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Lokal politik
Ole Jespersgaard 
Kære medborgere i Øster Brønder-
slev og opland.

Tak for genvalget til Brønderslev 
byråd for 5. gang. Konstitueringen 
efter valget i november betød, at jeg 
fra årsskiftet er blevet formand for 
Ældre- og Omsorgsudvalget.

Jeg er blevet formand for et spæn-
dende område, hvor de økono-
miske udfordringer er store. Det er 
dog allerede lykkedes via politiske 
forhandlinger at få tilført 8,6 million-
er ekstra til området. Og pengene er 
hårdt tiltrængt.

Vi har en udfordring med de nye fri-
plejehjem og den voksende gruppe 
af ældre demente borgere. Derfor 
har området brug for øgede midler 
- også fremover. Det er udvalgets 
ambition, at det ikke skal 

Har I nogle problemstillinger eller 
synspunkter, I gerne vil vende med 
jeres lokale byrådsmedlem, er I 
meget velkomne.

Jeg kan træffes på 2526 8379 og 
mail: 
ole.jespersgaard@99454545. dk.

God sommer 
Venlig hilsen

Ole Jespersgaard

lykkes administrative og politiske 
kræfter at nedlægge plejehjem, og 
det vil betyde, at vi fortsat vil have et 
plejehjem i Øster Brønderslev. 

På byudviklingsområdet har vi lige 
haft visionsmøde i byrådet. Her har 
jeg peget på arealet fra Ahornvej 
og op mod motorvejen som oplagt 
udviklingsområde. Hvis byen kan 
udvikle sig i retning af motorvejen, 
vil vi også fremover kunne pege på 
attraktive grunde med blandet bolig 
og erhverv, der ligesom Ahornvej 
kan skabe arbejdspladser lokalt og 
dermed sikre, at vi udvikler og ikke 
afvikler vores lokalsamfund.

Det bliver også rigtigt spændende at 
følge udviklingen af grunden, hvor 
den gamle børnehave lå - et centralt 
areal i byen. Her kan byen både få 
en grøn plads, bedre parkering og 
nogle nye byggegrunde, som kan 
give et løft til byen generelt.
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Byggegrunde
På Kommunens hjemmeside med 
byggegrunde - www.byggegrunde-
bronderslev-kommune.dk – står der 
bl.a. dette om Øster Brønderslev: 

”I de senere år har byudviklingen 
foregået ved Danserhøj nordligt 
i byen, og der er planlagt et nyt 
boligområde sydligt i byen, hvor 
byggegrunde forventes at være klar 
inden for et par år.” 

Ingen af de 7 grunde på Danser-
høj er endnu blevet solgt, men det 
skyldes, at de med priser mellem 
405.025 kr. og 428.400 kr. er for 
dyre. 

Det har i flere tilfælde blokeret for 
et salg, men måske hjælper det en 
smule, når en planlagt nedsættelse 
af priserne - i hvert fald i en periode 
- bliver markedsført, men det kræver 
nok, at nedsættelsen bliver markant 
for at få gang i salget og byggeriet!

Sammen med en fornuftig udvidelse 
af erhvervsområdet vest for byen 
ud mod motorvejen, vil boligerne 
ved byparken samt (meget billigere) 
grunde på Danserhøj og en ny 
udstykning syd for byen danne et 
rigtigt godt grundlag for en fort-
sat udvikling af byen i et fornuftigt 
tempo og på en god måde.

Som der stod sidste gang i Lokal-
bladet: 

Solgte byggegrunde og nye 
borgere i Kommunen er en bedre 
langsigtet økonomisk fordel end 
usolgte grunde! 

Se så at komme i gang!

Per Drustrup Larsen

I sidste nummer af Lokalbladet 
skrev vi om det planlagte boligom-
råde syd for byen på Søndergaards 
jord lige op ad byen mellem Engvej 
og Hvilshøjvej. 

Det forlyder fra flere sider, at Økono-
miudvalget med borgmester Mikael 
Klitgaard i spidsen siden dengang 
har lagt planerne på is og udskudt 
en beslutning i et halvt år – mere! 

Med det meget langstrakte forar-
bejde og den forsinkede lokalplan 
for området har planerne for den 
kommende udstykning været alt 
for længe undervejs. Det er på alle 
måder en mindre anstændig måde 
at drive planlægning på.

At bruge de kommende bygge-
grunde ved den nye bypark som 
en begrundelse for at udsætte den 
nye sydlige udstyking, er ikke en 
gangbar argumentation, da der her 
planlægges andre boligformer, som 
vil supplere boligtilbuddet i Øster 
Brønderslev - ikke erstatte.
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Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af dette blad:

Majbritt Iversen
Røverstuen 40 (2843 7421)
majbritt.iversen@gmail.com

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)

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

Mads Søgaard
Birkevej 5 (9135 5681) 
(e-mail: mads.sogaard@gmail.com)

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

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

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

LOKALBLADET  
Nummer 90  udkommer 4. september
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 18. august

Nummer 91  udkommer 4. december
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 18. november

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

Bak op!
De kommende må¨neder er der flere 
gode lokale arrangementer og aktiviotter.
Blandt andet disse:
Bak om dem ved at deltage!

Onsdag 23. maj kl. 19: 
“Hvordan hænger det hele sammen?”  
Møde i Samlingshuset Øster Brønderslev.  
(Se side 26).  

Lørdag 9. juni kl. 11-23: 
Gadefest i Øster Brønderslev med aktiviteter og 
indvielse af Elmevej. 
(Se side 4-5)

Lørdag 11. august kl. 14-01: 
Bålhøjfestival (se side 6-7) 

Torsdag-lørdag  
16.-18. august: 
Sommerfest i Hallund

God  
sommer!

Lokalbladets redaktion

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.



Vejindvielse af Elmevej og Byfest - lørdag 9. juni

På initiativ af Borgerforeningen og 
i samarbejde med ØBI står Jan 
Jæger og Lars Juul for planlæg-
ningen af årets store byfest i Øster 
Brønderslev.

Det sker sammen med en masse 
erhvervsdrivende i lokalområdet.

Ud over at markere den fine vej og 
markedsføre byen, er formålet også 
at hjælpe byens idrætsforening 
ØBI, der har offentliggjort et under-
skud på godt 200.000 kr. bl.a. pga. 
nedgang i aktiviteter og sponsor-
ater, samt effekten af de store 
nedskæringer på diverse tilskud i 
Brønderslev Kommune, til kultur og 
idrætten gennem de seneste 8-10 
år. 

I stedet for bare at græde offentligt 
i aviserne og håbe på kommunens 
velvilje, så er denne fælles indsats 
taget for at gøre noget konstruktivt 
ved underskuddet via nye aktiviteter.

Jan Jæger fortæller begejstret: 
Vi lukker simpelthen Elmevej ved 
byens nye pizzaria og oppe ved mig 
i Sparbutikken, der bliver omkørsel 
via Engvej-Broagervej-Hvilshøjvej. 
Dermed får vi også fejret og indviet 
vores nye flotte vej på en ordentlig 
måde.

- Imellem Pizzariaet og Sparbutik-
ken kommer der et hav af aktiviteter. 
Der bliver f.eks et stort loppemarked 
dagen igennem, stadeplads 
bestilles gennem Helene Andersen, 
indskyder Jan med et glimt i øjet. 
Der kommer udstilling af veteran-
biler, hoppeborg, container med 
guldgraveraktiviteter, legebiler fra 
Toyota Brønderslev og MJ i Nr. Sun-
dby laver konkurrencer med styring 
af lift. 

Jan fortsætter: Ved Sparbutikken 
kommer der telt med bl.a. musik 
med duoen, Jensen & Fisker. De 
spiller frem til kl. 16.00. Der er også 
Sildebord til kun 20 kr. samt lykke-
hjul med gode sponsor gevinster, og 
der kommer sikkert meget mere til. 

Sparbutikkerne holder deres årlige 
torvemarked, så der er helt bestemt 
også gode tilbud på dagen.

I teltet ved CL Partyservice´s nye 
P-plads, inde bagved butikken, der 
underholder duoen, 2Fools fra kl. 
19-22.00. Her serverer CL Partyser-
vice også helstegt pattegris dagen 
lang til billige penge. 

Ens for alle aktiviteter, stadeplad-
ser, mad mm er at overskud går 
ubeskåret til at hjælpe ØBI gennem 
krisen.

Praktisk info:  
Elmevej lukkes kl. 09.00, og aktivite-
terne starter omkring kl. 11.00. 
Elmevej åbnes igen for trafik om-
kring kl. 18.00, hvor aktiviteterne 
sker i teltene ved Spar og CL Party-
service. 

Tex og Per Drustrup Larsen
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Også Lokalhistorisk Arkiv har en stand til gadeindvielse/byfesten med en udstilling af flere billeder fra Elmevej og kort 
over byen - bl.a. med dette billede af Elmevej engang i 1950’erne. 
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Bålhøj Festival 2018 - 11. august
Folkeklubben deler sammen med 
Anne Dorte Michelsen og Maria 
Bramsen fra Tøsedrengene og Ray 
Dee Ohh samt Michael Falch titlen 
som hovednavn på Bålhøj Festival 
11. august 2018. 

De suppleres af heavy rockban-
det Monkey Okay fra Aalborg, det 
internationale anerkendte blues 
orkester The Blues Overdrive samt 
talentfulde Ginne Marker, lokale 
Jack Flash & the Comets og endelig 
vinderen af konkurrencen Byens 
Bedste Band, der afholdes 8. juni i 
Den Runde Pavillon. 

Michael Falch 

Det første hovednavn ud af tre på 
2018-udgaven af Bålhøj Festival 
bliver den nærmest legendariske 
rockmusiker Michael Falch, der 
sammen med Dét Band kommer til 
at levere et gnistrende rockshow 
med alle de største hits som ’Mød 
mig i mørket’, ’Superlove’, ’I et land 
uden høje bjerge’, ’Sommer på vej’ 
og ’Den eneste i verden’.

Med sin deltagelse i sidste års 
udgave af Toppen af Poppen, der 
rullede over skærmen i efteråret, 
og med ungdomserindringerne ’Til 
grænsen’, er Michael Falch for tiden 
mere i vælten, end han har været 
siden sin vilde ungdom i Malurt. 

For Michael Falch bliver det en 
intens, elektrisk sommer i 2018, når 
han tager på sommertour med Dét 
Band, der med brødrene Lars og 
Troels Skjærbæk som omdrejning-
spunkt regnes for ét af landets ab-
solut stærkeste rockbands. Michael 
Falchs sommertour byder altså 
blandt andet på et besøg på Bålhøj 
Festival i Øster Brønderslev.

Michael Falch har over det seneste 
årti oplevet en enestående kreativ 

op blomstring. Han er uhyre bevidst 
om, at rusten aldrig sover, og igen 
og igen udfordrer han sin lyd og bliv-
er dermed aldrig bare ’én fra gamle 
dage’. På hans seneste album, det 
prisbelønnede og meget roste ’Plud-
selig Alting Samtidig’ bevægede han 
sig ud i en meget pågående, nutidig 
sound, og også et yngre publikum 
opdager veteranen Falch i disse år. 

