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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)

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

Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

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

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)

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

Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)

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

Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)

KIRKE

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)

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)

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)

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)

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

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)

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

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

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

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Kjærsgaard,
Hebbelstrupvej 209
(2263 0527)

Brønderslev Vest Venstrevælgerforening
Majbritt Iversen
(2843 7421)

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

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

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

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

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

Østsidehallen,
Anders Jensen (30 49 30 63)
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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)

Efterår på vej
Sommeren er ovre med alle de gode udendørs aktiviteter som f.eks.
sommerfest, Bålhøj Festival, men der er stadig en masse at tage sig til
ude resten af året.
Besøg f.eks. den nye legeplads i Byparken i Øster Brønderslev.
Børn i alle aldre - og deres voksne - siger, at den bare er god.
Så brug den og pas på den!
Deltag også i de mange, gode aktiviteter i lokalområdets mange
foreninger og grupper. Se kalenderen på bagsiden og læs artiklerne om
de mange muligheder inde i dette blad.

Vibeke Hatt Sørensen
Bålhøj 30 (2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

I dette nummer fortsætter præsentationen af nogle forskellige landbrug
med portrætter af gårdene Stubdrup Østergaard og Ny Vestermark og
landmændene der.

Maria Holm Hansen
Elmevej 73 (2048 1038)
(e-mail: mariaholmhansen@gmail.com)
Mads Søgaard
Birkevej 5 (9135 5681)
(e-mail: mads.sogaard@gmail.com)

Kontakt endelig redaktionen med ideer til artikler og gode historier.
Vi er klar til at rykke ud, hvis du ikke selv vil skrive noget - bare vi får
ideerne.
Det samme gælder præsentation af nye beboere i området. Fortæl os
endelig om dem, så de kan blive budt velkommen her i bladet, hvis de vil.
Vi tager også gerne imod nye, lokale annoncører.

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

Godt efterår til alle. Det bliver spændende at følge byggeriet af de nye
huse på Poldervej og resultatet af udbuddet af byggegrundene ved
Kirken/Sankelmarksvej. Der er brug for den type boliger i byen.

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

Redaktionen

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)

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.

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

Billede af Stubdrup Østergaard, der er beskrevet på side 10-11.
Siden billedet blev taget fra toppen af en af vindmøllerne, er der bygget
en silo mere på ejendommen.
Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.
Oplag: 1400
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet
Lokalbladet nr. 94
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Orientering fra Samlingshuset
Bestyrelsen for Samlingshuset har
siden sidst arbejdet med 2 hovedpunkter: driften og ansættelse af ny
leder.

Driften

Målet er fortsat optimering af driften
for at få så sund en forretning som
muligt.
For at få et overblik over driften er
der brugt mange kræfter på at få
redegjort, hvad de involverede parters bidrag (Hallens, ØBIs, Borgerforeningens og Menighedsrådenes)
har skullet dække. Hvor meget
rengøring, snerydning, tøjvask osv.
har det egentligt fra starten været
tiltænkt, at hver part fik for sit beløb.
Det har været lidt af et udrednings
arbejde at få dette belyst, da der
ikke har forelagt ret meget skriftligt
dokumentation. Oprindeligt har der
været en del mundtlige aftaler parterne imellem, som ingen længere
kan huske.
Der har sågar været tvivl om visse
lokaliteter i huset. Tilhører disse
Hallen, ØBI eller Samlinghuset?
Og hvis de indgår i en lejeaftale
i forbindelsen med udlejning af
Samlingshuset, hvem skal indtægten så tilfalde? Hvem skal sørge for
rengøring efterfølgende?
Alle parter har været meget velvillige til at få dette redegjort. Ikke for
at det hidtil har voldt de store problemer, men for at der i fremtiden er
rene retningslinjer for alle parter.
Parterne har også udvist vilje til
at bidrage med frivilligt arbejde til
nogle udgiftsposter for at give en
bedre økonomi. Derfor har det også
været nødvendigt at få klarlagt,
hvad de egentlig betaler for pt.
For at lette driften og give et godt
overblik for alle parter, arbejdes der
med at få lavet et online kalendersystem, så de involverede til hver
en tid kan se, hvilke lokaler der er
booket, hvornår m.m.
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Ny leder

Vi har været i den spændende
proces at skulle ansætte en ny
leder. Helene havde ikke lyst til at få
sin midlertidige ansættelse ændret
til en fast ansættelse som leder af
Samlingshuset, og vi har derfor
brugt en del tid på at finde den rette
fremtidige leder.
Helene har været en meget stor
hjælp til at få klarlagt, hvad en
sådan stilling egentligt indebærer.
Hun har forsøgt at redegøre for,
hvad hver enkelt arbejdsproces
indebærer:
Rengøring efter: håndbold, fodbold,
badminton, skoleidræt, dagplejer,
udlejning osv. osv.
Klargøring til diverse aktiviteter.
Møder med skole, kommune,
leverandører m.m.
Fremvisning af lokaler til udlejning,
Udlevering af nøgler til udlejning og
rigtig meget andet.
Hallen, ØBI, Borgerforeningen og
Menighedsrådene er hver især kommet med input til, hvad de kunne
ønske sig af en ny leder.
Vi havde oprindeligt forventet at
være klar med et stillingsopslag på
et tidligere tidspunkt, men det var
et større arbejde at få klarlagt, hvad
stillingen helt konkret skulle indeholde, og hvilke opgaver en fremtidig
leder skulle udføre.
Vi har samtidigt også overvejet,
hvordan stillingen skulle ændres
i forhold til den tidligere. Der var
måske ting, som en fremtidig leder
med fordel kunne udføre, som på
nuværende tidspunkt bliver købt ude
af huset, og andre opgaver der så i
stedet skulle tilkøbes eller måske i
et vist omfang udføres som frivilligt
arbejde af de forskellige parter.
Den proces har taget lidt tid, og vi
er Helene dybt taknemmelige for
hendes velvilje til at få sin midlertidige ansættelse forlænget over
flere omgange og for hendes mange
gode input og sparring igennem
hele forløbet.
Endeligt fik vi før sommerferien lavet et stillingsopslag ud fra, hvad vi
mener, vil være ønsket til den fremtidige leder af vores allesammens
Samlingshus. Vi var så heldige at
der var ca. 45 ansøgere til stillingen,

hvor af de fleste umiddelbart så ud
til at være kvalificerede.
Vi fandt frem til fire, som blev indbudt til samtale. Det var fire forskellige personligheder, men alle yderst
kvalificerede på hver deres måde.
Efter hver samtale var vi enige om,
at denne person sagtens kunne
være den fremtidige leder, men vi
stod med fire og måtte træffe et
valg.
Marianne Nellemann blev vores
valg, ud fra hvad vi mener, hun
vil kunne tilføre huset. Hun har
mange idéer til øgede aktiviteter i
huset igennem sit store netværk og
tidligere samarbejdspartnere. Hun
virker ikke til at være bange for at
smøge ærmerne op og få løst praktiske opgaver for at få hele huset til
at gå op i en højere enhed.
Vi glæder os meget til samarbejdet
og håber, at I alle vil tage rigtigt godt
imod Marianne.
Marianne har første arbejdsdag 2.
september, og planen var så, at
Marianne og Helene skulle arbejde
sammen i huset frem til 1. oktober,
hvor Helenes kontrakt ophører. Så
kunne Marianne komme godt ind i
de forskellige opgaver i den periode,
hvor alt er begyndt igen efter ferien,
og der er allermest travlt.
Helene har været så heldig at have
fundet nyt arbejde, hvor hun skal tiltræde 10. september. Det har været
en fast aftale, at hvis Helene fandt
nyt arbejde inden periodens ophør,
var hun naturligvis frit stillet. Vi ønsker Helene alt muligt held og lykke
i det nye og takker endnu engang
for den store hjælp og fleksibilitet
igennem hele forløbet.
Marianne får herved bare en god
uges oplæring i den mest hektiske
periode. Vi er sikre på, at det ved
fælles hjælp ikke bliver et problem.
Vi opfordrer alle brugerne til at være
med til at få Marianne kørt godt ind
i stillingen, så vi kan få en god leder
og et godt samarbejde mange år
fremover.
For Fonden for Samlingshuset
Lars Holm Hansen

Ny daglig leder:
Marianne Nellemann

Marianne er 55 år, bor i Brønderslev
og er gift med Henrik (bl.a. kendt
som musiker i Hoop) og de har 2
sønner på 27 og 25 år samt en datter på 22 år.

