lokalerne, hvor skolens 
SFO tidligere har haft til huse. Vi 
byder dem hjertelig velkommen i de 
nye rammer og ser frem til samar-
bejdet. 

Jubilarer 
og nye ansigter
Her i starten af dette skoleår fejrer vi 
også to jubilarer her på stedet. Pia 
Christensen har 40-års jubilæum og 
går på pension her med udgangen 
af august, mens Svend Stokbro 
kan fejre 25-års jubilæum. Ham 
beholder vi dog lidt endnu. Vi øn-
sker dem begge et stort tillykke med 
jubilæerne, og de er også fejret her 
på stedet på behørig vis med gaver, 
taler og receptioner. 

Vi har også fået et par nye ansigter 
her på skolen. Lars Vestermark er 
ny lærer her på stedet, mens 
Majken Berthelsen er vores 
nye skolesekretær. Begge to er 

smilende, kompetente mennesker, 
som allerede nu er godt i gang her 
på ØBC.  Velkommen til dem begge.

Skolepolitiske 
målsætninger og 
professionelle 
læringsfællesskaber 
Skoleåret, som vi nu har taget hul 
på, kommer til at vægte de skole-
politiske målsætninger højt med helt 
specifikke indsatser. Det nye begreb 
”professionelle læringsfællesskaber” 
er en måde at arbejde på. Det be-
tyder, at vi som skole og kommune 
har fokus på at bruge data som 
afsæt for de indsatser, vi laver, og at 
vi gør en dyd ud af at videndele og 
have den nære relation i fokus for 
at sikre elevernes faglige og sociale 
progression. Det betyder helt konk-
ret, at vi arbejder fokuseret med den 
nye kommunale læse
strategi, at vi laver pædagogiske 
analyser, og at vi arbejder med den 
nye læringsplatform: min uddan-
nelse. Sidst men ikke mindst bety-
der det, at vi arbejder struktureret 
og målfokuseret på både ledelses-, 
personale- og elevniveau. Alt sam-
men med ét hovedfokus: at sikre 
elevernes daglige læring og trivsel. 

Vi ser frem til et forrygende skoleår 
2016/17 med alt, hvad der måtte 

komme af spæn-
dende oplevelser, 
udfordringer og fan-
tastisk samarbejde.

Sanja Hvolbæk
Skoleleder for 

indskolingen 
ØBC
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Det nye elevråd



Lokale foreninger - og andre gode kontakter

BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Tommy Johansen (3068 2674)
tommy.johansen@kfumscout.dk

Børnehaven Troldehøj
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 Mariane Madsen
(2441 9013)

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/ Lars Melsen (22 63 97 61)

Kraghede Støtteforening. 
Udlejning af Kraghede Klubhus 
v/ Mai-Britt Bering. (42 17 31 01)
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)

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk
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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 7. september kl. 18.30: 
Onsdagsmotionisternes tur i Hallund 
går til den mobile svinestald hos 
Hans Henrik Thomsen. 

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

Onsdag 7. september kl.19:
Offentligt orienteringsmøde på 
Hallund Kro til Menighedsrådsvalg 
2016. (Se side 15)

Torsdag 8. september kl. 14: 
Niels Guldager fortæller om at være 
schweisshundefører. 
Arr.: Hyggeklubben.
Torsdag 8. september kl. 13-14.30: 
Første omgang motionstræning for 
ældre og hjemmegående i Motion-
scentret i ØBI.

Tirsdag 13. september: 
Kirkekorene begynder (Se side 15)

Tirsdag 13. september kl. 19:
Offentligt orienteringsmøde i Sam-
lingshuset Øster Brønderslev til 
Menighedsrådsvalg 2016. 
(Se side 15)

Torsdag 15. september kl. 10.15: 
Første gang med Kirkens musikal-
ske legestue for børn mellem 0-3 år 
og deres voksne. 
(Se side 18)

Torsdag 15. september kl. 20: 
Herreklub for rigtige mænd i Sam-
lingsstedet Øster Brønderslev

Onsdag 21. september kl. 13.30: 
Onsdagsklubben i Hallund begynder 
i klubhuset, Søndersig 25.  
(Se side 14)

Søndag 25. september:
Høstgudstjeneste i Hallund Kirke 
kl. 13 og i Øster Brønderslev Kirke 
kl. 19. (Se side 17)

Torsdag 22. september kl. 14: 
Per Drustrup fortæller om Øster 
Brønderslevs historie. 
Arr.: Hyggeklubben. 

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

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

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

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

Torsdag 17. november kl. 14: 
Linh Dam: ”Hvad livet byder”. Fra 
bådflygtning til skattemedarbejder. 
Arr.: Hyggeklubben.

Onsdag 23. november kl. 19.30: 
Koncert i Øster Brønderslev Kirke 
med Nordjysk Pigekor. (Se side 15) 

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

Søndag 27. november:
Kirkeårets første gudstjeneste / 
første søndag i advent markeres i 
Øster Brønderslev Kirke kl. 11.00 og 
i Hallund Kirke kl. 13.00.  
(Se side 16)

Torsdag 1. december kl. 12: 
Julefrokost. Arr.: Hyggeklubben. 

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

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

Torsdag 8. december:
Fællesspisning i Hallund Klubhus 
(se side 10)

Lørdag 4. marts 2017: 
Samlingshuset / Østsidehallen 
afholder lørdagsbal med orkestret 
Fame

Lørdag 5. august 2017:
Bålhøjfestivalen 2017. 
10-års jubilæum.

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

Tirsdag 6. oktober kl. 14: 
Syngepigerne underholder. 
Arr.: Hyggeklubben. 

Onsdag 5. oktober kl. 19: 
Modeshow i Hallund. (Se side 23)

Torsdag 6. oktober kl. 19: 
Sangaften i Samlingshuset. 
(Se side 17)

Fredag 7. oktober kl. 18:
Øl-smagning i Klubhuset Hallund 
(Se side 10)

Fredag 14. oktober kl 19:
Øl-smagning i Samlingshuset 
(Se side 13)

Torsdag 20. oktober kl. 14: 
Jesper Hansen fortæller om 
Landmandsliv på Grønland. 
Arr.: Hyggeklubben. 

Torsdag 27. oktober kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.

Onsdag 2. november kl. 19: 
Sangaften/koncert i Samlingshu-
set med besøg af Vrå Folke-
musikorkester. (Se side 17)

Torsdag 3. november kl. 14: 
Vibeke Hatt Sørensen sætter fokus 
på angst og depression. 
Arr.: Hyggeklubben. 

Torsdag 3. november kl. 19:
Andespil i Kraghede Klubhus  
(se side 12)

Søndag 6. november:
Alle Helgens Dag markeres i 
Hallund Kirke kl. 9.30 og Øster 
Brønderslev Kirke kl. 11.00.  
(Se side 16)

Næste nummer
Nummer 83 udkommer 29. november.
Sidste frist for indlevering af stof er 5. november.

Årsmøde i Samlingshuset
Fonden for Samlingshuset i Øster Brønderslev holder årsmøde 
mandag 19. november. Det foregår selvfølgelig i Samlingshuset.

Birgit Søndergaard