Folkeklubben

Folkeklubben er et band med vind 
i sejlene og kan under overskrif-
ten ”Sol over Danmark” opleves til 
Bålhøj Festival. Inspireret af den 
ikoniske tennishelt Torben Ulrich og 
hans frisættende filosofi om at gå 
efter det perfekte slag i stedet for 
at tænke på sejr eller nederlag, er 
Folkeklubben på deres tredje album 
gået efter at lave dén frigjorte og 
legende plade, som kun erfaringen 
fra efterhånden 600 koncerter rundt 
i landet giver. Det er rendyrket folk, 
store (p)opsange samt hårdtslående 
rock’n’roll, bundet sammen af
dét tekstunivers, der umiskendeligt 
er Folkeklubbens. Albummet ”Slå 
flint!” er blevet modtaget med en 
perlerække af flotte anmeldelser og 
gik direkte ind som nummer 1 på 
den danske albumhitliste. Album-
met blev af musikmagasinet GAFFA 
kåret som årets danske udgivelse, 
og det er med disse sange – og et 
bagkatalog fyldt med hits om fed-
terøve, Danmarksfilm og andre op-
sange - man kan opleve den travle 
trio på deres sommerturné ”Sol over 
Danmark” på Bålhøj. Om turnéen 
siger bandet: ”Til festivalsommeren 
2018 går vi ”som Torben Ulrich efter 
det perfekte slag”; det gælder om 
at udfordre lytteren, at turde tage 
chancer, fortælle historier og sam-
men med publikum skabe nye, store 
fortællinger – og sol over Danmark.”

Anne Dorte Michel-
sen og Maria Bramsen 

Igennem de sidste 35 år har san-
gene fra Tøsedrengene og Ray 
Dee Ohh og Anne Dorte Michelsen 
lagt Danmark ned. Flere gen-
erationer har sunget med på hits 
som ’Sig du kan li’ mig’, ’Ud under 
åben himmel’, ’En lykkelig familie’, 
’Mandagsstævnemøde’, ’Indianer’ 
– skarptskårne popsange, som står 
distancen og stadig taler direkte til 
hjertet. Anne Dorte og Maria lover et 
medrivende show, hvor begejstrin-
gen fra for længst svundne 80’er 
og 90’er-fester får lov at blande sig 
med eftertænksomhed og sang-
glæde, når de sammen åbner festi-
valens store scene. 

Jack Flash & The 
Comets 

Det lokale band Jack Flash & The 
Comets spiller kopi musik og er 
vilde med rock - især de ægte klas-
sikere. Musikken serveres af toppro-
fessionelle musikere med et fan-
tastisk engagement, der vil sende 
festen på Bålhøj på himmelflugt, og 
sikre at ”Fowli-scenen” bliver lukket 
med et brag sidst på aftenen. 
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The Blues Overdrive 
På programmet i 2018 bliver det 
også til prisvindende blues med 
international klasse – sådan beteg-
nes nemlig den danske succes The 
Blues Overdrive. Bandets seneste 
udspil ”Overdrive Live!” er kåret til 
”Album of the Year” til European 
Blues Awards. Som om det ikke var 
nok har de også modtaget et hav 
af flotte anmeldelser. Blandt andet 
af Europas førende bluesmagasin 
”Bluesnews” der kvitterede med 5 
stjerner og ordene. Der er kort og 
godt en originalitet og et melodisk 
drev i dette band som det er let at 
blive besat af. Som et af landets 
mest efterspurgte bluesacts har de i 
de senere år spillet utallige koncert-
er. Deriblandt tæller Skanderborg 
Festivalen, Copenhagen Jazz Festi-
val, Copenhagen Blues Festival og 
nu er turen kommet til Bålhøj Festi-
val. Med et underholdende show og 
et alsidigt repertoire er der noget for 
enhver musikelsker. Kort sagt: En af 
de koncerter man ikke må gå glip af!

Monkey Okay 
Fra Aalborg besøger heavy-metal 
bandet Monkey Okay festivalen. 
Med en lyd forankret i både klassisk, 
grunge og en smule psykedelisk 
rock, har bandet formet deres egen 
form for moderne rock fyldt med 
groovy riffs og intensitet. Bandets 
energiske live show vil helt sikkert 
imponere publikum på Bålhøj.

Ginne Marker 
Ginne Marker er født 
og opvokset i Aalborg, 
hvor hun i 2016 modtog 
”Aalborg Kommunes 
Kultur- og Talentpris” 
for sin sangskrivning og 
året efter vandt Skråens 
Band Battle og derved 
fik titlen ”Årets Nord-
jyske Sangskriver 2017”.

Det nordjyske talent 
peger med sin historie-
fortællende lyrik og sit 
harmoniske overblik til-
bage mod 1950’erne og 
60’ernes tidlige blanding 
af jazz og soul, som den 
lød hos de store ameri-

kanske artister på den tid. Men der 
refereres derudover også til andre 
genrer som blues, folk, singer-song-
writer og gypsy jazz, hvilket bl.a. gør 
sig bemærket ved vokalfrasering-
erne og den støvede guitarlyd. 

I Trioen udføres dette med elemen-
ter fra den nutidige popmusik, hvor 
en enkel og minimalistisk instrumen-
tering både giver plads til at lytte 
til tekst, arrangement men også 
musikernes kunnen.

Ginne Marker Trio består af Ginne 
Marker (vokal og guitar), Mads 
Dalum (bas) og Jakob Elleriis (per-
cussion). Trioen har spillet sammen 
siden 2016 og har siden da spillet 
talrige koncerter.

Om festivalen
Bålhøj Festival foregår i skoven på 
Bålhøj i Øster Brønderslev lørdag 
11. august. 

Det er 11. gang, at der kan opleves 
musik fra de to scener samtidig 
med, at en del af skoven omdannes 
til et stort legeland for børn, så fes-
tivalen kan byde på oplevelser for 
hele familien. 

Yderligere oplysninger om Bålhøj 
Festival 2018 kan fås ved henven-
delse på mail til presse@fowli.dk 
eller ved at kontakte festivalens 
talsmand: Anders Bang Andersen, 
tlf. 9380 0064. 
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Øster Brønderslev Borgerforening
Ud over dette uddrag af referatet fra 
generalforsamlingen er information-
erne fra bestyrelsen begrænsede. 
Bestyrelsen har haft travlt med at 
arrangere årets Bålhøjfestival og 
sætte nogle andre aktiviteter i gang. 
Der må komme mere i næste num-
mer af Lokalbladet. 

Sankthans fejres, som vi har tradi-
tion for 23. juni på Bålhøj ved et 
lille hyggeligt arrangement, hvor vi 
sammen fejrer midsommeren med 
bål, midsommersang og tale. Årets 
båltaler er sognepræst Jens Staghøj 
Liisberg. Heksen sendes til Bloks-
bjerg på en forhåbentlig fin som-
meraften.
Borgerforeningen sørger for kaffe og 
kage m.m. Hold øje med opslag og 
hjemmesiden www.oesterbroender-
slev.dk når vi nærmer os.

Generalforsamlingen
Beretningen fra formanden drøf-
tedes kort. Generelt var der stor 
støtte til borgerforeningens arbejde 
og ros til formanden, så beretningen 
blev vedtaget. Det gjorde kasse-
rerens beretning og regnskab også. 
Mht. valg til bestyrelsen var der 
uden modkandidater genvalg til de 
3 afgående bestyrelsesmedlem-
mer: Kristine Hansen, Kim Sloth og 

Affaldsindsamling
Igen i år mødte en dejlig flok ener-
giske mennesker i alle aldre op for 
at samle andres skrald.
Der blev samlet ved alle indfalds-
veje m.m. omkring Øster Brønders-
lev. Det hele tog bare et par timer og 
var ret hyggeligt. Pølser og drikkelse 
bagefter.
Det så rigtig pænt ud langs vejene - 
i hvert fald lige bagefter. I drømmer 
ikke om, hvor mange cigaretskodder 
der ligger, og de er uoverkommelige 
at samle op. Tænk hvis alle tog 
ansvar for eget affald!!!!! Det er da 
ikke så svært.
Tak for indsatsen, allesammen. 
Også til jer, der samler i løbet af året 
på jeres gåture.

Bestyrelsen

Niels Olsen. Simon 
Dissing ønskede 
at udtræde efter 1 
år pga. manglende 
tid. Vil dog gerne 
hjælpe med forskel-
ligt. Opstillet og 
valgt for et år blev 
Stig Staunskær. 
Jan Jæger og Lars 
Pedersen genvalgtes 
som suppleanter og 
Per Pedersen er fort-
sat tilknyttet bestyr-
elsen, mens Helene 
Andersen ønskede at stoppe som 
tilknyttet bestyrelse.  

Under eventuelt var der god debat 
om byggegrundene i byen, både de 
eksisterende og de planlagte. Stort 
ønske om fortsat udvikling for byen. 
Desuden drøftedes børnehavegrun-
den, og alle håber at få det bedste 
ud af grunden i godt samarbejde 
med kommunen. 

Drøftelse af P-forholdene omkring 
skolen, specielt brugen af Danser-
højs område overfor skolen. Områ-
det skal ophøre som P-plads, og det 
udløser debat om, hvad man så lige 
gør med de manglede P-pladser.
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Kraghede Idræts- og Borgerforening
Vi havde generalforsamling 8.3. i 
Kraghede Idræts- og Borgerforening 
samt generalforsamling i Støtte-
foreningen, hvor vi startede med 
spisning. 
Til bestyrelsen blev valgt: Lars 
Melsen-formand, Rune Christensen-
kasserer, Mikkel Sacher, Helle 
Jensen og Mads Madsen.Preben 
Thomsen trådte ud af bestyrelsen, 
da familien Thomsen er flyttet til 
ØB.Vi siger tak til Preben for hans 
store arbejde i foreningen her på 
Kraghede.

Lørdag 14. april havde vi arbejds-
lørdag/forårsrengøring i Klubhuset. 
Vi startede med kaffe og rundstyk-
ker kl.8.00.

Vi kan iøvrigt oplyse, at vores køk-
ken i Klubhuset er blevet opdateret 
med en ny industriopvasker og mere 
bordplads.

Traditionen tro havde vi også et 
madhold for mænd denne vinter, 
hvor vi mødes et par gange om 
måneden, men som det er gået de 
sidste mange år, dumpede vi alle 
til eksamen og er derfor nødt til at 
møde op til næste sæson.

Grillaften
Fredag 18. maj er der grillaften i 
Klubhuset kl 18.00
Vi tænder op i grillen ved klubhuset 
og du skal blot medbringe kød og 
tilbehør.
Drikkevarer kan som sædvanligt 

købes i Klubhuset.
Kom og mød dine naboer og hav en 
hyggelig aften.
Tilmelding til Rune på mobil 
60856386 (gerne sms).

Sankthansfest 2018
Lørdag 23. juni kl. 18.00 i Klubhu-
set. 
Der serveres traditionen tro helstegt 
pattegris fra CL Party service i ØB. 
Bålet tændes kl. 20.00.
Tilmelding til Lars på 22639761 eller 
Rune på 60856386 (gerne sms).

God sommer
Bestyrelsen  
Lars Melsen



Event Samlingshus
En eventyrlig aften
Vi havde et fantastisk arrangement 
med Ghita Nørby, Michala Petri og 
Lars Hannibal 8. april, for udsolgt 
hus = 180 tilhørere.

Alle tre kunstnere leverede varen på 
meget højt, professionelt og medle-
vende niveau.

Ghita Nørby læste fabler samt 
eventyr af H.C. Andersen, og her 
mærkede publikum virkelig en stor, 
erfaren skuespillers indlevelsesevne 
og evne til at nå ud over scenekant-
en.

Michala Petri og Lars Hannibal spil-
lede fantastisk både alene og som 
akkompagnement til Ghita.

Efter forestillingen udtrykte alle tre 
kunstnere, at de havde været meget 
glade for at optræde i vores hus. 

De var meget glade for det medle-
vende og opmærksomme publikum. 
De følte selv, at de leverede det 
bedste, de kunne, og at det skyldes 
publikum og den gode planlægning, 

Jonnya, som tidligere boede i Ø.B., 
fortalte om sit liv fra sygehjælper på 
tidligere Brønderslev Sygehus til nu, 
hvor hun og Rene driver Cykluscen-
tret i Præstbro.

Livet har budt på omveje undervejs, 
og Jonnya har livet igennem fået 
“besked” om, hvilken vej hun skulle 
følge for at være tro mod sig selv. 
Ikke altid lige let, men rigtigt for 
hende.

