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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,
Anders Jensen (30 49 30 63)

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/ Lars Kjærsgaard,  
Hebbelstrupvej 209  
(2263 0527)

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)

Event Samlingshus:
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)

Samlingshusets bestyrelse
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)

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

Brønderslev Vest Venstrevælger-
forening
Majbritt Iversen 
(2843 7421)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124

www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald

2334 7169
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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 (4256 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

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

Henrik Dahl Nielsen / Tex
Søparken 8, Brønderslev (2086 6623)
(e-mail: floorballpeople@gmail.com)

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

LOKALBLADET  
Nummer 94  udkommer 2. september.
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 20. august.

Nummer 95 udkommer 2. december.
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 19. november

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

Leder
Mange lokale initiativer
Som det kan ses i dette nummer af Lokalbladet, er der gang i mange 
initiativer: æblemark, bypark med legeplads, Bålhøj Festival, sommerfest i 
Hallund, arrangementer i Samlingshuset og meget, meget andet.

Bak op om alle de lokale initiativer og deltag i så meget som muligt!

Billedet nederst er fra det første spadestik til den kommende bypark, 
der allerede er kommet langt, og det bliver spændende at følge, hvordan 
området udvikler sig - også med byggeplanerne med de 10 boenheder. 
Det vil snart vise sig, om der er interesserede bygherrer til spændende 
boliger. 

Lokalbladet
Redaktionen takker for den økonomiske opbakning via indbetalinger og 
mobiloverførsler indtil nu. 

Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at Lokalbladets økonomi stadig kan 
bruge flere penge og opfordrer til flere indbetalinger.

Redaktionen

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



Bålhøj Festival

Fowli Ranch – nu 
med slange og puma!
Fowli Ranch, der om eftermiddagen 
rummer festivalens mange gratis 
børneaktiviteter, er noget unikt for 
Bålhøj Festivalen. Noget helt særligt 
der er med til at profilere Bålhøj 
Festivalen som både en musikfesti-
val og en familiefestival.

Som noget nyt i år har Bålhøj Fes-
tivalen også hyret musikalsk under-
holdning til Fowli Ranch. Sebastian 
Klein med orkester indtager derfor 
scenen med fuld musik klokken 15 
med et farligt, vildt, sjovt og musi-
kalsk show om dyr!

Talentet som tv-vært er uomtvis-
teligt, og Sebastian er kendt og 
elsket af børn i hele landet!  Showet 
indeholder alt det, Sebastian er 
kendt og elsket for: humor, viden, 
gøgl, trylleri, musik, sang og dans - 
og som altid i perfekt øjenhøjde med 
børn i alle aldre.

Når det er muligt oven i budgettet til 
musik på de 2 sædvanlige musik-
scener, at få Sebastian Klein med 
orkester til at komme, skyldes det 
især, at Bålhøj Festivalen har fået 
10.000 kr. fra Risagerfonden til 
børneaktiviteter og 15.000 kr. fra 
Brønderslev Kommunes Kulturpris 
2018, og der søges stadig støtte til 
dækning af de sidste udgifter. 

Efter den overvældende succes i 
2018 med showet ‘STYR PÅ DYR 
med Sebastian” er Sebastian Klein 
nemlig igen på tur rundt i hele landet 
med hele sit band. Denne gang 
sker det under overskriften ‘MER´ 
STYR PÅ DYR - nu med slange og 
puma!’. Det er et show med flere og 
nye numre - og endnu mere farligt! 
Som sædvanligt er det vildt sjovt for 
børn og sjovt nok osse sjovt for de 
voksne.

Der vil stadig være fokus på musik-
ken fra CD´en ‘STYR PÅ DYR’, 
der udkom sammen med bogen 
af samme navn, og Sebastian har 
stadig et vaskeægte rockband 
med, hvor Niklas Schneidermann 
fra Magtens Korridorer er kapel-
mesteren.
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Bålhøj Festivalen går nu i luften for 12. gang! Det sker lørdag 10. august, og selv om profilen som kombi-
neret familie- og musikfestival er den samme, så har Bålhøj Festivalen udviklet sig gennem alle årene.

Hvert års erfaringer, publikums tilbagemedlinger og fornem opbakning fra mange sider har skabt en støt 
forbedret festival. 

Bålhøj Festival 2019 er således også endnu bedre end de forrige år!

Dels er Ranchen med børneaktiviteterne udvidet med  et fornemt musikalsk indslag i form af Sebastian 
Klein med band. (Se lige herunder!) 

Dels er musikprogrammet blevet boostet yderligere i år med en ekstrabevilling på 100.000 kroner hertil fra 
Sparekassefonden. Musikprogrammet har også fået en fornem modtagelse fra alle sider. 

Dels er faciliteterne forbedret år for år, og i år er det backstage med facilteter for musikere og teknikere, der 
får et løft. Det vil sikkert bidrage yderligere til Bålhøj Festivalens ry som et godt sted at spille blandt musik-
ere og bookere, og vil måske gøre det nemmere fremover at lave aftaler med kunstnere.



Musikken på Bålhøj Festival
I sidste nummer af Lokalbladet var 
de første 4 bands beskrevet, men I 
får dem igen lige kort. 

Læs mere om alle bands på Bålhøj 
Festivals hjemmeside www.fowli.dk! 
(Her kan du også købe billetter - se 
herunder). 

Johnny Madsen med 
band  
Han kræver vist ikke særlig præsen-
tation. Det er klassisk rock’n’roll 
spillet med hjerte og overskud samt 
med finurlige, danske tekster. 

Alexander Oscar 
Hans musik er helt frisk og øre-
hængende soul-/popmusik. Siden 
gennembruddet i 2017 er hans 
musik blevet spillet i rå mængder 
i radio og som millioner af down-
loads. 

Skinz 
Han brød for alvor igennem i 2017, 
og lige siden har Skinz leveret den 
ene ørehænger efter den anden 
indenfor en bred stil, der kan kaldes 
urban pop hip-hop. 

Dør nr. 13 
Bandet spiller ny rockmusik med 
danske tekster med en fantastisk 
energi og nerve. 
Lokale (fra Hollensted) Per M. 
Jørgensen fra bandet er også trom-
meslager i The Blue Van.

På næste side følger lidt mere om 
de sidste 4 bands.
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Billetter til Bålhøj Festival
I år koster billetterne 250 kroner for alle fra 12 år og op, mens børn under 12 år er gratis ifølge med voksne. 

Den billetpris holder til og med 4. august, og det gælder både fysiske billetter og online billetter. 

Online billetter købes på hjemmesiden www.fowli.dk, hvorfra de også printes ud eller gemmes på telefonen. 

De fysiske billetter kan købes både hos SPAR i Øster Brønderslev og i Børneshoppen i Brønderslev.

Derefter kan billetter kun købes ved indgangen til Bålhøj Festival, og så koster de 350 kroner! 
Billetsalget er rigtigt godt i gang, og Borgerforeningen har sat et loft over antallet af billetter til salg, 
så vent ikke for længe hvis du vil være sikker på at få billet!



Sko/Torp
Mange fans har været med fra start-
en i 1990, hvor Sko/Torp nærmest 
dukkede op med albummet ”On A 
Long Lonely Night”,  

Søren sko og Palle Torp med deres 
band vil gerne glæde deres mange 
fans ved at spille de gamle sange, 
men det er lige så vigtigt for dem at 
vise, at de er i evig bevægelse ved 
at præsentere noget nyt, og på den 
kommende turné glæder de sig sær-
ligt til at spille nogle af sangene fra 
den seneste plade ”Heaven Is On 
Our Side”, som også er deres syv-
ende. Der bliver sikkert også plads 
til et par af Søren Skos fortolkninger 
fra ”Toppen Af Poppen” med bl.a. 
Annika Aakjær, Claus Hempler & Lis 
Sørensen.
Hårdt arbejde, en særlig stamina 
og navnlig respekt for sit publikum 
er hemmeligheden bag et langt og 
succesrigt liv på landevejen, for det 
kræver en del at være et af landets 
mest turnerende bands gennem de 
sidste mange år, og det er Sko/Torp 
med 80-90 koncerter hvert år på en 
af landets små eller store scener.

Bikstok 

De tre lyrikekvilibrister Pharfar, Blæs 
Bukki og Eaggerman er tilbage! 

Bandet består af Jeppe Gram på 
synth/keys, Oskar Rank på trom-
mer, Lukas Merrild på bas og Nicolai 
Goos på vokal.

Jimi And The Double 
Of Trouble 

Det nordjyske band Jimi And The 
Double Of Trouble slutter Bålhøj 
Festival med forrygende effektiv 
og dansevenlig musik på Fowli-
Scenen. “Jimi & The Double Of 
Trouble”.
“Jimi & The Double Of Trouble” er 
en hyldest til guitarlegenderne Jimi 
Hendrix og Stevie Ray Vaughan – 
og det betyder råswingende thun-
dershuffle og groove´n´acid!
Specielt til denne aften vil bandet 
også krydre sættet med gamle rock-
klassikere, som de fleste vil kunne 
skråle med på.
Vil man høre et yderst velspillende 
band med sveddryppende guitar, 
trommer med attitude, truende 
powerbas og skrigende orgel, så gå 
ikke tidligt hjem, men bliv og få de 
sidste effektive akkorder med. Det 
bliver godt!

