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Samlingshuset
Samlingshus Events

En gruppe, der udspringer af borgermødet om aktiviteter i og udvikling af Øster Brønderslev-området er godt i gang
med at skabe både struktur om og indhold i en række oplevelser i Samlingshuset. Formålene er både at tilbyde gode,
fælles oplevelser i Samlingshuset og at skabe indtægter til drift af Samlingshuset.
Der er mange ideer og konkrete planer på vej, og det vil gruppen fortælle mere om i næste nummer af Lokalbladet,
men allerede nu er der aftalt disse aktiviteter:

S-nak og æd

Hyg dig med en bog

– et arrangement om vildt, jagt og vildtmad som optakt
til jagtsæsonen. Både for ikke-jægere og for jægere.

v/ Per Drustrup Larsen

Onsdag 4. oktober kl. 18

Øster Brønderslev og omegn er omringet af skøn natur,
hvor der blandt meget andet bliver drevet jagt.
Vi ved, at der er mange i byen med denne spændende
hobby. Derfor arrangerer Samlingshuset nu en aften for
netop jægerfolket - og andre naturinteresserede!!
Så kom og vær med til en spændende aften, hvor der vil
blive serveret retter af vildt med tilhørende passende vin
samt rigelig tid til at udveksle ”ræv-historier”.
Herudover vil Per Kaufmann (medarrangør af Nak og
Æd´s jagtprogrammer på DR1) holde foredrag om Jagt i
Amerika – med eller uden Nak og Æd.
Der vil ligeledes blive mulighed for at medbringe sin Øster
Brønderslev-buk, med mulighed for at vinde præmier for
”Bedste Opsats”. – Der vil blive mulighed for at få bukkene
vurderet professionelt.
Så tag jeres bedste jagtkammerater med til en aften i godt
selskab!
Billetter kan købes i SPAR Øster Brønderslev eller direkte
ved Erik Pedersen på telefon 31790109
Klokken: 18.00
Pris: 200 kroner

Mandag 13. november kl. 19

Hygge eller uhygge? Der er mange grunde til at læse
bøger, og som bibliotekar og boganmelder i mange år
har Per Drustrup Larsen læst mange bøger. Kom og
hør om gode, hyggelige, lærerige, gruopvækkende og
andre læseoplevelser og få inspiration til vinterens og de
kommende års læsning. Kom også og hør om nogle af
de helt nye bøger i alle genrer - selvfølgelig også krimier!
Per har alt for mange bøger på boghylderne, og der vil
undervejs blive givet nogle af bøgerne væk til tilhørerne.
Tilhører er måske et forkert ord, for det bliver forhåbentlig
til en gensidig snak om bøger og læsning.
Læs mere om Pers læsning på www.blog.drustrup.dk.
Ingen tilmelding på forhånd. Duk bare op.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te.

Fornyelse ved Østsidehallen

De grønne arealer ved Østsidehallen er blevet fornyet.
Området trængte til en kærlig hånd, og under ledelse af
Lars Juul, blev der planeret, sået græs, spredt nyt grus og
sat nye planter osv. Det er blevet rigtigt pænt, og det er
klar til en ny sæson.
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Østsidehallen takker for den store frivillige indsats.
Henrik Hald
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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)
(e-mail: lyngdahl@privat.dk)
Vibeke Hatt Sørensen
Bålhøj 30 (2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)
Mads Søgaard
Birkevej 5 (9135 5681)
(e-mail: mads.sogaard@gmail.com)

Den nye Elmevej

Så er den nye 2-minus-1 vej gennem Øster Brønderslev færdig med
parkeringsbåse og skilte. Inden etableringen og undervejs har der været
mange spekulationer samt konstruktive, positive og negative kommentarer – foruden nogle useriøse og grove udsagn.
Nu er vejen her, og indtil videre ser det ud til, at den opfylder sine formål:
• At forbedre trafiksikkerheden
• At forskønne byen
Nu skal vi alle bare lære at færdes på den type vej,
og her er der et par gode råd fundet i forskellige vejledninger:

• En 2 minus 1 vej har visuelt kun ét kørespor, der benyttes af

trafikanter i begge retninger, og har brudte kantlinjer i begge sider
af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og som vigeareal,
når to modkørende trafikanter mødes.

Maria Holm Hansen
Elmevej 73 (2048 1038)
(e-mail: mariaholmhansen@gmail.com)

• På 2 minus 1 veje er det særlig vigtigt, at trafikanterne passer på

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

• Det, der gør vejen mere tryg at færdes på, er, at kantbanerne er

René Dahl Jeppesen
Buurholtvej 53 (7269 1597)
(e-mail: renedahljeppesen@gmail.com)
Per Drustrup Larsen
Buurholtvej 47 (2826 1453)
(e-mail: drustrups@mail.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: 2.400 kr.
Halv side: 2.900 kr.
Hel side: 3.600 kr.
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hinanden og sænker farten, når de skal passere andre. Som bilist
skal man tage hensyn til bløde trafikanter og se sig godt for, inden
man trækker ud over kantbanen.
ekstra brede, så der er bedre plads til cyklister og fodgængere.

Cyklistforbundet er også tilhængere af denne type vej, fordi den er langt
bedre for cyklister end de almindelige 2-sporede veje, hvor der ikke er
en cykelsti, og hvor bilisternes fart har det med at blive lidt for høj. Det
har stor betydning for bosætning og byliv i landsbyer, at der er ordentlige
forhold for cyklister kombineret med lavere hastigheder, så flere børn for
eksempel får en tryggere og sikrere vej til skole, og rammerne for vækst
gennem bosætning øges.
Afgørende er det:
• at vi alle sætter farten ned til ikke over de maksimale 40 km/timen
gennem byen.

• at vi bilister viser hensyn til hinanden ved passage de smalleste
steder og ved passage af cyklister.

• at vi cyklister holder os indenfor kantstriberne og passer på ved passage af parkerede biler.

• at vi bilister overholder reglerne for parkering – altså at vi kun

parkerer i p-båsene i den midterste del af byen, hvor de er, samt at
vi undlader at parkere, hvor det ikke er tilladt, eller hvor det generer
andre.

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
Lokalbladet nr. 86
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Øster Brønderslev Centralskole
Så har vi på Øster Brønderslev Centralskole taget hul på et nyt skoleår.
Personalet mødte ind 7. august for
at gøre alt helt klar til at tage imod
nye og gamle elever 14. august.
Vi startede med fælles morgensamling, hvor skoleleder for mellemtrinnet; Henrik Sparvath bød alle
hjertelig velkommen tilbage fra sommerferie. Rigtigt mange forældre var
mødt op for at markere skolestarten
sammen med deres barn. Det er
fantastisk at opleve den opbakning.
Det er altid en ganske særlig dag,
når vi tager hul på et nyt kapitel i et
skoleliv.
Vores nye 0. klasse mødte lidt
senere end de øvrige børn. Det var
24 meget spændte elever, der stod
i skolegården med deres forældre - parate til deres første rigtige
skoledag.

Der blev budt velkommen til alle
børn og forældre af skoleleder
for indskolingen, Sanja Hvolbæk,
og børnehaveklasseleder Irene
Rønager stod klar med flag til alle
elever, inden de gik i klassen, hvor
der var pyntet flot op til første dag.

Der blev kippet lystigt med flagene og ja, der er bestemt noget at fejre.
Vi glæder os til endnu et spændende og lærerigt år for alle på ØBC
Sanja Hvolbæk

Børnehaven Troldehøj
Vi er så heldige, at vi har 2 forældre,
som arbejder ved Falck, der kom
på besøg en dag i Børnehaven,
hvor alle havde mulighed for at se
en ambulance. Det var vildt spændende. Dem, der havde lyst, kunne
komme ind og ligge i ambulancen,
og der var også mange, der gerne
ville starte udrykningen. En fantastisk oplevelse som vi snakkede om
i lang tid.
2. juni havde vi bedsteforældredag.
Der blev lavet pandekager på bål,
snittet i pinde, lavet malerier osv., og
mange spiste madpakker sammen
med deres børnebørn.
15. juni havde vi dagplejedag, hvor
alle dagplejere og børn kom på
besøg. Vi havde boller til alle. Det
var en hyggelig dag med leg og godt
vejr. En god tradition synes vi alle.
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23. juni fejrede vi sankthans, hvor
vi brændte heksen af. Her havde vi
også besøg af alle fra Troldestuen.
Det var et stort flot bål. Der blev
snakket om traditioner og hvorfor vi
fejre dagen.
Lokalbladet nr. 86

Der er blevet afholdt afslutningsfest
på Troldestuen, hvor der blev spist
pizza, hygget og danset. Børnene
var i deres flotteste ”skrud”, og håret
var sat til narrestreger. En sjov aften
for alle og en god måde at sige ”Tak
for denne gang. Nu er de alle startet
i skole, og de var så klar til nye
udfordringer.
Vi har på Troldehøj oplevet, at legepladsen bliver brugt i weekenden,
hvilket er
ok. Men vi
vil gerne,
at alle er
med til at
behandle
tingene
ordentligt,
så der
ikke bliver
ødelagt
noget,
som børnene skal
lege med.

Yderligere så mangler vi vores store
grønne telt, som har været slået op
på vores legeplads hen over sommeren. Teltet forsvandt i weekenden, hvor der var Bålhøj Festival.
Vi vil meget gerne have det retur
efter brug…
Signe Nørgaard Løgsted
Leder af Børnehaven Troldehøj

Kommunalvalget 2017
Så står Kommunalvalget 2017 for døren – der er ikke lang tid til 21. november, hvor vi endnu en gang får mulighed
for at deltage aktivt i det danske folkestyre og give vores stemme til den kandidat, vi mener bedst repræsenterer
vores synspunkter og holdninger. Der vil igen i denne valgkamp være mange om buddet, og mon ikke aviserne
bliver fyldt med læserbreve, og Facebook, Instagram og Twitter med en masse opslag fra ivrige kandidater, der alle
gerne vil sikre sig en plads i Byrådssalen i den kommende periode.
Lokalbladet vil ikke stå tilbage for resten af medierne og er måske endda lidt tidligere ude end andre. Vi har stillet
plads til rådighed for alle de lokalt bosatte kandidater, og det tilbud har følgende kandidater benyttet sig af. Kandidatlister til valget skal dog først være afleveret senest tirsdag 3. oktober, så der kan komme flere kandidater til. Hold
øje med det.
Uanset politisk ståsted, så sæt dig ind i den lokale politik, tag stilling og sæt kryds!

Ole Jespersgaard
Socialdemokratiet
A
Jeg hedder Ole Jespersgaard, jeg
er gift med Birgit, og vi har to voksne
børn: Rasmus - der lige er færdig med
at læse filosofi og historie på universitet - og Ida, der læser til fysioterapeut.
Jeg er uddannet lærer og arbejder
nu i socialpsykiatrien i Det blå Hus i
Brønderslev.
Jeg har siddet i byrådet i snart 20
år, og jeg har været udvalgsformand
i de seneste 14 år. Det har været
spændende, men også vanskelige
år. Navnlig efter finanskrisen i 2008
har vi haft en svær opgave med at
få økonomien til at hænge sammen.
Det har ført til besparelser på mange
kerneopgaver, og det har hver eneste
gang været svære beslutninger at
træffe, fordi det altid berører og påvirker borgere, når der fjernes penge
fra et område. Jeg har gennem årerne
været formand for børne-, skole-, og
kulturudvalget, og i den seneste periode har jeg været formand for socialog sundhedsudvalget.
For mig er det at være lokalpolitiker
både at repræsentere et parti og
et lokalområde – og samtidig sikre,
at hele kommunen fungerer. Det er
vigtigt for ethvert område at have en
lokal repræsentant, så derfor vil jeg
her opfordre til at stemme på en lokal
kandidat.
Som socialdemokrat er jeg klassisk med hjertet til venstre. Vi skal
sikre alle nogle ordentlige livsvilkår

Valgaften

Der er allerede aftalt en valgaften i Samlingshuset, hvort vi kan høre fra og
om de forskellige partiers opstillede. Det bliver 6. november kl. 18.

- det kendetegner den nordiske
velfærdsmodel og er det samfund, jeg
tror på. Vi skal sammen skabe mere
velfærd og sikre, at vores lokalsamfund udvikles og ikke afvikles. Her
er det vigtigt, at vi bevarer de aktiver
vi har, nemlig skole, børnehave og
dagpleje. Det er også vigtigt at bevare
vores plejehjem samt de butikker og
erhvervsdrivende, vi har i vores lokalsamfund både i Øster Brønderslev og
i de mindre samfund rundt omkring
os. Byrådet kan og skal her være med
til at sikre ordentlige vilkår for såvel
institutioner som erhvervsliv.
Nye byggegrunde er på vej i Øster
Brønderslev, og det er vigtigt for
lokalsamfundet, at vi altid kan friste
med attraktive byggegrunde til attraktive priser – både til boliger og til
erhvervsformål. De kan være med til
at tiltrække nye borgere og arbejdspladser og hermed føre fornyet energi
og ressourcer til området.
Vi har i Øster Brønderslev blandt
andet et velfungerende idrætscenter
med samlingshus samt egen musikfestival – alt sammen båret frem af
lokale ildsjæle. Det er imponerende
og godt gået i et samfund af vores
størrelse, og det kan vi være stolte
over.

Det vil så på en række felter være
en opgave for byrådet at vedtage
konkrete projekter og realisere dem i
et tæt samspil med borgerne.
Jeg vil den kommende periode stå
nogle dage ved Spar, hvor I kan komme og snakke politik, kunst, musik,
eller hvad der nu lige rører sig på
den lokale eller nationale dagsorden.
Datoerne vil jeg løbende opdatere på
min Facebook-side.
Jeg vil også komme en tur til Hallund
og Kraghede, og måske til min barndomsby, Hvilshøj.
Jeg er altid at træffe via Facebook og
på telefonen på 2526 8379.
Husk at stemme – og stem lokalt.
På stemmesedlen er jeg
nummer 6 på liste A.
Ole Jespersgaard

Jeg tror på, at vores samfund stadig
kan udvikle sig positivt. Initiativerne
og ideer til nye tiltag må meget gerne
komme fra borgere og foreninger i
lokalområdet.
Lokalbladet nr. 86
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Jacob Juel Høfler
Liberal Alliance
I
Spidskandidat for Liberal Alliance.
Jeg læser i øjeblikket til finansøkonom på UCN i Aalborg, hvor jeg lige
er startet på 3. semester. Efter jul
starter jeg min praktik hos Nordea i
Aalborg, hvor jeg også håber på at
få tilbudt en traineeplads, så jeg kan
færdiggøre min uddannelse som
bankrådgiver. Skoleforløbet afsluttes
juni 2018.

Mere frihed
Jeg vil gerne sikre, at kommunen
blander sig mindst muligt i, hvordan
den enkelte borger ønsker at leve
sit liv. Jeg håber at kunne gøre det
muligt, at vores ældre borgere selv
kan bestemme over deres visiterede
tid.
Desuden vil jeg altid være borgernes vagthund overfor nye regler og
retningslinjer, der kan medføre en
indskrænkelse af vores frihed.

Privat er jeg forlovet med Lina
Guldager, som er ansat som hjemmehjælper hos Fritvalg i Hjallerup.
Hun er dog på barsel, da vi 22.8. fik
Hannah. Resten af familien tæller
Anders på 12, som går i 7.A på
Søndergade, Sander på 8, som går
i 2.A, Sarah på 7, som går i 2.B,
begge på Øster Brønderslev Skole,
samt Silke på 3 år, som går i børnehaven Troldehøj.

Højere vækst
Vi skal have nye borgere og virksomheder til kommunen for at få
gang i væksten og på den måde
sikre fremtidige arbejdspladser og
skatteindtægter.
I første omgang vil jeg se på
muligheden for at tilbyde udvalgte
byggegrunde til virksomhederne
gratis, og desuden vil jeg foreslå
en væsentlig nedsættelse af prisen
på byggegrunde i oplandsbyerne,
således at vi kan sikre, at det hele
ikke centraliseres i Brønderslev by.

Politisk vil jeg rigtig gerne have
fingrene i maskinrummet og være
med til at sikre, at kommunen har
det rette fokus på de kerneydelser,
sådan en kommune nu engang skal
stå for.

Mindre Bureaukrati
Jeg vil gerne bureaukratiet til livs og
gøre op med unødig kontrol og registrering, så der kan blive råd til flere
varme hænder i både pleje, pasning
og skolerne.

Peter Stecher
Det Konservative
Folkeparti
C

Nemlig Børne- & Skoleområdet,
Bolig- og Bosætningsudvikling samt
Landdistrikter & Oplandsbyer.