Jonnya er uddannet som og uddan-
ner selv shamaner, som egentlig 
betyder vejleder i at finde sig selv 
og sin egen vej, som Jonnya selv 
har gjort. Mange forskellige men-
nesker søger deres kurser, og man 
kan finde alt om Cyklus Centret på 
deres hjemmeside.

Rene, der er indianer fra Bolivia, 
optrådte med musik, der også indgik 
i ceremonier, vi tilhørere fik lov at 
tage del i.

Aftenen havde 20 deltagere, og det 
var fint antal, når vi også skulle del-
tage aktivt. En hyggelig, anderledes 
aften om et anderledes liv. 

Event Samlingshus holder nu pause 
og vender stærkt tilbage efter som-
merferien. 

Vi vil gerne have flere deltagere i 
event-gruppen, både til ideer og til 
praktisk arbejde. Meld dig, hvis du 
har lyst til at være med.

På gruppens vegne
Birgit Søndergaard

Birgit@ drustrup.dk / 3013 1453

vi havde lavet, 
i forbindelse 
med arrange-
mentet. 

Tilsammen 
gjorde det, at 
kunstnerne 
kunne koncen-
trere sig om 
at optræde og 
føle sig trygge 
ved, at tingene 
fungerede.

Vi var alle 
glade og tilfredse efter en dejlig 
aften, som vi havde været meget 
spændte på.

Tak til sponsorerne, SPAR, Nord-
jyske Bank, Borgerforeningen, 
Brønderslev El-teknik, Osteklokken, 
Kurt Thomsen og Maja Albrechtsen.

Shaman-aften
19. april var Jonnya Idskov Thul-
strup og Rene Pancca Ayala på 
besøg.

9Lokalbladet nr. 89

NB: Husk årsmødet i Fonden bag Samlingshuset: 
Onsdag 16. maj kl. 19 - i Samlingshuset
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Gade
Velkommen til…..
Bålhøj 21
1.april i år overtog Janus og Line huset på Bålhøj. Line (der kommer fra Bornholm), og 
Janus (der kommer fra Øster Brønderslev) boede før i København, og med to mindre 
børn gav det en del problemer, da de respektive bedsteforældre bor i hver sin ende af 
Danmark. Da de gerne vil have et hold bedsteforældre tæt på, mere tid til børnene, og 
børnene i en mindre skole, faldt valget på Øster Brønderslev. 
Solveig, familiens lille prinsesse, er 5 år, og hun skal i 0-klasse til sommer, hvad hun 
glæder sig til. Hun har allerede fået sig legekammerater, som bor tæt på, så de kan komme op i skoven og lege. Der 
udover elsker hun at tegne og samle puslespil, og hun vil gerne til at gå til ridning.
Lillebror, Manfred, er kun 1 ½ år, så ”han vil bare gerne drille”. Han skal i dagpleje her i byen, så alt bliver tæt på for 
dem.
Mor, Line (30 år), er sekretæruddannet og måtte sige sit job op for at flytte nordpå, og hun er derfor nu jobsøgende. 
Hun vil bruge ledigheden til at falde til og undersøge muligheder i området.
Far, Janus (36 år), er nu kommet hjem igen. Han er IT-uddannet og arbejder med IT-sikkerhed, og han er i den hel-
dige situation, at hans job kunne flyttes til Århus, så han kommer til at pendle en del, men det, mener han ikke, vil 
blive et problem, da han også har hjemmearbejdsplads, så han skal ikke køre hver dag.

Snabhedevej 60
1/3 i år overtog Dorthe og Tommy huset på Snabhedevej 60. De kommer begge fra landet tæt på Brønderslev, og 
kunne slet ikke tænke sig at bo i byen eller langt fra familien.
Dorthe Mølhus Sidelmann er 27 år og kontoruddannet 2012 i LandboNord. Har sidst været ansat hos Storms Textil. 
Hun er nu på barselsorlov, så det passer fint med at kunne gå derhjemme i det nye hus og falde til.
Tommy er 31 år, landmand og er ansat hos Kurt Larsen i Tylstrup.
Og så er der lille Magnus Aksel på 10 mdr., han er en lille smule ligeglad med, hvor han er, men de glæder sig til, at 
han bliver stor nok til at komme ud og boltre sig i det fri.
Og der bliver nok at se til for dem alle, da det ikke skorter på ideer. De har lige så stille startet gårdbutikken, ”Møl-
hushøj Gårdbutik”, med levering af æg, men i sommer bliver der grøntsager og på sigt ”plukselv-jordbær” og kød fra 
fedekvæg. Der vil blive oprettet en facebookside, så man nemmere kan følge med i udviklingen.
Kirsten Olsson, der har solgt ejendommen, har købt hus Buurholtvej 26 i Øster Brønderslev og flytter ind der senere. 

Mysundevej 6
Det er en tidligere Hollenstedfamilie, der er flyttet ind her, nemlig Maria Andersen og Per Christiansen med deres to 
børn Klara på 8 og Johan på 6 år. Klara går i 2. klasse og Johan i 0. klasse på Øster Brønderslev Centralskole.
Maria, der er født og opvokset på Bjergbakvej i Hollensted, er social- og sundhedsassistent på plejehjemmet Støberiet 
i Brønderslev og Per, der er fra Brønderslev, er lastbilmekaniker hos firmaet Ejner Hessel i Nørresundby.
Familien, der overtog huset den 1. november 2017, trives på Mysundevej og er specielt glade for, at vejen er en blind 
vej, hvor man kan lade børnene løbe ud at lege uden at være bange for biler, der kommer med alt for stor fart.
Connie og Arne Jensen, der boede i huset før, er flyttet i andelslejlighed i Brønderslev.

Elmevej 44
Ejendommen, hvor tømrer Jens Andreasen tidligere har haft værksted og bolig, og hvor de seneste beboere var 
Thomas og Karla Jensen samt sønnen, er nu blevet købt af Lone Larsen og Kenneth Christensen – også kendt som 
mekanikeren bag Hvilshøj Auto. De er i fuld gang med at renovere underetagen i boligen, så der til efteråret bliver 
en udlejningslejlighed på 110 m2. En stor del af arbejdet laver de selv sammen med Kenneths far Arne Christensen. 
Senere går de i gang med at indrette endnu 2 lejligheder på overetagen: en på ca. 75 m2 primært ud mod Elmevej og 
en på ca. 65 m2 oven på det tidligere tømrerværksted. Det er planen, at den sidste lejlighed bliver i stil med et New 
Yorker-Loft. Også haven og omgivelserne får den helt store tur, så der både bliver p-pladser og have til lejerne. Det 
gamle tømrerværksted beholder Kenneth og Lone og indretter det til lager og opbevaring. 
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spejlet

Velkommen til 
Brønderslev by
Det er ikke til at se det, hvis man 
ikke lige kigger efter, men byskiltet 
til Brønderslev står faktisk ude ved 
rundkørslen ved hovedlandeve-
jen. Skiltet står foran den bygning, 
hvor Bredbånd Nord holdt til, og 
der er nu kun 1200 meter mellem 
Øster Brønderslev og Brønderslev. 
Erhvervsparken, der i forvejen ligger 
i Øster Brønderslev Sogn, er nu 
åbnet for gennemkørsel, så man 
kan køre den vej igennem, hvis 
man vil til Brønderslev. På denne 
nye vej, som er en 50 km zone, kan 
man opleve det nye solvarme anlæg 
med de stor halvrunde spejle samt 
det nye varmeværk, der skal fyres 
med træflis. Anlægget er lige bygget 
færdig og sat i drift.

Lyrikbanko  
i Samlingshuset
Region Nordjyllands Kulturkaravane 
kom forbi Samlingshuset en stille 
torsdag eftermiddag først i maj til en 
omgang Lyrikbanko. I samarbejde 
med Brønderslev Bibliotek var der 
banko med ord på pladerne i stedet 
for tal. Ordene, der skulle krydses 
af, skulle de ca. 20 deltagere lytte 
sig til under oplæsning af digte. Ikke 
helt nemt, men sjovt - og så var der 
fine kulturpræmier. 

Til sidst underholdt R. Noor / Rikke 
med egne sange og gode historier 
fra hverdagen, som var temaet for 
arrangementet. Hun bliver bare 
bedre og bedre som musiker og 
sangskriver, så det var en stor og 
rigtig hyggelig og intim oplevelse.

Per Drustrup Larsen

Poul Sørensen 25 år i Dansk Arbejder 
Idrætsforbund (DAI)
I de sidste 25 år har Poul Sørensen fra Elmevej 17 arbejdet for DAI. Poul er 
i dag 67 år og stopper sin aktive karrierer til oktober. Poul har med sin kone 
Annelise boet i Øster Brønderslev siden 2005, og byen ligger godt placeret i 
forhold til deres børn og børnebørn. Poul har altid haft et aktivt liv, og ud over 
idrætten har han også et teltudlejningsfirma, hvor han udlejer telte, borde, 
stole, slushice- og popcornmaskiner, som han har haft ud over jobbet, men 
i de seneste år har han også droslet ned på dette. Poul har som DAI kon-
sulent haft til opgave at starte idrætsaktiviteter op i hele det nordlige Jylland 
og servicerer de 210 klubber, der allerede er etableret med aktiviteter. Poul 
har i de seneste år brugt meget af tiden på at etablere krolf i det nordjyske, 
og det er blevet meget populært. Der er nu 43 krolfklubber her i nærheden, 
og det er en sportsgren, der vækker stor interesse især blandt det lidt ældre 
publikum. Spillet er en blanding mellem golf og kroket, og stedet for at skyde 
mellem buerne i kroket skyder man fra hul til hul med appelsinstore kugler. 
Der er i Øster Brønderslev endnu ikke etableret et stabilt hold, selv om der 
omkring klubhuset er lavet en bane, og der kan lånes udstyr. Dem der bor i 
ØB og spiller krolf, spiller enten i Brønderslev eller Hallund. Poul vil i 2019 
forsøge at få et hold op at stå, så også Øster Brønderslev kan få et hold, og 
både Poul og fru Lis vil gerne begge spille. Poul blev fejret med en stor fest i 
Samlingshuset 6. april med masser af taler, familie og gæster fra hans lange 
karriere. 

René Dahl Jeppesen



Hallund-Hollensted Borger- & Idrætsforening
Nyt fra foreningen
Affaldsindsamlingen
Der blev lavet en fælles indsamling 
med spejderne. Der mødte 20-25 
spejdere op. De blev delt i hold, og 
blev sendt ud langs vejene for at 
samle affald, hver gruppe havde 
selvfølgelig en leder med. Flere 
af de lokale borgere deltog også i 
indsamlingen. Efterfølgende var der 
trylleshow for børnene, og sodavand 
og kage.

Udkigstårnet
Her er man i gang med at rejse det 
nye tårn. Der er støbt fundament, og 
de første ”piller” er ved at blive rejst. 
Snart vil det nye vartegn rejse sig 
i skovkanten til glæde og gavn for 
mange borgere. Så her i nær fremtid 
får vi brug for de frivillige hænder, 
der har meldt sig til tårnbygning.

Springvandet i byen
Det er gået i stå – eller rettere sagt, 
det er slet ikke kommet i gang i år. 
Pumpen har åbenbart ikke kunnet 
klare den kolde vinter. Vi arbejder 
på at finde en løsning på problemet. 
Men det er da utroligt, at når vi 
starter springvandet op om foråret, 
så skal vi fjerne sten, affald, hunde-
lort mm. fra karret. Der er affaldssta-
tiv ikke langt fra springvandet, dét er 
dæleme noget svineri, og jeg håber, 
at hvis nogen ser, der svines her, at 
de vil tage et alvorsord med ved-
kommende så vi kommer det til livs. 

Sankthans: Vi vil prøve at finde 
på noget for de unge i år, da det er 
en lørdag, vi skal sende heksen til 
Bloksbjerg. Planen er endnu ikke 
helt finpudset, men glæd jer. Årets 
båltaler er by- og regionsråds-
medlem Martin Bech fra Venstre. 