Da hun så stillingsopslaget om en
ny leder af Samlingshuset, var hun
ikke i tvivl om, at hun gerne ville
arbejde her.

Mariannes kvalifikationer med kommunikation og markedsføring er
oplagte, og gennem sit arbejde har
hun også kunnet udnytte sine gode
evner til at skabe overblik og koordinere opgaver samt til at admini
strere en økonomi.
I alle årene har Marianne været
aktiv i frivilligt bestyrelsesarbejde og
har opbygget et stort personligt netværk, som også Samlingshuset vil
kunne få fornøjelse og nytte af. Hun
har f.eks. været formand for Støttekredsen for Nordjyllands Idræts
højskole 2007-2018. Sammen med
sine personlige interesser for bl.a.
sport, musik og kulturelle oplevelser
er også den side af jobbet i Samlingshuset dækket godt ind.
På spørgsmålet om hun så også
kan tage sig af praktiske opgaver
med rengøring, griner og smiler
hun på sin snart velkendte måde og
siger, at hun sagtens kan se sig selv
på en gulvvaskemaskine, og at hun
nok skal sørge for, at der fortsat er
rent og pænt i hele Samlingshuset.
Foruden lysten til at arbejde med
og i et hus med mange forskellige
aktiviteter og her at møde lige så
mange forskellige mennesker, har
det betydet meget for Marianne, at
der i Øster Brønderslev og omegn
er et tæt fællesskab med stor lokal
opbakning til mange tiltag – også til
Samlingshuset.

Hun drev sammen med Lone Due
Bak reklamebureauet Paloma
Marketing i perioden 1989-2015. Da
Paloma blev solgt til Vestergaards
Bogtrykkeri, fortsatte hun der, men
da det gik konkurs december 2018,
stod hun uden job – og med stor lyst
til at prøve noget nyt og helt andet.

Marianne er uddannet som kontorassistent ved Brønderslev
Kommune og efter job på kontor i
forbindelse etablering af naturgasnettet, blev hun reklamekonsulent
på Vendsyssel Tidende, før hun i
1989 begyndte som selvstændig
med Paloma.

Hun er i øvrigt meget imponeret
af, at vi lokalt har kunnet få bygget
Samlingshuset, at det er så godt
holdt i orden, og at der er så flotte
rammer om så mange forskellige
slags aktiviteter. Hun ser frem til
et rigtigt godt samarbejde med
foreninger, frivillige, bestyrelser,
andre ansatte og husets mange
brugere.
Per Drustrup Larsen
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Indvielse af byparken i Øster Brønderslev
Det var dejligt at se, der kom så
mange til indvielse af vores fine
bypark trods lidt dårligt vejr. Vi er
vist inde i en lidt dårlig stime med
det regn….
Det er efterhånden længe siden, vi
startede planlægningen af dette projekt. Det er godt, man ikke altid ved,
hvor meget arbejde der ligger forud
for sådan en omgang her.
Det er godt 3 år siden, vi startede
planlægningen af området, da
Brønderslev Kommune valgte at
lukke den gamle børnehave for
senere at ville bygge til den anden
børnehave. Det gav god mening.

børnehavebørnene fra 2004.

Vi havde kaldt Mikael Klitgaard over
for at høre om fremtiden for Øster
Brønderslev, og ved samme lejlighed ville vi høre, hvad den gamle
bygning så kunne bruges til? Han
kunne hurtigt foreslå, at der kunne
sættes flygtninge ind. Her var gode
tilskudsmuligheder for kommunen.
Vi sank en ekstra gang og kunne
hurtigt fortælle, at det nok ikke var
den optimale beliggenhed for sådan
et projekt. Her kunne vi hurtigt finde
andre placeringer i Øster Brønderslev, der var bedre - hvis det var.

Vi må takke Karsten Frederiksen for
den indsats, han har gjort for projektet, mens arbejdet har stået på.
Han har gjort mange ture til Øster
Brønderslev og har kunnet skubbe
lidt på her og der.

Så blev der holdt borgermøde, hvor
kirke, ungdomsklub, og borgerforening besluttede at arbejde for en
nedrivning af bygningen, for at give
luft og p-pladser til kirken, samtidig
kunne der blive plads til en masse
andre aktiviteter.

Der er dog ikke ret meget af det,
der har kunnet lade sig gøre uden
økonomisk hjælp fra fonde, så stor
tak til:
• Øster Brønderslev Sparekassefond for de 300.000 kr. til lege
• pladsen.
• KJ-service og Klovborg for
hjælp til jordarbejdet.
• Den Grønne Ordning som har
bevilget penge over to omgange
både fra Nejst og Stubdrup

Et lille minde fra den gamle børnehave kan ses på gavlen af kirkens
servicebygning nemlig et kunstværk af Mette Søskov (Lykkeler) og

Også tak til anlægsgartner Kurt
Thomsen, som har tegnet det fine
område med kildevældet.
Legepladsen er nu færdig og godkendt efter alle kunstens regler. Nu
også med ståvippe og karrusel.

•
•
•

møllerne, som er brugt til hele
midtbyprojektet.
Helga og Karl Kristensen Fond
for pengene til etablering af
kildevældet.
SE Vækstpulje Nyfors for de
fine lamper langs stierne.
Landsbyrådet for tilskud til
møbler og skraldespande.