Det er ikke første gang, jeg er kandidat til byrådet. Jeg var også med
ved det seneste valg og har i den
forgangne periode haft fornøjelse af
at være 1. suppleant på den konservative liste og har i den forbindelse
været indkaldt til byrådsmøder flere
gange.
Det har givet mig blod på tanden
efter mere, og jeg har derfor igen
valgt at stille op til det nye byråd
med en særlig fokus på tre ting.
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Mine 4 mærkesager er:
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For mig er alle disse tre områder
vigtige for at kunne udvikle Brønderslev Kommune med alle tilhørende
byer til et attraktivt sted at bosætte
sig.
Vi oplever allerede i dag, at indbyggertallet i Brønderslev Kommune
vokser, men tilflytningen er lidt
skævt fordelt. Det er derfor vigtigt, at
byer som Hallund og Øster Brønderslev fortsætter med at fremstå som
gode alternativer, når tilflytterne til
kommunen skal træffe den endelig
beslutning om, hvor i kommunen de
skal bosætte sig.

Lavere skat
Vi betaler i Brønderslev kommune
regionens 2. højeste skat, og på
landsplan indtager vi en 4. Plads på
listen.
Dette skal vi naturligvis ikke blive
ved med, men først og fremmest
skal vi afvikle vores gæld. Brønderslev kommune har en 7-cifret udgift
til renter årligt. Når gælden er
afviklet, skal skatten ned!
Vil du med på listen, så giv mig et
ring.
Jacob Juel Høfler
Dybbølvej 10
Øster Brønderslev
9700 Brønderslev
Tlf.: 26 27 27 82
Email: dexter@gccb.dk
Vi skal i vores område have gode
byggegrunde til attraktive priser – i
min optik må vi hellere sælge de
kommunale byggegrunde billigt
for at sikre tilflytning og udvikling
frem for at kræve en så høj pris, at
byggegrundene ikke blive solgt.
Grundene på Danserhøj er jo desværre et eksempel på det sidste, og
jeg vil fortsætte med at presse på
for at få priserne ned, så vi kan dem
hurtigere solgt og byde nye borgere
velkommen i byen.

Vi skal også investere i vores infrastruktur, således at vi kan få bredt
bosætningen ud til hele kommunen.
Derfor er jeg da også ganske godt
tilfreds med, at det i denne byrådsperiode er lykkedes at finde midler
til den meget tiltrængte renovering
af Elmevej. Vi skal nok alle vænne
os til den nye 2 minus 1 vej, og
havde vejen været bredere, kunne
det have været rart med cykelstier,
men jeg er sikker på, at når renoveringen er helt færdig, og vi til jul kan
glæde os over de nye muligheder
for julebelysning, vil vi alle synes
godt om resultatet. Det er også
lykkedes at få ny asfalt på andre af
vores lokalområdes nedslidte veje,
og jeg håber, at der i de kommende
år kan findes penge til en fortsat
renovering af vores veje.
Nedrivningen af Myretuen er jo
også endelig kommet i gang, og jeg
glæder mig til at se, hvordan den
nye grønne parkeringsplads ved
Kirken kommer til at se ud.
Muligheden for en nedrivning af
børnehaven er jo på den baggrund,
at børnetallet i Hallund og Øster
Brønderslev har været faldende,
hvorfor børnene har kunnet samles i
Grøftekanten – nu Troldehøj. Og så
alligevel ikke helt. Manøvren kunne
alene lykkes ved at etablere en
Førskolegruppe i Alfehøjs lokaler på
Øster Brønderslev Centralskole. Jeg
havde hellere set, at den udvidelse
af Troldehøj, som flere forældrebestyrelser i børnehaven har arbejdet
for og også har været planlagt
fra kommunens side, var blevet
gennemført, således at vi er klar
med en attraktiv børnehave til den
stigning i børnetallet, der tyder på er
på vej. At investere i børnehaven vil
vise potentielle tilflyttere, at kommunen og Hallund/Øster Brønderslev vil udvikling og ikke afvikling.
En udvidelse af børnehaven vil
således være et stort ønske fra min
side, og noget jeg vil arbejde for i
byrådet.
De fysiske rammer alene gør ikke
en god børnehave. Det er pædagogerne, pædagogmedhjælperne og
ledelsen i børnehaverne, der hver
dag gør en forskel for vores børn.

Det er i dagpleje og børnehave, at
forudsætning for god læring senere
i skole starter, og derfor skal vi sikre
en ordentlig og redelig normering
blandt personalet. Det nytter ikke,
at der er situationer, hvor der er 40
børn til 2 voksne. Det må vi kunne
gøre bedre og dermed stimulere
øget bosætning og vækst i vores lokalområde og kommunen generelt.
Det Konservative Folkeparti har
siden skolereformen kæmpet imod
de lange skoledage både på landsplan og lokalt. De lange skoledage udfordrer til stadighed mange
elever, og jeg ønsker at påvirke
byrådet i en retning af, at de enkelte
skolebestyrelser i samråd med
ledelsen og medarbejderne i distriktet indenfor rammerne af folkeskoleloven kan ændre på sammensætningen af skoledagens længde.
Kortere skoledage giver bedre
balance mellem skole og fritidsliv.
Renoveringen af vores skoler skal
fortsættes, således at det understøtter et positivt læringsmiljø, der
inspirerer såvel elever som lærere,
pædagoger og ledelse.
Skal Brønderslev være en attraktiv
bosætningskommune, er det også
vigtigt, at vores fritids- og kulturtilbud til stadighed er interessante og
udviklende. Det frivillige arbejde, der
udføres i kommunen, skal understøttes og værdsættes, og vi skal
anerkende vigtigheden af den store
frivillige indsats, der gøres overalt i
vores kommune.
Et led i at gøre kommunen til en
attraktiv bosætningskommune er, at
vores erhvervsliv skal have gode og
fornuftige muligheder for at etablere
sig eller foretage en udvidelse. Forvaltningen skal derfor fortsat have et
særligt fokus på at hjælpe fremfor at
hindre erhvervsudvikling.
Vi skal ligeledes have et stærkt
fokus på at styrke udviklingen af
landdistrikterne og oplandsbyerne
i Brønderslev Kommune. Jeg vil
arbejde for, at nedrivningen af
faldefærdige bygninger muliggøres
via en kommunal nedrivningspulje,
således at vi kan forskønne centrum

af vores oplandsbyer og gøre dem
attraktive for yderligere/ny bosætning. Landdistrikterne skal sikres
rimelige busforbindelser, således
at pendling til arbejds- og uddannelsespladser også i praksis kan
lade sig gøre.
Kommunen er heldigvis nu i en
markant anderledes situation end
for fire år siden. En stram styring
af kommunens økonomi har været
nødvendig, men det har også givet
resultater. Kommunens kassebeholdning er væsentlig forbedret, og
det giver mulighed for at prioritere
anderledes, og arbejdet med at
udvikle og investere i Kommunens
vækst er ikke længere en drøm,
men en realistisk mulighed.
Jeg vil gerne gøre en indsats for at
gøre vores lokalområde til kommunens bedste og kommunen til
landsdelens mest attraktive.
Derfor håber jeg på din stemme
til kommunalvalget 21. november
2017.
Stem lokalt og stem personligt.
Peter Stecher
Birkevej 4
9700 Brønderslev
Det Konservative Folkeparti (C)
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Stig Stavnskær
Det Konservative
Folkeparti
C
I en alder af 45 år har jeg valgt at stille
op til byrådet for de Det Konservative
Folkeparti. Udover at kunne bidrage
med erfaringer fra mit arbejdsliv og
borger i vores kommune, vil jeg gerne
være med på det stærke hold, som Det
Konservative har til den kommende
valgkamp. Vi bor et fantastisk sted med
muligheder lokalt og tæt på Aalborg.
Der er rigtigt gode muligheder for fortsat
udvikling, og de konservative har megen
fokus på bosætning. Jo flere borgere,
jo mere handel i det lokale erhvervsliv
og dagligvarebutikker samt flere børn
i daginstitutioner og skoler. Det er en
vigtig forudsætning for den fortsatte
udvikling.
Nogen af de andre konservative
mærkesager er:
Frihed til skolerne med frivillige lektiecafeer og ikke tvungne.
Landdistrikter og oplandsbyer.
Vores oplandsbyer skal styrkes, og gennem en fortsat nedrivningspulje kan vi

Majbritt Iversen
Venstre
V
Den 19. april 2017 var der opstillingsmøde i venstrevælgerforeningen for
Ø. Brønderslev og Hallund. Denne aften
blev jeg valgt som Venstres kandidat i
Hallund.
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Lidt om mig selv:
Jeg hedder Majbritt Iversen og er 55 år
gammel.
Jeg bor i Røverstuen 40, sammen med
min mand Claus Iversen.
Vi har en søn, Tobias på 30 år.
Jeg er ansat ved Hjørring Kommune
i økonomisk forvaltning. Her har jeg
været ansat i et år.
Tidligere har jeg været ansat på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet i
Hjørring Kommune i 16 år. Jeg startede
min kommunale karriere tilbage i 1981
som elev ved Dronninglund Kommune
på det sociale område.
Lokalbladet nr. 86

sikre, at vores oplandsbyer gives øget
mulighed for vækst og opblomstring i
stedet for afmatning og afvikling. Vi skal
i arbejdet med landdistrikterne have for
øje, at vi er én kommune.
Erhvervsudvikling
- Planlægning af interessante erhvervsgrunde og dermed grundlag for skabelse af lokale arbejdspladser
I kan læse meget mere i det konservative valgprogram.
Som ”ny” politiker er jeg ydmyg over for
opgaven, men vil også forsøge at sætte
mit eget præg. Der er sikkert mange,
som mener, at politikere lover alt muligt,
og undersøgelser viser også, at troværdigeheden blandt politikere generelt
er lav. Jeg tror, at det er vanskeligt at
være politiker. Der skal være flertal for
din politik i byrådet, pengene skal findes
til at udføre opgaven, der er national
lovgivning, og der er lokale interesser
osv. Men der er mulighed for at få indflydelse, få synspunkter gennemført og
bidrage til udviklingen i vores kommune.
Så jeg vil love, at jeg og Det konservative vil arbejde for at få flest mulige af
mærkesagerne gennemført, men der
vil blive indgået kompromiser, og ikke
alt der står i valgprogrammet vil blive
gennemført. Jeg vil også love at det vil
gå ordentlig og redeligt til.

Min politiske karriere startede rent
formelt for 4 år siden, da jeg blev meldt
ind i Venstre, men i mit arbejde har jeg
gennem mange år været tæt på det politiske liv. Jeg har mulighed for at præge
beslutninger i kraft af, at jeg udarbejder
sagsfremstillinger til de forskellige udvalg, som jeg arbejder tæt på.
Det har både været på det sociale område i Dronninglund og Brovst kommuner, og senest laver jeg en del sager til
Økonomiudvalget i Hjørring Kommune.
Dette arbejde har medvirket til, at jeg
synes, det kunne være spændende at
være på “den anden side” og være med
til at sætte mit præg på beslutningerne i
Brønderslev Kommune.
Jeg er aktiv i sommerfestudvalget i Hallund, i turneringsudvalget i Brønderslev
Golfklub, i venstrevælger- og kommuneforeningen i Venstre, og endelig sidder
jeg i bestyrelsen for Lederne Vendsyssel.

Lige lidt om mig selv. Jeg hedder Stig
Stavnskær, bor på Bålhøj med min
kone og to børn på 14 og 16 år. Jeg
arbejder som sekretariatsleder og stedfortræder i en organisation, der hedder
Center for Voksne i Aalborg Kommune.
Vi er 280 ansatte og har en lang række
tilbud til socialt udsatte borgere. Jeg har
arbejdet med ledelse de sidste 16 år
inden for det sociale område.
Stig Stavnskær
Bålhøj 5
Øster Brønderslev
9700 Brønderslev
Telf. 24237759
Mail: stig98811889@gmail.com

Jeg er meget optaget af, at vi skal
bevare de små bysamfund i kommunen.
I øjeblikket er der en tendens til, at alt
skal centraliseres i de store byer i kommunen. Det sker på alle områder. Skoler
bliver nedlagt, dagplejere stopper, og
plejecentre bliver ligeledes nedlagt. Det
har en meget uheldig virkning på de
erhvervsdrivende i de små byer. Jeg vil
arbejde for at bevare borgerne i de små
samfund. Der skal være mulighed for at
kunne handle og deltage i forskellige aktiviteter, selvom det ikke foregår i nærmiljøet. Jeg mener f.eks., at kommunen
har en forpligtigelse til at sikre, at der
kører busser med jævne mellemrum, så
både børn og voksne kan komme til og
fra byen.
Puljen til forskønnelse af landsbyer
skal også være muligt at gøre brug af i
Hallund, så vi får en flottere hovedgade
gennem byen. Kombination af bolig/erhverv er også en mulighed. Generelt skal
der arbejdes på at tiltrække nye borgere
til byen.

Der er et fantastisk foreningsliv i byen,
som skal brandes i hele kommunen.
Derudover interesserer jeg mig for de
mange opgaver, der privatiseres rundt
omkring i kommunen. Her tænker jeg
specielt på private plejefirmaer. I den
sidste tid har der været mange private
firmaer, der er gået konkurs. Og det er
ikke godt, hverken for firmaet eller de
borgere det går udover. Skal vi bevare
den grad af privatisering, vi har, eller
skal vi arbejde på at flytte opgaver
tilbage i kommunerne, da der her er
bedre muligheder for at løse opgaven
optimalt? Jeg er ikke imod privatisering, men det skal gøres på de rigtige
områder.

ikke kunne mærke, om det er regionen
eller den enkelte kommune, der er
ansvarlig for den behandling, man har
brug for. Det fordrer et bedre samarbejde mellem de aktører, man som borger
kommer i berøring med, hvis man bliver
syg. Det kan være sygehus, praktiserende læge, hjemmeplejen eller genoptræning. Der sker en opgaveglidning
fra regionen til kommunerne på dette
område. Som borger bliver man sendt
hurtigere hjem fra sygehuset, og så er
det som regel kommunens opgave at
tage over. Det er godt for den enkelte
borger, at meget af behandlingen kan
foregå i hjemmet. Der skal dog ses
på den økonomi, kommunen har på
området.

Jeg er desuden blevet opfordret til at
stille op til regionsrådet, og efter en
uges betænkningstid sagde jeg ja til
at opstille. Det er vigtigt, at der er et
tæt samarbejde mellem Regionen og
kommunerne, når det drejer sig om borgernes sundhed. Som borger skal man

Ventetider på behandling er også en af
de opgaver, jeg interesserer mig for. Her
skal Region Nordjylland være foran.

Søren Lauritsen
Venstre
V

skoledagen. Gerne musik og idræt som
toneangivende, da dette fremmer børns
indlæring. Frit skolevalg mellem kommunal og privat/friskole. Flere pædagoger
og lærere på gulvet i klassen i stedet for
mere ledelse.

Profession:
Udlært tømrer/ snedker (97) samt BTH
byggetekniker(00) og selvstændig erhvervsdrivende med tømrer/ snedkerforretning siden 2005.

Skal kunne tilbyde attraktive
byggegrunde til en lukrativ pris. Priser
som er genkendelige for den jævne
borger i hovedbyerne, og ikke mindst
i landsbyerne, for dem der vil landsbyerne. Erhvervsgrunde i vid udstrækning
langs motorveje.

