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Regnskab for Lokalbladet 2009-2016
   2016    2015      2014      2013      2012        2011      2010 2009         
Indtægter
Menighedsråd  30.000  30.000    37.500    22.500    27.875   22.000   22.000   22.000   
Annoncer  33.880   36.580    38.490    40.100    35.220   36.225   33.500   33.500   
Foreninger m.v.  26.400   12.400    18.900    15.200    14.243   21.400     5.000     7.000   
Frivillige indbetalinger 18.825   19.825    20.120    18.845    21.173   15.250   13.500   17.500   
Abonnenter       390     4.840      1.330         820      1.275     1.570     2.000     2.500     
Andre indtægter   10.000   24.201     1.500    14.277    40.000       350      3.000   14.500    
Renter            0           0           53           35             0        500       500      1.000         
Indtægter i alt  119.495  127.846 117.893  111.776  139.786  97.014   79.000   97.500 

Udgifter
Trykning og uddeling 93.406 117.730   124.318 107.772   92.475    95.549   92.000   85.000    
Kontor og porto    1.646    2.008       1.232            0     4.120      2.456    3.500      3.500        
Forsikring       871       860          811        802        781         769       500         500         
Varekøb/EDB/renter      497   27.759      4.083        100            0            0           0     17.500       
Udgifter i alt  96.420 148.357  130.444  111.233   96.376   99.774   96.000    89.000   
Driftsresultat  23.075 - 20.511  - 12.549      +543  -43.409    -2.760  -17.500  + 8.500   
 
Kassebehold pr. 31.12.   39.985  16.910  37.421    49.971   49.429     6.020    8.780

Støt Lokalbladet 
I sidste nummer af Lokalbladet skulle der have været indlagt et indbetalingskort, men det nåede vi ikke.

Derimod er der et indbetalingskort med denne gang, og det håber vi meget, at I alle vil bruge.
 
Siden nytår er der nemlig ikke blevet indbetalt så mange penge som frivillige bidrag: Fra foreninger 11.000 kr. (Østside 
Hallen 10.000 kr. og Forening til Jægerkulturens fremme 1.000 kr.) samt frivillige indbetalinger fra private på 775 kr.
Som I kan se af nedenstående regnskab for flere år, er der sædvanligvis kommet en del flere penge fra de kilder, og vi 
håber på mindst samme beløb igen i år!  

Det er også muligt, at lade Lokalbladet arve penge! Vi har netop i arbejdsweekenden modtaget 1400 kroner fra høst-
festerne i Hollensted, som har stoppet aktiviteterne. MANGE TAK for dem!

Overfør penge til konto 9024 - 0000045934 eller med Mobile Pay på 2826 1453
- eller brug det 
indlagte 
betalingskort.

Når der holdes kommunalvalg 21. 
november vil der helt sikkert være en 
lang række kandidater, der er bosat i 
Lokalbladets område. 

Allerede nu har vi i redaktionen fået 
tekst med en programudtalelse, men 
har aftalt med Majbritt Iversen fra Hal-
lund, at vi venter med at bringe den til 
næste nummer. Hun er netop blevet 
opstillet som kandidat i Hallund for 
den lokale venstrevælgerforening.

Lokalbladet vil nemlig gerne stille 
spalteplads til rådighed for ALLE de 
lokale kandidater på én gang, og det 
vil ske i det kommende nummer 86. 
det udkommer 5. september, og der 
er deadline 21. august for tekst og 
billeder.

Redaktionen

Kommunalvalget  
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Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af dette blad:

Chalotte Søgaard
Birkevej 5 (2868 0271)
(e-mail: chalottesogaard@hotmail.com)

Grethe Christensen
Hollenstedvej 121 (9883 5085)
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Vibeke Hatt Sørensen
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Mads Søgaard
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Maria Holm Hansen
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(e-mail: mariaholmhansen@gmail.com)

Ove Dam
Husumvej 7 (9881 1414) (4256 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

René Dahl Jeppesen
Buurholtvej 53 (7269 1597)
(e-mail: renedahljeppesen@gmail.com)

Per Drustrup Larsen
Buurholtvej 47 (2826 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)

LOKALBLADET  
Nummer 86 udkommer 5. september
Sidste frist for indlevering af stof er 21. august

Nummer 87 - julenummeret udkommer 5. december
Allersidste frist for indlevering af stof er 20. november.

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. Oplag: 1400
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Må vi be’ om  
kammertonen - og penge!
Den seneste tids diskussion i byen og især på Facebook om ændringen 
af Elmevej til at være en 2 minus 1 vej har - som vanligt på de digitale 
medier - bragt en unødvendig skarp tone på bane. 

Selv om man er uenig og stiller kritiske spørgsmål til løsningen kan man 
godt tale og opføre sig pænt. Det bestræber vi os på i Lokalbladets 
redaktion. At Nordjyske så også strammer indholdet af diskussionen, og 
kalder det et oprør, er langt over stregen.

Det er endnu svært at se, hvilke konsekvenser løsningen får, og det var 
et fint træk, at Karsten Frederiksen stillede op til et imprioviseret møde 
ved Spar for at høre folks meninger. Resultatet blev, at han får kigget på 
enkelte dele af planerne - især den fartdæmpende “bule” ved Spar. 

Men uanset hvad så vil 2 minus 1 være en positiv løsning for byen og for 
en mere sikker trafik. Det viser mange års erfaringer fra andre steder.

- og så til det med pengene:  
Vi prøver igen i Lokalbladets redaktion at fravriste jer lokale borgere og 
andre fornuftige mennesker en del af jeres sparepenge: Se side 2 og 
brug det indlagte indbetalingskort eller oplysningerne på det! 

God sommer!

Redaktionen

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2.400 kr.
Halv side: 2.900 kr.
Hel side: 3.600 kr.



Bålhøj Festival 2017
The Blue Van og 
Magtens Korridorer 
på scenen m.m.fl.
Hvordan fejrer man vores lokale 
festivals 10 års jubilæum??? 

Man får to af landets allerbedste live 
rockorkester til at spille på en helt 
nye scene til jubilæumsfestivalen!
Magtens Korridorer og The Blue 
Van står øverst på plakaten, når 
Bålhøj Festival markerer sit 10 års 
jubilæum lørdag 12. august. Ud 
over de to store rockorkestre kom-
mer musikprogrammet til at spænde 
vidt: Fra dansk top over rap til rock 
og pop. 

Musikken
Det samlede musikprogram 2017 
består af: Ib Grønbech, Tine Vin-
gaard, FAME, Sjakket, Vintage 
Affair, Jonah Blacksmith, Magtens 
Korridorer, Kejser Larsen, The Blue 
Van og endelig vinderen af konkur-
rencen ”Byens Bedste Band”, der 
afgøres fredag 9. juni i Den Runde 
Pavillon.

Vores lokale rock-helte fra The Blue 
Van skulle selvfølgelig stå øverst 
på jubilæumsplakaten, og nærmere 
introduktion er vel ikke nødvendig. 

At det derudover er lykkedes at 
få Magtens Korridorer til at 
gæste festivalen må siges at 
være lidt af et scoop. Bandet er 
kendt, som et af landets bedste 
live orkester og har siden midt i 
halvfemserne solgt både platin 
og guld og har stået bag hits 
som ”Lorteparforhold”, ”Picnic 
på Kastellet” og ”Nordhavn 
station”.

Det lokale element får også en 
stor plads på jubilæumsfestivalen. 

Således kan både Fame med den 
lokale smed, og Vintage Affair med 
lokal forsanger og guitarist opleves 
på scenerne i skoven. 

Begge bands 
har været på 
festivalen før 
og vi ved, at 
der er garan-
ti for fest og 
syng-med 
stemning i   
skoven, når 
de to bands 
spiller op.   

Og fra Aalborg kommer Tina 
Vingaard den upcoming singer/
songwriter Tina Vingaard.

Ib Grønbech gæstede sidst festi-
valen i 2015 og gav et brag af en 
koncert. I år kommer han til at åbne 
en helt ny stor scene på Bålhøj. 

Igennem de første måneder af 2017 
har bandet Kejser Larsen toppet 
dansk toppen med hittet ”Alt andet 
lige”, og det bliver spændende også 
at byde denne genre velkommen på 
Bålhøj. 