____________

Med denne bredtfavnende buket 
af musikgenrer er der helt be-
stemt noget for enhver smag. 

De mange positive reaktioner 
på det flotte musikprogram 
har vist, at der er store fans 

af alle navnene. 

OG det er lige så sikkert som 
rock i skoven, at det også 
er muligt at blive positivt 
overrasket over bands og 

musik, man ikke lige kendte til. 

Så få endelig købt billet til 
Bålhøj Festival 2019 

– også for hyggens skyld! 

Per Drustrup Larsen

Sammen kalder de sig nu Bikstok, 
mens de hed Bikstok Røgsystem, 
da de i 2005 satte gang i en ny 
bevægelse indenfor dansk musik 
med deres debutalbum ”Over Stok 
Og Sten”, hvor især numrene hits 
som “Cigar” og “Fabrik” blev kendte. 
Det bliver rigtigt godt at genhøre 
omkvædet ”arbejd’-arbejd’” fra 
sangen ”Fabrik” og endnu mere 
dansksproget-dancehall. Trioen var 
nemlig nogle af de første til at give 
den jamaicanske dancehall-musik et 
dansksproget univers, og det gjorde 
de med stor humor, sproglig opfind-
somhed og musikalitet.
Nu er Bikstok helt aktuelle igen, 
for 2019 begyndte med, at Bikstok 
udgav den nye single “Gondolagoz”. 
En koncert med Bikstok tager lyden 
af jamaicanske reaggebeats med 
sig, når de fyrer op under deres 
publikum fra scenen. 

ANTRO ECHO 

Da ANTRO ECHO vandt konkur-
rencen om at blive Byens Bedste 
Band, vandt det Aalborg-baserede 
band med forbindelser til Brønder-
slev også et spillejob på årets 
Bålhøj Festival. Det er netop et af 
formålene med Bålhøj Festival at 
præsentere musik med lokale rød-
der samt nye bands, og med Antro 
Echo er begge dele opfyldt.
De imponerede dommerne til 
konkurrencen med deres musi-
kalske evner, og anmelderen i 
Brønderslev Avis skrev bl.a.:
Ud kom en musik, der bar en gam-
mel skribent tilbage til tiden med 
synthesizermusik, sideskilning og 
turtlenecktrøjer. Bandet nåede 
virkelig ud over scenekanten og fik 
publikum med i koncerten.
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Øster Brønderslev Borgerforening 
Generalforsamling
20. marts blev der afholdt general-
forsamling i Borgerforeningen, og 
det er længe siden, der har været et 
så stort fremmøde. Det var skønt. 
Kristine Hansen har valgt at stoppe, 
og hun afløses af Mette Mandrup. 

Årets gang blev beskrevet i beret-
ningen, og regnskabet fremlagt af 
Anders Johannessen. Efterfølgende 
sneg Lokalhistorisk Arkiv deres be-
retning ind. Der blev drøftet en del, 
hvorfor det kun er 1/3, der vælger at 
betale kontingent til Borgerforenin-
gen, og hvad vi kunne gøre for, at 
flere havde lyst til at støtte vores ar-
bejde og det fællesskab, vi forsøger 
at skabe. Afslutningsvis var der 
kaffe og brød med løs snak, tanker 
og ideer, som folk går med, og det 
er altid dejligt med lidt input. 

Affaldsindsamlingen 
31. marts kl. 10 var der af-
faldsindsamling i byen. Her var i år 
et fantastisk fremmøde med ca. 30 
børn og voksne. Der blev samlet 
15-20 sække med affald langs 

Der er bestilt lamper langs stierne, 
som bliver magen til dem, Kom-
munen monterer på p-pladsen ved 
kirken. Det er en led-lampe, der 
kobles på gadelyset, så der er lys 
på stierne om aftenen.                                 
                                                                         
På stykket mellem Elmevej og 
kirkens P-plads er der søgt midler 
til et lille vandløb med en bro over, 
hvor der kommer 2 små terrasser 
med lidt lavt beplantning omkring. 
Her satser vi på at få en endelig 
besked inden for kort tid, så dette 
også kan laves færdigt sammen 
med resten af parken. Når kom-
munen er færdig med at grave 
kabler, lave stier mm. bliver området 
fræset op, og der sås nyt græs over 
det hele. 

Der er stadig en masse ønsker til, 
hvad vi kan lave på området, men 
jeg tror ikke, der bliver lavet mere i 
år. Det hele skal lige fintænkes lidt, 
og der skal søges fonde, før det 
hele kan udrettes.   

Flagallé
Der har lige været konfirmation i 
Øster Brønderslev, og nogen har 
måske bemærket de nye flag og 
stænger, der var taget i brug. Det 
var penge, vi havde ansøgt ved 
Landsbyrådet i 2018, nu hvor der 
gennem byen var lavet nye huller til 
flagstænger. De blev færdige til den 
store dag for mange unge men-
nesker. 

Vi har også fået penge til en ny 
flagvogn af Sparekassefonden. 
Den er ved at blive svejset ved 
Jes Lykkegaard, inden den skal til 
galvanisering, hvorefter den skal 
have lavet presenning, før den er 
klar. Det bliver måske til indvielsen 
af byparken?

På vegne af Øster Brønderslev 
Borgerforening

Jesper Albrechtsen

gader og veje i og omkring Øster 
Brønderslev. Selv om man ikke lige 
synes, der ligger så meget, så bliver 
der noget affald efter 1 ½ times 
rengøring. Også selv om folk deres 
daglige gåture samler affald op. Afs-
lutningsvis var der traditionen tro øl, 
vand og pølser til alle fremmødte. 

Byparken
Der er nu kommet skred i tingene, 
og kommunens anlægsfolk arbejder 
på projektet, så man også kan se, 
der sker noget. Vi har fra Borg-
erforeningens side lige bestilt en 
legeplads på 366 m2 som kan ses 
på billedet, og som er for børn fra 
1-10 år. 

Den kommer til at ligge syd for 
kirken på det åbne stykke med 
god afstand til trafikeret vej. Vi skal 
selv stå for udgravningen heraf, så 
kommer UNIQA og monterer i uge 
24, hvorefter vi selv skal køre 30 
cm faldsand på. Så kommer der et 
eksternt firma og godkender, hvor-
efter det kan tages i brug. 

Selve legepladsen 
koster 300.000kr. 
plus faldsand og 
en del frivilligt 
arbejde, så vi skal 
være gode til at 
hjælpe hinanden 
med at passe på 
den. 

De 300.000 kr. 
er doneret af 
Sparekassefon-
den.  
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Hallund-Hollensted Borger- & Idrætsforening

Generalforsamling
I februar måned havde borger-
foreningen indkaldt til generalfor-
samling. De fremmødte borgere fik 
mulighed for at stille spørgsmål til 
”Vores” borgerforening, og spørge-
lysten var stor. Der blev diskuteret 
kontingent, nye arrangementer, 
vedligeholdelse af klubhus, ansøg-
ninger til fonde mv. 

Tusindfryd fra Jerslev var igen mødt 
op med en donation på 5.000 kr. til 
hjælp til indkøb af en udsigtskikkert 
til vores udsigtstårn ved Skarnvad.

Efter generalforsamlingen var der 
mad fra CL partyservice – som man 
dog selv skulle betale. 

Kim Toft trådte ud af bestyrelsen før 
generalforsamlingen, så vores sup-
pleant, Kim Frederiksen, kom ind i 
bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen ser be-
styrelsen sådan ud:

Claus Iversen - Formand
Lone Sudergaard - Kasserer
Martin Dunker - Næstformand
Hanne Ravn Larsen - Sekretær

Begge ansøgninger har vi fået afs-
lag på. Det er meget frustrerende, 
da vi ikke selv kan finansiere disse 
tiltag. I forvejen har vi fået tilsagn 
om 15.000 kr. til asfaltslidlag, men 
det rækker som f... et vist sted. 

Konklusionen må blive, at vi melder 
til Sparekassefonden, at vi ikke kan 
gøre brug af de penge, da det vil se 
mærkeligt ud, at vi kun får asfaltslid-
lag på ¼ del af parkeringspladsen. 

Endelig er det tiden for opkrævning 
af kontingent. Vi er på vej rundt med 
indbetalingskort. 

Som sidste år kan der betales på 
MobilePay eller kontant, og hvis vi 
ikke træffer nogle hjemme, så læg-
ger vi sedlen i postkassen og håber, 
I ikke bruger den til optænding af 
grillen.

Men som altid, så kan I se hvad vi 
har gang i på:  
www.hallundhollensted.dk 

P.b.v.
Claus Iversen

Karl Peter Thomsen 
Kim Frederiksen 
Karl Peter Andersen 
Hans Christian Jensen - Suppleant

Kommende  
arrangementer
4. maj er der indvielse af Æble-
marken – eller hvad den nu kom-
mer til at hedde, men det er omtalt 
andetsteds i bladet.