Civilstatus:
41 år, gift med Anne og har børnene
Mikkel og Mathias.
Fritid: Rejser med indhold, jagt, big
game-fishing og natur.
Foreningserfaring:
Fmd. Ø. Brønderslev / Hallund Venstre
vælgerforening.
Medlem af skolebestyrelse i distrikt syd.
Tidl. Fmd. ØBI Fodbold.
Mærkesager:
Bred mulighed for pasning af børn i
dagpleje- kommunalt tilbud som privat
- specielt i kommunens landsbyer.
Udfasning af dagplejere er start til
landsbylukning, da nye børnefamilier og
unge tilflyttere søger byer med en god
pasningsgaranti. Derfor VIGTIGT med
dagplejetilbud.
Opbakning til skolerne som skal
engagere sig dybere i det almene liv.
Stor fokus både på erhvervslivet og
foreningslivet i de tunge timer over middag. Naturligt bindeled mellem skole
og fritidsinteresser som en fast del af

Selvom det er første gang, jeg opstiller
til byrådet og regionsråd, føler jeg, at
jeg i kraft af mit mangeårige arbejde i

Generelt skal kommunen gøre sig til
i kapløbet om at være en god bosætningskommune for stærke og gode
familier.
Fremme og sikre boligkvarterer med
obligatorisk “nabo-hjælp-sikring”.
Øget eksponering ud ad kommunen
af kultur og turisme. Skal kanalisere
flere midler fra erhverv til turisme f.eks.
Voergårds middelalderdage, Hjallerup
Marked, div. festivaler m.m. Sikkert at
det vil give gevinst tilbage til erhvervslivet på sigt.
Bevare overblik over grøn omstilling og
være på forkant med nye energitiltag
som f.eks. 3. generation af grønenergi
m.m. uden at gå på kompromis med at
gøre kommunen til en bosætningsvenlig
kommune.
Naturfremme i kommunen for såvel for
sig selv, som for borgere.
Hjælp til selvhjælp når uheldet er ude,

Dronninglund, Brovst og Hjørring kommuner har en solid baggrund og et godt
kendskab til, hvordan et politisk system
fungerer, både når det drejer sig om den
kommunale verden, men også i samspillet med regionen.
Majbritt Iversen

og hurtig og effektiv indsats og tilbud for
arbejdsdygtige borgere, som pludselig
bliver ramt af svær sygdom.
Ældre borgere skal kunne imødekomme
en tryg og værdig 3. alder, uden at
kunne opleve andre, som ikke har været
skatteakkumulerende, får bedre betingelser og vilkår.
Overskydende plejehjemspladser (f.eks.
på Elmehøj) bør kunne forvandles til
ældrebolig-lejligheder og tilbydes til
ældre, som ønsker en lejlighed i lignende trygge rammer, hvis de ikke kan
tildeles en decideret plejehjemsplads.
Det vil højne servicen uden væsentlige
merudgifter.
Økonomisk ansvarlighed samt innovation på alle plan, uden borgere og
erhvervsliv klemmes eller glemmes i et
hamsterhjul.
I ønskes alle et godt valg, og husk at
stemme personligt.
Søren Lauritsen (V)
Lokalbladet nr. 86
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Gade
Ungdomsklubben

Selv om man godt vidste, at det var slut, er det dog med lidt vemod, at man efter
endt sommerferie, kan se at der mangler noget i byen. Den gamle skole, Ungdomsklubben eller Myretuen. Som alle ved, har bygningen haft flere funktioner.
Mange fra byen har gået i Børnehaven og senere i livet kommet en etage op i ungdomsklubben og måske kysset sin første kæreste på 1 sal. Der blev set gyserfilm og
danset til diskoteket og spillet pool og airhockey. Der var rigtig mange gode minder
i den bygning, og dem vil man altid have med sig. Jeg kan f.eks. stadig høre lyden
af døren til klubben, der piver når man åbner den. Det er underligt, hvad man kan
huske!
Nu er pladsen tom, maskinerne er kørt med den sidste mursten, og inden længe kommer der nyt liv. Der
arbejdes i øjeblikket på nye planer om indretningen af
grunden, og der har været borgermøde om indretningen. (Se mere side QQ)
Det er sikkert, at Øster Brønderslev Ungdomsklub flytter
ind i Vaskebjørnen, og der er allerede indrettet lokaler.
Der er blevet skiftet et par vinduer samt tapetseret og
malet lidt, og der er også etableret en brandtrappe fra
1. sal. Udearealerne bliver ryddet for træer og buske, og
der lægges nyt asfalt på indkørslen. Klubbens personale
er nu i gang med at indrette lokalerne. De regner med at
starte planmæssigt op til efteråret
René Dahl Jeppesen

Solvarmeanlæg i Øster Brønderslev

Øster Brønderslev Fjernvarme har igangsat arbejdet med det projekterede
solvarmeanlæg nordøst for Klovborg. Som det ses på billedet er rørene lagt i jorden,
således at man kan begynde på opsætningen af planpanelerne, som kommer fra
en fabrik i Skørping. Den 400 m. lange transmissionsledning fra varmepanelerne til
varmeværket er i disse dage i gang med at blive svejset sammen og skal derefter
graves ned langs et læbælte fra Klovborg til Ahornvej.
På varmeværket på Ahornvej skal der laves en tilbygning på ca. 30 kvadratmeter,
hvor de tilhørende pumper m.m. skal stå. Fundamentet til denne tilbygning er støbt
og afventer murerens ankomst.
Varmemester Jens Erik Jensen fortæller, at det er firmaet ”Industrivarme” fra Storvorde, der skal stå for hele projektet. Firmaet er godt kendt med forholdene i Ø.
Brønderslev, idet det også var det, der leverede den gamle kedel, som flyttede med
fra Tjørnevej.

Kunsten er reddet
Lige inden Myretuens fald
lykkedes det at redde Mette
”Lykkeler” Søskovs flotte relief
fra facaden.

Solvarmeanlægget bygges for på sigt
at give en besparelse på varmeprisen,
ikke mindst fordi statstilskuddet til gasfyring ophører i 2018. Man regner med, at
anlægget kan levere ca. 30 % af det årlige
varmeforbrug.

For at undgå at skulle lave en større varmtvandstank får man installeret et køleanlæg,
der i højsommeren kan afkøle det meget
varme vand fra solvarmeanlægget. Alternativet ville være at lave et meget mindre
anlæg. Ved at bibeholde det store anlæg
Tak til Kommunens folk for vel- kan man bedre udnytte forårs- og eftervillig bistand.
årssæsonen. Anlægsarbejdet forventes
færdig i uge 50.
Birgit Søndergaard
Ove Dam
Det er nu i Troldehøj, hvor også
den store sten med ”Myretuen“
er. Forhåbentlig finder relieffet
en ny blivende plads i Troldehøj.
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spejlet
Naturpris 2017

Røvere i Røverstuen

Vejen Røverstuen i Hallund har fået
sit navn efter en gruppe røvere, som
i tidligere tider holdt til der. Nu bor
der (næsten) ingen røvere der længere, men der må være lavet filialer
andre steder. Vejskiltet er nemlig
blevet stjålet 3 gange! Første gang
blev det skruet af. Næste gang blev
standeren savet over, men sidste
gang blev hele skiltet med standeren rykket op.
Kunne man være så heldig, at
politiet kan finde vejskiltene rundt
omkring i Vendsyssel og så følge
dem til de banditter, der har hærget
flere huse og ejendomme på det
seneste?

Hallund-Hollensted Borger- & Idrætsforening
havde indstillet Hans Henrik Thomsen til at få
årets Naturpris 2017 fordi han har udviklet en mobil grisestald, der består af en vogn med hvile- og
foderområde samt en fold, der bliver slæbt efter
vognen, så grisene kan gå ud og rode i jorden.
(Se www.purplefarm.dk)
Den mobile vogn giver følgende fordele:
1: Grisene får dækket deres naturlige behov for at rode i jorden, hvilket giver
høj dyrevelfærd.
2: Grisene sover i en tør vogn med halmstrøelse, som de selv kan varme op,
så der bruges ikke energi på opvarmning.
3: Vognen flyttes flere gange dagligt, så grisene hele tiden får frisk græs/rødder/orme, som dækker ca. 20 % af deres daglige foderbehov og er meget
proteinholdigt. Derved spares der energi til dyrkning, transport og forarbejdning af foder.
4: Grisene bearbejder jorden, æder rodukrudt og andet ukrudt samt gøder
jorden. Det bevirker, at man sparer arbejdstid og brændstof til bekæmpelse
af ukrudt og udbringning af husdyrgødning.
5: Den mobile grisestald løser mange af de problemer, som man døjer med i
moderne økologiske landbrug. Samtidig er det nemmere at starte en produktion op, da det er billigere at investere i en mobil stald frem for en almindelig
bygning.
Overordnet synes vi, at en innovativ ildsjæl som Hans Henrik fortjener et
skulderklap for at få en ide til noget, der ikke er prøvet før. Desuden har han
brugt mange arbejdstimer på at udvikle det til et færdigt produkt, der kan give
økologisk svineproduktion et skub fremad.
Claus Iversen

Spejdernes Lejr 2017
Lørdag 22. juli blev Kær Vestermark i Sønderborg forvandlet til Spejdernes Lejr 2017, da 37.000 danske og
internationale spejdere ankom. Lejren blev skudt i gang
med et kæmpe åbningsshow aftenen efter med sang,
underholdning og historier.
Spejdere fra 43 lande og 5 forskellige spejderkorps skulle
bruge over en uge på verdens stærkeste fællesskab. Der
var planlagt over 200 forskellige aktiviteter, som alle spejderne kunne deltage i, og måske finde nye venner.
Den store lejr var delt ind i 5 underlejre - Tårnet, Slottet,
Broen, Øen og Møllen, som alle symboliserede et område
der er vigtigt for Sønderborg.

Astrid og Esben Holm Hansen foran støvlen.

Hallund spejderne deltog selvfølgelig også i den store lejr, og havde ca. 25 spejdere med. Seniorerne og troppen
kom lørdag formiddag, og ulvene kom torsdag eftermiddag. De boede i samme område som de andre spejdere fra
Brønderslev Kommune, og havde også en ringridnings dyst med dem en af dagene.
Midt på lejren stod lejrens vartegn, og nu da hele lejrens tema var ”at sætte spor i sig selv, i hinanden og omverdenen”
var det meget passende en 12 meter høj støvle. Der er sammenlagt blevet brugt 10.000 frivillige timer på den, og der
er blevet arbejdet på den siden 2015. Støvlen vil blive stående, og kan bruges som udkigstårn.
Der var også royalt besøg af H.K.H. Prinsesse Benedikte, der selv har været spejder i mange år, og nu er protektor for
både Det Danske Spejderkorps og De Grønne Pigespejdere.
Hele lejren blev sluttet af lørdag aften 30. juli med et stort afslutningsshow, hvor der blev set tilbage på lejren, med
historier og videoer. Som en overraskelse kom det danske band Scarlet Pleasure og spillede.
Astrid Holm Hansen
Lokalbladet nr. 86
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Bålhøjfestival 2017
Bålhøj Festival 10 år:
Regnvejr, Rock og
Ranch
10 års jubilæumsfestival lørdag 12.
august på Bålhøj blev en dag fuld
af festivaltraditioner som regnvejr,
ranch og rock. Og som traditionen
også foreskriver, så var der også
blevet plads til lidt fornyelse.
På en ny større scene var det
blevet muligt at præsentere ét af
Danmarks største og populæreste
rockbands: Magtens Korridorer. Derudover bestod årets musikprogram
af vores lokale drenge fra The Blue
Van, vores lokale smed i FAME,
vores lokale vinder af Byens Bedste
Band LILO, vores lokale husband
Vintage Affair, vores (næsten) lokale
helt Ib Grønbech, samt lidt fjerne input fra fantastiske Jonah Blacksmith
fra Thy, rappende og swingende.
Sjakket fra Hjørring og Klokkerholm,
aalborgensiske Tine Vingaard og
dansk-top stjernerne i Kejser Larsen
fra Bindslev.
Alt i alt et meget nordjysk musikprogram, men stadig et program,
der understreger det, som vi gerne
vil med festivalen. Vi vil gerne give
bålhøjpublikummet nogle af landets
bedste og mest populære musikere,
men også give plads til unge talenter, lokale entusiaster og samtidig
servere musik med kant, der kan
overraske publikum.
Dagen startede, som der efterhånden er tradition for, med regnvejr.
Heldigvis havde forsalget til årets
festival været rigtig godt, så det var
med en vis portion ro i maven, at
vi bød velkommen til Bålhøj Festival 2017. Regnen har helt sikkert
betydet, at nogle gæster er blevet
hjemme, men vi er rigtig glade for
de 2.000 gæster, som endte med at
besøge Bålhøj i år. Selvom regnskabet endnu ikke er endelig opgjort,
regner vi med et pænt overskud, der
kan sikre, at der også bliver Bålhøj
Festival i 2018.
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Ib Grønbech åbnede den nye Bålhøjscene i vanlig humoristisk stil
Lokalbladet nr. 86

med skarpe numre og tø-hø kommentarer. Pladsen var fra starten
godt fyldt og klar til fest.
Den helt store fest blev det også,
da Jonah Blacksmith sørgede for, at
Fowliscenen blev indviet med folkelighed, fest og fællessang.
Festen fortsatte dagen igennem helt
indtil sen aften, hvor først Magtens
Korridorer erklærede bålhøjpublikummet til vinder af konkurrencen
”Årets festivalpublikum”, og senere
spillede The Blue Van et brag af en
koncert.
Er der én ting, regnen ikke kan
få bugt med, så er det verdens
sejeste festivalgængere: børnene
- der hvert år utrætteligt har besøgt
Ranchen, hvor de leger og hygger
sig med alle aktiviteterne.
Som en ekstra jubilæumsgave var
der i år i indianerlejren lavet tema
om bisonokser, og det var muligt at
smage det møre kød fra en bison.

Ranchen er en helt unik familieoplevelse, der kombineret med selve
festivalen giver Bålhøj Festival et
enestående præg, som ikke kan
findes ved andre festivaler i verden.
Det er fedt at kunne give børn deres
første festivaloplevelse på den
måde, og forhåbentlig inspirerer det
dem til at besøge Bålhøj Festival i al
fremtid.
Til slut skal der lyde en kæmpe tak
til alle gæster, hjælpere, sponsorer
og musikere, som på hver deres
måde er med til at gøre Bålhøj Festival mulig og med til at sprede hyggen og glæden hvert år på toppen
af Øster Brønderslev. I alle 10 år har
Bålhøj Festival fra år til år udviklet
sig lidt i en ny retning. Forhåbentlig
vil festivalen blive ved med det og
være med til at skabe en festlig og
smuk ramme om musik, aktivitet og
hygge i skoven.
Tak for i år – vi ses i 2018.
På Bålhøj Festivalens vegne
Anders Bang Andersen

Fowli Ranchen

Atter i år var der glade ansigter
på Ranchområdet med de gratis
aktiviteter for børn. Regn har vi ofte
prøvet før om eftermiddagen, og
endnu en gang viste de lokale børn
sig fra den sejeste side.
Ranch-pladsen skærmer for det
værste af det omskiftelige danske
sommervejr, så når det hverken
blæser eller lyner, giver ungerne
den gas.
Der var gang i Spejderlejren, hos
klappekalvene, ridende og kørende
heste, og i den kendte - og uundværlige - halmhoppeborg, der
blevet taget i brug i samme sekund,
Klovborgs rutinerede folk havde
stillet den op.
Bålhøjstammens indianere fløj højt
i år og var helt oppe at ringe. De
havde mange spændende og sjove
aktiviteter, hvoraf nogle heldigvis var
overdækkede eller foregik i tipien.
Dejlige kulturpulje-bidrag gjorde,
at vi som tidligere beskrevet kunne
byde på smagsprøver af smagfuldt
og sundt bisonkød, serveret med
majsbrød og majskolber. Det var
populært hos både små og store
indianere.
I år var der særligt mange små
børn, der gav sig i kast med de
forskellige aktiviteter, og de var udholdende. De deltagende børn over
hele ranchområdet viste fordybelse,
og det var faktisk kun forældre, der
havde mobiler fremme til at forevige
børnenes gode oplevelser.
Og de frivillige? Ja, det kan ikke
siges for tit: Vi har de Fedeste Frivillige !
Birgit Dinesen
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Bålhøjfestivalens sponsorer
I 2017 stod en række sponsorer bag arrangementet. Deres logoer bringes på disse sider med mange tak for jeres
store hjælp! Vi håber, I er med på også at bakke op om festivalen i 2018!
Øster Brønderslev Borgerforening

Hovedsponsorer:

Andre gode sponsorer:
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Nyt fra Hallund Hollensted
Borger- & Idrætsforening
Og hvad sker der så lige i
Hallund-Hollensted?
18. maj havde vi fællesspisning
med mad fra Kroen. Det blev rigtig
godt modtaget af alle de knapt 50
deltagere, og menuen stod på wienerschnitzler med tilbehør. En rigtig
god aften hvor alle hyggede sig til
langt ud på aftenen.

Sankthans er overstået, hvor de
sædvanlige borgere var mødt op for
at grille deres kød og spise deres
medbragte kartoffelsalat. Årets
båltaler var Majbritt Iversen, som
stiller op til kommunens byråd. Hun
har godt 30 års erfaring indenfor det
kommunale, hvor hun alle år har
haft med økonomi at gøre. Hun talte
om fælleskabet i vores lokalsamfund
og om at hjælpe andre som måske
ikke er så mobile længere. I dag arbejder Majbritt i Hjørring Kommune.