Festivalen får også besøg af to up-
coming bands, idet Jonah Black-
smith og Sjakket besøger festivalen.

Jonah Blacksmith 
stammer fra 
Thy-området 
og spiller 
folk/country 
inspireret 
musik, der 
er helt deres 
egen udtryk. 

Sjakket 
stammer 
oprindeligt fra Hjør-

ring området, men er i dag bosat 
i Århus. Gruppen rapper på deres 
egen selvironiske måde om bl.a. 
Vendsysselsk løsrivelse.
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På festival pladsen vil der som altid 
også være gang i det store Ranch-
område, hvor børnene kan boltre 
sig med de mange aktiviteter. Læs 
mere om det i en anden artikel. 

Dørene til jubilæumsfestivalen 
åbner kl. 13 og kom i god tid i år, da 
der bliver rift om de gode pladser, 
når Ib Grønbeck går på scenen kl. 
14. Billetter til festivalen kan købes 
hos SPAR, Børneshoppen eller via 
billetlugen.dk

Nye scener
Scenerne bliver i år byttet rundt, 
således at den tidligere lille scene 
bliver skrottet, og den nuværende 
store scene bliver til den nye lille 
scene. 

Der opstilles en ny stor scene. I 
første omgang bliver den nye store 
scene en lejet mobil scene, der 
flyttes igen efter festivalen, men vi 
håber på at finde midler til enten en 
ny permanent stor scene eller en 
ny mobilscene, der i så fald også 
ville kunne bruges til andre arrange-
menter.

Efterlysning
I forbindelse med 10 års jubilæum 
arbejder vi på en artikel i samarbe-
jde med Nordjyske. 

Vi mangler i den forbindelse en per-
son, der har været med på Bålhøj 
i alle 10 år, og det må gerne være 
en, der er startet med at komme 
på Ranchen og i dag måske mest 
interesserer sig for musikken og 
stemningen på Bålhøj - eller evt. en 
frivillig hjælper.

Hvis du har nogle spændende     
historier fra dine 10 år på Bålhøj, 
hører vi gerne fra dig – Kontakt via 
mail til presse@fowli.dk.

Anders Bang Andersen

bålet med snobrød, popcorn og 
snak med spejderne.

Indianerstammen går vist all-in i år 
med stegt bisonkød ved bålet, så 
den helt rigtige indianerstemning 
kan brede sig, mens man prøver 
hverdagen som indianer.

På den populære ridebane kan 
børnene (og voksne…) igen i år 
ride så mange runder, man orker 
på små og store ponyer/heste og få 
taget et polaroid-billede af sig selv 
højt til hest. De populære køreheste 
i forskellige størrelser træner også 
konditallet i vejret, så de kan køre 
mange ture nede på pladsen og 
rundt om Bålhøj. 

Der bliver desuden klappe-dyr og 
den kendte og populære halm-
hoppe-borg. Så der er garanti for 
røde kinder og en god nattesøvn 
for alle de børn, der besøger Fowli 
Ranchen!

Vi får igen i år besøg af syngende 
cowboys, der spreder musikalsk-
western-stemning over området.

Et par overraskelser har vi også i 
ærmet, så det må man bare op og 
se….

Vi glæder os SÅ meget til at se jer 
alle sammen den 12. august!

Birgit Dinesen

Fowli Ranchen

Børnene skal være aktive og in-
volvere sig med hinanden. Der er 
masser af aktiviteter til alle børn og 
det bliver helt sikkert ikke kedeligt.

Dette års involverede dyr og men-
nesker er gået i skarp træning for 
at være klar til at modtage børn og 
voksne i alle aldre nede på Bålhøj-
festivalens aktivitetsområde på den 
gamle sportsplads. De GRATIS 
aktiviteter foregår mellem klokken 
14 og 18.

De seje spejdere fra Hallund-
Spejderne byder i år både på 
udfordrende ting som svævebane, 
bueskydning og en masse forskel-
lige spil og hyggelige stunder ved 
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Så er vi i gang 

I Lokalbladet nr. 82 fortalte vi 
om planerne for Elmevej, hvor vi 
præsenterede projektet med trafik-
sanering af midten af Elmevej. 

Projektet skulle tilgodese en for-
skønnelse med beplantning, mu-
lighed for parkering, plads til land-
brugsmaskiner og ikke mindst give 
forbedrede forhold for cyklisterne. 

Efter en trafikmåling blev den 
optimale løsning besluttet, og der 
blev udarbejdet tegninger, som 

Her er bekymringer, spørgsmål og 
forskellige holdninger kommet til 
udtryk. 

For at besvare nogle af disse 
bekymringer og spørgsmål har 
Lokalbladet været i kontakt med Vej 
og Park, som fortæller, at løsningen 
omkring 2 minus 1 vejen er meget 
brugbar med de færdselsbehov, 
som skal håndteres på stræknin-
gen, ligesom vejen (ved korrekt 
brug) har en dokumenteret effekt på 
dæmpning af farten, plads til cyklist-
er og mulighed for parkering. 

Lokalbladet har modtaget følgende 
tegninger af Vej og Park, som viser 
projektet som det ser ud på den 
midterste del af Elmevej. 

Projektlederen understreger, at op-
delingen og hensigten ved 2 minus 
1 vejen tydeliggøres meget, når 
afmærkningen påføres. 

Dertil kommer nyt asfalt samt en 
fartgrænse på 40 km/t hele vejen 
igennem byen. 

Ved endt renovering af hele Elmevej 
indføres et parkeringsforbud uden 
for de markerede bånd, hvormed 
parkering i begge sider af vejen ikke 
er muligt.

blev præsenteret 
på et borgermøde 
i august 2016. 
Her forklarede og 
begrundede Vej og 
Park, hvorfor denne 
løsning er mest hen-
sigtsmæssig. 

Løsningen er en 
opstribning af vej-
arealet efter prin-
cippet for 2 minus 
1 veje med brede 
kantbaner i begge 
sider samt mulighed 
for parkering i 
markerede parke-
ringsbånd. 

Løsningen begrun-
des blandt andet 
med, at Elmevej 
ikke er bred nok til 
at lave afgrænsede/
markerede cykel-
stier i begge sider, 
ligesom der skal 

være plads til parkering og store 
landbrugsmaskiner på vejen. 

Med disse behov kombineret med 
de eksisterende vejforhold viser 
forskning, at netop en 2 minus 1 
vej skaber de bedste og sikreste 
betingelser for såvel cyklister, biler 
og store maskiner. 

Der har efterfølgende været en 
debat på Facebook (Øster Brønder-
slev - ØB city) om trafiksaneringen 
på Elmevej. 
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Efterfølgende kommer renovering 
og opstribning af strækningen fra 
byskilt til midten af Elmevej og igen 
fra Hvilshøjvej til skolen. Tanken er, 
at bilerne allerede ved indkørslen til 
byen skal sluses ind i ét spor, så 2 
minus 1 vejen gælder gennem hele 
byen. 

I praksis betyder det, at mod-
kørende biler skal vige ved at 
trække ud i cykelbanen, selvfølgelig 
med hensyntagen til cyklisterne, 
som ikke skal køre ind og ud mellem 
parkeringsbåndene, men forblive 
inden for den stiplede markering.  
Ved korrekt brug viser forskning, at 
trafikken glider lettere, og at det er 
langt sikrere at færdes for de bløde 
trafikanter - cyklisterne.

I skrivende stund arbejdes med 
etableringen af nye fortove og de 
”plantekasser”, som skal afgrænse 
parkeringsbåndene, og som en 
ekstra bonus lægges ledninger til 
julebelysningen ned i jorden - klar til 
brug. 

Vi må alle væbne os med tål-
modighed og glæde os til en mere 
sikker og flot Elmevej.

Chalotte Søgaard

Læs mere på side 8 og 12.

Lige nu vrimler det med lastbiler, 
brolæggere og maskiner, hvilket 
giver nogle trafikale udfordringer. 
Parkerede biler i en side og vejar-
bejde i den anden giver ikke meget 
farbar plads, men intet er så skidt, 
at det ikke er godt for noget. 
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Gade

Traktortræf
Da Karsten Frederiksen holdt det hurtigt 
indkaldte møde om Elmevej – se et par steder 
mere i dette blad – kom de 2 største traktorer 
på egnen tilfældigvis (nok ikke!) kørende fra 
hver sin side på Elmevej, og de mødtes lige ud 
for Spar. 
Selvfølgelig måtte den ene traktor bakke lidt, 
for de kunne passere hinanden, men det ville 
de sikkert også have været nødt til uden de 
nye indsnævringer. 