Sommerfest programmet er også 
ved at være på skinner, men det vil 
ligeledes blive omtalt andetsteds. 

Allerede nu kan I alle reservere 
fredag 4. oktober (Første fredag i 
oktober) til den årlige ølsmagning i 
Klubhuset.
Der arbejdes på at arrangere et 
besøg på reservedelsfabrikken i 
Klokkerholm, der er en spændende 
virksomhed. Og da de arbejder i 
3-holdsskift vil det være muligt at 
se, hvordan de fremstiller tingene, 
selvom det bliver et aftenarrange-
ment. 

Med den sidste ansøgning til Jer-
slev Sparekasse samt donationen 
fra Tusindfryd, er det nu muligt, at 
indkøbe kikkerten til udsigtstårnet. 
Så en stor tak skal lyde for begge 
donationer. Den vil komme op i nær 
fremtid.

Økonomi
I foråret har borgerforeningen 
søgt om midler til færdiggørelse af 
asfalten på parkeringspladsen og 
rutsjerør til legepladsen. 
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Sommerfesten 2019
Sommerfesten 2019 i Hallund 
løber af stablen fra torsdag 15. 
til og med lørdag 17. august. Det 
samlede program er endnu ikke 
helt fastlagt, men der er nogle ting, 
der allerede er på skinner. 

Vi har fået en gris – den er godt 
nok levende, og vi skal selv 
sørge for at få den transporteret 
til slagteren, men mon ikke der 
er et par frivillige, der vil hjælpe. 
Vi forventer, at der bliver krolf 
fredag, ligesom der bliver en del 
børneaktiviteter fredag eftermid-
dag, og måske rafleturnering om 
aftenen. Lørdag kommer Hallund 
Jagtforening forbi for at fejre deres 
75-års jubilæum. Der bliver op-
træden for børn og barnlige sjæle 
og forhåbentlig en sjov fest om 
aftenen.

Som tidligere år vil der i begyn-
delsen af juli blive uddelt et som-
merfestprogram, hvor alle arrange-
menter fremgår.

På Sommerfestudvalgets vegne
Majbritt Iversen



Hallund indviede Æblemarken
Centralt i Hallund er Dalgårdsvej 13 
rammen om byens nye æblemark. 
Grunden har gennem de seneste 
par år jævnligt summet af aktivitet. 
Byens borgere har forvandlet et vil-
tert vildnis til en lovende æblemark. 
Lige nu blomstrer frugttræerne flot. 

Det fejrede Hallund lørdag 4. maj 
med en festlig indvielse af Æble-
marken. “Borgmester” i byen Claus 
Iversen, bød velkommen til de godt 
50 fremmødte. Han takkede ar-
bejdsgruppen for et stort arbejde. 
Desuden har der været mange frivil-
lige hjælpere til at få planerne til at 
lykkes. Ole B. Johansen fik overrakt 
en check på 1,00 kr., og til gengæld 
overdragede han det oprindelige 
matrikelkort til  Borgerforeningen. 
Claus gav derefter ordet til Mikael 
Klitgaard, der ønskede Hallund til-
lykke med den nye Æblemark, som 
blev det officielle navn på marken. 

Efterfølgende var der kages-
magning, hvor Mikael Klitgård 
smagte på de 6 forskellige kager, 
og kårede en vinder. Gæsterne var 
nemlig opfordret til at medbringe de-
res mest vidunderlige æblekage, og 
vinderen blev Anne Louise Grundt-
vig Larsen. 

Der var også snobrød, pølser og 
kartoffelsalat til de fremmødte. Og 
i dagens anledning også æble- og 
valnøddesnaps samt æblechips. 

Barndommens 
frugthave var inspi-
ration 
Den 1 tønderland store jordlod har 
oprindelig været frugthave bag Hal-
lund Savværks gamle stuehus. 

Måske udendørs fitness eller folke-
dans? Æblemarken er et led i at 
fastholde Hallund som et godt sted 
at bo i et aktivt og attraktivt lokal-
samfund. 

Arbejdsgruppe bag æblemarken:

Hanne Ravn Larsen  
Æbledyrker og bestyrelsesmedlem i 
Borgerforeningen. 

Bente Toft  
Æbledyrker og haveentusiast. 

Kurt Thomsen  
Lokal anlægsgartner og spejder 

Hanne Lynge Jacobsen  
Lokal have- og landskabsarkitekt. 

Her har bysbarnet murermester Ole 
B. Johansen trådt sine barnesko. 
Senere arvede han den gamle 
have, der i mellemtiden havde 
udviklet sig til et vildnis. En dag kom 
det Ole for øre, at Hallund/Hollenst-
ed Borger- og Idrætsforening havde 
anskaffet sig en æblemostpresse 
til fælles æblemostningsdage og til 
udlejning blandt sine medlemmer. 
Byen måtte kunne se charmen i en 
frugtlund. Snart solgte han sin barn-
doms frugthave til Borgerforenin-
gen med et forslag om, at der igen 
skulle være frugttræer. Prisen var 
én krone. 

Æblemarken 
skal bruges 
Hallund Æblemark 
skal styrke Hallunds 
rekreative værdi og 
skabe et friluftssam-
lingssted for alle borge-
re i Hallund og omegn. 
Her kan man gå tur, 
mødes med andre, 
lege, invitere naboerne 
til grillaften osv. Byens 
spejdergruppe med 
ca.75 unge mennesker 
vil bl.a. bruge dette ’na-
turens spisekammer’ 
til læring, ophold og 
overnatning i naturen 
samt til bålhygge og bålmad. Alle 
byens foreninger kan arrangere 
begivenheder her. Med tiden kom-
mer naturligvis en ’Store æbledag’ 
med mostpresning, frugtkager og 
valnøddesnaps osv. Planen er også 
at arrangere beskæringsdage med 
instruktion. Generelt vil indhold og 
aktiviteter i høj grad blive bestemt af 
brugernes interesser. 
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GadeSolstrålerne - 
DGI Dagpleje 
Idræt, leg og 
bevægelse
Vi kommunale dagplejere 
i Ø. Brønderslev-Sol-
strålerne er blevet DGI-
certificerede dagplejere.

Vi har gennem seks 
måneder deltaget i fem 
moduler á 3 timer + op-
gaver hjemme i dagplejen. 

Det har været nogle spændende og lærerige dage for os dagplejere og ikke 
mindst for børnene. Vi har alle oplevet en positiv modtagelse fra børnene, 
når vi har afprøvet nye aktiviteter.   

Hvad vil det sige at være DGI-certificeret dagplejer? 
I en DGI-certificeret dagpleje er idræt, leg og bevægelse en integreret del af 
hverdagen. Kroppen, sunde vaner og masser af fysiske aktiviteter er i fokus. 

Vi dagplejere er rollemodeller og arbejder målrettet med at styrke børnenes 
kropsbevidsthed og motoriske udvikling/læring. 

Det er afgørende at give børnene lyst til og mod på at bruge deres kroppe 
aktivt samt at give dem glæde ved at bevæge sig og grundlægge sunde 
vaner for livet. 

Solstrålerne vil gerne ønske alle en god og dejlig sommer.

Hvor mange er vi?
Jævnlig dukker spørgsmålet op om, 
hvor mange der bor i byen. 

Nu er der et svar. Baseret på 
oplysninger fra Danmarks Statistik 
om befolkningsudviklingen i byer i 
perioden fra 2007 til 30. april 2019 
får I her nogle af tallene. 

En by defineres kort fortalt som 
en samling huse med mindst 200 
indbyggere. 

Brønderslev er selvfølgelig Kommu-
nens største by (12.581 i 2019) med 
Hjallerup (4.099 i 2019) på andenp-
ladsen fulgt af Dronninglund (3.427 
i 2019), men forskellen på netop de 
to byer er øget i perioden.

Øster Brønderslev er Kommunens 
5. største by, mens Hallund er den 
3. mindste af de 13 byer, der findes 
lokalt. Den 4. største er Aså (1.140), 
og de 2 mindste er Thise (241) og 
Stenum (263).

Tallene for byerne i Lokalbladets 
område ser sådan ud for 2007 og 
2019:
Hallund: 310 / 308 
Øster Brønderslev: 928 / 969

Trafikdrab
Mangler en beboer i Øster Brønder-
slev en høne, så kan det være den, 
der blev fundet trafikdræbt (og ret 
flad) på Poldervej tæt på krydset 
med Buurholtvej. 
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spejlet

Ny bestyrelse i 
Brønderslev Vest 
Venstrevælger-
forening 
Bestyrelsen blev konstitueret på 
et bestyrelsesmøde i Brønder-
slev Vest Venstrevælgerforening 
23. april 2019. 

Formand blev Majbritt Iversen, 
Hallund, næstformand Morten 
Nørgaard Hald, Brønderslev, 
kasserer Klaus Riis Klæstrup, 
Brønderslev og sekretær blev 
Kim Toft, Hallund. 
I bestyrelsen sidder desuden 
Martin Bech, Brønderslev.