Som sædvanlig vil grillen være 
klar kl.18.00 til det medbragte kød. 
Tilbehør skal ligeledes medbringes 
hjemmefra. Båltalen er kl. 20.00. 
Efterfølgende er der kaffe og kage 
i Klubhuset. Øl, vand og vin kan 
købes til favorable priser.

Vores Bryggelaug har afholdt 
generalforsamling hos Palle på 
Hallund Kær. Det er svært at gen-
give, hvad der blev aftalt, da der var 
rigeligt med smagsprøver fra alle 
deltagerne. 

Claus Iversen

Æblemarken
Der var arbejdsdag lørdag 5. maj, 
og her samledes rødder, grene og 
sten, inden der kan sås græs.  
Borgerforeningen var vært ved øl/
vand, og der serveredes æblesnaps 
til at styrke sig på. 
Hallund Æblemark er hele byens 
nye park. Når træerne er groet til, 
kan der høstes frugt og bær, og der 
vil blive arrangeret æblemostedage, 
så alle kan få frisk æblemost. 

Arrangementer og aktiviteter
Søndag 6. maj var der konfirmation 
i Hallund. Traditionen tro var der 
flagallé gennem byen. 

Vi har arrangeret udflugt til Triers 
minkfarm på Kjølskevej 24. maj. Vi 
har inviteret spejderne, så de også 
kan se, hvordan en minkfarm ser ud 
indefra. 

I juni skal vi ud og se Klaus’ have-
kunst i Ravnstrup – se mere på 
hans hjemmeside www.klausjensen-
havekunst.dk. - og bliv inspireret til 
at tage med. Du kan se datoen på 
vores hjemmeside.12 Lokalbladet nr. 89



Nyt fra Hallund 
Krolf
Så er vi godt i gang med sæson 
2018.

Vi startede ud første tirsdag i marts, 
som vi plejer…….., men det var for 
koldt for de fleste, så vi startede 
først for alvor efter påske. 

Dog er der en gruppe hårdføre, der 
har hygget sig og har spillet hele 
vinteren. Var banerne ikke brugbare, 
har man hygget sig inden døre.

Men nu er vi godt i gang, og igen 
i år har der været tilgang af nye 
spiller. Vi nu er oppe på 43 tilmeldte 
til formiddagsholdet.

Vi har igen i år 2 hold tilmeldt til 
turnering i mesterskabsrækken, og 
forventer også at skulle afvikle Hal-
lund Open i forbindelse med byens 
sommerfest.

Vi mødes hver tirsdag formiddag 
kl 09.30 til kaffe med efterfølgende 
spil. 

Når det bliver lunere, starter også 
hold op tirsdag aften kl 18.30, her er 
Lone Sudergård tovholder.

Tovholder
Dorthe Christensen
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Sommerfesten 
i Hallund
16.-18. august
Som noget nyt i år inviterer 
Hallund-Hollensted Borger og 
Idrætsforening til trailer/loppe-
marked i forbindelse med Som-
merfesten. 

Det foregår lørdag 18. august fra 
kl. 11-15. Alle - store som små - 
er velkommen til at stille op. Det 
koster ikke noget. 

Vi håber på, at mange har lyst 
til at komme og gøre en god 
handel. Måske skal der skiftes ud 
i legetøjet, eller man trænger til 
en ”ny” hylde eller lignende. 

I løbet af dagen vil der være mu-
lighed for at købe mad og drikke, 
og kl. 14.00 er Borgerforeningen 
vært ved kaffe og hjemmebagt 
kage til de fremmødte. 

Ellers er sommerfesten som 
tidligere år. 

Der kan bestilles spisebilletter til 
torsdag og lørdag, hvor der er 
fællesspisning. 

Torsdag med kartofler, gulerød-
der og blomkål samt frikadeller. 

Lørdag er det helstegt pattegris 
med salat og kartofler. Begge 
dage serveres der også dessert. 

Drikkevarer kan købes til favora-
ble priser. 

I løbet af sommerfesten er der 
forskellige arrangementer, der 
kan ses på Borgerforeningens 
hjemmeside fra sidst i juni 
måned. 

På festudvalgets vegne
Majbritt Iversen



Privat økologisk dagpleje i Ø. Brønderslev
Pr. 1. juli starter den første økolo-
giske dagpleje i Brønderslev Kom-
mune, nemlig Tina Kjærs dagpleje 
på Hasselvej 4 i Øster Brønderslev. 

Tina har allerede 2 børn på kontrakt 
og har også selv en datter på knap 
5 måneder, der skal passes hjemme 
i huset på Hasselvej. 

Da jeg spurgte ind til, hvorfor det 
skal være økologisk, svarede Tina, 
at der jo er rigtigt mange, der gerne 
vil være økologiske, men hverdagen 
er ofte en anden. Her kan Tina gøre 
en stor forskel ved at tilbyde økologi 
til børnene i hendes dagpleje. Og 
det er alt fra mælk til bleer, hvor hun 
tilbyder økologi. Hun vil også gerne 
handle lokalt med frugt og grønt-
sager, under forudsætning af at det 
er dyrket økologisk selvfølgelig. 

Tina mener, at det er gode vær-
dier at bringe videre, at vi passer 
på vores jord ved at dyrke tingene 
økologisk. 

Hun bager selv brød, og det mad, 
hun serverer for børnene, vil, så vidt 
det er muligt, være hjemmelavet. 

Udover økologi lægger Tina vægt 
på, at børnene kan komme ud 
og nyde naturen, hvad der er rig 
mulighed for, da skoven ligger lige 
udenfor havelågen. Hun er også i 
gang med at etablere en legeplads i 
baghaven, så børnene rigtigt kan få 
sig rørt i løbet af dagen.

Tina er uddannet lærer. Derudover 
er hun uddannet ernæringskon-
sulent med speciale i småbørn. 

Fakta om  
Privat dagpleje
Den private dagplejer fastsætter 
selv prisen for pasning af et barn. 

Et barn i Tinas private dagpleje 
koster 7.000 kr. pr. måned. Heri er 
inkluderet mad og bleer.

Kommunen yder tilskud til foræl-
drene svarende til ca. 5.000 kr. om 
måneden. 

Åbningstiden er fra 6.30-16.30 man-
dag til torsdag og til 15.00 fredag. 
Tina er dog fleksibel overfor en 
anderledes åbningstid, hvis der er 
behov for det. 

Er du interesseret, kan du læse 
mere på hjemmesiden 
www.eco-dagplejen.dk 

Majbritt Iversen

Hun har førstehjælp også 
med fokus på børn. Desuden 
er hun i gang med at lære 
massage og let zoneterapi 
for børn. Hun vil derfor også 
kunne tilbyde forældrene at 
lære dem, hvordan de selv 
kan give massage og let 
zoneterapi til deres børn. 
På sigt vil hun også i fritiden 
afholde kurser i det. I øjeblik-
ket bliver hun selv undervist 
af Katrine Birk.

Tina har tidligere arbejdet 
både i børnehave og vug-
gestue. Men hun vil gerne 
arbejde tæt sammen med 
forældrene om de enkelte 
børn, og det får hun opfyldt 
her. 
Som privat dagplejer skal 
man godkendes af kom-
munen, da de yder tilskud. 
Men det er ikke noget prob-
lem. Huset på Hasselvej har også 
tidligere været anvendt som dagple-
jehjem. Tina har ansat en vikar, der 
kan tage over ved sygdom, og hvis 
hun skal til læge eller tandlæge med 
et af de større børn, der går i skole. 
Det betyder, at hun ikke behøver at 
lukke dagplejen for det. Vikaren vil 
være i dagplejen med jævne mel-
lemrum, så børnene også vænner 
sig til hende. 

Tina er åben over for muligheden 
af at åbne en stordagpleje. Hvis 
der er børn til det, er hendes mand 
klar til at sige sit job op og hjælpe 
med børnepasningen. Det er noget, 
de begge glæder sig til at komme i 
gang med. 
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Esportsklubben Brundur East

Øster Brønderslev Idrætsforening 
er ligesom mange andre idræts-
foreninger i Danmark i gang med at 
etablere en Esports-afdeling.
Klubben hedder Brundur East og 
kommer til at holde til i ØBIs lokaler 
på Elmevej 122.

Navnet Brundur stammer fra en 
lokal vikingehøvding, der har lagt 
navn til Brønderslev. Derfor var det 
oplagt, at Brundur Easts logo skulle 
prydes af en viking.

Esport er Danmarks hurtigst voks-
ende sportsgren og flere elitehold er 
dukket op i den seneste tid. 

Særligt siden Counter-Strike-holdet 
Astralis vandt VM i 2017, har op-
mærksomheden været stor, og DR3 
transmitterer regelmæssigt live fra 
store events rundt omkring i verden.

Men hvad er Esport egentlig, og 
hvorfor hører det hjemme i en 
idrætsforening?

Ifølge Wikipedia er Esport ”udøvelse 
af computerspil på konkurrence-
plan”. I Danmark er Counter-Strike, i 
daglig tale CS:GO, det mest ud-
bredte. Men der konkurreres også 
i andre spil blandt andet i DOTA og 
LOL. 

Da CS:GO er det mest populære, 
regner foreningen med at satse på 
CS:GO til at starte med, men det 
kan ændre sig, hvis interessen viser 
sig at være for noget andet.

DGI tilbyder en træneruddannelse 
og er desuden i gang med at udar-
bejde en trænerguide, som man kan 
bruge som inspiration til trænings-
aftnerne.

Det endelige tidspunkt, hvor Brun-
dur East kan åbne dørene, er endnu 
ikke fastlagt. Hvis alt går vel og pen-
gene bliver hevet i land, er planen at 
startskuddet lyder til efteråret.

For at øge interessen omkring 
Esport og for at lodde stemningen i 
lokalområdet, vil der i perioden frem 
til opstarten blive afholdt et antal 
LanPartys i Samlingshuset. Det vil 
formentlig komme til at foregå på 
fredage fra kl. ca. 17 til midnat. Der 
vil være gratis adgang, og kios-ken 
vil være åben. Man skal selv med-
bringe computer, skærm, mus og 
tastatur, men ØBI stiller netværks-
udstyr til rådighed. Mere information 
vil blive offentliggjort på Brundur 
Easts Facebook side. 

I samarbejde med DGI arbejdes der 
desuden på at stable en aktivitets-
dag på benene i løbet på sommeren 
med fokus på Esport.

For mere information, besøg Brun-
dur Easts Facebookside: 
www.facebook.com/brundureast 
eller skriv til brundureast@oebi.dk 

Mads Søgaard

Det kan måske virke lidt besynder-
ligt, at idrætsforeninger involverer 
sig i computerspil, når foreningernes 
formål typisk handler om få flere til 
at dyrke idræt, men det giver ifølge 
ØBI rigtig god mening:

”I Øster Brønderslev Idrætsforening 
ønsker vi, at de unge kommer ud af 
værelserne og ned i vores forening 
for at dyrke deres interesse for 
computerspil sammen med andre.
Det gør vi, fordi vi mener, det er 
vigtigt for at styrke de unges so-
ciale netværk, og fordi vi tror, vi kan 
hjælpe med at bringe spillerne op 
på et højere niveau”, udtaler Kasper 
Drews, som er en af initiativtagerne 
til Brundur East.

I øjeblikket arbejdes der på at skaffe 
penge, således at projektet kan 
realiseres. Der er allerede ansøg-
ninger inde ved fonde og flere er på 
vej. 

Planen er at skaffe penge nok til at 
hjemkøbe 10 computere + udstyr, 
så der således kan trænes med 2 
hold med 5 spillere på hver.

En af de største opgaver er at 
skaffe dygtige trænere, og skulle 
man være interesseret, så skal man 
bare henvende sig til klubben. Man 
behøver ikke have trænererfaring, 
men meget gerne en stor interesse 
og kendskab til CS:GO. 
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Flat Cap Furniture
Når man træder ind på gårdsplad-
sen på Hallundvej 121, møder man 
skiltet ”Flat-Cap” på døren ind til 
værkstedet. Her arbejder Niall Wil-
liams om aftenen og i weekenderne.