Velkommen
Husumvej 4 
Her er familien Thyrrestrup flyttet ind 7. april. Familien, der tidligere 
boede i lejlighed i Aalborg, består af Victor på 1½ år, Pernille og 
Anders. 
Pernille er kontorelev hos Brønderslev Erhverv og Turisme og 
kommer oprindeligt fra Vrå, hvor hendes forældre stadig bor.  
Anders, der stammer fra Brønderslev, er gymnasielærer hos 
erhvervsskolerne i Aars. Her underviser han i engelsk og er koor-
dinator for ordblinde elever. Anders’ forældre er lokale, idet de er 
bosat i Stubdrup. 
Victor er i dagpleje hos Inge Haugaard på Bålhøj. 
Fra de tidligere ejere, Annette og Thomas Lykkeberg, har de 
overtaget en meget detaljeret haveplan, der oprindelig er lavet 
af husets første ejere, Esther og Villy Christensen. Pernille og 
Anders har planer om, at lave en køkkenhave og glæder sig til at 
kunne bruge af egne grønsager. De har også planer om at plante 
et pæretræ, som i den oprindelige plan var placeret ved enden af 
huset sammen med to æbletræer. 
Familien er glad for at bo på Husumvej og er allerede blevet var-
skoet om, at det er dem, der i 2018 skal stå for at afholde vejens 
sommerfest. Jule- og sommerfesttraditionen er en gammel be-
givenhed, der startede i 1979. Kun to af de 
syv husstande er der stadig fra dengang. 

Kastanievej 37
I et dejligt nybygget hus på Kastanievej 37 
er Anita Jæger flyttet ind her i foråret. 

Hun går stadig og glæder sig over nyind-
retningen til hende selv og alle “hendes” 
dagplejebørn, som med stor begejstring 
har taget de nye legeværelser i brug. 

Anita glæder sig til, at der bliver vejr til at få 
anlagt haven.

Fodbolden ruller i ØB
I en tid hvor fodbolden har svære betingelser i de små samfund, er Øster Brønderslev et friskt pust.. Der er ca. 20 
spillere til træning hver gang, og lige pt. ligger begge hold øverst i deres grupper. Serie 5 har ikke tabt endnu, og 
det samme gør sig gældende for serie 6. Begge hold består af ret unge spillere krydret med lidt rutine - den perfekte 
kombination. Og uden at lyde for selvsikker kan det godt gå hen og blive den helt store succes. Men lige meget, hvad 
fremtiden bringer, skal I her i Øster Brønderslev være stolte over at kunne stille 2 hold. 
Skulle I få lyst, er I mere end velkommen til at komme og bakke holdene op. Man er selvfølgelig også velkommen på 
træningsbanen, hvor der er plads til alle.

Søren og Mogens

Mere fodbold
I denne sæson har vi også disse fodboldhold:
Vores U9/10 hold, som hygger sig til træning hver tirsdag og torsdag. De leger med bolden og øver sig en masse.
Vi har U12, som gør hvad de kan både til træning og kamp. Som regel med ganske gode resultater. De er en flok 
drenge, som efterhånden har spillet sammen i nogle år, så de kender hinanden og deres trænere ganske godt.
Vores dejlige U16-drenge med Niels Rask gør det også godt. Det er tydeligt, at de hygger sig til træning, hvis man 
kommer forbi i dette tidsrum. 

Annitta Baun
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spejlet

Nyt stoppested på Hebbelstrupvej
Ninjahøns på vejen! Sådan lyder advarslen på et nyt busstoppeskilt, der står 
hos Anette og Andreas på Hebbelstrupvej 243, og efter at forbudet mod høns 
udendørs er det blevet aktuelt med at passe på, når man passerer - nok især 
til fods og på cykel. Hvornår ninjahønsene er løs, kan man læse på skiltet, 
der blev stillet op af gode venner fra Hvilshøj og på Hebbelstrupvej: Egon og 
Karsten. På billedet ses ninjahønsenes ejere yderst til venstre med  de glade 
givere ved siden af - samt skiltet.

Støtte fra Nordea Fonden
Bålhøjfestivalen er en årligt tilbagevendende èn-dags-musikfestival for hele 
familien båret af frivillighed og opbakning fra lokale foreninger og firmaer, og 
den holdes i år for 10. gang. (Se mere på side 4 og 5)
I tilknytning til musikfestivalen er der et tilbud til børn og unge på Fowli 
Ranchen, hvor børnene gratis kan deltage i aktiviteter hele eftermiddagen. 
Værdigrundlaget for aktiviteterne er, at det skal være muligt for alle børn at 
deltage, uden at forældrene skal have pengepungen op.  Alle de tilbudte 
aktiviteter er uelektriske og af stor kvalitet under ledelse af frivillige børn og 
voksne. Mange af de børn, der har været gæster på Ranchen, bliver senere 
hjælpere på området og forhåbentligt frivillige på selve musikpladsen som 
unge og voksne.
I forbindelse med det forestående 10-års jubilæum planlægges der nye akti-
viteter på Fowli Ranchen. Til dette søgte vi Nordea Fonden, som til vores 
store glæde har støttet projektet med 10.000 kr.

Kristine Hansen og Birgit Dinesen

Lokalhistorisk byvandring  
i Øster Brønderslev
Torsdag 15. juni er der mulighed for at lære lidt mere om Øster Brønderslevs 
historie. Klokken 18.30 begynder en vandring gennem byen med stoppe-
steder og historier fra forskellige steder undervejs. Turen begynder med en 
lille tur på kirkegården, og derfor er der mødested ved Øster Brønderslev 
Kirke. 

Turen vil bringe deltagerne rundt i byens historie til steder og aktiviteter fra 
tidligere tider. På den måde vil man også bedre kunne forstå, hvorfor byen 
ser sådan ud i dag, og vil kunne bidrage til dens fortsatte udvikling. Sådan 
virker lokalhistorien både bagudrettet og visende fremad. Gåturen slutter på 
Gl. Buurholt, hvor man også vil kunne høre om gårdens betydning for byen 
og egnen. Her vil der blive serveret kaffe og kage. 

Turen er arrangeret af Øster Brønderslev Menighedsråd i samarbejde med 
Lokalhistorisk Arkiv, og Per Drustrup Larsen er guide på turen. Det er ikke 
nødvendigt med tilmelding. Mød bare op!
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Sidste nyt fra Hallund Hollensted  
Borger- & Idrætsforening
Og hvad sker 
der så lige i 
Hallund-Hollensted?
Den 3. marts havde vi vinsmagning 
i klubhuset med gode vine fra Gobi-
vin. Vi fik en rigtig god gennemgang 
af de forskellige vine, som alle 
kunne købes hos Menu i Klok-
kerholm. Hermann, som var vores 
guide på disse vine, gjorde det rigtig 
godt, og mange bestilte efterfølgen-
de vin til senere levering.

Brønderslev Kommune arbejder pt. 
på et drone-film-projekt, som skal 
få flere tilflyttere og turister til hele 
kommunen og især Hallund. Dét har 
vi sagt ja til at komme med i. Vi vil 
gerne have nye beboere i området. 
Det bliver optaget i juni måned, så vi 
ser gerne, at I alle tager godt imod 
disse filmfolk, gerne med nyfriseret 
hår….

Vi er blevet bevilget 25.000,- af SE 
Vækstpulje Nyfors til en ny trappe 
fra klubhuset ned til sportspladsen, 
og nu håber jeg, at vi kan få lavet 
en trappe til den pris. Arbejdet vil 
snarest mulig gå i gang. Vi har bedt 
Michael fra Hollensted om at udføre 
arbejdet.

Torsdag 18. maj lykkedes det at 
samle 47 personer til en gang fæl-
lesspisning i Klubhuset. Maden kom 
fra Hallund Kro, og den bestod af 
herregårdsbøf med kartofler, ærter, 
salat og bearnaisesauce i rigelige 
mængder, så alle blev mætte og 
tilfredse. Atter var der snak tværs 
over bordene, så det var umuligt at 
få ørenlyd.