På bestyrelsens møde blev der 
drøftet aktiviteter for det kom-
mende år, herunder afvikling 
af Europa-parlamentsvalg og 
Folketingsvalg. I forbindelse med 
det kommende folketingsvalg 
forventes det, at vi afholder valg-
møder i Brønderslev og Hallund, 
hvis det er muligt.

Efter afholdelse af de to valg vil 
bestyrelsen arbejde på at afvikle 
politiske debatmøder i samar-
bejde med de øvrige politiske 
partier i kommunen.

Majbritt Iversen

Baby-Boom i Hollensted
Paula og Kjeld Christensen har haft fåreavl i 
mange år, men det, de har været udsat for i år, er 
helt unormalt. De har 5 moderfår, som fik 14 lam 
heraf to hold firlinger og et hold trillinger. Det ene 
får med 4 lam har intet mælk og har ikke haft det, 
så de har fået flasker hver 4. time hele døgnet. 
De har hentet mælk ved en nabo med køer. 
Det har været en hård måned at passe de små, 
sammen med at de begge har fuldtidsarbejde.

Michael Pinstrup er til dels ny fåreavler, men 
han har 3 moderfår og 7 lam. Her er der 2 hold 
trillinger. Begge hold trillinger har klaret den uden 
hjælp med flaske. Alt i alt må man sige, det er et 
godt fåreår i Hollensted.
De hvide får er Kjelds og de sorte Michaels.

Grethe Christensen

Muddi
Da Allan Olsen – eller A’ln, som hans navn 
udtales i Fresse (Frederikshavn) – spillede 
på Bålhøj Festival 2014, havde han sin 
hund Muddi med. Jeg har lige læst hans 
seneste biografi ”Laksetrappen” og har an-
meldt den på min blog Drustrups Bogblog 
– http://blog.drustrup.dk. 

Her i står der dette blandt meget andet 
poetisk, tænksomt og morsomt:
”Jeg snakker kun vendelbomål til Muddi, 
for han kom fra et husmandssted uden for 
Øster Brønderslev, anden eller tredje vej til 
højre efter kirken, og vi har altid snakket så-
dan til hundene i vores familie. Vi har svaret 
på vores egne spørgsmål til dem, lange, 
indforståede dialoger på dialekt. Det er jo 
tåbeligt, men har lov til det. Han kostede 
under en tusse sort, men det var Misja og 
ungerne, der hentede ham i sin tid.”

Det var hyggeligt at støde på hjembyen i 
den bog!

Per Drustrup Larsen



ØBI
Fra røde til sorte tal
Øster Brønderslev Idrætsforenings 
generalforsamling i Samlingshuset 
var ikke noget velbesøgt arrange-
ment, men til gengæld blev der 
uddelt masser af glædelige nyheder 
det meste af aftenen.

Allan Thyrrestrup blev valgt til 
dirigent og styrede rutineret slagets 
gang.

Hovedformand/kvinde, Cecilie W. 
Matthiasen kunne glædestrålende 
under sin beretning fortælle, at de 
ildevarslende røde tal på bundlinjen 
fra sidste års regnskab havde skiftet 
farve. Fra et minus på kassekredit-
ten i omegnen af små 200.000 kr, 
var der nu sorte tal og et overskud 
på godt 38.000 gode danske kroner.

Denne forvandling var sket ved, at 
samtlige afdelinger havde spændt 
livremmen ind. Man havde forhø-
jet kontingenter. Man havde lavet 
mange aktiviteter, der gav overskud, 
bl.a. gadefesten, høstfest i hallen, 
fodboldens dag, julebal i den runde 
osv. Alt i alt en masse tiltag der har 
givet penge i den trængende kasse.

Derfor havde hovedbestyrelsen 
også bestemt, at hæderen Årets 
ØBI´er og Ungdoms ØBI´er er ble-
vet givet til alle klubbens medlem-

en del nemmere at være kasserer 
med sorte tal i regnskabet.

Cecilie W. Matthiasen, Lars Juul 
samt Bent Jensen var på valg, 
Cecilia blev genvalgt for 2 år som 
formand, Lars Juul tog også 2 år 
mere, mens Bent Jensen stoppede 
for at hellige sig E-sport afdelingen. 
Nye i hovedbestyrelsen blev Tim 
Toldbod Kristiansen og Anita Toft 
Gade. 

Derefter var der beretning og valg 
fra klubbens afdelinger. Alt blev 
leveret i en sund og glad tone, og 
det gode regnskab berørte alle 
afdelinger. 

Aftenen sluttede med sandwichs og 
en øl/vand på ØBIs regning.

Henrik Tex

mer, frivillige ledere og bestyrelses-
medlemmer i samlet flok. Alle havde 
vist forståelse og sammenhold i de 
svære tider. Cecilie roste også Gitte 
Hansen for at tage sig tid til at stå 
for indkøbene til foreningens kiosk.

Af negative ting i årets løb var, at 
klubbens badmintonbestyrelse 
havde nedlagt sig selv, så man 
kun har motionsbadminton tilbage i 
klubben, men til gengæld var der så 
kommet Krolf og E-sports afdelin-
gen, så man stadig var en solid 
flerstrenget forening.

Kasserer Kasper Matthiasen kunne 
fremlægge regnskabet i en positiv 
tone og til stort bifald efterfølgende. 
Han påstod også, at det var blevet 
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Fodbold 
Siden sidste Lokalblad er der sket 
en del i fodboldafdelingen.

Vi har som tidligere nævnt købt 
DBU trænersparring, hvor Michael 
fra DBU har været forbi flere gange. 
Her er kommentarer fra Kenneth og 
Jens Petter fra U11: 

Det er godt at få set fra en anden 
kompetent som f.eks. DBU træner, 
om den træning vi laver med 
børnene, er lærerig og interessant, 
og om vi får fortalt og forklaret, så 
børnene forstår de øvelser, vi skal 
lave med dem. Næste gang Mi-
chael kom forbi, fortalte han, hvad 

vi kunne ændre og tilføjede flere 
øvelser i kombination af de øvelser, 
vi allerede øver. At få ris og ros er 
altid godt, når vi 2 ”kompetente” træ-
nere ikke har erfaring med træner 
gerningen. Så fra vores side positivt 
og lærerigt.

Aftalen med Michael er, at han kom-
mer forbi igen og følger op.

Men det er ikke kun U11 der har haft 
fornøjelsen af sparringen, også de 
nye trænere på U14 har haft besøg. 
Anders har denne kommentar dertil: 

Vi har ved 2 træninger haft besøg 
af Michael fra DBU. Den første 

gang var han med for at observere 
træningen for derefter at give et par 
fif til optimering heraf. 

Den anden gang var det Michael, 
som stod for træningen. Træningen 
var på alle måder eksemplarisk, 
og vi fik bagefter en god snak om, 
hvordan man kan arbejde med spil-
lerne optimalt set i forhold til alder 
og niveau. 

Alt i alt et par lærerige aftener på 
træningsbanen. Ja, lige bortset fra, 
at en af spillerne foreslog, at Mi-
chael permanent overtog træningen 
herfra.



Vi har i bestyrelsen også haft gavn 
af mødet med DBU, da vi sammen 
har kigget lidt på, hvordan vi frem-
mer samarbejdet med de unge 
seniorspillere. 

Vi har jo dette forår set os nødsaget 
til at trække vores serie 6 hold, da 
der ikke var opbakning blandt spil-
lerne til det mere. 

Enkelte er flyttet fra byen på grund 
af studier, hvilket er en naturlig 
udvikling. Men andre af de unge 
spillere har meget svært ved at se 
nødvendigheden af at betale kontin-
gent. 

Det er en stor tidsrøver for bestyr-
elsen, at vi skal bruge meget tid og 
energi på at forklare og indhente 
kontingent. 

Vi er nemlig også så heldige, at vi 
har modtaget 25.000 kr. fra vores 
ansøgning til SE Vækstfonden, hvor 
vi i bestyrelsen skal have prioriteret 
vores indkøb, så pengene bliver 
brugt mest fornuftigt. 

Derudover har vi ansøgt om penge 
hos Sparekassefonden, og håber på 
positivt svar derfra inden længe.
Men vores udstyr er også slidt, så 
lidt fornyelser skal der til.

Sidst, men ikke mindst afholder vi 
for 3. år i træk FODBOLDDAG. I år 
bliver det 11. maj, og der håber vi på 
stor opbakning. 

En kæmpe stor tak skal lyde til 
vores trofaste ”kridt-hold”, Bo 
Knøsen, Carsten Hviid, Poul Erik 
Jensen og Jørgen Ringberg. Dejligt, 
I gider sørge for, at der er en kamp-
bane, der altid er kridtet op til os. 
TAK

Vi ses på græsset. 

Annitta Baun

Tid der bl.a. kunne være brugt på at 
få det store 30X6 meter net op, der 
er indkøbt til boldhegn bag målet på 
østsiden af kampbanen. Nettet må 
vente, til tiden og energien igen er til 
stede hos bestyrelsen.