Endelig skal der lyde en tak til alle
jer, der købte lodder i vores julekalender. Overskuddet her er som lovet
gået til byparken.
Alt i alt er der brugt fondsmidler for
over 1 mio. kr.
Sidst men ikke mindst skal der
endnu engang siges tak til Brønderslev Kommune, menighedsrådet og
ungdomsklubben for det gode sam
arbejde hele vejen igennem, samt
tak til alle håndværkere, tilløbere og
andet godtfolk, der har hjulpet dette
projekt i mål.
Så må vi se, hvornår der kommer
flere projekter i gang i byparken,
Borgerforeningen arbejder på at
etablere et madpakkehus på grunden, når ideen og økonomien er helt
på plads.
Så håber og tror vi på, at vi med
dette løft har en præsentabel
midtby, som alle kan trives i, og som
alle vil være med til at passe på i
mange år frem.
På vegne af Øster Brønderslev
Borgerforening
Jesper Albrechtsen
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Hallund-Hollensted Borger- & Idrætsforening
Så er sommerferien ovre – og
glemt….
Sankthans gik også som vanligt. Vi
var klar med varme grills, så vores
borgere kunne brænde deres kød
godt og grundigt. Da vejret viste sig
fra sin bedste side, blev maden indtaget ude på terrassen. Efter maden
gik vi til bålet, hvor Ole Jespersgård
fra Øster Brønderslev holdt båltalen.
Ole sidder, som alle ved, i byrådet
som repræsentant for Socialdemokratiet. Bålet var let at tænde
takket være en balle fra det lokale
varmeværk. Efter de sædvanlige
midsommersange var der kaffe og
kage i klubhuset. Mange var mødt
op for at benytte sig af de varme
grills og endnu flere mødte op til
bålet på sportspladsen.
25. juni var vi på besøg hos Reservedelsfabrikken i Klokkerholm, hvor
Peter Mølbjerg viste rundt. Han var
rigtig god til at fortælle, hvad de
enkelte (og store) maskiner kunne.
Det var imponerende at se, hvordan
de laserskærer i en tyk jernplade,
og især hvor hurtigt det går. Da de
kører i 3-holds skift, var det muligt
at se de enkelte maskiner i arbejde,
selv om mange af dem arbejdede
uden tilsyn, for robotterne har gjort
deres indtog. Efter rundvisningen
bød Peter på kaffe i kantinen, hvor
han bredvilligt svarede på alles
spørgsmål, og hvis vi ikke havde
stoppet Peter, havde han sikkert
fortalt endnu.
Så var der tiltrængt sommerferie, og
lige efter den var der sommerfest.
Det er forhåbentlig beskrevet andet
steds i bladet.

Planlagte aktiviteter:

2. oktober: Præmiewhist start.
4. oktober: Ølsmagning
9. oktober: Modeshow
29. oktober: Banko spil
1. november: Fællesspisning med
underholdning af The Irish Waterfall
1. december: 1. Søndag i advent
Alle disse arrangementer foregår i
klubhuset.
Men som altid kan I se, hvad vi har
gang i på: www.hallundhollensted.dk
P.b.v.
Claus Iversen
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7

Gade
Omve’n hjemve
Modersmål-Selskabet besluttede at gøre det lidt anderledes i år, for årets pris
blev ikke uddelt i Hovedstadsområdet, men i ... Sønderjylland. Året 2019 er for
Modersmål-Selskabet kommet til at dreje sig en hel del om dialekter.
Modersmål-Prisen overraktes i Sønderjylland, fordi den gik til en ung sanger og
guitarist, der i år har udgivet et album på sønderjysk: Omve’n hjemve.
Det var nemlig musiker og sanger/sangskriver Rikke Mølbæk Thomsen – også
kendt som R.Noor eller Rikke Noor, der søndag 15. september, modtog Modersmål Prisen 2019 for sin indsats for den sønderjyske dialekt. Rikke, der er nyuddannet sanger og guitarist fra Det
Jyske Musikkonservatorium, Aalborg, har for nylig udgivet albummet, Omve’n hjemve.
Er hun i den forstand debutant, er hun det ikke som sanger/sangskriver og guitarist. Rikke har spillet som support
for en række store danske musiknavne fra Allan Olsen til Tina Dickow og vandt allerede for seks år siden de første
konkurrencer som sanger og musiker. Rikke er i øvrigt den yngste kunstner nogensinde, der modtager ModersmålSelskabets pris!
Albummet ”Omve’n hjemve” er alligevel noget andet og nyt, et hjertebarn, kan man godt sige. For det er hjertets
sprog, hendes modersmål, hun synger på. Rikke er nemlig opvokset i Blans, der nu ligger i Sønderborg Kommune.
Rikke ønsker at bidrage til den sønderjyske sangskat og håber, at hendes album vil få flere, ældre som unge, til at tale
sammen på sønderjysk. Derfor gav Rikke koncert på sønderjysk i forbindelse med prisoverrækkelsen.
Bestyrelsesmedlem Michael Ejstrup, der er sprogforsker og dialektspecialist, motiverede valget af Rikke Thomsen
som årets modtager af Modersmål Prisen Med prisen fulgte en check på 10.000 kr. og det tilhørende diplom.
Rikke Thomsen er vist den første, der udgiver et album på sønderjysk. Mange har allerede rost hendes sang og guitar
spil, men Modersmål-Prisen tildeltes først og fremmest, fordi hun synger på den sønderjyske dialekt.
Albummet ”Omve’n hjemve” viser,
at Rikke Thomsen ikke kun er en
erfaren musiker, men også en
følsom digter som ikke kun er blevet
modtaget med åbne arme i Sønderjylland, men også i Nordjylland hvor
hun bor og er uddannet.
Henrik Tex

Rikke Mølbæk Thomsen aka
Rikke Noor har tidligere boet på
Hebbelstrupvej.
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Her er hun fotograferet foran
flagalléen i sønderjyske Blans
5. april i forbindelse med hendes
albumreleasekoncert.
Foto: Rikkes Momo.
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spejlet
ØBI Fodbold

Modeshow i Hallund
For 10. år i træk bliver der modeshow i Hallund. Lokale piger viser
den nye efterårsmode. Igen i år er
det tøj og smykker fra Nicoline i
Dronninglund.

Programmet er i skrivende stund
ikke helt på plads, men vi håber på
at få et godt program sat sammen.
Hvis nogen gerne vil vise lidt hobbyting frem så kom frem med det.
Henvend jer til en fra udvalget.
Hold øje med opslag i de lokale
butikker og vores opslagstavle i Hallund og Hollensted.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 9. oktober.
Hilsen det lokale udvalg,
Laila, Else og Grethe

Græsset er grønt, og fodbolden ruller lystigt i ØBI Fodbold. Vi har lige fået
spritnye nye Select Brilliant fodbolde både i str. 4 og 5, så de passer til
spillerne på vores hold i ungdom og senior. Boldene var søgt gennem Ø.
Brønderslev- Hallund Sparekasse Fond, der velvilligt gav 10.000 kr. til bolde
ne. Sparekassen Vendsyssel har givet nye vandflasker til seniorholdene, og
klubben har købt nye til ungdomsholdene. Vores dygtige U15 drenge har fået
sponsoreret nyt spillesæt af InventNORD APS.
Desuden har vi købt et kæmpe net til at stille bag målet på kampbanen ud
mod grusvejen, som skal fange løse bolde, så ingen bliver kørt over under
kamp. Vi søger i øjeblikket fonde om økonomisk hjælp til indkøb af stålmaster, udgravning, støbning mm til ny belysning.
Klubben råder over følgende hold lige pt.: serie 4 Herrer, serie 6 i privat 7
mands række. Oldboy er liiiige ved at være klar, samt U12 og U15 drenge.
Vi arbejder på at få nye hold op og stå bl.a. det 7 eller 11 mands Old Boys,
hvor indgangsalderen er 35 år. Veteranholdet kæmper for tilværelsen sådan
lidt On/Off, men vi håber at Poul Erik og Co. klarer skærene. Desuden har
en del piger/damer spurgt om et hold. Det er for sent med turnering nu, MEN
vi vil gerne sige, at de er velkommen til at starte med at træne i klubben, så
kan vi se om der er grundlag for mere. Hvis du vil vide mere om damer eller
oldboys, så ring gerne Mads Holm på 2381 1001.
Vi søger også med lys og lygte efter nye trænere og specielt til en gruppe
børn født 2010-2011-2012, hvor en del børn herfra faktisk spiller inde i
Brønderslev Idrætsforening. Det vil vist hjælpe alle, hvis vi kunne få et lokalt
hold op at stå i ØBI, så sparer forældrene bl.a. kørsel til og fra Brønderslev.
Igen mangler der en forælder/træner til at tage sig af holdet.
Klubben klæder gerne en ny træner på via en mappe med øvelser tilpasset
årgangen og bistand fra en JBU-konsulent, hvis dette ønskes. Kontakt gerne
mig på mobil: 40620561, hvis du gerne vil vide mere om det at være ungdomstræner.
Alle holdenes trænere kan kontaktes via ØBI hjemmeside, der ser man også
træningstider, kontingenter mm.
Annitta Baun

Program for Hyggeklubben
Torsdag 15. august kl. 14: Banko.
Vi tager en pakke til ca. 25 kr. med.