Arrangementet var lagt i kyndige 
hænder hos Ida og Britta, som har 

prøvet dette så 
mange gange 
før, og de hjælper 
gerne til. Ida og 
Laila havde også 
bagt gode kager 
til kaffen.

Sådan et ar-
rangement er ikke 
noget vi vil tjene 
på, vi vil bare 
gerne holde noget 
for vores medle-
mmer. Det blev 
en rigtig hyggelig 
aften, og vi vil 
igen til efteråret 
prøve et lignende 
arrangement.
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Desværre var vi ikke så heldige 
med ansøgningen til vores æble-
mark. Vi fik afslag denne gang, men 
der kommer snart en ansøgning-
srunde igen. Alligevel skrider arbej-
det med æblemarken fremad. 

De tre friske piger (Hanne, Hanne 
og Bente) havde lavet en arbejds-
dag på marken den 7. maj for at 
rydde op i læbælter og save træer 
ned. Der var pænt fremmøde, 
måske fordi vi blev lokket med rund-
stykker til at starte dagen med, så vi 
fik ryddet pænt op. 

En ting jeg fuldstændigt har glemt: 
Martin Dunker fra Hollensted kom 
med et pænt beløb, som han ville 
donere til HHBI. Det var overskud 
fra Hollensteds høstfest, som har 
fundet sted i flere år, men nu er det 
opgivet. Derfor havde de besluttet i 
Hollensted at dele pengene mellem 
HHBI og Lokalbladet. Dét må man 
sige var en flot tanke, som vi sætter 
stor pris på.

Trine fra Kroen har fået en aftale i 
stand med Fiskemanden fra Hirts-
hals. Han vil holde ved kroen første 
gang 14. juni mellem 16.30 og 
16.45, og fremover vil han komme 
hver 7. uge, så nu er der god mu-
lighed for, at I også kan få frisk fisk.

Som altid så er der pludselig 
Sankthans. Også i år har vi varme 
grill’s klar kl. 18.00, og I skal selv 
medbringe maden, mens drikkeva-
rer skal købes i klubhuset. I år vil 
vores lokale byrådskandidat holde 
båltalen. Fru Majbritt Iversen vil 
prøve, om der er en plads til hende i 
byrådet på Venstres hold.

Vi har været ude for at indkræve 
kontingent, så I alle med god 
samvittighed kan nyde godt af alle 
vores tilbud. Vi havde en idé om, 
at vi nu kunne kræve ind via Mob-
ilePay, men det er ikke lige sådan 
at oprette, når man er en forening. 
Dét tager lang tid, men er på vej. Vi 
tager dog imod kolde kontanter. 

Når I har betalt kontingent, kan I jo 
frit låne flagstænger og grill samt 
leje vores mosteri, musikanlæg og 
få rabat på leje af klubhuset.

Men som altid så kan du se, hvad vi 
går og laver på hjemmesiden:

www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen

Dagens anstrengelser kom direkte 
i fyret, så alle i Hallund fik glæde af 
det. 

Hanne fra Hollensted fik sin mand til 
at harve stykket over i en periode, 
så vi kommer kvikgræsset til livs. 
Mikael fra Nørrebro har tilbudt, at 
han fremover kan harve over et par 
gange, så vi på den måde kan få 
sået græs i efteråret. 

Der bliver også opsat hegn i eft-
eråret, for det er et krav, når man 
planter træer. 
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Øster Brønderslev Borgerforening
Generalforsamling 
og formandsskifte
Borgerforeningen havde general-
forsamling i marts måned. En 
introduktion til foreningens arbejde 
kan læses i sidste nummer af Lokal-
bladet, og i øvrigt kan I følge med 
på Borgerforeningens hjemmeside 
www.oesterbroenderslev.dk.

Der blev valgt ny bestyrelse med 
både garvede og nye kræfter. Det 
er dejligt, at der er folk, der vil 
lægge et stykke arbejde i forening-
slivet. Nyvalgt blev: Simon Dissing, 
Buurholtvej 53 B og Anders Berg 
Johannesen, Dannevirkevej 14
Efter mere end 10 år i bestyrelsen 
valgte Mette Boye at stoppe. Mette 
beholder heldigvis en del opgaver i 
forbindelse med Bålhøj Festivalen. 
STOR tak til Mette for de mange år, 
hvor hovedopgaven har været en 
altid velarbejdende sekretær.
Undertegnede har i ligeså mange 
år haft formandsposten. Det har jeg 
været meget glad for, og det har 
været spændende år, hvor vi både 
har fået en dejlig lille Festival op at 
stå, og hvor vi også har fået etable-
ret Samlingshuset og fået solgt det 
gamle forsamlingshus til Møllefon-
den. Dette for bare at nævne nogle 
vigtige emner, men der har jo også 
været alt muligt andet, som en 
formand er blandet ind i lokalt og 
lokalpolitisk.
Tiden var for mig moden til et 
formands- og generationsskifte, og 
heldigvis var en ny formandskandi-
dat klar til at tage over.

Ny formand blev Jesper Albrektsen, 
der tidligere både var næstformand 
og kasserer, mens undertegnede, 
Birgit Søndergaard, fortsætter som 
næstformand.
Anders Johannesen tilbød sig til 
kassererposten. Dejligt.
Kristine Hansen overtager sekretær-
posten. Ligeså dejligt.

Øvrige medlemmer er: Niels Olsen 
og Simon Dissing 
Suppleanter er: Jan Jæger og Lars 
Pedersen

Tilknyttet og arbejdende for bestyr-
elsen: Helene Andersen og Per 
Pedersen. God arbejdslyst til den 
nye bestyrelse.

Byfornyelse og vejen
Som I jo alle ved, er projekt grønne-
re og pænere bymidte gået i gang. 
Vejføringen har givet en del debat 
på Facebook, både for og imod. 
Den vejføring, der nu er sat i gang, 
er den samme, som der hele tiden 
har været tale om - på borgermøder 
og i Lokalbladet.
På baggrund af skriverierne på FB, 
tilbød formand for teknik og miljøud-
valget at stille op til et ekstra møde 
med borgerne omkring vejen.
Det lille møde blev holdt 19.5. kl 
16 foran Spar. Der mødte en snes 
borgere op, og de fik lejlighed til 
at ytre sig for og imod. Mest gik 
snakken om udkørslen Hvilshøjvej/ 
Elmevej og om sikkerheden for 
cyklister.
Karsten Frederiksen tog nogle af 
indvendingerne med tilbage.

Generelt er 
det positivt, 
at byen efter 
så mange års 
arbejde endelig 
forskønnes især 
i midtbyen, og 
at hastigheden 
kommer ned.
Det kan lige nu 
være svært at 
forestille sig, 

hvordan vejen vil tage sig ud, når 
den er færdig med streger og det 
hele, men et løft bliver det helt sik-
kert, og hvis alle viser hensyn, så 
skal det nok gå. Forhåbentlig også 
for og med de store landbrugs-
maskiner.

Børnehaven
Børnehavegrunden er der i skriv-
ende stund ikke noget nyt om. 
Forhåbentlig kan der snart blive en 
enighed mellem Menighedsrådet, 
Stiftet og Kommunen, så området 
kan udnyttes til fælles bedste.

Sankthans
Sankthans afholdes som vanligt 23. 
juni og på Bålhøj. Årets båltaler er 
Peter Stecher. Vi synes, han skulle 
have en chance mere, da hans 
tale sidste år næsten druknede i 
regn. Der bydes på en kop kaffe, 
øl og vand kan købes. Hold øje 
med plakater og Facebook, når vi 
nærmer os.

Bålhøjfestival
ÅRETS BEGIVENHED bliver Bål-
højfestivalens 10-års jubilæum. Der 
er lagt op til et brag af en fest med 
masser af godt musik og aktiviteter 
på Ranchen. Læs her andetsteds i 
bladet.

Festivalens program er blevet 
meget vel modtaget og ikke uden 
grund. Tænk at vores lille festival 
kan magte så fine navne og så til 
den mega lave billetpris. Vi satser.