Men dette til trods så er der også 
flere af de unge seniorer, der er 
ærgerlige over, at holdet er truk-
ket, og som sagtens kan betale 
kontingent og få styr på fodboldpas, 
og de hygger sig med vores nye 
seniortræner til træning. Og som 
træner Michael siger, så kræver et 
11-mands hold ca. 25-26 spillere i 
løbet af en sæson, så alle betalende 
fodboldspillere skal nok få lov til at 
vise deres værd på banen. Vi håber 
derfor, at alle aktive spillere bliver 
omkring holdet og forsætter den 
gode udvikling.
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Og vinderen er….ØBI
Brønderslev Kommunes Fritidspriser blev uddelt på Nordjyllands Idræts-
højskole i allerbedste Hollywood og Oscar stil. De godt 200 tilskuere i 
salen så de nominerede blive præsenteret med en kort video, inden de 
kom på scenen, og alle de heldige vindere fik overrakt en check på 2.500 
kr. samt en lille statuette lavet af kunstneren Klaus Jensen og formet som 
en metalbold.

Blandt de mange vindere, fik Øster Brønderslev Idrætsforening den for-
nemme pris som årets Forening i Brønderslev Kommune!

I pauserne mellem uddelingerne var der forskellig underholdning, bl.a. 
underholdt Signe Kongsgaard og Fredrik Løth fra Kulturskolen med et par 
musiknumre.



E-Sport Brundur East
I 2018 startede ØBI en E-sport 
afdeling i Ø. Brønderslev, hvortil 
man havde skaffet de mange penge 
til udstyr via fondsøgning og spon-
sorer. 

E-sport ligger blandt de hurtigst vok-
sende idrætsgrene i Nordjylland det 
sidste års tid, og sporten tilbydes 
i mange foreninger. Ildsjælen bag 
afdelingen i ØBI er Bent Jensen, 
der også er nuværende formand for 
Brundur East.

Klubben består i dag af cirka 30 
aktive spillere i alderen 8 – 18 år. 
Det svarer til, at man kan stille med 
5-6 hold. Hvert hold i Brundur East 
træner 2 timer om ugen, så klubben 
afvikler 3 træninger hver uge, på 
mandage og tirsdage. Klubben kan 
sagtens rumme flere spillere, for 
man skal bare koble flere trænings-
dage og trænere på, da Brundur 
East er eneste bruger af spillelokalet 
i Østsidehallen.

Brundur East deltager endnu ikke 
i etableret spil eller serie, men har 
dog været ude til et enkelt stævne, 
for at de unge knægte skulle snuse 
til konkurrenceformen af skydespillet 
Counter Strike Global Offensive, i 
daglig tale CS:GO.

Bent Jensen og resten af hans 
bestyrelse vil gerne dygtiggøre spil-
lerne i Brundur East og søger derfor 
trænere til klubben for at hjælpe 
med til at udvikle de unge spillere 
yderligere. 

Vi døjer kun med, at alle PC´erne 
varmer lokalet gevaldigt op. Det er 
jo ikke så galt i vintertiden, men om 
sommeren bliver det hurtigt alt for 
varmt. Så vi har søgt nogle lokale 
fonde om penge til Aircondition og 
et udsugningsanlæg, som kan ud-
skifte luften og fylde lidt frisk luft ind 
i lokalet, så vi kan ånde på selv de 
varmeste dage.

Hvis nogen har lyst til at møde op 
til en træning, så er man meget vel-
kommen, slutter Bent Jensen. 

Kig på Facebook siden og se 
hvornår vi træner mandag og tirs-
dag.

Henrik Tex

Det gør ikke noget, hvis man ikke 
har ret meget lederuddannelse, for 
sammen med DGI tilbyder klubben 
kurser, f.eks. E-Sport Træner 
Grunduddannelse og mange andre 
værktøjer til nye ledere. Inter-
esserede kan kontakte Bent og 
Brundur East på klubbens Face-
bookside.

Bent Jensen udtaler til Lokalbladet: 
Vi er meget tilfredse med det første 
år med E-Sport i Brundur East, og vi 
har perfekte faciliteter her i Østside-
hallen. 
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Formanden for E-Sport Brundur East: Bent Jensen, Tujavej

Mads Juul Storgaard 
i gang med at spille



Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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Hallund  
søndag 28. april 
Maria Varlund Eduardsen 
Ida Birkedal Jensen
Magnus Hofmann Jørgensen
Andrea Bang Svendsen 
Emil Kristian Møller Thomsen 

Øster Brønderslev  
søndag 5. maj 
Sille Brosholm
Julie Teresa Christensen
Mikkel Hessellund
Mathias Isaksen Jensen
Magnus Lykkegaard Jørgensen
Sarah Søe Møhlenberg
Malthe Haugaard Rasmussen
Nicolaj Møller Simonsen
Sophie Marianne Stecher
Mette Vith Sørensen
Sebastian Trudslev Thomsen

Konfirmander 2019

Øster Brønderslev 
søndag 5. maj
Nichlas James Møller Billington
Mikkel Hartmann Christensen
Anders Rehmeier Christensen
Asger Risager Christensen
Esben Holm Hansen
Camilla Aagaard Jensen
Anna Marie Halkjær Jensen
Tacha Ottsen Jensen
Jonas Koustrup-Jensen
Mads Krarup
Lasse Havgaard Larsen
Sigvald Als Bundgaard Nielsen
Lizette Schrøder
Rune Baun Wagner



 
 Kirkenyt 

for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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Kirkebilen har tlf. 
9882 1700  

GUDSTJENESTELISTE 
DATO

17. MAJ
19. MAJ
26. MAJ
30. MAJ
2. JUNI
9. JUNI
10. JUNI
16. JUNI
23. JUNI
30. JUNI

7. JULI
14. JULI
21. JULI
28. JULI
4. AUG.
11. AUG.
18. AUG.
25. AUG.
1. SEP.
8. SEP.
14. SEP.
15 SEP.
22. SEP.
29. SEP.

ØB Kirke

10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL 
09.00 ASLA

09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
09.30 ASLA Gudstjeneste v. 
Jerslev Marked
09.00 ASLA

10.30 JSL

10.30 JSL

09.00 JSL

10.00 Dåbsgudstjeneste
09.00 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL Høstgudstjeneste

HALLUND Kirke

10.30 JSL

09.00 JSL
10.30 JSL

09.00 ASLA
10.30 JSL

10.30 JSL
10.30 JSL Teltfest.

10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 ASLA

10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL Høstgudstjeneste

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Sjælesorg 
på nettet
Folkekirken tilbyder 
også sjælesorg på 
nettet.
 

På sjælesorg.nu 
kan du gratis chatte 
med en præst på 
internettet via com-
puter, smartphone 
eller tablet. 

Samtalerne er ano-
nyme.

Gudstjeneste 
flyttes til 
Jerslev Marked 
Søndag 30. juni 2019 er 
gudstjenesterne i Hallund 
og Øster Brønderslev 
Kirker aflyst. 
I stedet er det den dag 
muligt at tage til gudstje-
neste ved Ann Sofi Lægs-
gaard Andersen på Jerslev 
Marked kl. 9.30. 

Der kan forekomme ændringer

Menigheds-
rådsmøder  
i Øster 
Brønders-
lev
Tirsdag 28. maj 
2019 kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 
Brønderslev

Menigheds-
rådsmøder  
i Hallund
Onsdag 12. juni 
2019 kl. 19.00, 
Kjølskevej 12, 9700 
Brønderslev

Onsdag 14. august 
2019 kl. 18.00, 
Ørumvej 9, 9700 
Brønderslev

Onsdag 20. no-
vember 2019 kl. 
19.00, Kjølskevej 
12, 9700 Brønders-
lev

Dåbsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke
Fire gange om året tilbyder vi i Øster Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste om lørdagen.

I efteråret på følgende datoer: 
14. september kl. 10.00 
9. november kl. 10.00

En rigtig festlig søndag i vores kirke med 3 dåb på samme dag.
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Afslutning for forårets 
minikonfirmander
7. april kl. 10.30 var der i forbindelse med gudstjen-
esten i Hallund Kirke afslutning for forårets minikon-
firmander.

I forbindelse med undervisningen har vi blandt andet 
arbejdet med de tre begreber tro, håb og kærlighed.
De tre begreber har hvert sit symbol, troen = korset, 
håbet = ankeret, kærligheden = hjertet, og de kan 
sættes sammen til ét symbol, sådan som det er gjort 
i det symbol, som minikonfirmanderne holder på 
billedet.

Symbolet er egentlig en juleudsmykning, som kan 
købes igennem Det danske Bibelselskab til støtte for 
deres arbejde blandt syriske flygtninge, men det er 
også her i Øster Brønderslev og Hallund et bevis på, 
at man har gået til minikonfirmandundervisning.

Høstgudstjeneste og “Fyld Danmarks kirker” i Øster Brønderslev
Søndag 29. september 2019 er der høstgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke kl. 9.00. Samme dag finder arrange-
mentet “Fyld Danmarks kirker” sted.
Derfor opfordrer Øster Brønderslev Menighedsråd alle byens foreninger til at komme med forslag til aktiviteter i forbin-
delse med eller efter gudstjenesten (evt. i Samlingshuset).
Alle er velkomne!