Niall kom til Danmark fra USA for 
3 år siden sammen med sin kone 
Sanne, som er fra Øster Brønder-
slev. Sammen har de datteren Nora, 
der er 10 måneder. 

Det første store projekt, han har 
kastet sig over, har været en 
gennemgribende renovering af par-
rets hus. Det har hjulpet ham meget 
i arbejdet med træ, at han har fun-
det ud af, at han faktisk kan meget 
mere, end han troede. 

Interessen tog virkelig fart for ca. et 
år siden bl.a. via de sociale medier. 
Her har han brugt mange timer på 
at suge til sig og lære om træarbej-
det. Han er startet med mindre ting 
som skærebrætter og hylder, men 
har også kreeret familiens sofabord 
og vindueskarmene i huset.

Niall er inspireret af Dansk Design 
– han synes godt om den danske 
tradition med at købe ting, der er 
holdbare og af en god kvalitet. 

Denne mentalitet har man ikke i 
USA, hvor han kommer fra. Her 
køber man billigt ind, for at kunne 
smide væk og købe nyt igen.

På bordet sidder der en lille plade 
med et navn på, og Niall fortæller at 
køber har navngivet bordet og fået 
sat en messingplade med navnet 
ind i bordet. Det synes han er meget 
mere personligt end et serienum-
mer. 

Majbritt Iversen

På billederne herunder ses den rå 
skive af egetræet samt det færdige 
resultat: spisebordet.

(Og jeg skal hilse fra de lykkelige 
ejere af spisebordet, at de nyder det 
dagligt, og at de er fantastisk glade 

for det gode arbejde, Niall har lavet! 
Per Drustrup)

Hvis han løber 
ind i proble-
mer, har han 
spurgt via de 
sociale medier, 
og derigennem 
fået hjælp til at 
komme videre 
med projekterne. 
Han har også 
stadig nogle 
kontakter i USA, 
der kan hjælpe ham. Niall siger, at 
hvis man kommer og spørger, om 
han kan lave et bestemt produkt, så 
siger han ja, og bagefter må han så 
finde ud af, hvordan man gør. På 
den måde tvinger han sig selv til at 
lære at lave tingene. Og igen er det 
de sociale medier og gode venner, 
han bruger som sparring.

Da han stadig arbejder på fuld tid 
ved siden af, har han ikke brugt så 
meget tid på at annoncere og ud-
brede kendskabet til sine produkter. 

Men han ser lyst på fremtiden. Han 
kunne godt tænke sig at arbejde 
meget mere i træ og gerne med en 
makker. Måske med et deltidsjob 
ved siden af. 

Efter at vi har drukket kaffen, tager 
Niall mig med ud i værkstedet, der 
er ved at tage form. Her står der et 
spisebord, som han har lavet. Det 
er et flot stykke arbejde, der, som 
han siger, har krævet mange timers 

arbejde. Benene af stål 
har han også lavet. 
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Dåb på en lørdag?
Der bliver født mange børn i Øster 
Brønderslev og Hallund, og mange 
vil også gerne have deres børn 
døbt. Det er vi, som kirke og me-
nighed, rigtigt glade for!

Det har medført en øget efterspørg-
sel på dåb om lørdagen. En efter-
spørgsel vi gerne vil imødekomme.

Derfor er der nu mulighed for at få 
sit barn døbt ved en dåbsgudstjen-
este den anden lørdag i månederne 
februar, marts, april, maj, septem-
ber, oktober og november.

Tidspunktet for gudstjenesten er kl. 
10.00.

Leonard Cohen-koncert i 
Øster Brønderslev Kirke
I 2016 døde den canadiske digter og sanger Leonard Cohen. 
Dermed mistede verden en unik og stor stemme.

Men heldigvis er der stadig musikere, som fortolker hans tekster og musik.
Heriblandt bandet “Brothers of Mercy”, som kommer til Øster Brønderslev og 
giver koncert i kirken torsdag 15. november 2018 kl. 19.00. Så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen.

Udover at fortolke Cohens sange vil bandet også fortælle om sangenes bag-
grunde og tilblivelse.

Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage.

Menighed besøger menighed
I Brønderslev Provsti er der sat et initiativ i gang, som går ud på, at de for-
skellige menigheder i provstiet skal besøge hinanden og deltage i hinandens 
gudstjenester.

Initiativet hedder “Menighed besøger menighed” og i 2017 fik vi i Øster 
Brønderslev og Hallund besøg af menighederne fra Jerslev-Hellum-Mylund.

I år er de to menigheder så inviteret til at deltage i gudstjenesten i Jerslev 
Kirke 3. juni 10.30 med efterfølgende let frokost i konfirmandstuen og en 
snak om, hvad vi kan lære af hinanden.

Det er både muligt, at blive fragtet med bus fra kirkerne i Øster Brønderslev og Hallund og tilbage igen eller at køre i 
egen bil.

Den fælles bus kører fra p-pladsen ved Øster Brønderslev kirke kl. 9.30 og fra Hallund kirke kl. 10.00.

Alle er velkomne til at deltage.

Kirkekunst
Årets konfirmander har i samarbejde 
med organist Inger Malgaard lavet 
englebilleder, som blev udstillet 
i kirkerne i påskeugen. Her er et 
udsnit af de fine kunstværker.

Mylund Kirke



 
 Kirkenyt 

for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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Kirkebilen har tlf. 9882 1700  
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.

GUDSTJENESTELISTE 
DATO

20. MAJ
21. MAJ
27. MAJ

03. JUN.

10. JUN.
17. JUN.
24. JUN.
01. JUL.
08. JUL.
15. JUL.
22. JUL.
29. JUL.
05. AUG.
12. AUG.
19. AUG.
26. AUG.
02. SEP.
08. SEP.

ØB Kirke

09.30 JSL Pinsedag
11.00 JSL 2. Pinsedag
Aflyst

.

11.00 JSL

11.00 JSL

09.00 ASLA

11.00 JSL

11.00 JSL

11.00 JSL

11.00 JSL 
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste

HALLUND Kirke

11.00 JSL Pinsedag

Aflyst

9.30 JSL Udflugt Hallund

9.00 GILA

9.00 ASLA

11.00 JSL

11.00 JSL Byfest

????
9.30 JSL

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

Sjælesorg på nettet
Som noget nyt tilbyder Folkekirken 
nu også sjælesorg på nettet. På 
www.sjælesorg.nu kan du gratis 
chatte med en præst på internettet 
via computer, smartphone eller tab-
let. Samtalerne er anonyme.

Musikalsk 
legestue
Vi synger og leger i 
kirken med de små fra 
1-3 år sammen med 
dagplejen. 

Alle bedsteforældre 
og forældre, som har 
lyst at deltage, er også 
velkomne. 

Sidste gang inden 
sommerferien er: 
Torsdag 24. maj 2018 
kl. 10.15

10.30 Menighed besøger menighed. Vi tager til Jerslev

Sangaften med 
biskoppen
Der var stort fremmøde til sangaften med biskop-
pen. Henning Toft Bro fortalte, sang og spillede til 
nogle af sine egne og andres sange fra højskole-
sangbogen. Det var en spændende og udbytterig 
aften i Samlingshuset. 

Konfirmander 
og  Playmais
En af de sidste undervis-
ningsgange inden konfir-
mationen legede konfir-
manderne med Playmais 
og fik lavet figurer med 
påsketema.
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Konfirmander 
2018
Øster Brønderslev Kirke  
søndag 29. april 2018 kl. 9.30:
Emil Christensen, Marcus Dam, Andreas 
Brøndbjerg Willemoes Holst, Caroline 
Sørup Jensen, Malthe Hofmann Jør-
gensen, Kasper Voigt Kristensen, Bettie 
Almonte Kubicki, Line Langbak, Clara 
Bjørnstrup Madsen, Thea Bomholt Mad-
sen, Katrine Piil, Frederik Bang Svend-
sen, Annika Dahl Sørensen, Emil Hald 
Vesteraa, Kristoffer Vestergaard.

Øster Brønderslev Kirke  
søndag 29. april 2018 kl. 11.00:
Jacob Aagaard Andersen, Laura Schøn 
Vejrgang Christensen, Marcus Frederik 
Boelt Cimpu, Josephine Lehman Høgs-
gård Hansen, Rasmus Hovaldt, Alberte 
Grøndahl Jakobsen, Jonas Janardan 
Godiksen Jensen, Simon Madsen 
Knøsen, Sofie Søe Møhlenberg, Amalie 
Møller, Amalie Hovaldt Pedersen, Lisa 
Krogh Pedersen, Markus Augustinus 
Stecher.

Hallund Kirke  
søndag 6. maj 2018 kl. 10.00:
Nicklas Lund Damgaard, Benjamin 
Graven, Sarah Stangvik Juulsen, Nikolaj 
Koustrup-Jensen, Annelouise Grundtvig 
Larsen.



Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

20 Lokalbladet nr. 89

Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 
 Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev. 
 Tlf. 9881 1025. E-mailadresse: jesl@km.dk 
 Ugentlig fridag: Mandag.
 Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: 
 www.sogn.dk/oesterbroenderslev
 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.sogn.dk/oesterbroenderslev
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
 Kirkes hjemmeside: www.sogn.dk/hallund
Kirkeværge, Hallund: 
 Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf  6066 5019

Gudstjenester på 
Elmehøj Ældrecenter
 

Torsdag 24. maj 10.15
Torsdag 28. juni 10.15
Torsdag 26. juli 10.15
Torsdag 30. august 10.15

Kirkekaffe i Øster 
Brønderslev Kirke
Skyl prædikenen ned med en kop 
kirkekaffe efter gudstjenesten i Øster 
Brønderslev Kirke kl. 9.30.
Både for børn og voksne.

Besøg af præsten
Hvis du ønsker det, kommer jeg gerne 
på besøg i hjemmet til en snak.

Du er også velkommen til at komme på 
besøg i præstegårdens kontor.

Jens Staghøj Liisberg

Download Folkekirkens 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 hent 
app’en Kirkekalender til din smartphone og tilføj Øster 
Brønderslev Kirke og/eller Hallund Kirke under “Fore-
trukne”.

Husk også at følge kirken på Facebook
Øster Brønderslev Kirke er også på Facebook, og alle kan skrive til siden!
Hallund Kirke laver opslag i gruppen “Hallund-Hollensted”.

Nye hjemmesider 
Øster Brønderslev og Hallund kirker har fået nye hjemmesider.  
Adresserne er
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
www.sogn.dk/hallund

Døbte i Ø. Brønderslev-
Hallund 2018:
Gabriella Raetzel Kjær: 18. marts 
Ella Bruun Jensen: 1. april 

Menighedsrådsmøder  
i Øster Brønderslev
Tirsdag 15. maj 2018 kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 Brønderslev
Tirsdag 19. juni kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 Brønderslev
Tirsdag 28. august kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 Brønderslev

Menighedsrådsmøder  
i Hallund
Onsdag 23. maj 2018 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 Brønderslev 
Onsdag 15. august 2018 kl. 18.00, 
Ørumvej 9, 9700 Brønderslev
Onsdag 21. november 2018 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 Brønderslev



Konfirmation - flagallé og transportmidler
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Til årets konfirmation var der igen flagallé oppe i Øster Brønderslev - og denne gang helt ude ved den nye indkørsel til 
byen. Og igen var der udvist stor fanatasifuldhed, når transport af de nye konfirmander skulle organiseres.  
Her er kun et lille udsnit.
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Gade

Program for 
Hyggeklubben 
august - december 
2018
Møderne holdes i Samlingshuset. 
Alle pensionister og efterlønnere er 
velkommen.

Kaffe koster 20 kr.  
Brød medbringes.