Vi glæder os til at se rigtigt mange 
festivaldeltagere i år. Ud over 
selvfølgelig at købe billet kan du 
støtte festivalen, ved at du og dine 
gæster bidrager til stemningen ved 
at blive på pladsen og spise Bonde-
stuens dejlige mad og drikke vores 
øl. Det er med til, at vi kan tjene til 
næste års festival og forhåbentlig få 
råd til gode navne igen. Tænk over 
det.

Birgit Søndergaard
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Det meste af bestyrelsen: Per Pedersen, Anders Johannesen, 
Helene Andersen og Niels Olesen.
Lars Pedersen, Birgit Søndergaard (med Theodor),  
Simon Dissing, Kristine Hansen og Jesper Albrechtsen.
Kun Kim Sloth og Jan Jæger kunne ikke være med.



Kraghede Idræts- og Borgerforening 
Vi fejrer sankthans i 
Kraghede Klubhus
Fredag 23. juni fejrer vi sankthans 
I Kraghede Klubhus. Vi indleder 
med spisning af helstegt pattegris 
med tilbehør kl. 18.30. Årets båltaler 
er Kurt Jørgensen fra Hollensted. 
Kurt Jørgensen er aktiv inden for 
Nordjysk Familiebrug samt Land-
brug og fødevarer. Vi har som altid 
kommunens største sankthans-
bål. Vi tænder bålet ca. kl. 20.30. 
Af hensyn til maden er tilmelding 
nødvendig. Helstegt pattegris med 
tilbehør koster 115 kr. for voksne, 
børn under 12 år 50 kr. og børn un-
der 6 er gratis. Øl og vand sælges 
til rimelige priser. Tilmelding sker til 
Preben Thomsen på tlf. 4199 8456 
gerne på SMS.

Kom og se vores nye 
sponsortavle i klub-
huset
Det er ved fælles hjælp og velvil-
lighed fra sponsorer lykkedes at 
samle 52.500 kr. i sponsorater. 
Sponsorerne har fået deres logo på 
en tavle, som hænger i klubhuset. 
Slå et smut forbi hvis du ikke var til 
ferniseringen 30. marts. Tak til alle 
sponsorer.

Hvis I allerede nu ved, at der skal 
holdes fest i efteråret, så reserver 
allerede nu. Vi vil så klemme 
renoveringen ind, hvor det passer. 
Renoveringen forventes at strække 
sig over en måneds tid.

Vi har nogle udfordringer med hjem-
mesiden for tiden, så telefonnum-
rene til udlejningen er forældet. Ved 
udlejning brug tlf. 42173101

Bestyrelsen for 
Kraghede Idræts- og 

Borgerforening

Køkkenrenovering i 
efteråret
Der er stigende udlejningsaktivitet 
af klubhuset, og det øger presset 
på køkkenfaciliteterne. Det tager vi 
konsekvensen af i efteråret. Det er 
lykkedes via diverse fonde at samle 
penge ind til en udvidelse og en 
overhaling af køkkenet - herunder 
indkøb af en ny industriopvaske-
maskine. Det fordrer, at der lukkes 
ned for udlejningen i en periode. 
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Program for Hyggeklubben
August-december 2017
Mødested: Samlingshuset i Øster Brønderslev. Alle pensionister og efterlønnere er velkommen. Kaffe koster 20 kr. og 
brød medbringes. 

17. august kl 14: Banko. Vi tager en pakke til ca. 25 kr. med. (Tilmelding til udflugten 31.8. senest 24. august kl 12)
31. august kl 9: Udflugt med afgang fra Samlingshuset 
14. september kl 14. Erling Bøgh fortæller om at være barn under krigen
28. september kl 14: Jørn Bækgaard: Fra barn i Brændskov til rundviser i mosen
12. oktober kl 14: Gitte Krogh fra ældreomsorgsudvalget i Brønderslev
26. oktober kl 14: Asta Nielsen og Peter Bandholm underholder
9. november kl 14:Egon Nielsen: Smuglerkongen og andre smuglerhistorier
23. november kl 14: Vores præst Jens Staghøj Liisberg. Husk tilmelding til Julefrokost
7. december kl. 12: Julefrokost



Sommerfodbold i Øster Brønderslev
Lørdag 20.5. var der et arrangement 
i Øster Brønderslev med sommer-
fodbold. Selv om sommeren lod 
vente på sig, var der stor opbakning 
både til kampene og til aftenens fæl-
lesspisning.

Dagen startede med fodbold turne-
ring, hvor U9/10, U12 og U16 hold-
ene fra ØBI var i kamp. 

Efterfølgende gik starten til gade- og 
firmafodboldturneringen, hvor Mads 
Holm bød velkommen og ridsede 
reglerne op – herunder ”ingen brok 
over dommeren, uanset hvor fuld 
man er”. Så var stemningen lagt, 
og med godt humør gik de 8 hold i 
gang med kampe på to baner. Årets 
vinderhold ses nederst på siden. 

Dagen sluttede af med hyggelig 
fællesspisning i Samlingshuset, 
hvor snakken gik godt mellem de 
110 spisende gæster. Maden blev 
lavet af det lokale madhold, og 
menuen stod på hakkebøf med sovs 
og kartofler – passende og lækker 
menu ovenpå dagens strabadser. 

Hallen var åben, så de fremmødte 
børn kunne lege og spille bold, 
mens de voksne snakkede og fik en 
øl i baren. 

Alt i alt et hyggeligt og velplanlagt 
arrangement med mange deltagere.

Chalotte Søgaard
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Nogle af medaljevinderne fra børneturneringen: ØBIs eget U9/10-hold

Vinderholdet i firma-/gadeturneringen var dette: Team Frisør Kildedall. 
(I baggrunden til højre en af taberne: Jakob Vejby Hansen)



Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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Nyt fra kirkens kor
Voksenkoret:
Koret begynder igen 5. september kl. 16 i Samlingshuset efter sommerpausen. 
Vi vil meget gerne være flere i koret, så nye medlemmer er hjertelig velkomne. 

Børnekoret:
Alle børn fra 2. til og med 6. klasse er velkomne i kirkens børnekor.
Vi øver cirka 1 time hver tirsdag fra 14.30 i Samlingshuset. Koret begynder igen 
5. september.  
Foruden deltagelse ca. 10 gange i kirken får børnene mulighed for at medvirke i 
korstævner andre steder. Vi er allerede inviteret til korstævne med Sigurd Barret i 
oktober i Brønderslev. 

Kontakt mig hvis I har spørgsmål. 
Inger Malgård 6060 2361

Fra børnekorets sommerafslutning   

Musikalsk legestue
Vi synger og leger i kirken med de små fra 1-3 år 
sammen med dagplejen. Alle forældre og bedste-
forældre, som har lyst at deltage, er også velkomne.

Tider: 
21. september kl. 10.15
12. oktober kl. 10.15
23. november kl. 10.15

Foråret blev sunget ind af begge kor.

Lutherforedrag
Onsdag 5. april var der kl. 19.00 foredrag i Sam-
lingshuset om Martin Luther og hans socialetik ved 
professor Jørn Henrik Petersen, leder af Center for 
Velfærdsforskning på Syddansk Universitet.

Det var et spændende foredrag, som afslørede nye 
sider af Martin Luther og især af hans opfattelse af 
samfundet og hans etik.

Efterfølgende var der mulighed for at købe Jørn 
Henriks bog “Fra Luther til konkurrencestaten” til en 
favorabel pris.

Malerier lavet af årets konfirmander var udstillet i kirkerne.
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Kirkebilen har tlf. 9882 1700 (Brønderslev Taxa). 
Bestil helst dagen før.

GUDSTJENESTELISTE 
DATO

11. juni
11. juni
18. juni
25. juni
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli
6. august
13. august
13. august
20. august
27. august 
27. august
3. september
3. september
10. september
10. september
17. september
17. september
24. september
24. september
1. oktober
1. oktober

KL.

9.30
11.00
11.00
11.00
14.00
9.00

14.00
11.00
11.00
11.00
9.30

11.00
11.00
9.30

11.00
9.30

11.00
9.30

11.00
9.30

11.00
9.30

11.00
9.30

11.00

ØB  
Kirke

JSL

JSL

GILA

GILA

JSL

JSL

JSL
JSL

JSL
JSL

JSL
JSL

JSL

HALLUND 
Kirke

JSL

JSL

ASLA

JSL

JSL

JSL

JSL
JSL

JSL
JSL

JSL
JSL

JSL: Jens Staghøj Liisberg - GILA: Gitte Lykke 
Andersen - ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Nogle spændte konfirmander venter på at gå ind i kirken.   