Høstgudstjeneste i Hallund
Søndag 29. september 2019 er der høstgudstjeneste i Hallund Kirke kl. 10.30. Gudstjenesten arrangeres i samarbe-
jde med KFUM-spejderne i Hallund.
Efter gudstjenesten er der frokost, høstmarked, lotteri og forskellige aktiviteter i Spejderhuset.
Alle er velkomne!

Skærtorsdag i Hallund Kirke
Traditionen tro fejrede vi Skærtorsdag gudstjeneste 
i Hallund Kirke. Før og efter gudstjenesten var der 
mulighed for at bese hæfter lavet af årets konfirman-
der.

I forbindelse med en heldagsundervisning i foråret 
fik konfirmanderne til opgave at udsmykke hver sit 
hæfte ud fra temaet “Kirkeåret i farver”. 

Vi delte kirkeåret op i fire højtider; Jul, Påske, Kristi 
Himmelfartsdag og Pinse. Hver højtid fik sit symbol, 
som konfirmanderne skulle tegne og farvelægge 
på hver sin side i hæftet. Resultatet blev som sagt 
udstillet i Hallund Kirke Skærtorsdag.

Efter gudstjenesten var der spisning på Hallund Kro, 
hvor mange deltog.
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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 23. maj kl. 10.15
Torsdag 27. juni kl. 10.15
Torsdag 25. juli kl. 10.15
Torsdag 29. august kl. 10.15
Torsdag 26. september kl. 10.15

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

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”.

Kirkernes hjemmesider 
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
www.sogn.dk/hallund

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 og/eller Hallund Kirke under “Foretrukne”.

Døbte i Ø. Brønderslev-
Hallund:
Nichlas James Møller Billington

Musikalsk 
legestue
En dejlig stund i kirken med 
alle de søde børn fra sognene. 

I maj besøges Elmehøj så 
børn og gamle kan glædes.



Øster Brønderslev Vandværk
Øster Brønderslev Vandværk holdt 
ordinær generalforsamling 10. april 
2019. 

Dette er en kort sammenskrivning af 
bestyrelsens beretning for 2018 og 
referatet fra generalforsamlingen. 
Begge dele kan i fuld udgave findes 
på vandværkets hjemmeside 
www.oebvandværk.dk. 

Her kan der også findes mange 
andre nyttige oplysninger.

Der er i 2018 blevet udpumpet 
108.656 m3 fra værket, sidste år 
104.333 m3, og der er kommet 1 ny 
forbruger, så der i alt er 575 forbru-
gere. 

Den tørre sommer gav anledning 
til vandingsrestriktioner, hvor man 
kunne vande efter hus nr., for der 
var et større forbrug, da nyplant-
ning ville gå ud, hvis ikke det blev 
vandet, og der blev nok også fyldt 
lidt flere pools.

Vores lokale smed stoppede sidst 
på året, derfor havde vi møde med 
vvs Carsten Jensen fra Jerslev, vi 
lavede aftale med ham, han har 
også Hallund og Jerslev vandværk-
er som kunder. 

Regnskabet blev fremlagt og god-
kendt. Årets resultat 128,583 kr. 

Alle analyseprøver har været inden-
for grænserne, og det gælder også 
pesticidprøver. 

Formand Alfred Møller gav informa-
tion om grundvandsbeskyttelse som 
er baseret på fælleseje - fra andels-
bevægelsens tid, BNBO (Borings-
Nære BeskyttelsesOmråder) her 
skal kommuner de næste 3 år ud-
stikke retningslinjer, og der vil blive 
screening for flere evt. giftstoffer.

Bestyrelsen fik til opgave at ind-
hente tilbud på en løsning med 
elektroniske målere, så aflæsningen 
kan foregå automatisk. En endelig 
beslutning om investering i elek-
tronisk aflæsning tages op til næste 
ordinære generalforsamling eller 
ved en ekstraordinær generalfor-
samling.

Formand Alfred Møller takkede Olf-
ert Larsen for bestyrelsesarbejdet 
igennem rigtig mange år.

Der blev til sidst udtrykt tilfredshed 
med vandværkets orientering på 
hjemmeside, på mail og ved opslag 
på ØB Facebookside til forbrugere 
ved kortvarige vandstop ved repa-
rationsarbejde og lign. Dog var der 
ønske om, at forbrugere også kunne 
få disse informationer på SMS. Det 
undersøger bestyrelsen. 

Øster Brønderslev Vandværk 
v/ formand Alfred Møller, 
Bøgevej 3, Øster Brønderslev, 
9700 Brønderslev 
Tlf. 98811400 
Mail: am@oebvandvaerk.dk 

Hvor går pengene 
hen, som vi betaler 
for vandet? 
Anlægsbidrag + moms M3 pris 3,25 
Måler leje 125,00 
Rykker gebyr 100,00 
Udlevering af ejendomsoplysninger 
200 Flyttegebyr 100,00 

Penge som vandværket ikke får: 
Afgifter 6,37
Afledningsafgift til Kommunen 34,36 

Søren Kimer og Olfert Larsen var på 
valg til bestyrelsen, og efter skriftlig 
afstemning blev resultatet således: 
Søren Kimer og Mads Holm nyvalgt. 
Som suppleanter blev Anders 
Larsen og Lars Juul valgt. 
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Gode nyheder fra Samlingshuset
Bestyrelsen for Samlingshuset har 
arbejdet videre med at finde den 
rette løsning for den fremtidige drift 
af hele huset.

Vi har inviteret til bredt samarbej-
de, og vi nærmer os nu tidspunk-
tet, hvor vi er klar til at slå en 
fuldtidsstilling, som leder af Sam-
lingshuset op.

Fremadrettet vil bemandingen blive 
en fuldtidsansat leder og en med-
hjælper på 15 timer om ugen i de 
travle vintermåneder.

En fuldtidsansat daglig leder er 
helt nødvendig i et så stort hus 
med så mange aktiviteter, der skal 
spille sammen. Der er rigtig mange 
koordinerende og vedligeholdene 
opgaver, så vores hus hele tiden 
fremstår velholdt og indbydende for 
både os selv og gæster.

Når de grundlæggende praktiske 
ting fungerer, giver det mere tid og 
plads til det egentlige frivillige arbej-
de i foreningerne.

Helene er for nuværende midlertidig 
ansat frem til 1. oktober. Bentes 
kontrakt udløb til maj, men Bente 
kan kaldes på som timevikar ved 
behov.

Der blev gjort en stor fællesindsats i 
byen for at samle midler ind til både 
renovering af eksisterende bygn-
inger og nybygninger, omflytning af 
aktiviteter m.m.

Det lykkedes at skaffe midler 
ved fondsmidler, bidrag fra de 4 
foreninger og mange penge fra 
private borgere.

Massevis af frivillige borgere arbej-
dede desuden hundredvis af 
timer på projektet, som mange nok 
husker.

Huset stod færdigt efteråret 2012, 
efter 5-6 års planlægning og byg-
geri.

Efterfølgende har vi haft mange 
besøgende fra andre byer, der øn-
skede sig lignende.

Samlingshuset er derfor byens 
fælles hus, som har givet alle 
foreninger fine og tidssvarende fa-
ciliteter, og som vi alle har mulighed 
for at bruge og har ansvaret for at 
passe på.

Der er fortsat de 4 parter omkring 
hele Samlingshuskomplekset og 
derfor også mange samarbejdspart-
nere, der skal spille sammen, så alle 
har et hus, der fungerer og er rart at 
komme i.

Så, hvor der er vilje til fortsat godt 
samarbejde er der vej, og viljen er 
der heldigvis.

Selve Samlingshuset er en er-
hvervsdrivende fond med egen 
bestyrelse, med repræsentanter fra 
alle 4 parter og 2 valgt på årsmøde.

Årsmøde i Fonden for Samlings-
huset  berammet til 7 maj. Mere om 
det i næste blad.

Birgit Søndergaard
Fonden for Samlingshuset

Det fine resultat er opnået bl.a. ved 
omlægninger i driften og på per-
sonaletimerne. Der samarbejdes 
stadig om at se på områder, hvor vi 
kan optimere driften, f.eks omkring 
forsikringer.

Samtidig arbejder vi også på at få 
beskrevet vores indbyrdes aftaler 
om brug af rum, udlejning, forbrug 
osv. Der er meget lidt på skrift om 
vores aftaler, og det er efterhånden 
nødvendigt, når nye folk kommer til i 
foreningerne.

Tak for godt og konstruktivt samar-
bejde til alle foreninger omkring 
Samlingshuset.

Tak til Helene for gode indspark 
omkring den daglige drift, og tak for 
stor ildhu og ansvarlighed i det dag-
lige arbejde. Tak til Bente for godt 
samarbejde og fleksibilitet.

Lidt vigtig historie
Mange af jer læsere kender selvføl-
gelig historien, men mange gør nok 
ikke. Derfor denne lille update, for 
lige at få frisket op, at vi altså har 
et hus vi kan være stolte af og som 
mange har lagt rigtig meget blod, 
sved og tårer i. 