10. juli havde vi arrangeret udflugt
til Steen Bertrams mange traktorer.
Og hold da helt fast der var mange
at kigge på. Mange af dem kunne
startes uden videre, Steen startede bl.a. en ældre Deutz traktor
som gik så langsomt i tomgang, at
man kunne tælle hver omdrejning.
Senere så vi den mest rustne traktor i samlingen. En kæmpe kolos
på jernhjul som tyskerne skulle
have bragt herop under krigen.
Den havde i mange år kørt og
opdyrket den jyske hede omkring
Herning. Formanden skulle være
sjov og spurgte til om han ikke
lige kunne starte den. Jo jo, han
skulle lige tage ”tændingsnøglen”.
Frem kom et håndsving som jeg fik
”fornøjelsen” af at prøve. Den skulle
trækkes langsomt op, hvorved et
svinghjul kunne kobles ind – og
wups, så startede den, bare sådan
uden videre. En anden sjældenhed
var en McCormick, som blev startet
op på benzin, og når den var varm,
kunne den kobles over på diesel.
Det har jeg aldrig set eller hørt om
før. Vi indtog til sidst værkstedet
hvor vi nød både øl og kaffe.
16. juli kunne vi takke Malan og
Poul E. Møller for en rigtig god udflugt til Hirtshals, hvor vi fik lejlighed
til at se Danmarks største fiskefartøj, Ruth, hvorpå Malans søn,
Andro, arbejder som maskinmester.
HG264 Ruth er ganske enkelt en
mastodont blandt fiskefartøjer.
Næsten 90 meter lang og til en
pris på henved en svimlende kvart

milliard. Men så er det altså også
et fantastisk skib, og det lå stille, da
det var til eet års eftersyn i Skagen,
og efterfølgende skulle det have
trawl ombord i Hirtshals. Vi så først
landingspladsen, hvor silden blev
landet. Trawlet indeholder omkring
400-500 tons sild hver gang. Det
tager kun en halv times tid at suge
dem over i tankene, som kunne
rumme omkring 2.000 tons. Fangsten opbevares i tretten store tanke,
hvor underafkølet saltvand holder
fiskene friske, til de losses.
Der er varme i gulvet overalt. På
væggene hænger fladskærme - selv
på toiletterne - og den otte mand
store besætning bliver forkælet, når
de er ombord seks uger af gangen.
Broen, hvor skibet sejles fra, er på
hele 156 kvadratmeter, naturligvis
med fjernbetjent fjernsyn der kører
op fra gulvet, der er 50 fladskærme
og læderstue. Hver mand i besætningen har sin egen kahyt, og der er
fælles stue med pejs og gigant-tv.

Efterfølgende slog vi et smut om
den rigtige blå iskiosk i Tversted,
hvor alle fik is-lysten styret.
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Den 1. august havde vi møde i
vores tårnudvalg. Efter at vi har
mistet vores udsigtstårn i skoven,
har Poul E. Møller og Eddy arbejdet
på at få et nyt tårn op at stå.

De næste arrangementer:

Poul stiller jord til rådighed ved
Skarnvad, hvor cykelruten Vendsyssel går lige forbi. Det bliver en
kopi af tårnet, der er opført oppe
ved Thise Kirke, og fra pladsen
som Poul har valgt, kommer man til
at kunne se virkelig langt. Fundamentet bliver snart støbt, og så kan
selve opførelsen begynde.

4/10 starter vi præmiewhist op igen, bare mød op kl. 18.30 i klubhuset og
medbring 50,- så er der betalt for alle beter.

Æblemarken skrider planmæssigt frem. Hanne, Hanne og Bente
har godt styr på arealet. Det er nu
næsten forberedt til græs, som
bliver sået her i efteråret. Der
bliver også opsat hegn rundt om
matriklen, da dette er et lovkrav,
når man planter læbælter. Mandskabsvognen er flyttet mod vest. Vi
har fået brugte fliser af kommunen,
og de lægges foran vognen, så er
der plads til borde og bænke.

31/10 er der bankospil i klubhuset på Søndersig. I anledningen af mortensaften bliver der spillet om 25 ænder på pladen fuld. Borger- og Idrætsforeningen er vært ved kaffe og kage i pausen. Der kan købes øl, vin og
vand. Desuden sælges der amerikansk lotteri.

Pigerne har fremstillet en flot brochure med planen for æblemarken,
og de har også lavet en bestillingsliste, hvis man ønsker et par
frugttræer i haven, og seneste frist
for bestilling og betaling er den 11.
oktober (først til mølle princip). Medlemmer af foreningen kan leje vores
mosteri for 125 kr. pr. dag.
En flok piger i byen har startet
”Havevandringer” op. De mødes og
ser hinandens haver, hvordan de
er indrettet, kommer med gode råd,
bytter planter mm. Først var de 4,
men nu er de allerede oppe på 12
tøser, der mødes ofte. Det gode ved
denne idé er, at alle tvinger sig selv
til at holde haven nydelig og fri for
ukrudt.
Så var der sommerfest i byen, det
er omtalt andetsteds i bladet.
23. august var vi på udflugt til
Thomas Bertramsen for at se hans
grise, og senere kører vi til Hans
Henriks rullende grisefarm på Hallundbjerg.
Claus Iversen

1/10 kl. 10-15 er der ”Æblepressedag”. Mød op med dine vaskede æbler
(max. 2 spande) og få frisk most med hjem – husk emballage.

Fredag den 6/10, som altid, ølsmagning i klubhuset.
11/10 er der modeshow i klubhuset.
14/10 vil vi prøve at videreføre Hollensted’s traditionelle høstfest, det
foregår i klubhuset.

Senere bliver der også arrangeret et vælgermøde i klubhuset.
1. Søndag i advent er der gudstjeneste i kirken, så tænder vi træet på
Doktorpladsen, og så er der gløgg og æbleskiver i klubhuset, derefter er
der banko for alle.
Alle disse arrangementer kan I altid se på vores hjemmeside, hvor der
også er et link til årets revy fra teltet.
Som I kan se, så står vi ikke stille i Hallund-Hollensted, men kom endelig
til os, hvis du har en god idé. Husk at du altid kan se, hvad vi går og laver
på www.hallundhollensted.dk.
Claus Iversen

Modeshow i Hallund

Så er det snart tid til det årlige modeshow i Klubhuset på Søndersig.
Programmet er i skrivende stund ikke helt på plads, men nogle praktiske
ting er der styr på.
Tidspunktet er onsdag 11/10 kl. 19, og prisen er 80 kroner inkl. forfriskning,
kaffe og hjemmebag. Som forrige år vil der være gevinster på indgangsbilletten.
Lokale damer går catwalk i tøj fra Nikoline i Dronninglund. Vi håber på en
aftale med Louis Nielsen og smykkefirmaet Gade og Juul.
Endeligt program vil blive offentliggjort på www.hallundhollensted.dk samt
ved opslag de sædvanlige steder i Hallund og Hollensted.
Tilmelding kan allerede nu ske til Kirsten på 29920820 og Grethe på 2163
3316. Vi håber et se jer til en lige så hyggelig og inspirerende aften, som
det plejer at være.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Hilsen Grethe, Else og Kirsten.
Lokalbladet nr. 86
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Sommerfesten i Hallund 2017
Traditionen tro har Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
afholdt den årlige sommerfest.
Som vanligt startede festen med,
at man lørdag 12. august rejste det
store telt. Som noget nyt i år er der
slået 74 stålprofiler i jorden, der kan
holde det store telt. Disse profiler
er sponseret af Claus Graven og
Mads Sørensen, som arbejder med
solfangere.
Søndag var der morgenmad sponseret af menighedsrådet og efterfølgende gudstjeneste. Der var 43
borgere mødt op.
I løbet af torsdagen blev der skrællet kartofler, gulerødder og ordnet
blomkål. Hertil serveredes frikadeller, som hyggeklubben havde stegt
over et par onsdage, og selvfølgelig
skulle der en velsmagende sovs til.
Alt sammen udført af frivillige i byen.
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Det hele blev sat til livs torsdag
aften, hvor den traditionelle fællesspisning altid trækker mange af
huse. Alle kender menuen, som er
efterfulgt af jordbærgrød med fløde.
Der var 98 glade deltagere, der alle
blev mætte.
I år havde vi besøg af Syngepigerne
fra Tårs. Det måtte siges at være en
succes. De sang en del numre ad to
omgange. I pausen var der kaffe og
hjemmebagte småkager, som frivillige i byen havde lavet.
Fredag blev der afholdt krolfturnering med 114 deltagere fra både
Østerild og Hjørring. Hallund Krolferne havde arrangeret turneringen,
mens sommerfestudvalget stod for
forplejning med både morgenmad,
frokost og kaffe og kage. Kagen var
bagt af de lokale krolfere. Senere
på dagen var der ansigtsmaling for
børnene og petanque turnering for
de voksne.

Lørdag formiddag var der ølbrygning fra Hallund bryggelaug. Her
stod Kim Toft og Claus Iversen for
en demonstration og smagsprøver.
Klovnen Migu underholdt børnene, og det var en stor succes for
børnene, men sandelig også for de
voksne.
Over middag havde vi besøg af
Brønderslev Linedanserklub. De
viste, hvordan man danser linedans
og inviterede de lokale borgere til
at prøve kræfter med dansen. Det
var der nogle stykker, der prøvede,
og det så ud til, at det var til at finde
ud af. De danser hver torsdag i
Brønderslev, og alle er velkommen.
Efter linedansen var der gratis kaffe
og kagebord. Igen var det frivillige
fra byen, der stod for kagebagningen.

Alle dagene har der været to hoppeborge for børnene, tombola for både
børn og voksne og et par konkurrencer om at gætte vægten på en
sten, eller hvor mange viskelæder
der kan være i et syltetøjsglas.
Lørdag aften var der igen spisning
med helstegt pattegris, diverse
tilbehør og is. Alle venter spændt på
den efterfølgende revy, men først er
der udtrækning af de mange flotte
hovedgevinster, der alle er sponseret. Og så var der revy. Det er som
sædvanlig de lokale borgere, der
står for skud, sammen med kongehuset. Derefter blev der spillet op til
dans, hvor Anders Holm ramte de
rigtige tangenter. Her var der ca. 70
deltagere denne aften.

Det skal jo gerne pakkes ned, mens
der er tørvejr.
Den største udfordring i sommerfesten 2017 har helt klart været det
ustadige vejr.

Festudvalget består af Gitte Sørensen, Trine Nielsen, Mona Willadsen og Majbritt Iversen.
På festudvalgets vegne
Majbritt Iversen

Der har været mange frivillige hjælpere over hele sommerfesten, og
festudvalget er meget taknemlige for
alle de borgere, der
har ydet en indsats.
Stor tak herfra.

Det var en rigtig hyggelig aften, og
revyen blev rigtig godt modtaget.
Søndag blev teltet så taget ned ad
flere omgange på grund af vejret.

Hallund Open 2017
Så er krolfstævnet ”Hallund Open
2017” i forbindelse med byens sommerfest veloverstået, og igen i år i
perfekt vejr.
114 spillere, 5 hjælpere og så det
utrættelige festudvalg var mødt op
til dagens udfordringer.
P-vagt Jacob sørgede med myndighed for, at alle parkerede reglementeret.
Efter 3 x 12 huller kunne dagens
vindere kåres, og i år var vi så
ubeskedne selv at tage en (dog delt)
førsteplads, idet Gunnar Madsen
delte denne med Harry Jørgensen
fra Østerild. Begge brugte 82 slag til
de 36 huller. Og på en flot tredjeplads fulgte Viggo Bertelsen også fra
Østerild. Han skulle bruge 84 slag.

Undervejs var der
blevet serviceret med kaffe og
rundstykker, gode
snitter til frokost
og endelig med
masser af hjemmebag til kaffen.
Festudvalget
sørgede for, at alt
dette klappede og
stor ros og tak til
dem alle.
Igen i år blev
turneringen styret
med hård hånd af
Grethe, Jørgen,
Jacob, Torben og
Dorthe.
Dorthe
Christensen

På damesiden var Kirsten Fonager
fra Krudtuglerne, Brønderslev, bedst
i 88 slag og to delte her 2. pladsen,
nemlig Inge Skalshøj fra Østerild og
Elise Christensen også fra Krudtuglerne begge i 89 slag.
Lokalbladet nr. 86
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ØBI
Nyt fra fodbold afdelingen
Vi har i efteråret 2017 disse hold:

U10 drenge og piger, som trænes af Michael Olson og
Brian Lydersen
Vi har i år 2 U13 hold, som træner på samme tid,
men er to selvstændige hold. Dog låner de børn fra
hinanden til kampe.
U13 drenge som trænes af Mads Holm (primært de
børn der går i 5. kl)
U13 drenge som trænes af Allan Simonsen og
Jakob Wagner (primært de børn der går i 6. kl)
U15 piger som træner i Tylstrup, men Mads Holm
kan kontaktes for info
U17 drenge som trænes af Niels Rask
Serie 5 før sommeren, nu oprykket til serie 4.
Herre senior, serie 4 som trænes af Mogens Karlsen
Glade og stolte unge mænd.
Herre senior, serie 5 som trænes af Søren Hvidesten
Se vores hjemmeside: oebi.dk. fodbold, for nærmere info omkring det enkelte hold.
Går du rundt og har lyst til at træne de yngste børn, eller kender du nogle børn, der gerne vil gå til fodbold,
så kontakt os, og vi ser om vi kan hjælpe.
Fodboldafdelingen v/ Annitta Baun

ØBI håndbold
Vi i håndboldbestyrelsen glæder os
til at komme i gang med sæsonen
17/18, og vi er efterhånden ved at
have alle detaljerne på plads.

U16 Drenge, som også er et ØBI/
BI-hold, træner tirsdag fra klokken
18:00-19:00 i Øster Brønderslev og
torsdag fra klokken 19:00-20:30 i
Brønderslev Hallen.

Med opstart i uge 36
har vi holdene:
Børnehåndbold 0.-2. klasse som
træner onsdag fra klokken 15:0016:15.

U16 Piger ØBI/BI træner i Brønderslev Hallen mandag og onsdag fra
klokken 19:30-21:00.

U10 Piger som træner tirsdag og
torsdag fra klokken 16:00-17:00.
U10 Drenge som også træner tirsdag og torsdag fra klokken 16:0017:00.
Følgende hold er allerede gået i
gang med at træne:
U12 Drenge som har træningstider
om tirsdagen og torsdagen fra klokken 17:00-18:00.
U14 Drenge er et ØBI/BI-hold, og
de træner derfor tirsdag fra klokken
18:00-19:30 på NIH i Brønderslev
og torsdag fra klokken 18:00-19:00 i
Øster Brønderslev.
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U14 Piger er også et samarbejde
mellem ØBI og BI, og de træner
om tirsdagen fra klokken 16:3018:00 på NIH i Brønderslev og om
fredagen fra 16:30-18:00 i Øster
Brønderslev.
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U18 Drenge ØBI/BI træner tirsdag
i Øster Brønderslev fra klokken
18:00-19:00 og torsdag i Brønderslev Hallen fra 19:00-20:30.
U18 Piger ØBI/BI træner tirsdag fra
klokken 19:00-20:30 i Brønderslev
Hallen og torsdag fra 19:00-20:30 i
Øster Brønderslev.
Dame Senior træner tirsdag klokken 20:30-22:00 og torsdag klokken
19:00-20:30.
Sidste hold er Herre Senior, som
træner tirsdag fra klokken 19:0020:30 og torsdag fra klokken 20:3022:00.
Vi glæder os til at se alle - nye som
gamle - spillere på håndboldbanen
igen.
Der er åbnet for tilmelding/betaling
på vores hjemmeside under “håndbold” og “online betaling”.

Ydermere kan vi fortælle, at vi i
slutningen af august laver en inspirationsdag for 2. og 3. klasserne i
samarbejde med skolen. Vi håber
på at få nogle sjove og håndboldrige
timer, der måske kan inspirere flere
til at spille håndbold i denne sæson.
Mange håndboldhilsner
Sofie Christiansen
ØBIs håndboldbestyrelse

Dart i ØBI

Vi er stolte af at kunne præsentere endnu et tilbud i ØBI - nemlig
dart.
Der spilles dart hver tirsdag fra
kl. 19 i “opvarmningshallen”, og
her er plads til alle både nybegyndere og øvede. Det er ikke
et krav at skulle tilmeldes i en
turnering, hvis man blot gerne vil
spille for sjov.
Er du interesseret i dart, så mød
bare op.

Floorball i ØB

Se mere om den nye mulighed
på side 35.