Torsdag 29.august kl. 9.30: Udflugt fra Samlingshuset. (Tilmelding til udflugt skal ske senest
22.august kl 12 til Ingrid tlf 98811271, Edith tlf
98811332, Gurli tlf 98811032 eller Lisbeth tlf
21421223. (Pris 250 kr. pr person+drikkevarer)
Torsdag 12.september kl. 14: Birgitte Josefsen:
Mit liv i folketinget
Torsdag 26. september kl. 14: Karsten Frederiksen
fortæller om Ø. Brønderslev
Torsdag 10. oktober kl. 14: Benthe Kilt: Rundrejse i Florida
Torsdag 24. oktober kl. 14: John Hjort Olesen: Mit liv som bedemand
Torsdag 7. november kl. 14: Annie Nauentofte: Musik og underholdning
Torsdag 21. november kl. 14: Banko (Hyggeklubben giver gevinster)
Onsdag 4. december kl. 12: Julefrokost. Husk tilmelding til julefrokost senest 28. november kl. 12
Alle pensionister og efterlønnere er velkommen. Kaffe koster 20 kr., og brød medbringer man selv.
Lokalbladet nr. 94
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Stubdrup Østergaard
I Lokalbladet nr 92 bragtes første portræt af et lokalt landbrug, Klovborg, med mælkeproduktion som område.
Her følger endnu et portræt af et lokalt landbrug og landmændene der, og denne gang er det med et
planteavls- og svineproducerende landbrug som emne.

Familien på gården

Stubdrup Østergaard på Stubdrupvej 111 ejes af Susanne og Per
Pedersen, og gården er en af de 4
store gårde i Stubdrup.
Susanne og Per overtog gården i
1988 efter Pers forældre, Ruth og
Jens Laurids Pedersen. Generationsskiftet var planlagt gennem
nogle år, fordi Per og Susanne
havde planlagt at begynde med
svineproduktion i stedet for mælkeproduktion, så Pers far havde allerede i 1985 sat køerne ud.

De havde arbejdet sammen og
gået sammen på landbrugsskole og
havde der specialiseret sig i svineproduktion.
Ruth og Jens Laurids Pedersen
havde overtaget gården i 1973 efter
Helga og Karl Kristensen, som var
Jens Laurids faster og onkel. Som
en sidehistorie så etablerede de et
legat med det formål at støtte sundhedsmæssige, kulturelle og andre
velgørende formål i Brønderslev
Kommune, dog primært Brønderslev
Sygehus. Senest har legatet støttet
etableringen af vandløbet i den nye
bypark.

Udviklingen kort
fortalt

Da Susanne og Per overtog gården
i 1988 var den på 80 hektar, og de
begyndte med 250 søer, et antal
som i 1998 var oppe på 540 søer.
I 1993 købte de Dreibergs ejendom
på Nibstrupvej, hvorefter de 30
hektar blev lagt sammen med Østergaards, og husene blev solgt.
Samme år købte de Øster Gjerndrup, som var på 135 hektar, og
i 1998 blev der bygget helt nye
avlsbygninger med faciliteter til
produktion af slagtesvin, mens stuehuset blev lavet til 3 lejemål. Her
planlagde Susanne og Per omkring
år 2000 etableringen af et biogasanlæg, men de planer blev ikke til
noget. I stedet indgik de i samarbej
de med Jan Ulrich om etablering af
biogasanlægget på Krogenskær,
men det er en helt anden historie.
For nogle år siden blev jagten på
Øster og Vester Gjerndrup udlejet til
et jagtkonsortie, mens jagten på al
anden jord drives af Per Pedersen
selv.
I 1998 købte de Ejvind Christiansens ejendom på 60 hektar og
solgte husene fra til vognmand
Michael Holst.
Næste opkøb var ikke en landbrugsejendom, men det var Nibstrup
Plantage, som lige siden har været
- og fortsat er i gang med - en
fornyelse af skoven med fældning
og nyplantninger. Både Susanne og
Per nyder at færdes i skoven, der
også benyttes ved nogle jagter gennem året.
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Susanne og Per har 4 børn:
Erik (28 år), Lone (27 år), Ida (25 år)
og Mie (21 år).
Af dem er Erik uddannet og aktiv
som landmand.
Mere om det senere.
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Det er således for naturoplevelserne
skyld, de købte skoven, og der er da
heller ikke særligt store chancer for
positiv økonomi i skovdrift, siger de.

Avlsbygningerne er blevet totalt
renoveret med helt nyt inventar og
ventilation m,v., og der er sat ny
besætning ind.

(I parentes bemærket: Nibstrup
Plantage er en privat skov, og offentlig færdsel er tilladt efter lovgivningens regler. Det betyder bl.a.,
at man kun må færdes på vejene og
ikke inde mellem træerne, at hunde
altid skal holdes i snor, og at færdsel
kun må ske mellem solopgang og
solnedgang.)

Baggrunden for interessen for
Vestergård var, at Susanne og Per
allerede var i gang med at planlægge byggeri af en ny stald på Øster
Gjerndrup. Det skyldes, at sønnen
Erik Pedersen har etableret sig
som landmand på gården Vangen i
Vejby. Her producerer han et større
antal smågrise i helt nye stalde.

I 2006 kom Skrivensgård på
Hvilshøjvej til salg med 125 hektar,
og senere blev der mageskiftet
noget jord mellem flere af landmændene i området. Der var dengang
udelukkende planteavl på ejendommen, hvor der var bygget store
lagerhaller. En del af dem er udlejet
til salg af brændselspiller og halm,
og resten er et stort magasin til korn
fra alle Susanne og Pers marker.
Her er stuehuset udlejet.

Per og Susanne køber deres grise
til opfedning af Erik, og med en udvidet kapacitet på Øster Gjerndrup
kunne de aftage alle smågrisene fra
Eriks ejendom. På den måde vil der
være balance i produktionen. Da
muligheden for at købe Vestergård
opstod, fik Susanne og Per meget
kort betænkningstid, men da de
allerede var godt forberedt på en
produktionsudvidelse, slog de til på
det tilbud, de fik.

Efter at Vester Gjerndrups avlsbygninger havde stået tomme og
ledige i nogle år, købte de ejendommen, der er på 54 hektar, hvoraf
de 30 kan dyrkes. Avlsbygningerne
blev renoveret og Midtvends Erhvervspark blev etableret som et
eksamensprojekt af Erik Pedersen.
I dag er alle lokaler udlejet, og især
distributionsfirmaet InventNord har
skabt en god del arbejdspladser her.
I 2018/2019 er en meget omfattende
totalrenovering af det 600 m2 store
stuehus blevet gennemført. Der er
lavet 5 store, flotte og lyse lejligheder, som snart kommer til udlejning.

Foruden stuehusene på Vestergaard og Søndergård er der medarbejderboliger begge steder, så her
er der i alt 4 lejemål.