Formålet med hele projektet var jo 
at få nye og tidssvarende lokaler 
til foreningerne og dermed bedre 
forholdene for borgerne. Samtidig 
ønskede vi at give flere folk lyst til 
at flytte hertil og bevare en aktiv by 
samt at sikre skole og handel. 

Samlingshuset blev  bygget som 
et meget stort samarbejdsprojekt 
mellem 4 parter, nemlig ØBI, Hallen, 
Menighedsrådene og Borgerforenin-
gen.

Alle foreninger manglede tidssvar-
ende lokaliteter, og hver for sig 
havde vi ikke råd til det, vi ønskede 
og manglede. Derfor slog vi os sam-
men, på tværs af det hele.
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Samlingshusets regnskab for 
2018 og budget for 2019 er 

færdiggjort.

Regnskabet for 2018 ser rigtigt 
godt ud. Der er et overskud 
på 48.000 kr før afskrivning 

og i 2019 er budgetteret med 
et overskud på 147.000 før 

afskrivninger.

Det må siges at være et rigtig 
godt resultat og det giver Sam-
lingshuset en soliditetsprocent 
på 88 %, hvilket er meget højt. 

Samlingshuset er en sund og 
solvent forretning.



Event Samlingshus

GEO var 7. marts på besøg i Sam-
lingshuset. 

De 120 gæster fik på én gang et 
både sjovt og alvorligt show. Med 
udgangspunkt i sit eget liv fortalte 
GEO om sine kræftsygdomme og 
det at komme videre, samt om en 
opvækst med en psykopatisk far og 
glæden ved sin datter og sin nye 
familie. Var i øvrigt lige blevet far 
aftenen før.

Publikum fik en meget fin og medriv-
ende og sjov oplevelse leveret af en 
mand, der har prøvet lidt af hvert på 
egen krop.

Sidste arrangement i forårssæsonen 
er som tidligere omtalt 

Byvandring  
søndag 26. maj kl 13.
Per Drustrup tager deltagerne med 
på en tur rundt i Øster Brønderslev 
by. Turen er velegnet for familier 
og også alle andre, der gerne vil 
vide noget om byens og husenes 
historie.
Der er mange spændende og sjove 
fortællinger i Pers ærmer.

Turen begynder på parkeringsplad-
sen ved SPAR og slutter i Sam-
lingshuset til en forfriskning.
Det er samme dag som EU-valget, 
så kan man krydse samtidig.

Tirsdag 22. oktober kl 17.30
Familiefællesspisning
Beboere og personale fra Oasen 
inviterer på middag med en både 
børne og voksenvenlig menu.
Pris og billetter følger.

Onsdag 6. november kl 19: 
Per Drustrup holder bogcafe 
Det bliver med nye bøger på pro-
grammet, og han deler igen nogle 
af sine anmelderbøger ud. Ingen 
tilmelding. Pris 50 kr. inkl. kaffe.

Fredag 29. november kl. 18: 
Fællesspisning. 
Reserver allerede nu aftenen. Su-
sanne Pedersen laver igen maden 
med vildt på menuen. Glæd dig. Pris 
og billetter følger.

Tak for opbakningen til vores ar-
rangementer og god sommer.

Birgit Søndergaard

Programmet for 
efteråret 2019 
Det er ved at blive planlagt, og 
foreløbig har vi dette på program-
met, men flere arrangementer følger 
i næste nummer af Lokalbladet

Søndag 15. september kl. 10: 
Velkommen til nye borgere. 
Vi byder alle borgere, der føler sig 
nye i vores område på en kop kaffe 
og en bred orientering om byens 
foreningsliv og aktiviteter. Mød op 
og hør, hvad Øster Brønderslev 
byder på. Ingen tilmelding. Gratis.

Der kommer to arrangementer i 
oktober, hvor Møllefondens folk har 
sagt ja til at være hovedaktører.

Torsdag 3. oktober kl 19- 21
Jan Christensen, leder af Mølle-
fonden og de bosteder og aktiv-
iteter knyttet hertil.
Jan vil fortælle om Møllefonden og 
de intentioner, der ligger bag arbej-
det med de unge mennesker, der 
bor i husene.

I Øster Brønderslev ejer Møllefon-
den Det gamle forsamlingshus, 
Oasen ( gamle bank ) og gården 
ved siden af Forsamlingshuset og er 
derfor et stort aktiv i byen.
I Brønderslev flere bosteder og en 
ejendom.
Pris : 50 kr incl kaffe
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Gade
Hyggeklubben 
Så har vi fejret Hyggeklubbens 25 års jubilæum. Det var en hyggelig efter-
middag, hvor Poul Erik Jensen spillede og sang med os, og folk hyggede sig 
med snak og kaffebord
Vi holder nu sommerferie til torsdag 15. august, men hvis nogen vil hjælpe 
med at lave program eller har ønsker til underholdning, hører vi meget gerne 
fra jer! 
På forhånd tak!

Lisbeth Christensen, Tujavej 9, ØB  
mail: tujavej9@gmail.com - Telefon: 2142 1223

Veteran-
traktorer
I forbindelse med påske-
dagene blev der holdt 
pløjedag på marken lige 
vest for Gl. Buurholt, 
med veterantraktorer og 
lige så gamle plove. 

På den næste side er 
der et par billeder fra 
dagen taget af Andreas 
Drustrup Larsen.

Sparekassefonden
Bestyrelsen for Sparekassefonden har netop uddelt støtte til 21 af de i alt 31 ansøgninger, 
der kom ind ved ansøgningsfristen 1.april. Der var søgt om i alt 1.931.444 kroner til projek-
ter for i alt 7.987.044 kroner. 
Det var 18. gang Sparekassefonden delte penge ud, og der er med denne gang i alt uddelt 
6.171.746 kroner. De 21 støttede projekter denne gang fik i alt 582.136 kroner.

De fordeltes sådan:

Brønderslev Rideklub: 25.000 kroner som støtte til elevhest.
Hjernesagen:10.000 kroner til weekendophold og leje af liftbus.
Brønderslev Bokseklub: 50.000 kroner som bidrag til nyt klublokale.
Borger9700 Kulturgruppen: 20.000 kroner til opstart af sankthansarrangement.
Støtteforeningen for Neuroenhed Nord: 10.000 kroner til udendørs træningsredskaber.
Foreningen Norden Brønderslev: 4.000 kroner til sangbøger.
Brønderslev Gymnastikforening: 28.443 kroner til 9-meters airtrack.
Tylstrup Borgerforening: 25.000 kroer til opstart af byfest.
Nejst Rideklub: 35.000 kroner til dommertårn.
Vennekredsen for Kornumgård: 10.000 kroner til campingudstyr.
Brønderslev Idrætsforening: 100.000 til klimaanlæg.
Brønderslev Jagtforening: 19.500 kroner til bord/bænke-sæt.
Den Runde Pavillons Venner: 22.000 kroner til projektor og tyverisikring.
ØBI Hovedbestyrelsen: 58.500 kroner til vinduesparti.
ØBI E-sport: 39.393 kroner til ventilation af E-sportslokale.
ØBI Fodbold: 10.000 kroner til træningsbolde.
Det Danske Spejderkorps Nørreå Gruppe: 25.000 kroner til telte.
Kraghede Borgerforening: 35.300 kroner til indendørs og udendørs borde.
Hallund Jagtforening: 46.500 kroner til lerduemaskine.
Aktive Bader: 5.000 kroner til sommerudflugt.
Frivillige Kræftens Bekæmpelse: 3.500 kroner til opholdstelt.

Næste ansøgningsfrist er 1. september. Læs mere på www.sparekassefonden.dk, hvor 
også ansøgningsskemaet og vejledning kan findes.

Har du fået ny 
nabo - eller er 
du lige flyttet 
hertil?
Så fortæl det til redak-
tionen (se side 2).

Så vil vi besøge de nye 
beboere i hele lokal-
området. Så vil de blive 
budt velkommen og blive 
portrætteret her i Lokal-
bladet - hvis de vil.
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Mølhushøj Gårdbutik

Da Dorthe og Tommy Mølhus 
Sidelmann 1. marts 2018 overtog 
ejendommen på Snabhedevej 60, 
havde de, som de fortalte dengang 
til Lokalbladet, planer om at etablere 
gårdbutik med egne produkter. 

Det begyndte de allerede sidste 
forår, og siden har de udvidet 
produktionen og sortimentet – og 
den udvikling fortsætter. Som de 
selv siger det, så er deres produk-
tion helt styret af efterspørgslen, 
og da den er steget støt lige siden 
starten, så derfor udvider de også.

De lever dog ikke af gårdbutikken, 
men den skal som udgangspunkt 
mindst løbe rundt. De har begge 
fuldtidsjobs. Dorthe er regnskab-
sansvarlig på Eico i Brønderslev, 
og Tommy er fodermester på en 
kvæggård i Tylstrup. På gården 
bor desuden deres dreng Magnus 
på snart 2 år, der til oktober får en 
lillebror eller lillesøster, samt en ung 
og kærlig labrador, ingen skal være 
bange for. 