Fællesspisning på Hallund Kro 
Torsdag 13. april var der i anledning af Skærtorsdag 
gudstjeneste i Hallund kirke kl. 18.00 med efterføl-
gende fællesspisning på Hallund kro.

Det var et hyggeligt arrangement med mange 
deltagere og en fin markering af Skærtorsdag, hvor 
Jesus også spiste sit sidste måltid sammen med sine 
disciple.
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Konfirmander 
2017
Hallund Kirke 
søndag 30. april kl. 10:
Frederik Østerby Albrechtsen
Anne Klæstrup Andersen
Andreas Lund Damgaard
Marcus Philip Nielsen
Nikolai Publico Sørensen
Kristoffer Voigt Sørensen
Sofie Amalie Thomsen

Øster Brønderslev Kirke 
søndag 7. maj kl. 9.30:
Lasse Lund Andersen
Fredrik Løth Bodilsen
Laura Kristine Christiansen
Søren Risager Christensen
Mathias Thomas Hartmann
Emil Hessellund
Maj Holm
Christine Cæsar Smed Jensen
Mikkel Kazimierz Larsen
Nikolaj Ringberg Møller
Kathrine Birch Nielsen
Mathias Sloth Risager
Frida Holm Rosenkilde
Magnus Schøn Vejrgang

Øster Brønderslev Kirke 
søndag 7. maj kl. 11:
Mathilde Kjeldgaard Christensen
Nicoline Rønn Clausen
Michele Jensen
Anne Kirkegaard Jensen
Rasmus Krarup
Emil Damsgaard Jørgensen
Silje Stoklund Lydersen
Anne Nørlev
Alexander Overgaard
Christoffer Overgaard
Amalie Stavnskær Pedersen
Anders Lindgaard Sloth
Henrik Chris Thomsen
Josefine Trudslev Thomsen
Line Baun Wagner
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Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 
 Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev. 
 Tlf. 98 81 10 25. E-mailadresse: jesl@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 
 tlf. 6060 2361.
Kirkesanger, begge sogne: 
 Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 2963 2981.
Graver, Ø. Brønderslev: 
 Charlotte Kristiansen, Skovparken 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: 
 Bent Torp Johansen, Dannevirkevej 3. Øster Brønderslev
 tlf. 3125 1463
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  6066 5019

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev Menighedsråd:
6. juni kl. 19.00, Samlingshuset, Elmevej 
124, Øster Brønderslev
6. september kl. 19.00, Samlingshuset, 
Elmevej 124, Øster Brønderslev

Hallund Menighedsråd:
30. maj kl. 19.00, Kjølskevej 12, Hallund
15. august NB! kl. 18.00!, Hallund kirke
21. november kl. 19.00, Kjølskevej 12, 
Hallund.

Menighedsrådsmøderne er offentlige.
For nærmere oplysninger kan henven-
delse ske til formanden for menigheds-
rådet eller sognepræsten.
(Se under kirkelige adresser).

Gudstjenester på 
Elmehøj 
Ældrecenter
 

Torsdag 29. juni kl. 10.15 
(Fællessang uden præst)
Torsdag 27. juli kl. 10.15
Torsdag 31. august kl. 10.15
Torsdag 28. september kl. 10.30 
(Høstgudstjeneste).

Kirken på Facebook
Øster Brønderslev Kirke er kommet på 
Facebook.
Gå ind på Facebook og giv os et “like” 
for at følge os og få de seneste opdate-
ringer, eller kommentér på gudstjen-
esten eller kirken.
Alle er velkomne til at skrive til siden.

Kirkekaffe i Øster Brønderslev Kirke
I Øster Brønderslev Kirke har vi genindført traditionen med kirkekaffe, så 
det nu er muligt at få en kop kaffe at “gå hjem på” efter gudstjenesterne 
kl. 9.30.
Indtil videre har det været en succes, og det er superhyggeligt at få en 
kop kaffe sammen og vende stort og småt.

Brug for en samtale?
Har du brug for at tale med en præst, 
eller kender du en, som gerne vil tale 
med en præst, er du meget velkommen 
til at kontakte mig.

Jens Staghøj Liisberg

Hvornår er der gudstjenester 
og andre arrangementer?
Ønsker du at følge med i, hvornår der er gudstjenester og arrangementer 
i kirken?

Eller hvornår der er andre arrangementer, som menighedsrådet står for?
Så klik ind på sogn.dk og søg på Øster Brønderslev eller Hallund kirke 
eller hent app’en Kirkekalenderen til din smartphone og tilføj Øster 
Brønderslev og/eller Hallund kirke under “Foretrukne”.



Øster Brønderslev Centralskole
Planlægning på ØBC
Så blomstrer foråret i fuld flor på 
Øster Brønderslev Centralskole. 
Vi er i fuld gang med den daglige 
inspirerende undervisning, og sam-
tidig summer det også livligt af plan-
lægningen af kommende skoleår 
med timer, fagfordeling mv. 

Den gode overgang
Næste år har vi kun et spor på 0. 
årgang. Vi får 24 elever i kommende 
0. klasse – en rigtig fin klassestør-
relse.  Der er i Brønderslevs kom-
munale skolevæsen et stort fokus 
på, hvordan vi laver gode og trygge 
overgange fra børnehave til skole 
for vores børn. Det er også noget 
af det, vi er optagede af her i Øster 
Brønderslev.
”Troldestuen” med vores ældste 
børnehavebørn bor i år under 
samme tag som alle vores andre 
elever, og det giver os nogle gun-
stige forhold iht. at understøtte den 
gode overgang i samarbejde med 
børnehaven. 

givtigt, når vi får gæster ind – det 
understøtter vores ønske om at lave 
spændende og anderledes skole-
dage.
Der har også været fokus på 
brugen af sociale medier. Her 
har både elever på 6. årgang og 
deres forældre været til foredrag 
om temaet. Det må siges at være 
relevant, da langt de fleste elever i 
6. klasse i dag bruger mange timer 
ved skærmen. Det er vigtigt, at de 
klædes på til at kunne navigere på 
en hensigtsmæssig måde på nettet. 
En opgave som skole og hjem er 
fælles om.

ØBC – en del af 
Skoledistrikt Syd
Vi har nu siden august 2016 været 
en del af Skoledistrikt Syd, som 
foruden ØBC også består af Sko-
legade Skole og Søndergade Skole. 
Det har bl.a. vist sig at kaste nogle 
fordele af sig for en mindre skole 
som Øster Brønderslev Centrals-
kole, men også for det store fæl-
lesskab. Vi oplever, at vi har et 
samarbejde med et meget kompe-
tent og engageret skolebestyrelse, 
MED-udvalg og elevråd. Det er 
noget af det, der er med til at kvalifi-
cere distriktet og den enkelte skoles 
kvalitet og udvikling. Elevrådet har 
eksempelvis bidraget med ideer til 
en Skak-dag på tværs i distriktet. 
Vores dygtige medarbejdere greb 
ideen og arrangerede en super dag 
for børnene på tværs i distriktet. 
Samlet set er vi i ledelsen her på 
ØBC opløftede og ser frem mod 
endnu et nyt og spændende skoleår 
fra august 17.

Sanja Hvolbæk

Børnene fra børnehaven har stadig 
deres vante pædagoger og hører jo 
til børnehaven. Der er dog en fordel 
i – set med børneøjne – at man 
allerede, inden man starter i skole, 
kender lokalerne og udearealerne, 
og at flere voksne er kendte ansig-
ter. Af og til kommer en lille gruppe 
med til vores morgensang eller 
deltager som publikum, hvis der er 
teater eller lignende. Vores kom-
mende børnehaveklasseleder har 
også allerede været på besøg i 
børnegruppen, og frem mod skole-
start vil de kommende 0. klasse 
elever også få mulighed for at være 
med i udvalgte timer og dage i 0. 
klasse. 
Børnehaveklasseleder og pæda-
goger samarbejder også løbende i 
forhold til at have de samme fokus-
punkter for børnene. Det er med til 
at skabe forudsigelighed og tryghed 
for børnene. 
Venskabsklasserne og samarbejdet 
med dem, er et andet tiltag. der er 
med til at understøtte overgangene 
og skaber en følelse af at ”høre til”. 
Det er enormt vigtigt at være tryg 
ved de lidt større børn for at føle sig 
som en del af fællesskabet. Ven-
skabsklasserne spiller spil og læser 
med de små og er med på legeplad-
sen af og til. 
Det fokus, der er på overgange, er 
noget, vi også særligt er opmærk-
somme på, når vores 6. årgang 
skal have luft under vingerne og ud 
på Søndergades Skole i overbygn-
ingen. Her er de også løbende på 
besøgsdage for at understøtte dem i 
at opbygge gode relationer. 