16. august kl. 14: Banko. Vi tager en 
pakke til ca. 25 kr. med. (Tilmelding 
til udflugt senest 24. august kl 12) 
til Ingrid (9881 1271), Edith (9881 
1332), Gurli (9881 1032) eller Lis-
beth (2142 1223)

30. august kl. 9: Udflugt med afgang 
fra Samlingshuset (250 kr. pr. per-
son + drikkevarer)

13. september kl. 14: Tonny Bid-
strup om sine år på Peder Nielsen 
beslagfabrik og PM Saltumvej

27. september kl. 14: Heinz S. Hvid: 
Fra blå blink til rollator

11. oktober kl. 14: Troels Falck 
fortæller om sit arbejde hos Falck

25. oktober kl. 14: Inger Møller 
Nielsen fortæller om Ældrerådet

8. november kl. 14: Runa Chris-
tensen: De første Danskere på 
Grønland

22. november kl. 14: Ib, Karsten og 
Bent Ove kommer og underholder. 
Husk tilmelding til Julefrokost senest 
30. november kl 12

6. december kl.12: Julefrokost 

Sparekassefonden
Sparekassefondens bestyrelse består fra 2018 af disse medlemmer. På den 
måde er den oprindelige bestyrelse bestående af bestyrelsesmedlemmer og 
direktør fra den lukkede Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse nu ude af 
Sparekassefondens arbejde, og opgaven er givet videre til (fra venstre): 
Birgit Søndergaard Nielsen, Buurholtvej 47, Øster Brønderslev. 
Thomas Krog, Olufsgade 81, Brønderslev.
Mai-Britt Bering, Danserhøj 35, Øster Brønderslev (formand).
Birgitte Elgaard, Dannevirkevej 8, Øster Brønderslev (sekretær).
Per Taagaard, Langelandsgade 23, Brønderslev (regnskabsfører).
Per Jørgensen, Hollenstedvej 59, Hollensted.
Klaus Riis Klæstrup, Fini Henriques Kvarter 22, Brønderslev. 

I alt var der til april-uddelingen kommet 34 ansøgninger om 820.591 kroner 
til projekter for i alt 1.747.233 kroner. Bestyrelsen valgte at støtte 13 ansøgn-
inger. Ikke alle ansøgerne fik det fulde beløb, de havde ansøgt om, og en 
del af de øvrige ansøgere fik afslag, fordi de ikke havde overholdt kravene 
til ansøgningen, idet de i flere tilfælde ikke havde indsendt regnskab og/eller 
vedtægter for foreningen. De er blevet henvist til at søge igen ved at ind-
sende ansøgning som krævet på hjemmesiden. Endelig fik nogle afslag, fordi 
de faldt udenfor Sparekassefondens formål og virkeområde. 

I alt støttedes disse projekter med 235.586 kroner
Frivillige Kræftens Bekæmpelse – Printer: 6.095 kroner
Foreningen til Jægerkulturens Fremme – Et luftgevær: 2.500 kroner
ØBI, Thise og Hallund IF - Plastborde og bænke til det fælles telt: 19.000 kr.
Mødrehjælpens Lokalforening - Igangsætning af aktiviteter: 15.000 kroner
Skovens Venner - Shelterplads i Komponistskoven: 17.511 kroner
Hyggeklubben Ø.B. - Udstyr til foredrag: 4.500 kroner
Borger9700s Kulturgruppe - Opera i det fri: 20.000 kroner
Brønderslev Motions Cykelklub – Telt: 20.000 kroner
KFUM-spejderne Hallund – Telte: 15.580 kroner
ØBI - Redskaber til Battledag: 4.000 kroner
ØBI - Badminton: Ketchere: 5.000 kroner
ØBI - Fodbold: til skoriste 2.400 kroner
ØBI – computere til Esport: 55.000 kroner
ØBI-Fitness: Opgradering af udstyr: 4.000 kroner
BI-Esport – udstyr til Esport: 45.000 kroner

Læs mere på Sparekassefondens hjemmeside www.sparekassefonden.dk. 
Brug ansøgningsskemaet der og læs krav og regler for ansøgninger. Bliv evt. 
inspireret af oversigten over de tidligere bevillinger. I perioden siden 2011 har 
Sparekassefonden støttet lokale formål med i alt godt 5 millioner kroner.
Næste ansøgningsfrist er 1. september 2018.
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spejlet

Poldervej 1
Pernille Østergaard (27) og Rune 
Albrecht (29) er lige flyttet ind her. 
De er begge to vokset op i Brønder-
slev og mødte hinanden i Ungdoms-
klubben der. Indtil nu har de boet i 
lejlighed på Glentevej, men har i 
1 ½ år kigget efter hus, og nu skulle 
det være – også fordi der til septem-
ber kommer en lille dreng til. 

Planen var oprindeligt et hus på 
landet med plads til bl.a. at makke 
med biler, men familiens tid står ikke 
til langvarige renoveringsprojekter, 
så derfor faldt valget på Poldervej 
1 – og Øster Brønderslev, som de 
havde hørt så meget godt om. 

Pernille har også som barn af og 
til leget på Poldervej, hvor hendes 
onkel og faster – Carsten og Laila – 
bor. Når stort set resten af familien 
bor i eller tæt på Brønderslev, og 
huset var så godt, var valget heller 
ikke så svært. Og laden til huset kan 
sagtens indrettes til værksted.

Pernille er uddannet Sosu-assis-
tent og er ansat i hjemmeplejen i 
Brønderslev Kommune, mens Rune 
er uddannet mekaniker hos ABS-au-
to i Brønderslev, hvorefter han læste 
videre til maskinmester. Efter en 
periode hos Mærsk fik han arbejde 
hos Alfa Laval Marine i Aalborg og 
har cirka 180 rejsedage om året lige 
fra Alaska til Århus og alle mulige 
andre steder.

De er allerede rigtigt glade for at bo 
i byen, og de er ved at vænne sig til 
stilheden sammenlignet med ”stor-
byen” Brønderslev. De oplever det 
helt anderledes her, hvor folk hilser, 
vil snakke og er interesserede.

Elmevej 37
Laila Høgild Nielsen er flyttet ind på Elmevej 37. Laila som er 42 år kommer 
oprindeligt fra Aulum i Vestjylland, og har boet i Aalborg i ca. 20 år. Da hun fik 
lyst til at flytte i hus, faldt valget på huset i Øster Brønderslev.

Laila er organist, børnemusiker og korleder hos Vejgaard kirke i Aalborg. 
Musik har altid været Lailas store interesse, og derfor bruger hun også sin 
fritid på musikken. 

Ud over at undervise børnekor, ungdomskor, voksenkor og hold for helt små 
børn, laver Laila også workshops og børneforestillinger, som hun selv skriver 
og laver musik til. Man kan læse mere om Lailas musik på Lailamusik.dk.

Ny støtteforening for  
Børnehaven Troldehøj
Forældrebestyrelsen i Børnehaven 
Troldehøj er i fuld gang med at etablere 
en støtteforening for børnehaven. Tank-
en med støtteforeningen er, at man gen-
nem den kan støtte livet i børnehaven og 
give mulighed for aktiviteter og udstyr, 
som børnehaven ikke ellers har økono-
misk mulighed for. Forældrebestyrelsen 
vil nemlig gerne støtte det gode børneliv 
i byen og skabe gode rammer for børne-
havens dygtige personale.
Støtteforeningen har fået navnet ”Troldehøjs Venner”, og der er holdt stif-
tende generalforsamling i børnehaven 8. maj.
Det er planen, at alle, der gerne vil være med til at støtte børnehaven, kan 
blive medlem af foreningen for 50 kr. om året, og både forældre, bedsteforæl-
dre og lokale fra byen og området opfordres til at blive medlem. Ligeledes vil 
det også være muligt for lokale virksomheder og foreninger at støtte den nye 
forening. 
For øjeblikket er der et stort ønske om at skaffe penge til et nyt cykelskur 
samt nye bænke og borde til bålpladsen. Desuden håber forældrene også, at 
der kan blive spændende ture ud af huset.
Der er lavet en Facebook-side, hvor foreningen løbende lægger opdateringer 
om arbejdet ud. Flere oplysninger om, hvordan man tegner medlemskab, 
kommer, når generalforsamlingen er afholdt og vil også blive bragt i næste 
nummer af Lokalbladet.

Kathrine Staghøj Liisberg

Sen - eller er det tidlig høst
En af de sidste dage i april var det høsttid på en mark mellem Øster Brønder-
slev og Øster Linderup. Det var endda, inden andre landmænd overhovedet 
havde fået sået! 
Forklaringen er, at det er firmaet bag Limfjordsgulerødder, som hele vinteren 
har haft marken dækket ned med plastik og halm, så gulerødderne var fortsat 
helt friske. (Det blev afprøvet af Lokalbladets udsendte)



Skolefritidsordningen siger farvel 
til 51 års erfaring
Inden for to uger i april modtog 
børn, forældre og øvrigt personale 
meddelelse om, at tre faste perso-
naler, nemlig SFO-leder og pæda-
gog Bente Børjesson, pædagog 
Helle Nyhave og pædagogisk as-
sistent Susanne Mølholt alle havde 
opsagt deres stillinger. Alle har haft 
sidste arbejdsdag i SFO’en.
I den anledning har vi fra Lokal-
bladet besøgt Bente Børjesson, der 
bor på gården ”Broen” i Hallund. Her 
bor hun sammen med sin mand Jes 
og deres 4 plejebørn. De to ældste 
piger går for tiden til eksamen til 
afgangsprøven efter 9. klasse. De to 
drenge er lige flyttet ind den 1. maj 
og skal starte i 1. klasse på skolen 
meget snart.
Det viser sig, at alle de afgåede 
pædagoger er startet som pleje-
forældre, et job som de alle har 
prøvet før. 
For Bente og Jes er der dog det 
specielle, at begge har opsagt deres 
stillinger og nu er plejeforældre på 
fuldtid. Jes var pædagog på ”Bø-
gen” i Hammer Bakker.
Begge siger samstemmende, at 
der efterhånden ikke er de samme 
muligheder for at drive en ordentlig 
pædagogisk virksomhed, og da beg-
ge vægter de ”bløde” værdier, det 
socialt relaterede arbejde, meget 
højt, har de i de senere år haft svært 
ved at trives i job, der præges mere 
og mere af økonomiske overvej-
elser. 
For Bentes vedkommende er skole-
reformen også en væsentlig årsag, 
idet børnene har fået flere lektioner, 
og dermed er der færre timer til 
det, som før var daglige traditioner 
i SFO, f.eks. madlavning over bål 
mm. 
Hun nævner også de stigende 
takster for at have et barn i SFO, 
2000 kr. pr. måned, som et problem. 
Mange forældre har svært ved at 
forstå stigende takster samtidigt 
med faldende aktivitetsniveau i 
SFO.
Bente har indvilget i at fortsætte 
som AKT-vejleder (Adfærd, Kontakt, 
Trivsel) indtil udgangen af juni med 
en ugentlig dags tilstedeværelse på 
skolen. Det er der helt sikkert en del 
børn, som er meget glade for.

Ved Bentes, Helles og Susannes 
afgang mister skolen i alt 51 års 
erfaring, idet både Bente og Helle 
har været ansat i 21 år hver, og Su-
sanne har været ansat i 9 år. Uden 
at forklejne det tilbageværende 
personale må man håbe, at det 
kommer til at gå alligevel. 
Bente kan se tilbage på et langt le-
derjob. Hun startede som souschef 
i februar 1998 og blev konstitueret 
som leder i maj 1999 og fastansat i 
maj 2000.
SFO’en har i hele perioden haft ord 
for at være et sted, hvor børnene 
var glade for at komme, og der har 
været meget lidt udskiftning i perso-
nalet i Bentes periode.
Torben Baggesen, tidligere sous-
chef i SFO på Søndergades Skole, 
er ansat i Bentes stilling, og der skal 

søges to nye pædagoger i 30 
timers stillinger.
Fra Lokalbladet vil vi ønske alle tre 
held og lykke med deres nye job og 
glæde os over, at der i hvert fald er 
nogle plejebørn, som får en chance 
for en god start på et nyt kapitel i 
deres liv.