Balaton Füred Cup

Håndboldafdelingerne i BI og ØBI
havde igen i år arrangeret en tur til
Ungarn. Vi var 52 spillere og ledere
afsted, og spillerne var i aldersgruppen 13-21 år.
Vi kører med bus frem og tilbage, det
er ca. 24 timer i en bus hver vej. Dette
kan være lidt anstrengende, men er
også en god måde at rejse på, da der
absolut hygges blandt de unge mennesker på tværs af holdene.
Afrejsedag er søndag, ankomst mandag morgen ved hotellet til morgenmad og indkvartering, og så findes
badetøjet frem, Balatonsøen venter.
Tirsdag, onsdag og fredag er spilledage for alle holdene rundt om i lokale
haller, hvor der kører bus til og fra
hallerne. Når spillerne er tilbage på
hotellet, skal der findes et sted at
spise frokost (mange muligheder
prøves af i løbet af ugen), og herefter
slappes der af ved søen.
Torsdag kan være udflugtsdag for
dem, som har lyst til dette, ellers
hygges der hjemme på hotellet eller
ved søen. Der går ture til Budapest
(en hel dag), Siofok og i år var der
som noget nyt arrangeret to nye
ture, begge til Veszprem, men med
forskelligt indhold. Vi havde ca. 20
unge mennesker med på turen, og de
havde valgt turen, hvor man kunne
se den nye store idrætshal, hvor
mesterholdet Veszprem spiller deres
kampe. Efterfølgende var der shoppemulighed inde i Veszprem. Lørdag
er afrejsedag.
Spillemæssigt er der nogle, som vinder, og nogle som taber deres kampe.
I år lykkedes det for vores U-18/21
”drenge” at gå hele vejen og vinde
stævnet - super flot.
Der skal lyde en stor tak til spillerne,
vi havde med på turen i år. De accepterede vores få regler, og vi ledere
modtog ingen klager fra hotel eller
stævneledere. Det er bare så dejligt at
være afsted med disse unge mennesker, og vi håber, I er klar igen til
næste år.
Vi forventer, det er uge 28, vi tager
afsted, men vi vil snarest give besked
til de hold, som har mulighed for at
komme med på turen (U-14/16/18-21)
næste sommer.
Vi skal samtidig oplyse, at det jo også
er muligt for forældre og søskende at
deltage på denne tur. Se nærmere på
den kommende invitation.
På vegne af ledere fra BI og ØBI
Britta Hansen Pinstrup

Deltag i denne hyggelige aften, hvis formål er at samle
penge ind til en ny måltavle på fodboldarenaen.
Lokalbladet nr. 86
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ØB Fitness
Efter nu 11 år, bliver der igen lavet
store investeringer i motionscenteret,
og pengene er kommet ind gennem
Sparekassefonden og lån.
Siden oktober 2006 har Øster
Brønderslev haft et motionscenter,
som har været flittigt brugt.
De første beregninger på driften dengang viste, at der skulle være mindst
65 medlemmer for at det kunne løbe
rundt.
De første år var der aldrig under 130
medlemmer, så der var god økonomi i
motion. Motionscenteret har gennem
årene vist sig at være en vigtig del af
ØBIs økonomi, og især da udvidelsen
med vores Samlingshus blev færdig,
og Motionscenteret blev flyttet ind i
det gamle klubhus, kunne de stadig
præstere et flot overskud til klubbens
fælles økonomi. Man kan roligt sige,
at bestyrelsen og dengang formand
Jan Hansen i 2004 traf en rigtig god
beslutning ved at satse på motionscenteret.
Tiden er nu ved at løbe fra en del af
udstyret, selv om der løbende har
været udskiftet lidt her og der. Men
nu er det altså tiden til en stor udskiftning. De 2 motionscykler, 1 crosstrainer, 1 romaskine samt nogle småting
som skumhåndtag og diverse.
De 12 cykler og 1 instruktørcykel er
også fornyet. De gamle cykler har
tjent klubben trofast og uden de store
reklamationer i alle 11 år. Når man
laver et lille regnestykke på, hvor
langt instruktørcyklen har kørt, bliver
det faktisk 7 timer om ugen med 30
kilometer i timen, hvilket giver 120.120
kilometer på 11 år.

Det er det samme som 3 gange rundt
om jorden eller næsten helt til månen.
Man må sige, det er godt klaret.
De nye cykler er fra samme pålidelige
producent, men i en topmoderne
udgave. De har de samme stabile
sliddele som de gamle cykler, men er
tilføjet et system der virker sammen
med din smartphone.
Du henter Bodybike-appen på din
telefon og sætter den i holderen
på styret, som passer til alle slags
telefoner. Når du så kører rundt
med pedalerne, aktiverer du cyklens
bluetooth-system, der sender data til
din telefon.
På telefonen kan du så læse informationer om dit træningspas med
wattforbrug og meget mere. Samtidig
med at man cykler, kan man også
sætte ledningen fra sin telefon i ”kroppen” af cyklen og lade telefonen op,
mens man kører. Det kan være, der
går konkurrence i, hvem der kan lade
mest på en time. Systemet kører via
en computer sammen på storskærmen, hvor instruktøren kan fortælle
deltagerne om
mere eller mindre
belastning eller
tempo i takt til
den gode musik.

med at møde op og få sig skrevet
på listen inden for døren. Man er til
enhver tid velkommen til at kigge ind
og se, hvordan det foregår.
Det har været et langt, sejt træk for at
få det hele på plads, og der har været
opbakning fra alle klubbens afdelinger
til beslutningen om at investere i
nyt udstyr. Der har ikke været noget
modstand i beslutningen, om pengene
skulle bruges nu, eller man skulle
vente lidt længere.
Motionsbestyrelsen vil rette en stor
tak til alle ØBIs bestyrelser for beslutningen. Der skal også lyde en stor
tak til det overraskende store antal
hjælpere og Håndværksrådet, der
har hjulpet med det fysiske arbejde
som maling, flytning af maskiner og
støbning af nyt gulv. Der har været en
helt fantastisk opbakning, hvilket også
kendetegner vores klubånd.
Motionsbestyrelsen glæder sig til at
invitere alle ind igen.
René Dahl Jeppesen

Alle de nye cykler
er kommet i 10
forskellige farver,
så det er et flot
syn, der møder
deltagerne, når
de møder op til
spinning. Der
bliver kørt mange
gange om ugen,
så det er bare

Ny formand i ØBI

Ved sidste generalforsamling gjorde hovedbestyrelsen opmærksom på, at Cecilie Matthiasen midlertidtigt ville
varetage formandsposten for Bjarne Løth, da Bjarne af personlige årsager havde brug for en pause.
Da Bjarne, desværre, har valgt at træde ud ad hovedbestyrelsen, skal vi finde en ny formand. Vi i hovedbestyrelsen
vil gerne sige en stor tak til Bjarne for hans store stykke arbejde i hovedbestyrelsen og for ØBI. Vi glæder os over, at
Bjarne stadig vil være at finde i ØBI, blot i andre henseender end i hovedbestyrelsen.
Cecilie ønsker at blive som formand og vil derfor opstille til formandsposten. Når det er sagt, så skal andre eventuelle interesserede være velkomne til at stille op. Hvis det er tilfældet, at der møder flere interesserede op, skal der
stemmes om, hvem den kommende formand skal være. Hovedbestyrelsen indkalder derfor til ekstra ordinær generalforsamling.
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Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i ØBI 9. oktober kl. 17.00 i ØBI
Dagorden: Valg af ny formand (Cecilie Matthiasen opstiller)
Lokalbladet nr. 86

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Børnekor

Så starter børnekoret op igen efter ferien. Vi mødes hver tirsdag i Samlingshuset fra
kl 14.30-15.30. Første gang 5. september.
Koret er for alle børn fra 2. til 6. klasse.
Foruden øvetimerne medvirker koret i kirkerne ca 10 gange i løbet af året.
Kunne du tænke dig at nyde glæden ved at synge sammen med dine venner og
måske nye venner så mød op.
I løbet af sæsonen vil børnekoret også få mulighed
for at synge sammen med Sigurd Barrett i Brønderslev Kirke og deltage i en børnekorworkshop med
Susanne Wendt leder af DRs børnekor.
Så der er masser at glæde sig til.
Ring til mig, hvis I har spørgsmål, 60602361.
Mange sanghilsner fra organist Inger Malgård

Voksenkor

Voksenkoret for sangglade voksne mødes
igen efter ferien 5. september kl 19-21 i
Samlingshuset. Vi mødes hver uge.
Nye korister er velkomne, både herrer og damer.
Har du en stemme, som gerne vil ud, eller vil du
bare gerne ud og have en glad og hyggelig aften
med god energi og sang, så mød op og se om det
er noget for dig!

Susanne Wendt Sigurd Barrett

Mindegudstjeneste
Kender du en som livet blev
for tungt for?
I anledning af verdensdagen for selvmordsforebyggelse inviteres til mindegudstjeneste søndag den 10. september klokken 14.00 i Sognegården, Rævdalsvej 5, Dronninglund.
Sognepræst Hanne Svensmark, som selv mistede sin mand
til selvmord i 2003, står for gudstjenesten, der er for alle som
føler sig berørt af selvmord, hvad enten det er sket for nylig
eller for mange år siden.
Foreningerne Efterladte efter Selvmord og Nefos, vil være til
stede og vil efter gudstjenesten kort fortælle om deres tilbud i
Nordjylland.
Derefter drikker vi kaffe, og der vil være mulighed både for en
fælles samtale under ledelse af Hanne Svensmark og for at
tale individuelt med
foreningernes repræsentanter.
Arrangeret af Dronninglund/Dorfs
og Brønderslev Provstis Diakoniudvalg.
Billedet er lavet af
Hanne Svensmark
og bruges som alterbillede.

Lokalbladet nr. 86
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Sangaften med biskop Henning Toft Bro
Vi indleder sæsonen for fælles aftensang med en særlig gæst. Biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro,
som selv er musiker og sangskriver, kommer til Øster Brønderslev og tager os med på en tur igennem
nogle af de salmer og sange, som for ham har en særlig betydning.
Alle er velkomne til at møde op og til
at synge med i Samlingshuset i Øster
Brønderslev 12. oktober 2017 kl.
19.00. Der serveres kaffe og kage.
Se datoerne for flere sangaftener på
næste side.

Koncert med brødrene
Villads og Valdemar

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB
Kirke

HALLUND
Kirke

3. september
10. september
17. september
24. september
1. oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober
5. november
12. november
19. november
26. november
3. december
10. december

11.00 JSL
9.30 JSL
11.00 JSL
9.30 JSL
11.00 JSL Høstgudstj. + kaffe

9.30 JSL
11.00 JSL
9.30 JSL
11.00 JSL Høstgudstj.
9.30 JSL
11.00 NN
11.00 JSL
9.30 JSL
11.00 NN
11.00 JSL Allehelgen
9.30 JSL
11.00 NN
11.00 JSL
13.00 JSL 1. s. i advent
11.00 JSL

9.30 JSL
16.00 JSL Koncert
9.30 JSL Allehelgen
11.00 JSL
9.30 JSL
11.00 JSL 1. s. i advent
9.30 JSL

JSL: Jens Staghøj Liisberg
NN: NavN ikke kendt endnu
Kirkebilen har tlf. 9882 1700 (Brønderslev Taxa).
Bestil helst dagen før.
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Søndag 22. oktober kl. 16.00. kan man
opleve de unge violinvirtuoser brødrene
Villads og Valdemar til en koncert i
Øster Brønderslev Kirke.
Villads er 15 år og Valdemar 18 år.
Villads er blandt andet kendt fra fjernsynsudsendelsen “Vidunderbørn”,
hvor han med Kim Sjøgren som
vejleder opnåede en 2. plads.
Deres uddannelse til violinister begyndte på en musikskole i Sverige, da de
var seks og otte år. I 2011 og 2012
kom brødrene ind på Bach musikgymnasium, en eliteskole der ligger under
de to konservatorier i Berlin. De har
siden, de var syv og 10 år spillet klassiske koncerter i kirker og på markeder
i Småland, og også spillet duetter på
gaden både i Danmark, Tyskland og
Sverige.
De har begge deltaget i masterclasses
og vundet 1. og 2. priser samt finalepladser i nationale og internationale
musikkonkurrencer i Danmark, Sverige,
Tyskland og Ungarn.

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Sangaftener

Døbte i Øster Brønderslev-Hallund:

De øvrige sangaftener er:

Øster Brønderslev:
Jeppe Bjørner Gramkov, 11. juni 2017
Tobias Rørmose Mathiesen, 13. august 2017
Alma Andrea Ottesen, 2. september 2017

Onsdag 8. november 2017 kl.
19.00 i Samlingshuset
Onsdag 6. december 2017 kl.
19.00 i Samlingshuset
Der serveres kaffe og kage, og alle
er velkomne!

Menighed besøgte
menighed

Hallund:
Nellie Sloth Carlsen, 25. juni 2017
Lauge Rask Trudslev, 26. august 2017

Høstgudstjeneste i Hallund

Den 24. september 2017 er der høstgudstjeneste i Hallund Kirke kl. 11.00.
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med KFUM-spejderne i Hallund.
Efter gudstjenesten er der frokost, høstmarked, lotteri og forskellige aktiviteter i Spejderhuset. Alle er velkomne!

I forbindelse med gudstjenesten i
Øster Brønderslev Kirke 21. maj kl.
11.00 fik vi besøg af menigheden fra
Jerslev-Hellum-Mylund.
Besøget var et led i et forsøg på
at få de forskellige menigheder i
Brønderslev Provsti til at mødes
med hinanden, udveksle erfaringer
og lære af hinanden. Projektet hedder “Menighed besøger menighed”,
og navnet udtrykker meget præcist,
hvad der er ideen bag: At de forskellige menigheder i provstiet besøger
hinanden.
Besøget gik godt. Der blev sunget
godt med i kirken, og de forskellige menighedsrådsmedlemmer og
personale fra de forskellige kirker fik
hilst på hinanden.
Efter gudstjenesten var Øster
Brønderslev og Hallund Menighedsråd værter ved en sandwich og en
øl eller sodavand i Samlingshuset.
Her blev der også tid til fællessang
og en præsentationsrunde, hvor de
forskellige medlemmer af de i alt
fem menigheder og personalet ved
de forskellige kirker præsenterede
sig for hinanden.
Alt i alt var arrangementet en succes, som i 2018 følges op med et
besøg i Jerslev-Hellum-Mylund af
menighederne fra Øster Brønderslev-Hallund.

Billede fra sidste års høstgudtjenestes spejderaktiviteter

Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev

Den 1. oktober 2017 er der høstgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke
kl. 11.00. Efterfølgende byder vi på en kop kaffe i kirken.

Allehelgen i Øster Brønderslev Kirke

Den 5. november 2017 er der Allehelgensgudstjeneste i Øster Brønderslev
kirke kl. 9.30. Efter prædikenen vil navnene på de af sognets beboere, som
er døde siden sidste Allehelgensdag, blive læst op.

Allehelgen i Hallund Kirke

Den 5. november 2017 er der Allehelgensgudstjeneste i Hallund kirke kl.
11.00. Efter prædikenen vil navnene på de af sognets beboere, som er døde
siden sidste Allehelgensdag, blive læst op.

1. søndag i advent

I år falder 1. søndag i advent 3. december.
1. søndag i advent er den første søndag i det nye kirkeår, som er cirka en
måned forskudt i forhold til kalenderåret.
I Øster Brønderslev er der gudstjeneste i kirken kl. 11.00.
I Hallund fejrer vi traditionen tro dagen med gudstjeneste i kirken kl. 13.00.
Derefter går vi sammen ned og tænder juletræet, og fortsætter med gløgg,
æbleskiver og banko i Klubhuset. Arrangeres i samarbejde med HallundHollensted Borger- og Idrætsforening.
Lokalbladet nr. 86
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Kirkekaffe i Øster
Brønderslev Kirke
Kirkekalenderen - app
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”

Musikalsk legestue

Vi synger og leger i kirken med de små fra 1-3 år sammen med dagplejen. Alle forældre og bedsteforældre, som har lyst at deltage, er også
velkomne. Tiderne er:
21. september kl. 10.15
12. oktober kl. 10.15
23. november kl. 10.15

Kirkelige adresser

26

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. 3026 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. 5125 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
Lokalbladet nr. 86

Husk at der er kirkekaffe efter
9.30-gudstjenesterne i kirken!
Alle er velkomne til at deltage!

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

Kirken på Facebook
Øster Brønderslev Kirke
er på Facebook.

Gå ind på Facebook og giv os et “like”
for at følge os og få de seneste opdateringer, eller kommentér på gudstjenesten eller kirken.
Alle er velkomne til at skrive til siden.

Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter
Torsdag 28. september kl. 10.30
(Høstgudstjeneste)
Torsdag 26. oktober kl. 10.15
Torsdag 30. november kl. 10.15

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev Menighedsråd:
6. september kl. 19.00, Samlingshuset,
Elmevej 124, Øster Brønderslev
16. november kl. 19.00, Samlingshuset,
Elmevej 124, Øster Brønderslev
Hallund Menighedsråd:
21. november kl. 19.00, Kjølskevej 12,
Hallund
Menighedsrådsmøderne er offentlige.
For nærmere oplysninger kan henvendelse ske til formanden for menighedsrådet eller sognepræsten.
(Se under kirkelige adresser).

Nyt fra Elmehøj
Vi vil alle på Elmehøj sige mange
tak for den store opmærksomhed,
der var fra mange sider til husets
80-års fødselsdag.
Tak for alle de mange gaver, som
enten pynter, spises og drikkes af
beboerne.
Tak for talerne, underholdningen.
Tak til de mange sponsorer, som
gav kage til vores åbent hus-arrangement.
Tak for at så mange kom til vores
store kaffe- og kagebord.
Tak til centerrådet for deres store
indsats hele dagen.
Beboere, centerråd og medarbejdere havde en lang, men bestemt
en fantastisk god dag.
Efter åbent hus havde vi aftenfest
med helstegt pattegris fra CL Partyservice. Der var musik og sang, og
så kom borgmesteren og holdt festtalen. Vi glæder os allerede til
85-års fødselsdagen.
Vi har fået indviet vores drivhus. Vi
startede med gudstjeneste og gik
derefter ud til drivhuset, hvor der
blev holdt tale af centerrådsformanden, og hvor beboer Anton klippede
snoren. Dagen blev afsluttet med
pizza. Der er plukket mange tomater
og agurker, som er blevet spist til
aftensmaden.

Centerrådet har sat drivhuset op. En
pårørende har givet en flot plantekasse på hjul. Der står en sofa
i drivhuset, så de rigtig kan nyde
planterne.
Der er utroligt mange frugter i vores
have, så der blive plukket, frosset
ned, så det er klar til, at der kan
produceres marmelade, æblekager.
Der er ikke mindst gang i projekt
pæresnaps. Frugter er forsigtigt
skubbet ned i flasker, hvor de kan
vokse sig store. Når de er klar, så
tages flaskerne ned, og snaps skal
så hældes i. Mon ikke beboerne vil
nyde en god pæresnaps.
Som det er tradition, så holdt
Elmehøj også sankthans i haven. I
år holdt Ole Jespersgaard en rigtig
god tale. Heksen blev brændt af, og
der blev sunget ved bålet. Derefter
var der fællesspisning i salen for beboere, pårørende og medarbejdere.
Tak til centerrådet, som stod for
dagens fest.
Det er blevet en dejlig tradition, at vi
får besøg af beboere og medarbejdere fra Oasen. De er så gode til at
synge og spille. Vi takker alle for, at
I har lyst til at hygge sammen med
beboerne på Elmehøj.

Lidt om kommende
arrangementer:
Kom til tøjparty på Elmehøj 26. september kl. 9.30-11.30.
Salen fyldes op med det nyeste
efterårstøj. Det er alle de kendte
gode mærker til en rimelig pris.
Tøjet er til alle voksne kvinder og
mænd. Elmehøj giver kaffe og lidt
sødt.
Vi er godt i gang med at planlægge
den kommende høstfest 29. september. Hvis nogen skulle have
planter, blomster, majs fra markerne
osv. De vil se flotte ud på bordene,
og vi er de glade modtagere. I
år kommer Lirekassemanden fra
Skagen og underholder. Det skal
nok blive en god fest for beboere og
pårørende.
Beboerne skal på tur til Sæby, hvor
der skal spises frokost på Svalereden Camping. Så skal der hygges
og også en tur til vandet.
Gudstjenesterne på Elmehøj er
åbent for alle. Vi afslutter altid med
en kop kaffe og lidt sødt og en hyggesnak med Jens, Poul og Inger.
Datoerne er i siderne med Kirkenyt i Lokalbaldet, eller på husets
aktivitetskalender som hænger ved
indgangen til Elmehøj.
Sæt X i jeres kalender. Elmehøj
holder julemarked 25. november
kl. 14, og som altid er der salg af
hjemmelavede lækkerier og lotteri
samt husets loppemarked og boder.
Er der nogle, der kunne tænke sig
en bod med egne kreationer, så
henvend jer endelig til os.
Elmehøj ønsker jer alle et godt
efterår.
Jette Ramskov

Vores ældste beboer Johannes 107 års
fødselsdag blev fejret med besøg af
borgmesteren, som kom med blomster.
Lokalbladet nr. 86
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Hallund Jagtforening
Hallund Jagtforening har siden
generalforsamlingen i februar,
afholdt en arbejdsdag i april, hvor
der bl.a. blev udlagt nye overgange i
reservatet. Derudover har der været
afholdt træningsskydning i april,
maj, juli og august måned.

Trap:
1. Erik Christensen

Foreningens
Pokalskydning

Hovedskydning B- rækken:
1. Frede Bertelsen
2. Steffen Hessellund
3. Rasmus Tørholm

Blev gennemført lørdag 5. august.
Deltagerantallet var ikke prangende
men det gjorde ikke konkurrencen
mindre spændende, og der var
derfor dyb koncentration og mange
forsøg i trap, bagduer og venstre
sideduer for at opnå den bedste
placering.
Det gjaldt nemlig om at få del i de
flotte præmier som dels var sponseret af AJ Bilpleje Brønderslev,
Almas Brønderslev, Brasholt Hjørring, Daarbak Brønderslev, Hedegaard Brønderslev, Home Brønderslev, Møbelbutikken Brønderslev.
Sparekassen Vendsyssel, Stark
Brønderslev, og indkøbt af Foreningen.

Hovedskydning A- rækken:
1. Leif Blauenfeldt
2. Per Jørgensen
3. Tommy Pedersen

Monte Carlo:
Leif Blauenfeldt

Kommunemesterskab
Ved pokalskydningen blev der fundet frem til de personer der skulle
repræsentere Hallund Jagtforening
ved Kommunemesterskabet der
blev afholdt i Hjallerup 12. august.
Erik Christensen, Søren Munkholt,
Finn Eriksen og Leif Blauenfeldt
deltog.

Resultatet blev:
Bagduer:
1. Erik Christensen
2. Søren Munkholt

Leif udmærkede sig i de individuelle skydninger og fik 3. pladsen i
veteranklassen både i trap og selve
jagtskydningen.

Kommende
aktiviteter

September
Andejagt onsdag 6. mødested
Lossepladsen kl. 19.00
Andejagt onsdag 20. mødested
Lossepladsen kl. 19.00
(Pris på andejagter 25 kr.)
Oktober
Fællesjagt lørdag 7. mødested
Skarnvad kl. 8.30
November
Fællesjagt søndag 5. mødested
Skarnvad kl. 8.30
Fællesjagt lørdag 25. mødested
Skarnvad kl. 9.00
December
Fællesjagt lørdag 16.
mødested Skarnvad
kl. 9.00
2018
Januar
Fællesjagt lørdag 6.
mødested Skarnvad
kl. 9.00.

Venstre Sideduer:
1. Erik Christensen
2. Per Jørgensen

Kragejagt torsdag
14. mødested Lossepladsen kl. 9.00 er
gratis.

Erik Christensen får
overrakt 1. præmien i
V-sideduer.

Kragejagt torsdag 21.
mødested Lossepladsen kl. 9.00 er gratis.
Kragejagt torsdag 28. mødested
Lossepladsen kl. 9.00 er gratis.
Februar
Generalforsamling tirsdag 7. kl.
19.00 i Klubhuset på Søndersig.
Flemming Bolmgren
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Hovedskydningen til bagduer

Huse til salg
I hele Øster Brønderslev-Hallund området er der en del huse og ejendomme til salg, og der er mange ejendomsmælere på markedet. Derfor fik redaktionen ideen om at lave en samlet oversigt over alle huse og ejendomme, der
aktuelt er til salg i hele Lokalbladets område. Det skete for at skabe et overblik, samt mere opmærksomhed om muligheden af at købe et sted at bo i vores gode område!
Derfor skrev vi til 9 ejendomsmæglerfirmaer, og heraf svarede langt de fleste positivt på vores forsalg, mens vi ikke
har hørt fra de sidste to. Derfor – og fordi vi måske har overset enkelte mæglere/sælgere - er oversigten, der bringes
herunder og på de følgende sider, ikke 100 % dækkende, men giver alligevel et godt overblik over mange muligheder
for at flytte hertil. Mangler du dit hus på listen,så prøv at kontakte din ejendomsmægler. Måske laver vi en liste en
anden gang.
Oversigten er opdelt geografisk og under de enkelte områder alfabetisk efter gadenavn.
Fra ejendomsmæglerne har vi fået links til materiale om alle huse og ejendomme, de havde til salg.
Her bringes de mest nødvendige oplysninger, og resten kan I finde på mæglernes respektive hjemmesider eller få
dem ved at kontakte mæglerne. Ved hvert salgsemne står navnet på mæglerne, og herunder følger de nødvendige
kontaktoplysninger.
Godt boligsalg og boligkøb!

Per Drustrup Larsen

Kontaktoplysninger
EDC Jesper Hardahl
Bredgade 107 9700 Brønderslev
Tlf.: 98824066 - mail: 970@edc.dk

Nybolig Brønderslev
Torvet 13, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 0500 - mail: 9700@nybolig.dk

Estate Brønderslev - John Andersen
Bredgade 3, 9700 Brønderslev
Tlf.: 3011 4166 – mail: 9700@estate.dk

Thorkild Kristensen - Løkken
Møstingsvej 3, 9480 Løkken
Tlf.: 6913 7900 – mail:lokken@thorkildkristensen.dk

John Frandsen
Århusvej 109 8960 Randers SØ
Tlf.: 8870 5068 - mail:oa@johnfrandsen.dk

Thorkild Kristensen - Aalborg
Østre Havnepromenade 22, 9000 Aalborg
Tlf.: 9615 5000 – mail: aalborg@thorkildkristensen.dk

Mæglerhuset
Slotsgade 72, 9330 Dronninglund
Tlf.: 5379 9010 - mail: simon@maeglerhuset.dk

Westergaard Bolig
Bredgade 76, 9700 Brønderslev
Tlf.: 7220 6660 - mail: kjeld@westergaardbolig.dk

Hallund
Nørrebro 4
Boligareal 181 m2
Grundareal 561 m2
Rum/værelser 5
Byggeår 1964
Energimærke F
Pris 598.000 kr.
Westergaard Bolig

Nørrebro 6
Boligareal 164 m2
Grundareal 371 m2
Rum/værelser 4/3
Bygget/ombygget 1934/1967
Energimærke G
Pris 325.000 kr.
EDC Jesper Hardahl

Sølvgade 51
Boligareal 132 m2
Kælder 72 m2
Grundareal 963 m2
Værelser 1/3
Bygget/ombygget
1958/2007
Energimærke D
Pris 510.000 kr.
Estate

Sølvgade 84
Boligareal 148 m2
Grundareal 861 m2
Værelser 5
Bygget/ombygget 1877/1950
Energimærke D
Pris 525.000 kr.
Mæglerhuset
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Hollensted

Farimagsvej 81
Landejendom
Boligareal 84 m2 + stald,
lade og maskinhus
Grundareal 10.311 m2
Rum/værelser 2
Byggeår 1916
Energimærke F
Pris 450.000 kr.
Westergaard Bolig
Hollenstedvej 121
Erhverv med bolig
Boligareal 270 m2
Erhvervsareal 948 m2
Grundareal 7.668 m2
Bygget/ombygget 1930/
løbende renoveret
Energimærke D
Pris 1.750.000 kr.
John Frandsen

Øster Brønderslev
Birkevej 7
Boligareal 142 m2
Grundareal 1105 m2
Rum/værelser 4
Byggeår 1986
Energimærke C
Pris 1.495.000 kr.
Westergaard Bolig
Bålhøj 18
Boligareal 114 m2
Grundareal 924 m2
Rum/værelser 4/3
Byggeår 1980
Energimærke C
Pris 1.095.000 kr.
EDC Jesper Hardahl
Elmevej 20
129 m2
Kælderstr.6 m2
Grundstr. 984 m2
Rum 1/4
Bygget/Ombygget
1939/2009
Energimærke D
Pris 995.000 kr.
Estate
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Elmevej 90
Boligareal 120 m2
Kælder 65 m2
Grundareal 630 m2
Rum/værelser 4/3
Bygget/Ombygget
1950/1980
Energimærke D
Pris 995.000 kr.
EDC Jesper Hardahl
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Kraghede

Hollenstedvej 92
Landejendom
Boligareal 207 m2 + udhuse
Grundareal 9.679 m2
Rum/værelser 4
Bygget/ombygget
1938/2010Energimærke E
Pris 1.465.000 kr.
Westergaard Bolig
Enighedsvej 20
Landejendom
Boligareal 218 m2
Stålbuehal 257 m2
Grundareal 6.339 m2
Rum/værelser 5/3
Bygget/ombygget:
1900/1999
Energimærke D
Pris 1.545.000 kr.
EDC Jesper Hardahl
Buurholtvej 49
Boligareal 129 m2
Grundareal 600 m2
Rum/værelser 4/3
Bygget/ombygget: 1877 /
1979
Energimærke D
Pris 1.195.000 kr.
EDC Jesper Hardahl
Dannevirkevej 5
Bolig 204 m2
Grund 955 m2
Energimærke E
Pris 2.195.000 kr.
Thorkild Kristensen, Aalborg
Elmevej 24
Boligareal 106 m2
Kælderstr.66 m2
Grundstr. 800 m2
Rum2/2
Bygget/ombygget 1947
Energimærke D
Pris 1.055.000 kr.
Nybolig
Engvej 39
Boligareal 181 m2
Kælder 135 m2
Grundareal 1.225 m2
Rum/værelser 5/4
Bygget/ombygget:
1972/1977
Energimærke D
Pris 1.595.000 kr.
EDC Jesper Hardahl

Hvilshøjvej 24
Boligareal 222 m2
Kælder 22 m2
Grundareal 3.080 m2
Rum/værelser 8/6
Bygget/ombygget 1965/1974
Energimærke D
Pris 1.295.000 kr.
EDC Jesper Hardahl

Hallundvej 38
Boligareal 231 m2
Grundareal 15.535 m2
Rum1/6
Bygget/ombygget
1968/06
Energimærke A 2010
Pris 3.495.000 kr.
Nybolig

Poldervej 14
Boligareal 104 m2
Kælder 104 m2
Grundareal 1.614 m2
Rum/værelser 3/2
Bygget/ombygget 1961/1993
Energimærke E
Pris 595.000 kr.
EDC Jesper Hardahl

Poldervej 1
Bolig 234 m2
Udhus 135 m2
Grund 2.176 m2
Værelser 4
Stuer 3
Opført 2011
Energimærke C
Pris 3.595.000 kr.
Thorkild Kristensen,
Løkken
Poldervej 29
Landejendom
Boligareal 187 m2 + udhusbygning med hestestald, garage og fyrrum
med træpillefyr.
Grundareal 7.010 m2
Rum/værelser 3
Bygget/ombygget
1868/2006
Energimærke D
Pris 2.395.000 kr.
Westergaard Bolig
Snabhedevej 60
Landejendom
Boligareal 190 m2
Nyere staldbygning fra
2003 på 188 m2 med 3
hestebokse, fyrrum og
garage. Tillige et ældre
maskinhus på 58 m2
samt muret hønsehus.
Grundareal 65.818 m2
Rum/værelser 4/3
Bygget/ombygget
1925/2001
Energimærke D
Pris 2.295.000 kr.
EDC Jesper Hardahl

Poldervej 37A
Landejendom
Boligareal 122 m2 +
udhuse med dobbelt
garage,gildesal, hestebokse
og gammelt stuehus
Grundareal 29.559 m2
Rum/værelser 5/4
Byggeår 1979
Energimærke B
Pris 1.945.000 kr.
EDC Jesper Hardahl

Øster Linderup

Mindevej 10
Landejendom
Boligareal 216 m2 + udhuse
med stald, lade og fyrrum
Grundareal 16.902 m2
Rum/værelser 3
Byggeår 2002
Energimærke C
Pris 2.450.000 kr.
Westergaard Bolig
Hallundvej 245
Boligareal 242 m2
Kælderstr.68 m2
Grundareal 2.805 m2
Rum1/5
Bygget/ombygget 1948/2006
Energimærke D
Pris 1.895.000 kr.
Nybolig
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Øster Brønderslev Borgerforening
sørger for musik, ranchen, pr. og
meget mere. Så er der et stort hold
hjælpere før, under og dagen derpå.
En kæmpe stor tak skal I alle have,
for uden frivillige kan sådan noget
ikke lade sig gøre i Øster Brønderslev. Også tak til alle dem der
besøgte festivalen og nød en dag
på Bålhøj.