I begyndelsen af 2019 blev
Vestergård i Hvilshøj udbudt til salg,
og den var Susanne og Per Pedersen interesseret i at købe. Men
inden en handel blev gennemført,
blev ejendommen erklæret konkurs,
og de erhvervede den via boets
kurator. Tidligere var naboejendommen Søndergård blev opkøbt og
lagt sammen med Vestergård, så
der var i alt 213 hektar.
Jorden har været udlejet til og med
høsten i år, hvorefter den fremover
drives af Susanne og Per.

Status og fremtid

På spørgsmålet om der er andre
udvidelser og nye retninger på vej,
svarer de, at man jo aldrig kender
fremtiden, og at stilstand er afvikling, men at der aktuelt er nok at
se til.
Den seneste tid har der på grund af
ombygningerne været flere ansatte,
men på sigt regner Susanne og Per
med, at de udover dem selv skal
være 6 ansatte. De har lige ansat
2 nye elever, og arbejdet fordeler
sig på 3 1/2 person til pasning af
grisene og 2 1/2 til markdriften m.v.
Funktionen som vicevært på de i
alt 12 udlejningshuse og lejligheder
passer Per også, så der er ikke
meget tid til at sidde stille for nogen
af dem, men alligevel prioriterer de
at arbejde frivilligt i lokalsamfundet i
det omfang, der er tid til det - aktuelt er det i Borgerforeningens
bestyrelse, Menighedsrådet og med

arrangementer i Samlingshuset.
Økonomien snakkede vi ikke så
meget om, men de har gennem
årene været forsigtige og er ikke
blevet belastet af swap. Men med
svingende svinepriser er det til tider
svært at få en fornuftig økonomi i
produktionen. Når de sidste avlsbygninger på Vestergård er kommet i
drift, vil ejendommen i alt kunne producere 45.000 slagtesvin om året.
Med en gennnemsnitsvægt som i
den seneste levering på 90,8 kilo og
en kødprocent på 62,4 %, giver det
godt 4 millioner kg. slagtesvin med
lidt over 2,5 millioner kilo svinekød.
Det siger sig selv, at bare 25 øre
mindre eller mere pr. kilo så betyder
en hel del.
Med til usikkerheden hører også det
sandsynlige Brexit, for alle slagtesvinene, som leveres til Tican i Thisted,
er lavet som en speciel englands
produktion. Det sker efter særlige krav for at kunne leve op til at
eksporteres til Storbritannien.
Men den største fare, som de ser for
dansk svineproduktion i almindelig
hed, er den afrikanske svinepest,
som i øjeblikket breder sig i Europa.
Kommer den til Danmark, vil den
hurtigt sætte stop for eksporten af
svinekød, og 85 % af den danske
produktion eksporteres i dag.
Det er dog ikke bekymringerne, der
fylder mest i hverdagen for Susanne
og Per, og det er heller ikke fremtiden for Stubdrup Østergaard.
De siger selv, at de endnu er langt
fra pensionsalderen, og det lyder
også helt rigtigt. Alligevel er det
godt at vide, at arvefølgen er sikret
med sønnen, Erik, som jo er godt
i gang som landmand selv. Det er
en oplagt mulighed, som familien
selvfølgelig har snakket om, men
der er slet ikke sat en plan om overdragelse i gang endnu.
Per Drustrup Larsen
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Ny Vestermark, Hollensted
I Lokalbladets serie med præsentation af forskellige typer lokale landbrug er emnet for denne artikel
et mindre landbrug / et større husmandsbrug.

Gården Ny Vestermark ligger på
Hollenstedvej 247 og drives af
Margrethe Hanghøj Jørgensen og
Kurt Mølgaard Jørgensen. De købte
ejendommen i 1978, efter den i flere
år havde haft skiftende ejere. Det
skete efter, at Kurt i 1976 var færdig
med uddannelsen på Lundbæk
Landbrugsskole til driftsleder.
Inden overtagelsen havde den
været gennem sammenlægninger
med flere ejendomme og bestod da
af 50 hektar jord, hvoraf halvdelen
var for fugtig engjord beliggende i
stenalderhavets tidligere fjordarme,
og hvor resten var for tørre arealer
placeret på de sandede bakkeområder. Det var ikke optimale forhold,
men det er lykkedes at blive boende
og at skabe en balanceret drift på
ejendommen.
I 1980 byggede de ny kostald med
plads til 60 malkekøer, hvilket var
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det dobbelte af gennemsnittet
dengang. I dag er gennemsnittet
208 køer, fortalte Kurt. Med en effektiv rentesats i realkreditinstitutter
dengang på 22-25 % og 2 % om
måneden (27 % om året) i pengeinstitutter var det svære tider, men
konjunkturerne var med, og det er
gået med respekt for mottoet, at den
der tilpasser sig overlever.
Da det på et tidpunkt blev nødvendigt at afgøre, om de skulle satse
på at udvide bedriften eller ej, valgte
de ikke at gøre det. I stedet solgtes
mælkekvoten omkring 2000, og der
blev satset på opdræt af 200-300
fedekalve om året.
Samtidig begyndte Margrethe at
arbejde udenfor gården - først som
kirkegårdsgartner i Brønderslev og
indtil fornylig som vejleder i AOF
Dronninglund indenfor det grønne
område og senere også bagning,

syning og tømrerarbejde. Derfor er
det også Margrethe, som er handyman på ejendommen, siger Kurt.
I 2010 skiftedes driftsformen til at
være med en Hereford-besætning
med 35-40 ammekøer, og de passer
godt ind på de jordtyper, der er på
gården og til den arbejdsindsats,
der skal lægges i det.
Samtidig har de gennem årene
plantet mere end 35.000 træer og
har anlagt en flot park med flere
søer ved stuehuset, så det hele
fremstår som en flot naturejendom
ud fra en filosofi om at leve i, med
og af naturen og ved at indrette
sig på naturkræfterne og de givne
naturforhold på ejendommen. Nogle
gange har der været afholdt Åben
Have i parken, men det er så stort et
arbejde at forberede det, at de nok
ikke gør det igen, men de vil gerne
vise den frem.

Ved vejen ned til ejendommen er
der et billede af en autocamper på
et skilt med teksten DACF. Der er
nemlig etableret pladser med strøm
til autocampere, der for et mindre
beløb kan parkere der i så mange
dage, de vil. Det er endnu et eksem
pel på den åbenhed, der hersker
på ejendommen. De besøgende
campister fra en god del af Europa
giver møder med mange forskellige
spændende mennesker.

I dag er der i Danmark 9.000 fuldtids
landmænd og 25.000 fritidslandmænd.

Landbrugspolitisk
engagement

Der er for meget produktionsjord og
alt for lidt natur i Danmark. Både nationalt og globalt produceres der for
mange fødevarer. Det handler om
fordelingen af dem og om at finde
produkter og produktionsformer, der
er bæredygtige. Det er efter Kurts
mening ikke særligt begavet f.eks.
at producere afgrøder til energiproduktion, når der er andre tekno
logiske muligheder på vej.