Ejendommen havde ikke noget 
navn, så derfor kaldte de den op 
efter deres mellemnavn og tilføjede 
”høj”, fordi den ligger højt. Der hører 
kun 6,5 hektar til ejendommen, men 

De har fået mange spørgsmål 
om, der nu er tale om økologiske 
produkter, men de har fravalgt at få 
deres produkter godkendt som øko-
logiske pga. de administra-
tive regler. Men de bruger ingen 
sprøjtemidler og heller ikke kunst-
gødning – kun husdyrgødning fra 
egen produktion.  

På den gode måde kan man vel 
sige, at der er lidt hyggeligt ”Bonde-
røven” over stedet, og det er meget 
positivt ment. Det kan også ses på 
maskinparken, der består af veter-
antraktor og meget gamle og vel-
holdte maskiner, som Tommy gåtr 
meget op i. Men en stor del foregår 
med håndkraft.

Nye produkter på vej
Baseret på erfaringerne fra sidste 
år og på ønsker fra de efterhån-
den mange faste kunder, udvides 
sortimentet af grøntsager i år, mens 
der selvfølgelig stadig vil være de 
sædvanlige ting som f.eks. squash, 
gulerødder, porrer m.v..

Der bliver i år flere kartoffelsorter og 
flere slags løg og kål, og der bliver 
også jordbær og rabarber til salg. 
Det vil vise sig, hvad der ellers kom-
mer til fremover.

det meste er lejet ud, så de driver 
kun 2,2, hektar selv, og det er grønt-
sager til salg samt græs og foder til 
dyrene.

Besætningen består af 1 ko og 5 
kvier med 2-3 kalve på vej samt 30 
høns. Antallet af høns øges dog 
snart, for der har vist sig at være 
stor efterspørgsel efter deres æg, 
så et nyt hønsehus er ved at blive 
bygget, og så udvides hønsegården 
også, og antallet af høns forhøjes til 
i første omgang 75.

Filosofien bag gårdbutikken og 
gårdens produkter er, at kvaliteten 
skal være god, og at prisen skal 
være rimelig.  Et andet udgangs-
punkt er, at der skal være tale om 
friske produkter, og mht. grøntsager 
betyder det, at de skal bestilles på 
forhånd, og så er de frisktopgra-
vede/høstede, når de hentes om 
eftermiddagen. 

Åbningstiderne er cirka sådan her: 
mandag-torsdag kl. 16-21, fredag 
10:30-14 +15.30-19 og lørdag/
søndag kl. 10-17, men der er altid 
høflig selvbetjening i garagen af æg 
og forarbejdede produkter som syl-
tede rødbeder, pickles eller syltetøj,
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Lokalbladet fortsætter her artikelserien om lokale 
landbrug med dette portræt af en lille og nyetableret 
gårdbutik. I de næste numre vender vi tilbage med 
flere artikler om andre typer landbrug på egnen.



Mht. kød så har de haft noget 
oksekød til salg, og det kommer 
der igen, når der kommer gang i 
produktionen. Dertil kommer salg af 
1 ½-årige suppehøns.

Der har også været en stor efter-
spørgsel af syltede ting og pickles, 
og det laves der mere af til efteråret, 
hvor der også tilbydes sukkerfrit 
syltede rødkål og rødbeder.

De 17 kg. grønkålskugler, de satte 
til salg sidste år, blev solgt på bare 2 
døgn, så i år er antallet af kålplanter 
udvidet betragteligt, også fordi 
der har været godt salg af friske 
grønkål.

Følg med
Ud over at deltage på diverse 
fødevaremarkeder, når der er tid til 
det, så annonceres alt i øjeblikket 
udelukkende på Facebook. 
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Find siden her ved at søge på ”Møl-
hushøj Gårdbutik”, tryk ”Synes godt 
om” eller ”Følg” – og så dukker de 
aktuelle tilbud op. 

Ellers ring på 3050 3299 eller kig ud 
på Snabhedevej 60, se på sagerne 
og få en snak med Dorthe og Tom-
my. En nska om “Fra jord til bord” 
og en tur på traktoren er også en 
mulighed. Der er ingen købetvang! 

Per Drustrup Larsen

ANNONCER
En god del af Lokalbladets økono-
mi sikres gennem annoncerne for 
firmaer med lokal tilknytning.

Vil du annoncere i Lokalbladet for 
din virksomhed, så kan du kon-
takte redaktionen. Se side 2.

ANNONCEPRISER
Visitkortstørrelse: 480 kr. 
1,5 x visitkortstørrelse: 720 kr.
2 x visitkortstørrelse: 960 kr.
1/3 side: 2400 kr. 
1/2 side: 2900 kr.
1/1 side: 3600 kr.

Annoncepriserne er for alle 4 
numre på et år, og annoncerne kan 
ændres fra gang til gang, hvis du 
har lyst til og behov for det.
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300  
Mobil: 42191076
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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.

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen

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

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

www.filtestedet.dk
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A
ktiviteter

Onsdag 15. maj kl. 18.30: 
Ladywalk fra Samlingshuset - Ruten 
er i Ø. Brønderslev og omegn

Tirsdag 21. maj kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønder-
slev Kirke for 1-3 årige

Onsdag 22. maj kl. 18.30: 
Ladywalk fra Samlingshuset - Ruten 
er i Ø. Brønderslev og omegn

Torsdag 23. maj kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østside-
hallen

Søndag 26. maj kl 14:
Lokalhistorisk byvandring i Øster 
Brønderslev for hele familien. Arr.: 
Event Samlingshus og Lokalhisto-
risk Arkiv. (Se side 21)

Mandag 3. juni kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne 
holder åbent i lokalerne under 
Elmehøj i Øster Brønderslev. 

Onsdag 5. juni kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østside-
hallen

Torsdag 20. juni kl. 19- ca. 22:
Sommerafslutning i Kreaklubben for 
kvinder i alle aldre i Samlingsstedet 
i Østsidehallen

Søndag 23. juni:
Sankthansaften. (Se nederst)

Søndag 4. august: 
Sidste frist for billige billetter til 
Bålhøj Festival (se side 5)

Mandag 5. august kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne 
holder åbent i lokalerne under 
Elmehøj i Øster Brønderslev. 

Lørdag 10. august fra kl. 13:
Bålhøj Festival (Se side 4-6)

Torsdag 15. august kl.14: 
Hyggeklubben begynder sæsonen 
med arrangementer i Samlings-
huset. (se side 22)

Torsdag 15. - søndag 17. august:
Sommerfest i Hallund (se side 8)

Fredag 4. oktober 
Ølsmagning i Klubhuset i Hallund.
(Se side 8)

Mandag 7. oktober kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne 
holder åbent i lokalerne under 
Elmehøj i Øster Brønderslev.

Tirsdag 22. oktober kl 17.30
Familiefællesspisning i Samlings-
huset.
Arr: Event Samlingshus.
(se side 21)

Onsdag 6. november kl 19: 
Per Drustrup holder bogcafe 
i Samlingshuset
Arr: Event Samlingshus.
(se side 21)

Fredag 29. november kl. 18: 
Fællesspisning i Samlingshuset.
Arr: Event Samlingshus.
(se side 21)

Torsdag 22. august kl. 19- ca. 22: 
Kreaklubben for kvinder i alle aldre 
mødes i Samlingsstedet i Østside-
hallen

Søndag 1. september: 
Sidste frist for ansøgninger til 
Sparekassefonden.
www.sparekassefonden,dk

Mandag 2. september kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne 
holder åbent i lokalerne under 
Elmehøj i Øster Brønderslev. 

Onsdag 4. september kl. 19-22: 
Åbent Hus i Kreaklubben for kvin-
der i alle aldre i Samlingsstedet i 
Østsidehallen

Søndag 15. september kl. 10: 
Velkommen til nye borgere. 
Arr: Event Samlingshus.
(se side 21)

Torsdag 3. oktober kl 19- 21:
Jan Christensen, leder af Møllefon-
den og de bosteder og aktiviteter 
knyttet hertil, fortæller i Samlings-
huset.
Arr: Event Samlingshus.
(se side 21)

Næste nummer
Nummer 94 udkommer 2. september.

Sidste frist for indlevering af stof er 20. august.

Sankthans
Hallund Hollensted Borger-  
og Idrætsforening
Som sædvanlig holdes den traditionelle sankthansaften på sports-
pladsen ved Klubhuset. Grillene er varme kl.18.00, hvor man er 
velkommen til at grille det medbragte mad. Drikkevarer købes til 
favorable priser. Årets båltaler er Ole Jespersgaard fra Øster 
Brønderslev, der sidder i Byrådet. Han holder talen kl. 19.30. 
Vi håber, han har nogle bevingede ord at sige den dag. 
Efter båltale og bål er Borgerforeningen vært ved kaffe og kage.

Øster Brønderslev Borgerforening
Bålfesten holdes igen på Bålhøj, og i år er båltaleren 
Henning Jørgensen. Tidspunkt offentliggøres på hjemmesiden, 
på skærmen i SPAR og ved opslag i byen.