Ove Dam
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Hallund Jagtforening
Trofæaften  
i Hjallerup
21. marts havde Jægerrådet ar-
rangeret trofæaften i Hjallerup. 
Jægerrådet er et fora, hvor samt-
lige jagtforeninger i kommunen er 
repræsenteret.

Der var et pænt fremmøde, og de 
medbragte trofæer blev betrag-
tet, vurderet og bedømt, hvilket 
resulterede i at aftenens flotteste, 
største eller mest interessante 
trofæer blev præmieret, inden for de 
forskellige klasser.  

Arbejdsdag
Lørdag10. april var 6 raske svende 
trukket i arbejdstøjet.  
Store fodercontainere blev kørt ud 
i jagtområderne og fyldt med korn, 
hele 2500 kg blev båret ud, så der 
er nok til hele fodersæsonen. 
Og foderhuse blev sat op så roer, 
gulerødder, æbler m.m. kan komme 
klovvildtet til gavn.

Kommende 
aktiviteter
Onsdag 25. juli kl. 18.30: 
Flugtskydning. Mødested Skarnvad. 

Onsdag 1. august kl. 18.30: 
Flugtskydning. Mødested Skarnvad. 

Lørdag 4. august kl. 10.00: Pokal-
skydning. Mødested Skarnvad. 
Programmet starter med skydning til 
bagduer samt venstre sideduer fra 
kl. 10.00 – 12.00. Pause med spis-
ning 12.00 – 12.30. Hovedskydning 
kl. 13.00. Skydningen afsluttes med 
Monto Carlo. Præmieoverrækkelse 
og afslutning kl. ca. 15.30.

Søndag 5. august kl. 10.00: Opryd-
ningsdag. Mødested Skarnvad.

Lørdag 11. august: Kommunemes-
terskab Brønderslev.

Flemming Bolmgren

Flugtskydning
18. april startede træningsskyd-
ningerne, og ikke som fejlagtigt 
tidligere annonceret 11. april. 
De fremmødte gennemførte den ob-
ligatoriske skydning, først bagduer 

så højre- og venstre sideduer og til 
sidst spidsduer. (Bagduer er, hvor 
lerduerne kastes direkte væk fra en, 
modsat spidsduerne hvor lerduerne 
flyver direkte mod og over en).
Træningen er med til at øge træf-
sikkerheden under jagten, og ikke 
mindst med til at kvalificere sig til 
deltagelse i kommunemesterskabet, 
hvor alle jagtforeninger i kommunen 
kan deltage. 
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ØBI
Siden sidst
Hovedbestyrelsen har været til 
møde med banken. Der arbejdes 
stadig på at finde en løsning på 
ØBI’s økonomiske situation. Det 
tegner dog til lysere tider, men det 
kræver et benhårdt stykke arbejde 
for alle i og omkring ØBI. 
Fodboldsæsonen er skudt godt i 
gang. Hold jer opdateret på vores 
hjemmeside, hvornår vi har hjem-
mekampe. 
Der er nu mulighed for at lave 
medlemskab til vores motionscenter 
hver tirsdag fra 19-20. 
Mange af vores trænere har valgt at 
sige nej tak til trænerlønninger, for 
at hjælpe ØBI økonomisk. 

Hvordan hænger det 
sammen?
Efter generalforsamlingen lovede 
formanden for ØBI, Cecilie, at hun i 
nærmeste fremtid ville indkalde hele 
Øster Brønderslev By til et møde, 
hvor overskriften skulle være: 
“Hvordan hænger det hele sam-
men”. 

Til dette møde inviteres du ind til 
en snak om, hvordan ØBI hænger 
sammen med Samlingshuset, Øst-
sidefonden, og kommunen. Nogle af 
de ting som vil blive taget op er bl.a. 
Brønderslev Ordningen, som gør, 
at ØBI mister tilskud fra kommunen 
ved større tilslutning af voksne 
medlemmer. Der vil også blive 
snakket om, hvordan ØBI hænger 
økonomisk sammen med Østside-
fonden, og hvilken rolle Østsidehal-
len har i forhold til ØBI. Dette møde 
er for dig, som ønsker mere klarhed 
og bedre forståelse for, hvordan de 
forskellige bestyrelser i og om-
kring Østsidehallen/Samlingshuset 
hænger sammen. 

Mødet afholdes 23. maj kl. 19.00 i 
Samlingshuset. 
Mødet forventes at vare ca. 2 timer. 
Alle med interesse er velkomne. Der 
er ingen tilmelding. 
Mødet vil bestå af forskellige oplæg 
fra bestyrelserne og idrætssamvir-
ket. Der vil undervejs være mu-
lighed for at stille spørgsmål. 
Vi håber på et stort fremmøde.

Cecilie Wacher Matthiasen

Succes i ØBI 
En håndfuld fodbold- og håndbold-
spillere fik mod på at arrangere en 
afslutning- og opstartsfest for 
seniorholdene i håndbold og fod-
bold. 

Målet med festen var bl.a. at skrabe 
nogle penge sammen til klubkassen. 
Samtidig var der også et ønske om, 
at skabe sammenhold og klubånd 
på tværs af sportsgrenene, og 
bringe den gode gamle “ØBI-ånd” 
tilbage i vores forening. 

Det lille festudvalg gjorde et kæmpe 
stykke arbejde for at arrangere en 
fest for hele klubbens seniorhold. 
Festen viste sig at blive en kæmpe 
succes. Over 40 festglade delt-
agere holdt et brag af en fest i ØBI’s 
eget klubhus. Festen endte med et 
meget flot overskud til klubkassen. 

Efter denne succes har afdelingerne 
planlagt at holde samme fest 2 
gange årligt, så begge afdelinger får 
en opstarts og afslutningsfest. Den 
næste afslutning- og opstartsfest 
bliver i september når håndbold sæ-
sonen starter og fodbold slutter. 

En fra det lille festudvalg udtaler: 
“Vi er overbeviste om, at der næste 
gang er endnu større tilslutning 
til arrangementet, da nogle hold 
sagtens kunne have haft flere 
tilmeldte”. 

ØBI er glade for, at der igen bliver 
holdt seniorfester og håber, at der 
i fremtiden vil være flere, som har 
mod på at hjælpe ØBI med at ar-
rangere lignende tiltag. 

Vi vil gerne sige tak til alle de 
sponsorer, som var med til at gøre 
denne afslutning- og opstartsfest til 
en realitet. Vi sætter stor pris på jer 
og håber, at vi også i fremtiden kan 
samarbejde med jer. 

Cecilie Wacher Matthiasen

Sommerfodbold 
Vi glæder os til sommerfodbold-
dagen 19. maj. 

Vi er netop i skrivende stund ved 
at lægge sidste hånd på dagen, 
så den bliver så god, festlig og 
spændende som muligt for alle jer 
fodboldspilleglade mennesker. Og 
alle I andre gæster, der kommer og 
kigger på og hepper. 

Har du endnu ikke fået tilmeldt jeres 
hold til turneringen, så skriv hurtigst 
muligt til Niels Rask, og så finder vi 
ud af det.

Husk også at købe madbillet ved 
SPAR, så vi kan hygge os sammen 
i Samlingshuset om aftenen. Det 
gælder både for jer, der har spillet 
eller heppet, og jer der først kommer 
senere. Hele familien er velkom-
men.

Vi glæder os til at se jer alle på 
græsset.

Der bliver kamp om pokalen, - en 
pokal som Kildedall holdet har 
passet godt på hele året. Hvem tør 
udfordre dem….

Fodbold
Derudover har vi jo stadig plads til 
endnu flere glade børn og voksne til 
hverdag i fodboldafdelingen i ØBI.

Vi vil rigtig gerne starte fodbold op 
for de yngste (5-9 år), så har du et 
barn, der gerne vil prøve det, eller 
går du selv rundt som voksen og 
overvejer at hjælpe lidt til, så er du 
meget velkommen. Vi vil også gerne 
se nogle unge kvinder/ damer på 
græsset igen. Der må være nogle 
stykker i byen. 

Du behøver ikke være bange for, 
at vi tager hele hånden, fordi du 
rækker os lillefingeren. Vi er glade 
for al hjælp, du kan bidrage med, 
hvad enten det er kortvarigt eller 
langvarigt, store eller små opgaver! 

Kontakt os endelig
Vh fodboldbestyrelsen i ØBI

Annitta Baun
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Øster Brønderslev Vandværk
Der var ca. 25 deltagere til gener-
alforsamlingen 17. april, og der var 
bl.a. forslag fra bestyrelsen, om vi 
skulle gå over til de nye moderne og 
elektroniske vandure – herom var 
der en del debat, og det endte med, 
at vi ser tiden an og indhenter mere 
info. herom og tager det op på et 
senere tidspunkt evt. til næste GF.

På valg var formanden Alfred Møller, 
Kjeld Andersen og Poul Erik Jensen 
– og de var alle villige til genvalg, så 
bestyrelsen er stadig: Alfred Møller, 
Kjeld Andersen, Søren Kimer, Olfert 
Larsen og Poul Erik Jensen. Til sup-
pleanter blev valgt Anders Larsen 
og Mads Holm. På valg som kritisk 
revisor var Knud Erik Sørensen, og 
han blev genvalgt.

Bestyrelsen opfordrer til, at alle for-
brugere får fundet og afprøvet deres 
stophaner ved huset og også til, at 
man går ind og søger oplysninger 
på Vandværkets flotte hjemmeside: 
www.oeb-vandvaerk.dk.

Bestyrelsens beretning for 2017:
Der er i 2017 udpumpet 104.333 m3 
vand til forbrugerne, og der er brugt 
1915 m3 vand til filter skylning. 
4 nye forbrugere er tilsluttet vand-
værket, mens 2 målere i den gamle 
børnehave er sløjfet, så der i alt er 
572 forbrugere.

Bestyrelses aktiviteter: Afholdt 4 
bestyrelsesmøder. Vandværksuds-
tilling i Års. I marts og juni koordina-
tionsforum hvor der drøftes grund-
vands beskyttelse og indsatsplaner, 
som bliver implementeret inden 
længe. Deltaget i Danske Vand-
værkers generalforsamling, hvor der 
bl.a. blev drøftet, hvad der er sket i 
hovedbestyrelsen, og hvor formand 
og næstformand er stemt ned, og 
direktøren afskediget med straks 
varsel.

På nyetablering/ny forbrugere er der 
lagt indeks 1,91 %

Vandværkets kortmateriale har 
været hos Nyfors/SE, men de har 
sagt denne aftale op, og derfor er 
der lavet aftale med Rambøll, som 
vandværket har afregningssystem 
hos. Derfor var der rabat på en 
kontrakt mere, så de styrer vand-
værkets kort samt aflevering til LER. 
(alt er elektronisk).

I juli måned var der tilsyn fra kom-
munen på vandværket, boringer og 
rentvandstank, og alt er godkendt 
uden ændringer i en lang fin rapport.
I oktober måned blev der lavet en 
del fornyelse af ledningsnettet på 
Poldervej.

I oktober måned var der service 
på vandværket/boringer, så alt er 
justeret og i fin orden. Der blev 

samtidigt monteret ny hovedmåler, 
og efterfølgende blev boring nr. 4 
renset, og der blev monteret nyt 
borerør i rustfri stål. Det gamle var 
galvaniseret rør, som kan tæres.

Efterårets megen regn gjorde, at no-
gle målerbrønde var fyldt med vand, 
og enkelte steder var låget skudt 
ovenud, så der var der besvær med 
aflæsning. 

Der var også forbrugere, som fik en 
slem overraskelse, idet deres anlæg 
var utæt, så forbruget havde været 
betydelig højere, end det skulle 
være.