Arrangementer 
og den anderledes 
skoledag…
Vi har her i foråret deltaget ved årets 
naturfagsmaraton. Alle 6. klasser 
fra hele kommunen var samlet i 
Østside-Hallen til en spændende 
dag med eksperimenter og konkur-
rencer, som eleverne i månederne 
forinden havde forberedt sig grun-
digt på. Det summede af liv.  Vores 
elever her i ØB fik en flot 3. plads. 
Derudover har vi også haft en strik-
kedag, hvor bedsteforældre havde 
afsat tid til at komme og være en del 
af vores skoledag og lære børnene 
at strikke. Det er altid dejligt og 
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Elmehøj
Elmehøj fylder 80 år 
Vi holder åbent hus torsdag 1. juni 
kl. 14-16 i salen.

Der serveres kaffe og det store 
kagebord for jer, der måtte have 
lyst til at ønske Elmehøj, beboerne, 
pårørende og medarbejdere tillykke 
med fødselsdagen.

Kærlig hilsen os alle på Elmehøj.

Sparekassefonden
Der er godt 800.000 kroner til udlodning i år. Der var kommet 25 ansøgninger 
om støtte på 526.196 kroner til projekter med et samlet budget på 1.931.415 
kroner.
Bestyrelsen valgte at støtte 15 af de 25 projekter med 224.534 kroner. 
Resten af støttemidlerne overføres til næste uddeling, indtil videre uden 
øremærkning til specifikt formål.
Brønderslev Tennisklub - Tilskud til lysanlæg: 15.000 kroner
BI Fodbold - Cup 2017 pokaler og medaljer: 17.893 kr.
SMS Hjertestop - Førstehjælpsuddannelse: 8.500 kr.
Centerrådet Valdemarsgade - Sangbøger: 4.000 kr.
KFUM Spejderne i Hallund - Udstyr til udeliv: 5.000 kr.
Brønderslev Harmoniorkester - Flygelhorn: 22.500 kr.
Tylstrup Samråd - Tilskud til legeplads ved klubhus i Tylstrup: 25.000 kr.
Motion for krop og sjæl - Tasker og opvarmning til telt: 3.000 kr.
Hallund Krolf - Bærbar PC: 4.990 kr.
Samlingshuset ØB - Infoskærme: 42.151 kr.
Brønderslev Jagtforening - Renovering af tag: 25.000 kr.
Brønderslev Lystfiskerforening - renovering af tag + efterisolering: 30.000 kr.
Centerrådet ved Grønningen - Seniorsangbøger: 6.500 kr.
Foreningen Norden 75 års jubilæum - Roll Ups, lokaleleje og musik: 5.000 kr.
Påskeudstillingen Brønderslev - Nye podier: 10.000 kr.
Næste ansøgningsfrist er 1. september

Per Drustrup Larsen

Gæt en fodboldspiller
Ved gade- og firmaturneringen i Øster Brønderslev 
(side 14) optrådte denne fodboldspiller i forklædning. 

Om det skyldtes hans forventninger til egen indsats som 
målmand, eller at han i virkeligheden var  incognito 
superligemålmand, ved vi ikke. Men hvem er han?
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spejlet
SMS - Hjertestop
For hvert minut man har hjertestop, bliver overlevelseschancen mindsket 
med 10 %.  En hurtig påbegyndelse af hjerte-lunge redning øger chancen for 
overlevelse markant.

Derfor har man i 
Øster Brønder-
slev og omegn 
startet en ord-
ning, hvor frivillige 
førstehjælpere 
bliver tilkaldt via 
SMS fra vagtcen-
tralen. Dette sker 
eksempelvis, hvis 
det vurderes, at 
ambulancen er 
længe undervejs. 
SMS’en inde-
holder adressen 

for hjertestoppet og hændelsen. Det er op til førstehjælperen selv at vurdere, 
om man ønsker og har mulighed for at rykke ud. Hvis man f.eks. er langt 
hjemmefra, er det ikke nødvendigt at køre af sted for at hjælpe. Det samme 
er gældende, hvis man kender den skadesramte. Førstehjælperne får IKKE 
SMS ved ulykker, der involverer børn og trafikulykker.

Ordningen SMS-hjertestop findes allerede i flere byer, og den har eksisteret 
i snart 4 år med næsten 700 frivillige førstehjælpere i Region Nordjylland. 
Øster Brønderslevs deltagelse vil være en fantastisk tilføjelse, da regionen vil 
få en endnu bredere geografisk dækning, og borgerne vil få endnu hurtigere 
hjælp.
Der er allerede stor interesse for projektet, og de første frivillige deltagere fra 
Øster Brønderslev og omegn er allerede blevet tilbudt et kursus i førstehjælp. 
Der er planer om at afholde både opkvalificerende og løbende kurser, når der 
er behov.

Der opfordres til, at alle hjertestartere i byen bliver gjort tilgængelige hele 
døgnet og bliver registreret. På denne måde har de frivillige førstehjælpere 
nemmere adgang til hjertestartere, hvis ulykken skulle være ude.   

Hvis ordningen har vakt din interesse, er man velkommen til at kontakte tov-
holderen på e-mail: smshjertestop9700@hotmail.com. 

Simon Dissing

Xbox til børnene
I Øbi`s klublokale, Østsidehallen, er 
der nu mulighed for at spille Xbox. 

Der er opsat en spillekonsol i en 
sikret kasse under vores fjernsyn. 

Her i starten skal man kontakte en 
voksen for at få udleveret control-
ler, indtil vi har fundet en metode at 
sikre dem. De mest populære spil 
vil være til rådighed, såsom GTA og 
FIFA.

Rasmus, Amalie og Marcus tester 
systemet.



Møllefonden 
Elmevej 79
Direktør for Møllefonden, Jan Chris-
tensen, bekræfter nu, at handlen om 
ejendommen Elmevej 79 er faldet 
på plads. Handlen har været længe 
undervejs, da en del betingelser 
skulle falde på plads i samarbejde 
med Brønderslev Kommune. Jan 
har længe haft en ide om, at ejen-
dommen kunne indgå i helhed med 
Forsamlingshuset, som nu hed-
der Mølledag. Mølledag mangler 
desperat parkeringspladser til de 
arrangementer, der holdes i huset, 
og med udsigt til at Brønderslev 
kommune snart nedriver Myretuen, 
kan det være slut med at bruge 
denne til parkering. Derfor indgår 
der parkering i det fremtidige projekt 
på Elmevej 79. 

Møllefonden har planer om at bygge 
en institution i samme stil og stør-
relse som Oasen (Sparekassebygn-
ingen). Institutionen skal indeholde 
plads til 8 unge udviklingshæm-
mede samt fast tilknyttet personale. 
Institutionen påtænkes at skulle 
være ca. 500 m2 og skal indeholde 
en bolig med deres eget bad og 
tekøkken til hver af de 8 unge. Der 
skal også være et værelse med bad 
til personale, da der også er perso-
nale tilknyttet om natten. Derforuden 
kommer der et stort køkken/alrum 
med et stort køkken, hvor de unge 
skiftes til at hjælpe med madlavnin-
gen samt efterfølgende oprydning 
og opvask. Stuen indgår også i 
dette rum, og der påtænkes også 
en sydvendt terrasse. Mod Elmevej 
er forslaget, at der skal indrettes 
parkeringspladser, som også skal 
dække behovet i Mølledag (Forsam-
lingshuset) Tegningerne er endnu 
i forslagsfasen, og der kan komme 
ændringer både med hensyn til 
placering og størrelse. Det er endnu 
ikke helt fastlagt om det bliver som 
skitserne her på siden.