Det er ikke muligt at beskrive ejendommen og dens beboere uden at
komme ind på det landbrugspolitiske arbejde, som Kurt har været
en del af, siden han kort efter sin
uddannelse kom med i bestyrelsen
for Lundbæk Landbrugsskole.
Ret hurtigt blev Kurt engageret i
husmandsbevægelsen, og det har
han været lige siden. Den fulgte
udviklingen i landbruget og efter
mange sammenlægninger af helt
små, lokale husmandsforeninger
blev den til Dansk Familielandbrug,
som siden fusionerede til regionale
foreninger.
I 1999 brød man med landboforeningerne, der efter Kurts opfattelse var for produktionsrettede og
vækstfikserede, og i dag er Kurt formand for bestyrelsen i nf plus, der
har hovedkontor i Støvring. Det er
en politisk forening og rådgivnings
organisation med fokus på mindre
og mellemstore landbrug samt fritidslandmændene.
Kurt har også siddet flere år i besty
relsen for den overordnede landsorganisation for landbruget - Landbrug Fødevarer, og han har et godt
overblik over situationen i landbruget og har også synspunkter, som
nok ikke alle landmænd er enige i.
Dem hørte jeg nogle af, men der er
sikkert flere. Et par stykker kommer
her:

Der er en bevægelse godt i gang,
hvor et stigende antal unge gerne
vil flytte fra byen og ud på landet,
hvor de i et eller andet omfang også
vil producere fødevarer. Det vil ske,
selv om miljøbureaukrati og EUbureaukrati kan tage livet af nogle
og gøre livet surt for alle.

Der er ifølge Kurt brug for omstil
ling og en ændret indstilling for at
løse de mange komplekse modsætningsforhold, der er - både globalt
og nationalt. Da Kurt begyndte som
mælkeproducent gav en ko ca.
5.000 liter mælk om året, mens den
i dag giver 11.000 liter. Den effektivisering har været nødvendig, for
Danmark har Europas laveste afregningspriser. Men samtidig har landet
Europas højeste fødevarepriser.
Af nye retninger i dansk landbrug,
som Kurt peger på, er f.eks. en stor
produktion af melorme som basis
for protein til foder.
Desuden har Danish Crown netop
etableret en produktionslinje med
vegetabilske produkter. Det skyldes
en markeds-tilpasning, og selv om
Kurt aldrig bliver veganer, understreger han vigtigheden af, at landbrugs
erhverv-et tilpasser sig og udvikler
sig fornuftigt og bæredygtigt.

Slidsomt
og berigende

Med overbevisende kraft karak
teriserer Kurt livet gennem årene på
ejendommen som både slidsomt og
berigende.
Samtidig er det en stor fornøjelse
for dem begge at se, hvordan
opvæksten på ejendommen og i
familien har givet børnene nogle
gode oplevelser og sunde værdier.
Det gælder f.eks. både natursyn,
familiesammenhold og en åbenhed
over for mange forskellige slags
mennesker og for nye impulser. Der
har nærheden til naturen og til hin
anden været en afgørende faktor,
slutter Kurt.
Det er uafklaret, hvordan fremtiden
for ejendommen bliver, da ingen
af børnene står klar til at overtage,
men Margrethe og Kurt er stolte af
at kunne give en veldrevet natur
ejendom videre til nogle, der vil
sætte pris på det.
Det skal bare ikke være endnu,
siger de enigt, for de er slet ikke klar
til at flytte! Det nyder de ejendommen alt for meget til.

Fakta

Margrethe (61 år) er oprindeligt
fra Løkken, og Kurt (66 år) er fra
Ingstrup.
De har 3 børn:
Per Mølgaard Jørgensen. (37 år)
Gift og bosat i København. 1 søn.
Ud over at være trommeslager i
The Blue Van, Dør nr. 13 og andre
orkestre er han servicemedarbejder
ved Københavns Politi.
Malene Hanghøj Weidanz. (35 år).
Gift og bosat i Aalborg. 3 døtre.
Hun er sygeplejerske.
Kristina Hanghøj Nymann. (32 år).
Gift og bosat i Ryå. 2 døtre og 1
søn. Hun er jordemoder i Thisted.
Per Drustrup Larsen
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Nyt fra de private børnepassere
Så er der lidt nyt fra de private
børnepassere i Øster Brønderslev
og omegn.
Pr. 1. januar blev private dagplej
ere over hele landet pålagt, at vi
fremover skal kalde os private
børnepassere. Dette har givet os
en masse “bøvl” i vores markedsføring, da vi skulle ændre navne
og mailadresser. Og måske noget
forvirring ved kommende forældre
om, hvad forskellen er. Vi vil dog
pointere, at service og pasning af
børnene er fuldt ud den samme som
altid, kun navnet er anderledes.
Den. 16. maj havde vi vores årlige
udflugt til Nymarksminde med forældre, bedsteforældre og søskende.
Igen i år har vi haft god opbakning
med i alt 60 tilmeldte, og det er vi så
glade for. Vi var med rundt og fodre
dyrene og høre lidt om dem. Børne
ne fik en spand hver, med korn, som
de kunne fodre dyrene med.
Der blev leget på den store lege
plads og spist lækre medbragte
madpakker. En tur på traktoren
rundt på pladsen var der også tid
til. En fantastisk hyggelig og oplevelsesrig dag for os alle.
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En gang om året inviteres vi alle på
besøg i børnehaven. Her får vi hilst
på “vores” tidligere børn, og vores
nuværende børn får børnehaven og
personalet at se.
Den første tur efter sommerferien
gik for nogle af os til Klovborg. Flere
var startet med nye børn, og priori
terede derfor en god indkøringsperiode til børnegruppen. På Klovborg
så vi bl.a. køerne blive klovbeskåret,
vi kom helt ind i båsene og klappede
de små kalve, vi så de forskellige
maskiner og fik stimuleret alle sanser. Afslutningsvis spiste vi vores
medbragte madpakker. Som altid
var det en fornøjelse at besøge Lars
og Lis på deres fine gård.
Nu går vi efteråret og julen i møde,
hvor de kreative sysler indendørs
kommer til at fylde mere i hverdagen. I øjeblikket er vi hver især fyldt
op med 5 børn. Er man som forældre/ kommende forældre interesse
ret i at høre mere om pasning i den
private børnepasning, er I meget
velkommen til at kontakte os. Der vil
i 2020 blive enkelte ledige pladser.

Sommerhilsner fra
Damhalens private pasningsordning
v/ Annika Villadsen Tlf: 60241721
Lille Nejst bondegård,
privat pasningsordning
v/Birgit Jacobsen Tlf: 27625572
Bondegården Kærvang
privat pasningsordning
v/ Mette B. Holst Tlf: 25270932
Bålhøj privat pasningsordning
v/Lone Svendsen Tlf: 27284863
Den private pasningsordning
Puslegaarden
v/Stine Dam Jensen Tlf: 22665904

Solstrålerne
Her er lidt fra solstrålerne i den kommunale dagpleje, hvor Inge stod for dagen med sansemotorik i legestuen. Inge
havde virkelig haft fantasien i gang med at lave en fin bane med meget forskelligt, hvor de små kunne gå på og
mærke hårdt, blødt, koldt mm. Derefter var det balje med pasta og papir og et bassin med bolde. Til sidst var fodmassage et hit.
Vi har haft en rigtig fin dag, hvor børnene brugte deres sanser mest under fødderne. De var lidt tilbageholden de
første minutter, men fik så alle sammen smag for at prøve. En rigtig god oplevelse og de var trætte bagefter.
Hilsen Solstrålerne i ØB
Inge Andersen