Reklamefremstød

Vi er gået med i et projekt, hvor der
bliver optaget en reklamefilm med et
afsnit om Øster Brønderslev. Filmen
er optaget nu, og vi venter spændt
på resultatet. Det er et tilbud til alle
borgerforeninger i kommunen, hvor
man selv skal spytte 1000 kr. i kassen, og resten betaler kommunen.

Sankthans

Hen over sommeren har Borgerforeningen arbejdet med sankthans,
der traditionen tro blev holdt på
Bålhøj imellem bygerne. De ca.
100 fremmødte hørte Peter Stecker
som båltaler. Efter Peters tale bød
borgerforeningen på kaffe og kage,
samt mulighed for at købe en øl og
vand. Alt i alt en fin aften, med pænt
fremmøde.

Børnehavegrunden

Så lykkedes det at få fjernet den
gamle børnehavebygning “Myretuen”. Hvad fremtiden skal bringe
for grunden er stadig ikke helt
fastlagt, men det er nu sikkert, at
ungdomsklubben overtager det
røde hus ”Vaskebjørnen”. Hvad
der endeligt skal ske på grunden
kan først helt fastlægges, når der
er nået til enighed om mageskifte
mellem kirke og kommune. Men fra
Borgerforeningens side ønsker vi,
at der tænkes noget grønt ind, som
skal samle området til en bypark/
oase, der kan blive et samlingspunkt
i midtbyen.
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Så ønskes der en parkeringsplads
mod Elmevej til kirkens gæster, og
byggegrunde på den øverste del
langs Sankelmarksvej/Hvilshøjvej,
og det hele skal hænge sammen
med stisystemer og bænke.
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Der er arbejdet meget frem og
tilbage mellem kommunen og kirke,
men der er ikke fundet den helt
rigtige løsning endnu, men der sker
snart noget. (Se næste side)

Elmevej

Filmen bliver optaget med drone
og på almindelig vis. Filmen skal
bruges af ejendomsmæglere, på de
elektroniske medier, og ellers til alle
der kunne tænke sig en byggegrund
eller hus i Øster Brønderslev.
I den forbindelse har vi også lavet et
slogan om byen:

Så er Elmevej også næsten færdig,
og vi mangler kun træerne i kummerne, som måske bliver søjleeg.
Træsorten vælges så de ikke tager
for meget udsyn, og der er forberedt
til julelys i alle træerne.

Kontingent

Mange har været lidt usikre på,
hvordan det ville fungere med
kummerne, 2-1 vej og alt det nye.
Her valgte Karsten Frederiksen at
møde op til hastemøde, og lytte til
borgerne, det var modigt. Han kom
endda 2 gange herud. Nu er den
ved at være færdig, og vi kan alle
se det fine resultat. Det kan vi kun
være tilfredse med, SUPER FLOT.
Der vil blive en gadefest/indvielse 8.
juni 2018, som ikke er helt planlagt
endnu, men I hører nærmere.

Mange har tilmeldt sig betalingsservice, og det er dejligt, så bliver der
flere penge at arbejde med, da
posten også skal have en god del af
beløbet efterhånden. Så husk også
lige at tilmelde jer betalingsservice.

Bålhøj Festival

Bålhøj Festival er også en af de
store opgaver, Borgerforeningen er
med til at planlægge og gennemføre. Her bruges mange kræfter
over hele året. Men vi er heldigvis
ikke alene om opgaven. Vi har en
masse grupper af frivillige, der bl.a.

Øster Brønderslev
- tæt på og ligetil

Så er det tid igen til at forny jeres
medlemskab. I skulle alle gerne
havde fået et indbetalingskort til
kontingent i borgerforeningen. Hvis
vi skal kunne lave noget aktivt her i
byen, så skal der penge til. Så husk
derfor at betale dit kontingent.

Vi ser frem til et aktivt efterår.
Jesper Albrechtsen
Øster Brønderslev Borgerforening

Bypark, oase eller gadekær?
Eller måske det hele?
Mens Lokalbladet har været i trykken, har der været afholdt et borgermøde om planerne for arealerne
langs Sankelmarksvej, Hvilshøjvej
og hvor Myretuen lå. På mødet blev
denne tegning delt ud, men hvordan
mødet gik, og hvad der ellers blev
snakket om, når ikke at komme med
i dette blad.
Derimod fik vi inden mødet en snak
med Karsten Frederiksen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget,
der har hånd i den endelige planlægning af området og gør projektet
færdigt og søger støtte hertil under
Grøn Ordning.

Det hele skal ske i samarbejde med
Kirke og Menighedsråd, hvor alles
ønsker tænkes sammen.
Hans og udvalgets idé er, at området skal være byens gadekær
(måske også rent fysisk) og grønne
plet.
Det skal være et område, der planlægges i samarbejde med borgerne,
og hvor stikordene er idyl, hygge,
aktiviteter, gode funktioner og praktisk indretning, og hvor mange ting
kombineres:

•

P-pladser ved indgangen
til Kirken – passes ind i
områdets grønne profil

•
•
•

Stier

•
•

Byggegrunde

Aktivitetsfaciliteter
Ungdomsklubben i
Vaskebjørnen
P-pladser ved Kappelvej
Per Drustrup Larsen
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Gade
Ellen Pedersen

I Lokalbladet nummer 82 portrætterede vi den lokale tøjdesigner,
Ellen Pedersen, som er vokset op
på Klovborg. Hun har nu åbnet sin
egen butik på Colbjørnsensgade i
København – og selvfølgelig hedder
den noget så internationalt eksotisk
som ”Ellen Pedersen”. Tillykke til
Ellen, og kig ind, hvis I kommer til
storbyen.

Brugerråd i SPAR

Der er nedsat et brugerråd
i SPAR-butikken, og det består af:
Birgitte Elgaard
Majbrit Bering
Anders Berg Johannesen
Knud Thing

Personaleændring i SPAR

I nummer 84 præsenterede Lokalbladet en ny førstemand i butikken, men
han nåede kun at arbejde der i kort tid, inden han fik andet arbejde udenfor
butiksbranchen.

Faunastriber

Langs vejen ind til Øster Brønderslev ude fra motorvejen – og flere andre
steder i området – har der været flotte striber med vekslende blomsterflor.
Det kaldes faunastriber, og de er etableret i et nyt samarbejde mellem Danmarks Biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, LandboNord og de lokale landmænd.
Striberne er en blanding, der skal give bedre betingelser for flora og fauna,
øge biodiversiteten, skabe øget naturværdi og naturligvis gøre det danske
landskab smukkere – og det er sket.

Ændringer i
Samlingshusets
bestyrelse
Gitte Christiansen har pga. tidsmangel ønsket at udtræde af bestyrelsen for fonden bag Samlingshuset, hvor hun også var formand.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Birgit Søndergaard, repr.
for Borgerforeningen
Økonomi: Ole Jensen, repr. for
Østsidehallen
Sekretær: Bente Børjesson, valgt
Lars Juul, repr. for ØBI
Anna Birgitte Thing,
repræsentant for Menighedsrådet
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Claus Iversen, valgt
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Striberne har
været til glæde
for alle os forbipasserende samt
for bier, andre
insekter, vildt og
fugle.
Forhåbentlig
kommer der nye
og flere striber
næste år.

SMS-Hjertestop

Siden sidst….
Der er blevet vist stort engagement og velvilje med projekt SMS-Hjertestop
siden vores opstart i maj 2017. Vi har fået donationer fra både private og erhvervsmæssige aktører, bl.a. Brønderslev Kommune og Sparekassefonden.
Pengene er bl.a. blevet brugt på førstehjælpsundervisning, nye SMS-Hjertestop sikkerhedsveste og udstyr. Vi er nu 26 medlemmer både fra Brønderslev
og Øster Brønderslev, men der er stadig plads til flere, hvis ordningen vækker din interesse.
I fremtiden er der ambitioner om at holde løbende vedligeholdelsesførstehjælpsuddannelser, så deltagerne er ajour med det nyeste viden inden for
genoplivning. Der bliver også holdt psykisk førstehjælpsuddannelse for
deltagerne, så vi er forberedt på de psykiske reaktioner, som kan forekomme
efter endt tur.
Simon Dissing

spejlet
God karma på den nye scene

Ny Floorball Klub i
Øster Brønderslev

Øster Brønderslev Idrætsforening
starter snart op med at kunne
tilbyde byens ungdom at dyrke halsporten Floorball i Østsidehallen.
Initiativet er startet, da hallen ikke
var fuldt besat og man havde timer
i overskud, timer som de normale
brugere i hallen ikke kunne aftage.
Så ville man hellere se, om man
kunne etablere en ny idrætsgren i
hallen og klubben.
Samtidigt gik formand for Dronninglund Floorball Klub, Michael
Ødegaard Lausten, rundt og var ved
at undersøge, hvordan han skulle
afvikle sin klub.
Klubberne fik kontakt og snakkede
sammen over en længere periode,
inden overdragelsespapirerne blev
underskrevet. Her står, at ØBI kvit
og frit overtager alt Dronninglund
Floorball Klubs materiel, det være
sig bander og mål, bolde, stave og
meget mere.
Halinspektør, Henrik Hald fra
Østsidehallen/Samlingshuset i Ø.
Brønderslev er begejstret over
Michael Ødegaards Laustens
flotte gestus og glæder sig over at
eleverne på Ø. Brønderslev Centralskole, og ØBIs medlemmer nu kan
dyrke floorball på godkendte bander
lokalt.
Michael Ødegaard Lausten er glad
for, at det meste af grejet er flyttet
ud fra hans haveskur hjemme i
Dronninglund og atter kommer i
brug. Nu skal de sidste formalia
bare overstås, så klubben officielt
bliver nedlagt i Idrætssamvirket
Brønderslev.
Tex

Da det sidste støbearbejde på den nye lille scene til Bålhøj Festivalen blev
lavet, blev cd-en ”Dear Independence” med The Blue Van støbt ned forrest i
scenegulvet. På den måde håber Per Drustrup Larsen at kunne bevare og videregive den rigtigt musikalske karma til fremtidige musikere på og tilhørere
foran scenen.

Velkommen!
Dannevirkevej 16

Her er Hanne Dam og Anders Vanggaard flyttet ind. Hanne, der tidligere har
boet i Kraghede på gården Gl. Nejst sammen med sin mand Søren, flyttede
til Brønderslev, efter at de havde solgt gården til en datter og svigersøn.
Hanne mistede alt for tidligt sin mand og valgte derfor at købe hus i Sæby,
hvor hun har en del søskende boende. Senere er Anders kommet til, men det
er ikke lykkedes for dem at falde til i Sæby. Derfor har de igennem et stykke
tid søgt et passende hus i Øster Brønderslev.
Anders er uddannet tømrer og er oprindelig fra Stenum. Han er pedel på
Voerså Skole.
Parret har i deres ferie de seneste 3 uger boet i huset på Dannevirkevej,
hvor de er i gang med at renovere. På mandag flytter de tilbage til Sæby, idet
huset her endnu ikke er solgt. Begge glæder sig til permanent at flytte til Ø.
Brønderslev, hvor de tre af Hannes fire børn bor i nærheden.

Istedvej 7

Her bor nu Rikke og Mike Mikkelsen med deres to drenge, Mikkel på 7 år og
Silas på 3 år. Til november forøges familien med endnu et medlem.
Familien kommer fra Cedervej 8, hvor de har boet til leje. De er derfor godt
kendt med Øster Brønderslev, og Mike spiller fodbold i ØBI.
Rikke er til daglig teamleder i restauranten i Ikea i Aalborg, og Mike reparerer
møllevinger hos Siemens i Aalborg.
De tidligere ejere af Istedvej 7, Rita og Finn Eriksen, er flyttet i sommerhus,
indtil de har fundet en lejlighed i Brønderslev.

Ahornvej 5

Huset tilhørende Tove Jensen på Ahornvej 5 er pr. 1. august, nu blevet handlet. Tove Jensen er nu flyttet på Broengen.
Det nye par i huset er Morten Bilgaard (34) og Annemette Østergaard Sørensen (28). Parret er flyttet fra Tujavej 8, så det har ikke været den store
flytning, der har været gang i. Morten er ansat som gulvlægger hos Garant i
Hjørring, og Annemette er på kontor hos Fynbo Food i Vrå.
Der er renoveret lidt med tapet og maling og et nyt køkken. Dette projekt var
næsten afsluttet, men da Morten lagde det sidste gulv, sprang der en gulvvarmeslange, så hele køkkenet måtte ned igen, og hele gulvet skulle bankes
op. Nu vurderes der på, om der skal nyt pillefyr op i stedet for det gamle
oliefyr, der står i den store garage.
Lokalbladet nr. 86
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Lokalhistorisk Arkiv
Billedefterlysninger

Jens Gert Kristoffersen f. 1892 i
Kirke Helsinge på Vestsjælland blev
gift i 1914 med Abelone Marie Lauritsen Thingholm f. 1892 i Hostrup,
Sulsted.
Der kom 9 børn mellem 1915 og
1932 og et af dem hed Lars Gert og
var født i 1915. I årene 1933-1935
tjente Lars Gert på Vester Kraghede
i Ørum sogn.
I 1929 boede familien i det, der må
være Sølvgade 57 i dag eller nær
ved. De boede ikke der længe, og i
1930 var bopælen i Bælum.
I 1932-33 var familien tilbage i
Hallund, hvor man købte stedet på
Hulknøsevej 47.

Personer i hestevogn på
en gårdsplads. Måske
taget omkring 1935 eller få
år senere. Kender nogen
de to personer i køretøjet?
Sammenholdt med en del
andre billeder, så er det
nærliggende, at det er
fra Hallund-området eller
Vester Kraghede i Ørum
sogn

Kan det passe, at ejendommen på billedet er
Hulknøsevej 47 – i dag
Godset?

Her var de så indtil ca. 1939, hvor
de flyttede til Vestbjerg og drev
landbrug og gartneri.
I årene på Hulknøsevej opholdt Lars
Gert Kristoffersen sig ofte hos forældrene. hvor han fotograferede med
et gammelt kasse-kamera.
I familiens album har man bl.a.
disse 3 fotos, som de gerne vil have
sat navne og sted på.

Da Bente og Jes Børjesson overtog ejendommen Røgelhedevej 15,
fandt de disse 2 gamle, fine fotos.
Kan nogen sætte navne på personerne?
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Lastbil – Chevrolet ca.
1942-46
På døren står der J.
Jensen, Tlf. 41, Ø. Linderup, Hallund. I Autohåndbogen fra 1936 var
det købmand Klæstrup i
Linderup, der havde nummerpladen.
Hvem kender noget til
vognmanden i Øster Linderup?

Byvandring

I juni havde Menighedsrådet sammen med Lokalhistorisk Arkiv arrangeret en byvandring i Øster
Brønderslev, og Per
Drustrup Larsen var guide
på turen for de cirka 50
deltagere.
Efter historier om folkene
på nogle enkelte gravsteder på kirkegården
gik turen videre ned ad
Elmevej med flere stop
undervejs og flere historier
om huse og deres beboere.
Ruten videre gik ad den gamle
hovedgade gennem byen, Buurholtvej, og hen til Gl. Buurholt. Her
beundrede deltagerne de gamle
paneler, der sad i Øster Brønderslev
Kirke, da Gl. Buurholt ejede kirken,
inden turen sluttede i værkstedet
i nordlængen. Her fortalte Visti
Møller om sin virksomhed med bl.a.
såsædsbehandling, og vi så den
helt nyudviklede maskine til afskalning af havre. Under kaffen og
de gode, hjemmebagte kager gik
snakken fint videre.
Der er flere historier at fortælle, så
måske bliver der senere lavet en
byvandring ad en anden rute.

Metaldetektor

Lokalhistorisk Arkiv fik jo sidste
år med støtte fra Sparekassefonden en metaldetektor, og målet er
med tiden at have afsøgt marker
langs og i nærheden af den gamle
kongevej, der gik gennem sognet –
samt andre oplagte og spændende
steder.

Der fundet og fjernet rigtigt mange
kilo gammelt jern – i detektorkredse
kaldet bondejern, fordi det er
stumper fra gamle markredskaber.
Det er søm, bolte, harvetænder, plovjern, kæde-stumper fra aflæsservogne, beslag, hængsler og meget
andet. Dertil kommer mange dåser.
Af de mere spændende og interessante fund, siden vi skrev om emnet
i Lokalbladet 84, kan nævnes et
skospænde fra 1700-tallet og en 25øre fra 1979.
Kontakt arkivet, hvis I kender til
steder, der kunne være spændende
at afsøge med detektor, hvis I vil
med på en tur for at se, hvad det er
for noget, eller hvis I vil prøve den
selv.