René Dahl Jeppesen
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Situationsplan over foreløbig placering på grunden.

Plantegning: Indretningen ser indtil videre sådan ud med en 
bolig til hver af de 8 unge.

3D illustration af bygningen  
set fra 1. sal af Forsamlingshuset



Indvielsesfest i Oasen
Lørdag 20. maj 2017 åbnede vi 
dørene til vores allerdejligste bofæl-
lesskab. Vi ville gerne vise alle 
interesserede, hvordan den gamle 
sparekasse/bank nu danner ram-
merne for et superskønt sted for 
vores unge mennesker.
Oasen er en enhed fra Møllefonden, 
som driver 4 huse med 8 beboere i 
hvert hus + en dagsbeskæftigelse 
for udviklingshæmmede unge men-
nesker. Oasen er et af de huse som 
driver et § 108-tilbud, hvor de unge 
har egne lejligheder og ikke mere er 
hjemme hver anden weekend.

Møllefonden er et privat tilbud med 
en fondsbestyrelse og drives af Jan 
Christensen. I oasen er der 6 fas-
tansatte + en rengøringsassi-stent.
Bygningen blev købt i 2015 og har 
været et spændende projekt, som 
de unge selv har været en stor del 
af. De har selv været med som 
håndværkere og hjælpere i pro-
jektet. De ville gerne være med på 
projektet hele tiden, men der har 
selvfølgelig også været tider, hvor 
det ikke sikkerhedsmæssigt har 
været forsvarligt, at de har været 
med. De unge har stort ejerskab 
i deres nye hjem og føler, at det 
faktisk er dem, der har bygget deres 
eget hjem.

Vi startede dagen med at klippe 
den røde snor med en saks, som er 
lavet af vores helt egen smed, og 
som er et symbol på fællesskabet, 
samt at vi klipper snoren til det nye 
fællesskab sammen.

Der blev holdt en åbningstale for og 
sammen med de unge, og alle dem 

Der er en hyggelig og varm atmos-
fære i huset. Selve bygningen og 
de fysiske rammer er helt unikke. 
Der er ingen støj, da alle lofter er 
beklædt med lydabsorberende 
plader, og der er et ventilations-
system med varme- genvinding, 
som gør, at der altid er ny luft og et 
super indeklima. Alle rum er store 
og rummelige, så der er god plads 
til bevægelse.

Vi er blevet taget godt imod af 
borgerne i Øster Brønderslev, og vi 
håber på, at vi kan blive en endnu 
større del af det lille samfund, og at 
der kunne være flere aktiviteter, som 
vi kan deltage i. Vi er lige nu ved at 
lave en aftale om at komme op i ØB 
fitness for muligvis at komme til at 
køre lidt spinning. 

Med hilsen fra os alle i Oasen 
Britta Magnussen

som var kommet for at se vores nye 
hjem. Vi bød indenfor til lidt bo-
blevand og noget kransekage, som 
ansatte Jacob Knudsen havde bagt 
sammen med de unge.
De unge viste stolt deres lejligheder 
og huset til de besøgende, og der 
blev hygget lidt rundt omkring, mens 
der blev smagt på de gode sager. 
Derefter mødtes vi til en sandwich i 
det gamle forsamlingshus, hvor de 
unge sang lidt for os.

Vi flyttede til Oasen 7. januar 2017, 
og både unge og personale var 
sammensat fra nogle af de andre 
huse i fonden. Det er et fantastisk 
hold, som bare har fungeret fra 
starten, da alle har været så positivt 
stemt omkring projektet. Alle har et 
kæmpe ønske og en vilje til at skabe 
de bedste rammer omkring bofæl-
lesskabet og hinanden. 
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Fiskekonkurrence i Kraghede Sø
Første søndag i maj holdt Brønderslev Lystfiskeriforening en konkurrence 
med fine præmier. Det var en hyggelig dag, hvor Lokalbladets udsendte foto-
graf kom forbi og tog disse billeder. Vil du være med næste år, så følg med 
på lystfiskeriforeningens hjemmeside: www.b-l-f.dk 

MGP-dans
Hold 1: De 3-5 årige mandage kl. 16.30-17.15
Hold 2: De 6-8 årige mandage kl. 17.15-18.00
Max 12 pr hold, både drenge og piger.

Tilmelding skal ske til Henrik Hald: leder.samlingshuset@nordfiber.dk Først til 
mølle.Pris: 10 gange 400kr.
Opstart: mandag uge 34. 21. August til og med mandag i uge 44. 30. oktober. 

Man møder op i Samlingshuset, og forældrene er velkomne til at sidde i Sam-
lingsstedet imens. Der vil være mulighed for en gang om måneden at komme 
ind og se det sidste kvarter af undervisningen. 
Træner er Lenette Hansen på 18 år. Hun kommer fra Hallund, har danset længe 
og er en dygtig danser. Hun glæder sig til at se en masse dejlige børn.



Lokale foreninger - og andre gode kontakter

BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (2331 5654)

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 Jens Staghøj Liisberg
(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
Kim Toft (2332 2364)

Hallund Vandværk,
:Jan Molin (2466 8037)

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 (2141 8970)

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)

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,
Søren Lauritsen (9881 1901)
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SAMLINGSHUSET
Elmevej 124

www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald

2334 7169
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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
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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

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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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

Skagen Landevej 96, 9800 Hjørring
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A
ktiviteter

Torsdag 1. juni 14-16:  
80 års jubilæum på Elmehøj.  
Se side 16.

Mandag 5. juni. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i lo-
kalerne under Elmehøj.

Onsdag 7. juni kl. 19-22: Krea 
Klub i Samlingshuset. 

Torsdag 15. juni kl. 18.30:  
Lokalhistorisk byvandring i ØB.  
(Se side 9)

Torsdag 22. juni kl. 19-22: Krea 
Klub i Samlingshuset. 

Fredag 23. juni:  
Sankthansfester.
(Se side 11, 12 og 13.)

Onsdag 26. juli kl. 18.30: 
Flugtskydning. Mødested: Skarn-
vad. Arr. Hallund Jagtforening. 

Mandag 7. august kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i lo-
kalerne under Elmehøj.

Lørdag 12. august 14 - 01:  
Bålhøjfestival. Se side 4 og 5.

Mandag 2. oktober kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i 
lokalerne under Elmehøj.

Torsdag 12. oktober kl 14:  
Gitte Krogh fra ældreomsorgsud-
valget i Brønderslev. 
Arr.: Hyggeklubben (se side 13). 

Torsdag 26. oktober kl 14:  
Asta Nielsen og Peter Bandholm 
underholder.
Arr.: Hyggeklubben (se side 13). 

Torsdag 9. november kl 14: 
Egon Nielsen: Smuglerkongen og 
andre smuglerhistorier. 
Arr.: Hyggeklubben (se side 13). 

Tirsdag 21. november:  
Valg til regionsråd og kommunal-
bestyrelse

Torsdag 23. november kl 14:  
Vores præst Jens Staghøj Liisberg. 
Arr.: Hyggeklubben (se side 13). 

Torsdag 7. december kl. 12: 
Julefrokost  i Hyggeklubben  
(se side 13). 

Torsdag 17. august kl 14:  
Banko i Samlingshuset. Arr.: Hy-
ggeklubben (se side 13). 

Mandag 21. august: 
Sidste frist for stof til næste nummer 
af Lokalbladet.

Torsdag 31. august kl 9:  
Udflugt med afgang fra Samlingshu-
set. Arr.: Hyggeklubben (se side 13). 

Mandag 4. september kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i 
lokalerne under Elmehøj.

Fredag 1. september:  
Ansøgningsfrist til Sparekasse-
fonden. (Se side 20 og www.
sparekassefonden.dk)

Torsdag 14. september kl 14:
Erling Bøgh fortæller om at være 
barn under krigen. 
Arr.: Hyggeklubben (se side 13). 

Torsdag 28. september kl 14:  
Jørn Bækgaard: Fra barn i Brænd-
skov til rundviser i mosen Arr.: 
Hyggeklubben (se side 13). 

Næste nummer
Nummer 86 udkommer 5. september.

Sidste frist for indlevering af stof er 21. august.

Fra en sangaften i Samlingshuset Madholdet bag menuen til fællesspisningen  
i Samlingshuset 20. maj (se side 14)