Lokalbladet nr. 94
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Bålhøj Festival: En festival for hele familien!
Bålhøj Festival, som blev afholdt
for 12. gang den 10. august 2019,
levede endnu en gang op til navnet
”En Festival for hele familien”. Der
var i årets musikprogram musik for
enhver smag - et program smækfyldt med store navne. Alle aldersgrupper havde et favoritband, uanset om det var Sebastian Klein på
Ranchen for de mindre børn, eller
det var Skinz for det unge publikum,
Johnny Madsen eller et af de andre
super musiknavne.
På trods af regn var den 12. festival
en stor succes. Der blev solgt 250
billetter mere end sidste år, der var
i alt 1780 gæster. Sko/Torp åbnede
festivalen på Bålhøj Scenen, og
med deres gode musik og hyggelige
kommentarer undervejs blev der
hurtigt skabt en god stemning, og
folk dansede foran scenen, selv om
det regnede (lidt).
Eftermiddagen og aftenen igennem var der den ene fantastiske
musikgruppe efter den anden på
de 2 scener: Sko/Torp, Antro Echo,
Bikstok, Alexander Oscar, Skinz,
Dør nr. 13, Johnny Madsen med
band samt Jimi And The Double
Of Trouble - alt gik som planlagt,
musik, lyd, lys, glade mennesker,
god mad, kolde øl, dejlige drinks,
Fantastisk stemning – og nåh ja:
lidt…….undskyld meget regn ind i
mellem. Vejret lagde dog ikke en
dæmper på stemningen, selvom vi
selvfølgelig kunne have ønsket os
bedre vejr.
Det var en helt fantastisk dag.
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Ekstra presse

Ud over fin dækning i Oplands
avisen ugen efter, var der i år ekstra
pressedækning af festivalen på
selve dagen. Lørdag morgen var
Per Drustrup direkte i radioen på P4
Nordjylland, hvor han fortalte om
opstarten af festivalen, hvordan den
har udviklet sig og selvfølgelig om
dagens musikprogram.

Det gode radioindslag betød, at
TV2 Nord kontaktede Per Drustrup
for at komme og lave tv-indslag
om festivalen. TV holdet var rundt
på pladsen det meste af dagen og
havde også et liveindslag i aftenudsendelsen. Flere har sikkert set sig
selv eller en bekendt i tv. En rigtig
god reklame for festivalen, og god
reklame er nødvendig for at fastholde de nuværende gæster og
tiltrække nye festivalgæster.

Uden mad
og drikke….

Dur helten ikke, og derfor
var der selvfølgelig igen i år et bredt
udvalg af mad og drikke.
Der blev skænket fadøl, og som
noget nyt var der mulighed for at
købe vin i vinbaren eller få en drink
hos BAS eller i den lokale bar. Der
blev solgt mad, slik og vafler, ja der
var noget for enhver smag.
Det lokale pizzeria solgte indisk
mad, og det var muligt at købe mad
fra Bondestuen. Ingen gik tørstige
eller sultne hjem. Der blev i alt solgt
120 ankre øl, og det var ca. 50 mere
end sidste år.

Mere end bare musik
Hvert år, når Bålhøj Fesitval er blevet afholdt, bliver jeg stolt og glad
over, at vores ”lille” by kan afholde
så stort et arrangement.

Udover musikken er det for mange
også en dag, hvor man lige får
snakket ekstra med naboen eller
andre bekendte fra byen eller omegnen. Det er et samlingspunkt for
mange i byen og for gæster fra nær
og fjern.
Det er nemlig ikke kun den gode
musik, det drejer sig om. Det er
også den hyggelige stemning på
pladsen. Når lysene i træerne
tændes, hovednavnet går på
scenen og regnen siler ned, så
indtræder festivalens højdepunkt
for mig, og at dømme ud fra den
stemning, der var på pladsen, gjaldt
det også for mange andre gæster.
Fantastisk!
En af de, der blev interviewet til TV2
Nord, sammenlignede stemningen
og omgivelserne med Skanderborg
Festivalen/ Smuk Fest, selvfølgelig
bare i meget mindre format. Mere
hyggelig, intim og overskuelig. Og
det var derfor han og nogle venner
nu i nogle år var taget til Øster
Brønderslev i stedet for Skanderborg. Det kan vi alle være glade for
og stolte af.
Lokalbladet nr. 94
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Lokal opbakning

Alle de mange festivalgæster og
44 lokale sponsorer viser den store
lokale opbakning til festivalen.
De 44 sponsorer giver et godt og
flot bidrag til økonomien og er et
uvurderligt grundlag for festivalen.
Tusinde tak for det! (Vi håber også
på jeres støtte til næste år.)
På selve dagen hjælper ca. 200 fri
villige med alt fra opsætning af flag
i byen, tjek af billetter, transport og
opsætning af musikernes udstyr på
scenen, aktiviteterne på Ranchen,
udskænkning af fadøl og drinks eller en af de mange andre opgaver
der skal løses for at kunne afholde
en succesfuld festival. Tak til alle jer,
der har hjulpet på dagen.
Udover selve dagen er der lagt et
kæmpe arbejde med at få planlagt musikprogrammet, få opsat
telte, sørge for el og vand, opstilling
af toiletvogne, sørge for vagter, gøre
klar backstage, opdatere bered
skabsplaner osv. I dagene op til
festivalen er et stort antal frivillige i
gang på pladsen, og i dagene efter
festivalen skal alt pakkes ned igen.
Det er et stort arbejde, som kræver
ildsjæle, men som også giver et
fantastisk sammenhold i vores
by. Kæmpe tak og ros til alle der
bidrager.
Vi er klar til at afholde Bålhøj Festival nr. 13 lørdag 8.august 2020.
Stig Stavnskær
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Fowli Ranch 2019

Selvom regnen igen i år aflagde
visit på Ranchen og den øvrige
Bålhøj Festival, så kom den
heldigvis ikke alene. De mange
besøgende børn og deres forældre, som også kom, fik en rigtig
god oplevelse om eftermiddagen, hvor der traditionen tro var
mange spændende aktiviteter på
Ranchen.
Ved indianerne var pandekager,
ansigtsmaling og sæbebobler
populære, mens Hallund-spej
derne underholdt med snobrød,
guldgravning, karrusel og en
svævebane for de modige.
Pigerne fra Heklas juniorafdeling
gav en gratis ridetur på de flotte
islandske heste, og på halmballerne var der røgkanoner og
battle.
Det store trækplaster i år var
Sebastian Klein med band, der
optrådte med sit musikalske
show ”Mer’ styr på dyr ” på en
scene på ranchområdet. Det
var et ekstraordinært indslag,
der var gjort muligt blandt andet
af Sparekassefondens ekstraordinære støtte. Sebastian
leverede et fantastisk sjovt og
medrivende show, hvor både
børn og voksne kom i nærkontakt med både skægagamer,
kvælerslanger, kaniner, mus og
rotter!
Det hele blev akkompagneret af
et band med flere af medlemmerne fra Magtens Korridorer,
der helt tydeligt nød den åbenlyse begejstring fra børneflokken
foran scenen. Under og efter
showet var det muligt at købe
kaffe, kage og slush ice ved
ØBIs venner.
Til slut skal der lyde en stor tak
til både besøgende og frivillige, der har bidraget til at gøre
Ranchen på Bålhøj Festival til en
sjov og spændende oplevelse i
børnehøjde.
På Ranchens vegne
Mads Søgaard
Lokalbladet nr. 94
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

Sange af
Johnny Cash
med udvalgte
bibeltekster
Onsdag 6. november 2019 kl. 19.00
er der en helt særlig musikgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke.
Se plakaten her.
Alle er velkomne!

Begravelseskaffe

I forbindelse med begravelse/bisættelse er det muligt at holde mindesammenkomst med begravelseskaffe
i Samlingshuset i Øster Brønderslev.