Arkivarbejde

I næste nummer af Lokalbladet vil
arkivet præsentere et nyt medlem af
bestyrelsen, der så vil være på hele
3 personer.
Det glæder de to nuværende bestyrelsesmedlemmer, Holger Dahl
Hansen og Per Drustrup Larsen
meget, men det er stadig slet, slet
ikke nok til at arkivarbejdet kan blive
gjort optimalt.
Meld dig derfor, hvis du er historisk
interesseret og gerne vil gøre en
indsats lokalt – eller kig ind til os i
underetagen af Ældrecenter Elmehøj kl. 19 den første mandag i hver
måned.
Kontakt til Lokalhistorisk Arkiv:
Per Drustrup Larsen
Tlf.: 2826 1453
mail: per@drustrup.dk

Indtil nu er der ikke fundet
væsentligt danefæ – ældre oldsager, guld, sølv og ældre mønter,
men det er rigtigt spændende at
undersøge arealer, hvor tidligere
tiders folk færdedes. Et enkelt fund
skal dog ind på museet til eftersyn,
da det sandsynligvis er et vægtlod
fra yngre jernalder/vikingetid.
Vægtloddet
Lokalbladet nr. 86
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Lokal handel
Siden sidst er der sket et par ændringer i byens forretningsliv. En butik er lukket, og der er kommet 3 nye til.
Læs mere herunder - og på næste side.

PC-elektronik
er lukket

Nåede I aldrig at opleve de gode
priser og den gode service hos
PC-elektronik v/ Per Christensen på
loftet over den nedlagte købmandsbutik på Elmevej, så er det bare
ærgerligt! Han er nemlig gået på
pension og har lukket butikken.
Ejendommen, der også rummer et
baghus ind ad Slien, bliver nu sat til
salg.

Øster Brønderslev
Pizzeria

Midt i september åbner et pizzeria
i det tidligere bageri på hjørnet af
Engvej og Elmevej. Præcist hvornår
det er klart til åbning kunne ejerne
ikke sige, da Lokalbladets udsendte
bød dem velkommen til byen.
Det er en indisk familie, som åbner
pizzeriaet, og det er Suman Rani,
der kommer til at arbejde mest i
butikken, mens hendes mand, Rajwinder Singh, vil hjælpe til, når det
er nødvendigt. Han er i gang med
en elektrikeruddannelse, som han
afslutter næste år.
Foruden dem består familien af 3
børn: en pige på 8 år og to drenge
på 6 og 4 år. De ældste er lige begyndt på Øster Brønderslev Skole,
og den yngste begynder senere i
Troldehøj.
Familien har boet i Knudsgade i
flere år og har ledt efter et sted, hvor
de både kunne bo og drive deres
egen butik, og det var der mulighed
for i Øster Brønderslev. Suman
Rani har arbejdet på pizzeria i 5 år
i Østervrå, og de har begge afløst
af og til et par steder i Brønderslev
også, så den faglige side af sagen
er i orden.
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Familien flyttede fra den nordvestindiske delstat Punjab til Danmark
og har fået opholdstilladelse her,
fordi de ikke kunne leve under det
strenge, indiske kastesystem, og
nu satser de på et godt liv for hele
familien i Danmark.
Foruden de traditionelle pizzaer vil
de med tiden gerne også tilbyde
nogle lækre, indiske retter, og det vil
jeg glæde mig til også at prøve.
Tag godt imod familien, og hold øje
med Facebook og skiltning i byen,
så I kan se, hvornår der er åbent,
og få besøgt den nye mulighed for
at få nem og god mad her i byen.
Per Drustrup Larsen

Brønderslev
Cykelservice i
Øster Brønderslev

På hjørnet af Broagervej og Sundeved er ”Brønderslev Cykelservice” netop åbnet. Butikken er flyttet
fra hovedvejen lige syd for Brønderslev til Øster Brønderslev på grund
af de gode og rummelige lokaler,
der ud over værksted også giver
mulighed for at tilbyde vinteropbevaring af havetraktorer.
Dennis Olsen, der ejer butikken, har
mange års erfaring med reparation
af blandt andet cykler, havetraktorer, plæneklippere, motorsave og
scootere. Han lægger vægt på god
personlig service og tilbyder blandt
andet at hente og bringe opgaverne
for et mindre beløb.
Butikken sælger også både nye og
brugte cykler, men opererer uden et
stort lager for at spare på omkostningerne.
Således får kunden i stedet en vejledning og et fornuftigt tilbud på en
cykel eller plæneklipper, der passer
til kundens behov,
som så bestilles
hjem.
Butikken glæder
sig til at byde nye
kunder velkommen.
Det er også muligt
at finde butikken på
facebook eller via
dens hjemmeside –
www.cykel9700.dk.
Mads Søgaard

”Børne og Familie
Fotos”

Lokalbladet vil gerne præsentere
denne lokale hobbyvirksomhed, og
Merete Libak har selv skrevet denne
præsentation:
Ude på Engvej 126, er en drøm ved
at blive til virkelighed. Jeg, Merete
Libak på 30 år, bor på bondegården
sammen med min jævnaldrende
ægtefælle, landmanden Mathias
Pedersen, og parrets to døtre Mille
på 5 år og Sille på 1 år. Mathias
driver ved siden af sit fuldtidsjob et
familiehobbylandbrug med slagtesvin og kreaturer – som han med
stolthed kalder Hanghøjs Limousiner!
Jeg har alle dage elsket at fotografere – både til glæde og ”irritation” for omgivelserne. I 8.klasse
havde jeg for første gang undervisning i foto, og i løbet af de sidste par
år har jeg desuden deltaget i kurser
i spejlreflekskamera, i lyssætning og
i photoshop.
Da vi fik vores første barn i 2012
fik jeg mit første spejlreflekskamera, og det var en helt ny start på
en anderledes måde at fotografere
på. Hovedsageligt var det Mille, der
blev foreviget, men jeg gik mange
ture i naturen og
sendte for første
gang billeder ind
til Oplandsavisen
januar 2014.

Efterhånden fik jeg blod på tanden
og eksperimenterede mere og mere
med opstillede billeder, og
omgivelsernes anerkendelse af de
nye billeder var helt enorm. Mille
blev efterhånden træt af morens
ihærdighed for at tage ”det gode billede”, så jeg begyndte at søge nye
legekammerater/små fotomodeller
på Facebook.
I april 2017 efter endt barsel med
Sille startede jeg min hobbyvirksomhed ”Børne- og Familie FOTO”, og
det strømmer nu ind med henvendelser fra interesserede som ønsker
at bestille tid til fotografering af
deres børn og familie.
Det sidste projekt jeg har fået gode
erfaringer med er dagplejefotografering – hvor jeg i samarbejde
med de Private Dagplejere i Øster
Brønderslev har taget naturlige
udebilleder af børnene i deres leg
i børnenes trygge omgivelser hos
dagplejen, forældrene har taget
godt imod tilbuddet og bestilt digitale filer af deres børn.

af noget som fanger vores opmærksomhed, og ikke når vi kigger
direkte ind i kameraet.
Jeg kan godt lide at bruge min
kreativitet til at skabe en ekstra
dimension i billederne - bl.a. har jeg
gode erfaringer med at lave gruppebilleder oppe i skoven, hvor jeg
bruger træerne og skovens rum til
at lege med opstillingerne i.
Jeg gør også brug af forskellige
rekvisitter som legetøj, børnene får
lov til at udforske, mens jeg tager
billeder.
Jeg elsker at fange stemninger og
familiære bånd på billederne, særligt når jeg arbejder med småbørnsfamilier. Det blik og den kærlighed,
der er mellem nybagte forældre
og deres spædbarn, er så unik, og
jeg glædes over det hver gang, jeg
får lov til at forevige det. Jeg har
desuden øje for at skabe balance
og ligevægt i billederne.
Merete Libak

Min store passion for at tage billeder
handler i store træk om at fange
øjeblikket. Om det er i naturen eller i
studiet handler for mig om, at vi har
det sjovt, da de mest naturlige smil
og udtryk kommer, når vi er optaget

Under ombygningen af byens nye SPAR
købmandsbutik i
2015 dokumenterede jeg byggeriets udvikling
i billeder og holdt
interesserede
opdateret på
Jan Jægers
Facebookside.
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Fugleskydning i Hollensted
19. august blev den årlige fugleskydning afholdt i Jægerkulturen i
Hollensted. Normalt afhenter alle
deltagerne sidste års fuglekonge på
bopælen, men af praktiske årsager
blev Aksel Jensen fragtet til Hardy
Jensens Plads i Hollensted af en
flot amerikanerbil.

Der bliver både skudt på fuglen,
hvor det gælder titler, og på skydeskiver, hvor der er flotte præmier
til de bedste skytter. Der bliver skudt
koncentreret hele dagen kun afbrudt
af et par spisepauser. Til kaffen var
der dejlig kage fra bageren i Dannebrogsgade.
Kl. 17 møder
damerne ind, og
Carsten afvikler
skydekonkurrence for dem.
Derefter er der
spisning og
præmieoverrækkelse.

Fugleskydningens resultater:
Morten Østergård fik diplom for kronen skudt ned af Carsten Jensen.
Michael Jensen fik diplom for h. klo
skudt ned af Aksel Jensen.
Svend E Kristiansen fik diplom for v.
klo skudt ned af Carsten Jensen.
Finn Toldbod fik diplom for halsen
skudt ned af Kasper Jensen.
Lars Kjærsgård fik diplom for halen
skudt ned af Claus Johansen.
Kenneth Toft fik diplom for h. vinge
skudt ned af Lars Kjærsgård.
Lars Johansen fik diplom for v. vinge
skudt ned af Henning Nielsen.
Kristian Heidman fik diplom for
brystpladen skudt ned af Kristian
Heidman.

Pladsen har Aksel en vis tilknytning
til, så den var et passende udgangspunkt for dagen. Kl. 10 var alle de
deltagende skytter mødt op, og
Aksel serverede både store og små
forfriskninger til alle fremmødte.
På vores tur op til Carsten Jensen,
hvor skydningen foregår, holdt vi et
pitstop ude ved Ry å, hvor vi fik en
update på de seneste vandmiljøforbedringer, der er foretaget i Hollenstedområdet.
Så fik vi lige sneget lidt kultur ind,
men det vigtigste punkt på dagen er
skydningen og det sociale samvær.
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Resultater
Dameskydning:
Anne Kjærsgård 31 p
Tina Larsen 28 p
Mette Jensen 25 p
Herreskydning:
Morten Østergård 47 p
Lars Kjærsgård 41 p
Jesper G. Nielsen 40 p
I år blev der uddelt en ekstra
præmie til Helle Larsen. Hun ramte
skiven med et skud ud af 5, og det
sad til gengæld lige i Bulls Eye. En
flot præstation.

Da den tophemmelige skydeliste
afslørede, at Kristian Heidman skød
for Lars Pinstrup, blev Lars den
nye fuglekonge, mens Kristian er
skyttekonge, og Lars Johansen er
kronprins.
Så vi glæder os til at afhente Lars
næste år.
Bjarne Bang Sørensen

Lokale foreninger - og andre gode kontakter
BØRN OG UNGE

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)

Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Mai-Britt Bering. (42 17 31 01)
Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (5129 9474)
www.landsbygruppen.com

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9945 4770)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030)

Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)

Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (2332 2364)

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

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

Hallund Vandværk,
:Jan Molin (2466 8037)

KIRKE

Kraghede Vandværk - øst,
Lars Melsen, Rolighedsvej 7
(9826 1876)

KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (2331 5654)
Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (9945 4984)

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 (3026 1352)
Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)
Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22

SPORT OG FRITID

Ejerlauget Daalen,
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (2141 8970)

Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(4019 7421 / 9882 2422)

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

Hallund Jagtforening,
v/ Flemming Bolmgren 9154 1985

Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)

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)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)
Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Egon Kristiansen,
Hvilshøjvej 317
(98811426)

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,
Jesper Albrechtsen (3032 2554)
www.oesterbroenderslev.dk
Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Søren Lauritsen (9881 1901)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124
www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald
2334 7169

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Lars Melsen (22 63 97 61)
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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 AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED
v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300

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

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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Skagen Landevej 96, 9800 Hjørring

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

v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev
Tlf.: 98811003 - Supermarked med tips og lottoforhandling
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Onsdag 11. oktober kl. 19:
Modeshow i klubhuset i Hallund
(Se side 17)

Onsdag 20. september kl. 19:
Andejagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Lossepladsen.

Torsdag 12. oktober kl. 19:
Sangaften sammen med biskop
Henning Toft Bro i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådene.
(Se Kirkenyt-siderne)

Aktiviteter

Onsdag 6. september kl. 19:
Andejagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Lossepladsen.

22. september kl. 18:
Irsk/skotsk aften i Samlingshuset.
(Se side 21)
Søndag 24. september kl. 11:
Høstgudstjeneste i Hallund Kirke
og efterfølgende aktiviteter i KFUMspejdernes klubhus i Hallund.
Tirsdag 26. september kl. 9.30-11.30:
Tøjparty på Elmehøj. (Se side 27)
Fredag 29. september:
Høstfest på Elmehøj. (Se side 27)
Søndag 1. oktober kl. 10-15:
”Æblepressedag” i Hallund. Arr.:
Hallund Hollensted Borger- og
Idrætsforening. (Se side 17)
Søndag 1. oktober kl. 11:
Høstgudstjeneste i Ø. Brønderslev
Kirke med efterfølgende kirkekaffe.
Mandag 2. oktober kl. 19:
Åbent i Lokalhistorisk arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
under Elmehøj
Onsdag 4. oktober kl. 10-15:
Præmiewhist begynder igen i
Hallund. Arr.: Hallund Hollensted
Borger- og Idrætsforening.
(Se side 17)
Onsdag 4. oktober:
S-nak og æd – et arrangement i
Samlingshuset om vildt, jagt og
vildtmad. Arr: Samlingshus Events
(Se mere side 2)
Fredag 6. oktober:
Ølsmagning i Klubhuset i Hallund.
Arr.: Hallund Hollensted Borger- og
Idrætsforening. (Se side 17)
Lørdag 7. oktober kl. 8.30:
Fællesjagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Skarnvad
Mandag 9. oktober kl. 17:
Ekstraordinær generalforsamling i
ØBI (Se side 21)

Søndag 22. oktober kl. 16:
Koncert i Øster Brønderslev Kirke
med de unge violinvirtuoser brødrene Villads og Valdemar.
(Se Kirkenyt-siderne).
Lørdag 14. oktober:
Hallund Hollensted Borger- og
Idrætsforening har planlagt Høstfest
i Hallund. (Se mere side 17)
Tirsdag 31. oktober:
Bankospil i Klubhuset i Hallund.
Arr.: Hallund Hollensted Borger- og
Idrætsforening. (Se side 17)
Søndag 5. november kl. 8.30:
Fællesjagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Skarnvad
Mandag 6. november kl. 19:
Åbent i Lokalhistorisk arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
under Elmehøj.
Mandag 6. november kl. 18:
Valgmøde i Samlingshuset især
med lokalt opstillede kandidater.
Onsdag 8. november kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådene.
(Se Kirkenyt-siderne)
Mandag 13. november kl. 19:
Hyg dig med en bog v/ Per Drustrup
Larsen. Arr: Samlingshus Events
(Se mere side 2)
Tirsdag 21. november:
Valg til Byråd og Regionalråd.
Husk at stemme!
Lørdag 25. november kl. 14:
Julemarked og julehygge på
Elmehøj. (Se side 27)
Søndag 25. november kl. 9:
Fællesjagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Skarnvad

Næste nummer

Nummer 87 udkommer 5. december.
Sidste frist for stof er 20. november.

Søndag 3. december kl. 13:
Gudstjeneste og tænding af
julelysene i Hallund.
(Se Kirkenyt-siderne og side 17)
Mandag 4. december kl. 19:
Åbent i Lokalhistorisk arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
under Elmehøj
Tirsdag 5. december:
Lokalbladet nr. 87 uddeles!
Onsdag 6. december kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådene.
(Se Kirkenyt-siderne)
Lørdag 16. december kl. 9:
Fællesjagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Skarnvad

Hyggeklubben
august-december
2017
17. august kl.14:
Banko. Vi tager en pakke til ca.
25 kr med. (Tilmelding udflugt
senest 24. august kl. 12)
31. august kl. 9:
Udflugt 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.
Møderne holdes i Samlingshuset,
og alle pensionister og efterlønnere er velkomne. Kaffe koster
20 kr., og brød medbringes.