Antallet af analysekontroller og 
hvilke analyser, der skal tages, er 
bestemt af kommunen. Der er nye 
regler for prøvetagning hos forbru-
gerne, så man må ikke lade vandet 
løbe, inden prøven tages. EU regler 
betyder, at vandhanerne ikke mere 
skal være VA-godkendte, og derfor 
er kvaliteten ikke altid den bedste. 
Drik ikke det første vand, når der 
ikke har været forbrug f.eks. natten 
over, men brug det til blomstervand-
ing.

Alle prøver fra afgangshane på 
vandværket og hos forbrugerne 
samt boringskontrol ligger indenfor 
anførte min/max kravværdier. Alle 
resultater kan ses inde på vandvær-
kets hjemmeside www.oeb-vand-
vaerk.dk 

Der har også i 
2017 været besøg 
på vandværket fra 
Øster Brønderslev 
skole 4 klasser i to 
hold.

(Taget fra vandvær-
kets hjemmeside)
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På Lokalbladets opfordring har Jo-
hannes Stie skrevet denne introduk-
tion til sin lokale virksomhed:

Dog College Stubdrup skal være 
en hundeskole, der er i øjenhøjde 
for alle lige fra den største til den 
mindste hund. Her skal ingen 
problemer blive for store eller for 
små. Kort sagt: alle hundeproblemer 
kan løses, uanset om det er her på 
skolen eller i hjemmet.

Mit navn er Johannes Stie, og efter 
utallige opfordringer og flere års 
tilløb, oprettede jeg den 10. juli 17 
Dog College Stubdrup under CVR 
nr. 38569635.

Min karriere som hundefører har 
været forrygende. Den startede i 
1979 med en sheltie (mini collie), 
men jeg fik dog hurtigt øjnene op for 
andre racer i takt med at interessen 
blev større for konkurrencesport. Mit 
endelige valg blev schæferhunden, 
og det har jeg været glad for i alle 
årene. Schæferhunden har ført mig 
mange steder hen i verden, som jeg 
ellers ikke ville være kommet til. 

Mit første verdensmesterskabs-
stævne var i 1991 på Stade de la 
Mainau i Strasbourg, Frankrig. Det 
var et stadion, som blev bygget i 
firserne til EM i fodbold, så man er 
ikke så stor, når man står på den 
grønsvær. For en god ordens skyld 
vil jeg lige nævne, at vi blev nr. 19 
ud af verdens 120 bedste schæfer-
hunde. Der har været mange hunde 
og verdensmesterskabsstævner 
siden, og jeg har ikke mere tal på 
danmarksmesterskaber og andre 

af, det der sker på træningspladsen. 
Der vil komme en kalender, hvor 
hundeejere selv kan tilmelde sig 
fra gang til gang, så man ikke skal 
binde sig over en længere periode, 
hvis ikke det passer ind i den travle 
hverdag. Der vil være fire hold: 
hvalpehold, kursushold, lidt øvede 
og hunde der er trænet. Store og 
små racer vil blive trænet sammen, 
for de store er tit små indeni, og de 
små tror, de er to meter høje, så det 
harmonerer som regel rigtig godt.

Jeg kan desværre ikke leve af at 
træne hunde, for det ville kræve, at 
jeg havde mindst 15 hunde stående 
i træning, og det ville kræve en 
mand til at hjælpe med luftning pleje 
osv., for at der ville blive tid til at få 
dem trænet. Jeg har to hunde selv 
og vil max. have 6 i alt, så er jeg helt 
booket op, Min dag begynder 04:45 
om morgenen, og den slutter som 
regel ved ni-tiden om aftenen, men 
når det er hobby, og det er sjovt, er 
det jo ikke så belastende, og man 
siger jo, det er sundt at røre sig.

Jeg er så heldig at have et interes-
sant job ved Kaj Andersen, der er 
kendt fra den gamle Brønderslev 
Vinduesfabrik. Jeg er ansat i hans 
vinduesfabrik i Skalborg, hvor jeg 
arbejder med lager og logistik. Her 
har jeg lige haft 20-års jubilæum. 
Det meste, vi laver her, er store 
projekter, der løber over flere år. De 
fleste kender nok bedst facaderne 
på DR-Byen, Statens Museum for 
Knust, Den Blå Lagune, og lige nu 
er vi i gang med det nye sygehus 
i Aalborg og Apples kæmpestore 
data-center Wildcat i Viborg.

Johannes Stie
Platanvej 26

9700 Øster Brønderslev
Telf.: 5047 1270 

www.dogcollege-stubdrup.dk

konkurrencer her og i udlandet. I 
skrivende stund er jeg på vej til en 
stor konkurrence i Sverige, hvor der 
vil være hunde fra hele Europa, og 
derefter går turen til DM på Ran-
ders Stadion. Så er det også slut for 
denne sæson, som gerne må ende 
ud med en plads på VM-holdet, et 
VM som Danmark er vært for 1. 
oktober på Randers Stadion.

Den erfaring og viden om hunde og 
deres adfærd, som jeg har tilegnet 
mig igennem årene, vil jeg gerne 
dele ud af igen, og jeg har på nu-
værende forrygende travlt med at 
træne hunde, der bor her på stedet. 
Hundene kommer lige fra private, 
kenneler, forsvaret mm, men over 
tid vil der blive startet hold for almin-
delig lydighedstræning af alle typer 
hunde. Der har været stor efter-
spørgsel på enetimer af hundeejere, 
der er kørt fast i et problem med 
familiens hund: Nogle nye øjne og 
et par gode råd er som regel nok, så 
mange siger, “skal der virkelig ikke 
mere til”. Det kræver ikke mange 
minutter om dagen at have en god 
hund, men det kræver lige, at man 
får rumpen op af sofaen og ud på 
de grønne områder, hvor man kan 
tumle lidt med Fido.

Dog College Stubdrup har også 
mulighed for at hente hunde i deres 
hjem, hvis ejer ikke selv har mu-
lighed for transport eller af anden 
årsag ikke kan træne deres hund. 
Disse hunde trænes en gang om 
ugen.

På Dog College Stubdrups hjemme-
side vil man kunne se et lille udpluk 
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter

BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (23 31 56 54)

Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (99 45 49 84)

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)

Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (98 82 19 83)

KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Jens Staghøj Liisberg
(98 81 10 25)

Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (30 57 12 76)

Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(23 31 06 28)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (30 26 13 52)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (98 83 53 59)

SPORT OG FRITID
Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(40 19 74 21 / 98 82 24 22)

Hallund Jagtforening,
v/ Flemming Bolmgren 
(91 54 19 85)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(98 26 23 86)
v/ Kaj Astrup (98 26 17 08)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Cecilie Wacher Matthiasen 
(53 66 25 11)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
(40 99 83 41)

Østsidehallen,
Villy Bertelsen (98 81 14 06)

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (20 20 70 30)

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)

Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (98 81 14 00)
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22

Ejerlauget Daalen,
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (21 41 89 70)

Ejerlauget Danserhøj,
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (25 50 70 17)

Elmehøj Ældrecenter (99 45 49 60)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (98 83 55 19)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Egon Kristiansen,
Hvilshøjvej 317
(98 81 14 26)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Lars Melsen (22 63 97 61)

Kraghede Støtteforening. 
Udlejning af Kraghede Klubhus 
v/ Helle Jensen (50 18 75 81)

Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com

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

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (28 26 14 53)

Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (23 34 71 69)

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Mai-Britt Bering,
Danserhøj 35
(42 82 21 98)
www.sparekassefonden.dk

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (98 81 12 71)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Jesper Albrechtsen (30 32 25 54)
www.oesterbroenderslev.dk

Øster Brønderslev-Hallund
Venstre Vælgerforening,
Søren Lauritsen (98 81 19 01)
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SAMLINGSHUSET
Elmevej 124

www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald

2334 7169
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog

landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund

Telefon 9883 5388

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.
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Hallund Lagerhotel

Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen

Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.

Har du fået ny nabo?
- eller er du ny tilflytter og  
har din nabo ikke fået dig 
”meldt” til Lokalbladet?

Kontakt Redaktionen! 
(se side 3) 
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v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev
Tlf.: 98811003 - Supermarked med tips og lottoforhandling

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

www.filtestedet.dk

Skagen Landevej 96, 9800 Hjørring
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A
ktiviteter

Onsdag 16. maj kl. 19: 
Årsmøde i Samlingshuset

Lørdag 19. maj kl. 13-20: 
Fodboldens Dag med sommerfod-
bold og fællesspisning. (Se side 
26-27)

Onsdag 23. maj kl.18.30:
Ladywalk i Øster Brønderslev og 
omegn. Mødested Samlingshuset. 

Onsdag 23. maj kl. 19: 
“Hvordan hænger det hele sam-
men?” Møde i Samlingshuset Øster 
Brønderslev. (Se side 26).  

Fredag 18. maj kl 18.00: 
Grillaften på Kraghede i Klubhuset
(Se side 8)

Torsdag 24. maj:
Hallund Hollensted Borger- og 
Idrætsforening har udflugt til Triers 
minkfarm på Kjølskevej 

Mandag 4. juni kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne hold-
er åbent i lokalerne under Elmehøj

Lørdag 9. juni:  
Vejindvielse af Elmevej Øster 
Brønderslev. (se side 4-5)

Lørdag 11. august kl. 13-: 
Bålhøj Festival. 

Torsdag 16. august kl. 14: 
Banko i Samlingshuset. 
Arr.: Hyggeklubben (se side 22) 

Torsdag 16. – lørdag 18. august:
Sommerfest i Hallund

Torsdag 30. august kl. 9: 
Udflugt med afgang fra Samlingshu-
set. Arr.: Hyggeklubben. (se side 22)

Lørdag 1. september:
Ansøgningsfist til Sparekassefonden 
(se side 22)

Mandag 3. september kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne hold-
er åbent i lokalerne under Elmehø

Torsdag 13. september kl. 14: 
Tonny Bidstrup om sine år på Peder 
Nielsen beslagfabrik og PM Saltum-
vej. Arr.: Hyggeklubben. (se side 22)

Torsdag 27. september kl. 14: 
Heinz S. Hvid: Fra blå blink til rolla-
tor. Arr.: Hyggeklubben. (se side 22)

Mandag 1. oktober kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne hold-
er åbent i lokalerne under Elmehøj

Torsdag 11. oktober kl. 14: 
Troels Falck fortæller om sit arbejde 
hos Falck. 
Arr.: Hyggeklubben. (se side 22)

Torsdag 25. oktober kl. 14: 
Inger Møller Nielsen fortæller om 
Ældrerådet. Arr.: Hyggeklubben.  
(se side 22)

Mandag 5. november kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne hold-
er åbent i lokalerne under Elmehøj

Torsdag 15. november kl. 19:
Koncert I Øster Brønderslev Kirke 
med Leonard Cohen musik v/ 
“Brothers of Mercy”

Lørdag 23. juni kl. 18:  
Sankthansfesten begynder i Hal-
lund. (Se side 12)

Lørdag 23. juni kl. 18:  
Sankthansfesten begynder på  
Kraghede. (Se side 8)

Lørdag 23. juni:  
Sankthansfest på Bålhøj i Øster 
Brønderslev

Onsdag 25. juli kl. 18.30: 
Flugtskydning i Hallund Jagt-
forening. Mødested Skarnvad 

Onsdag 1. august kl. 18.30: 
Flugtskydning i Hallund Jagt-
forening. Mødested Skarnvad 

Lørdag 4. august kl. 10.00: 
Pokalskydning i Hallund Jagt-
forening. Mødested Skarnvad. 
(Se side 25)

Søndag 5. august kl. 10.00: 
Oprydningsdag i Hallund Jagt-
forening. Mødested Skarnvad.

Mandag 6. august kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne hold-
er åbent i lokalerne under Elmehøj

Næste nummer
Nummer 90 udkommer 4. september

Sidste frist for indlevering af stof er 18. august