Priser:
Arrangement 1
1/1 bolle med smør, 1 stk. kringle og småkager,
kaffe og te.
Pris pr. kuvert kr. 85,00

Arrangement 3
1/1 bolle med smør, 1 stk. kringle, lagkage og småkager,
kaffe og te.
Pris pr. kuvert kr. 100,00

Arrangement 2
1/1 bolle med smør, lagkage og småkager, kaffe og te.
Pris pr. kuvert kr. 90,00

Arrangement 4
2 stk. smørrebrød, lagkage og småkager, kaffe og te.
Pris pr. kuvert kr. 125,00

Der kan købes sodavand og øl kr. 15,00 pr. stk.
Ved alle arrangementer er bordene dækket med hvide duge, og der er tændte stearinlys og pyntet med blomster.
Vedr. booking: se www.samlingshus.dk eller ring på tlf.: 23 34 71 69
Lokalbladet nr. 94
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Dåbsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke
Fire gange om året tilbyder vi i Øster Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste om
lørdagen.
I efteråret sker det på følgende datoer:
14. september kl. 10.00
9. november kl. 10.00

Allehelgen i Hallund Kirke

Søndag 3. november 2019 er der Allehelgensgudstjeneste i Hallund Kirke kl. 9.00. Efter prædikenen vil navnene på de af sognets beboere, som er døde siden sidste Allehelgensdag, blive
læst op.

Allehelgen i Øster Brønderslev Kirke

Søndag 3. november 2019 er der Allehelgensgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke kl. 10.30.
Efter prædikenen vil navnene på de af sognets beboere, som er døde siden sidste Allehelgensdag, blive læst op.

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB Kirke

1. SEP.
1. SEP.
8. SEP.
14. SEP.
15. SEP.
22. SEP.
22. SEP.
29. SEP.
29. SEP.
6. OKT.
6. OKT.
13. OKT.
20. OKT.
27. OKT.
3. NOV.
3. NOV.
6. NOV.
9. NOV.
10. NOV.
17. NOV.

09.00 JSL

19. NOV.
24. NOV.
1. DEC.
1. DEC.
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Folkekirken tilbyder
også sjælesorg på
nettet.
På sjælesorg.nu
kan du gratis chatte
med en præst på
internettet via computer, smartphone
eller tablet.
Samtalerne er anonyme.

HALLUND Kirke

10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 JSL Høstgudstjeneste
10.30 JSL
10.30 JSL

10.30 JSL
09.00 ASLA
09.00 JSL Høstgudstjeneste
10.30 JSL
09.00 JSL
09.00 ASLA

09.00 ASLA
10.30 JSL Allehelgen
19.00 JSL Musikgudstjeneste
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
10.30 JSL
10.30 JSL Afslutning for
minikonfirmander
19.00 JSL Aftensgudstjeneste
10.30 JSL 1. søndag i advent

Der kan forekomme ændringer

Sjælesorg
på nettet

09.00 JSL Allehelgen

10.30 JSL
13.00 JSL 1. søndag i advent

Kirkebilen har tlf. JSL: Jens Staghøj Liisberg
9882 1700
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Menighedsrådsmøder
i Hallund
Onsdag den 20.
november 2019 kl.
19.00, Kjølskevej
12, 9700 Brønderslev

Menighedsrådsmøder
i Øster
Brønderslev
Torsdag den 12.
september 2019 kl.
19.00, Elmevej 124,
9700 Brønderslev
Onsdag den 13.
november 2019 kl.
19.00, Elmevej 124,
9700 Brønderslev

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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 arrangementet “Fyld Danmarks kirker” sted.
Kom og vær med til at fylde den lokale kirke i Øster Brønderslev!
Bagefter serveres der i samarbejde med Hyggeklubben en kop kaffe med kage til i våbenhuset.
Alle er velkomne!

Høstgudstjeneste i Hallund

Søndag 22. september 2019 er der høstgudstjeneste i Hallund Kirke kl. 9.00. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med KFUM-spejderne i Hallund. Efter gudstjenesten er der rundstykker og kaffe i Spejderhuset.
Alle er velkomne!

Kirkens legestue

Sangaftener

Kære forældre, dagplejere og bedsteforældre til
børn mellem 1 og 3 år: Nu begynder Kirkens legestue igen.
Første gang er 24. september kl 10.15 i Øster
Brønderslev Kirke. Vi skiftes til at være i ØB Kirke og
på Elmehøj.
24/9 ØB Kirke
22/10 Elmehøj
19/11 ØB Kirke
22/1 Elmehøj
18/2 ØB Kirke
17/3 Elmehøj
21/4 ØB Kirke
19/5 Elmehøj
Vi leger, synger, hygger os og har det sjovt:
Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig endelig.
Organist Inger Malgård tlf 60602361

Vores første sangaften bliver med
Peter Sloth 8. oktober kl. 19 i
Samlingshuset.
Han er organist og kantor i Vejgård
Kirke.
Vi skal igen synge årstidens dejlige
sange og salmer. Der vil samtidigt
bydes på kaffe og småkager.
Næste sangaften er 12. november hvor Jens og Inger sørger
for en hyggelig sangaften, og hvor alle er velkomne med ønsker.

Kirkens børnekor

Husk at Kirkens børnekor begynder igen
10. september kl. 14.30- 15.45.
Alle børn fra 2. til 6. klasse er velkomne. Koret øver i
Samlingshuset, og inden vi starter, får vi lidt at spise.
Koret medvirker i kirkerne ca. 10 gange årligt.
Der er mødepligt til korprøve og i kirkerne.
Børnene får et lille honorar for at deltage.
Jeg vil gerne have vide, hvis om dit barn kommer,
så send mig en sms på 60602361.
Organist Inger Malgård
Lokalbladet nr. 94
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
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”.

Sikker kommunikation pr. mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en krypteret mail til præsten.
Brug knappen “Sikker henvendelse” under præstens kontaktoplysninger.
Svar fra præsten kommer i borgerens e-boks.

Aftengudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke

Tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.00 holder vi aftengudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke. Det bliver en gudstjeneste med tid og plads til refleksion og eftertanke.
Alle er velkomne.

Kirkelige adresser
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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.
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Døbte i Ø. BrønderslevHallund:
Alba Grete Imer
Oskar Christiansen

Gudstjenester på
Elmehøj Ældrecenter
Torsdag 26. september 10.15
Torsdag 31. oktober 10.15
Torsdag 28. november 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

Event Samlingshus
Efterårets spændende program i
Event Samlingshus er:

“Velkommen til nye
borgere.”

Søndag 15. september kl 10. til
ca. 11.30:
Med dette lille arrangement vil vi
gerne byde nye borgere velkommen
til byen.
Vi serverer en kop kaffe, og samtidig vil repræsentanter for byens
foreningsliv fortælle lidt om, hvad
byen kan byde på både for børn og
voksne. Alle er velkommen, også
selv om man ikke er helt ny borger,
men bare har lyst til at være med.

Møllefonden

Torsdag 3. oktober kl. 19- 21.
Direktør for Møllefonden, Jan Christ
ensen, fortæller om Møllefonden og
ideerne bag arbejdet med psykisk
udviklingshæmmede unge mennesker.
Møllefonden er jo meget engageret
i Øster Brønderslev. Fonden ejer
Forsamlingshuset, boenheden Oasen (den gamle sparekasse/bank)
og nye boenheder er på vej på grunden ved siden af Forsamlingshuset.
Møllefonden har også flere boenheder og en gård i Brønderslev.
Det er altså en stor “virksomhed”
efterhånden.
Kom og hør om denne meget
spændende arbejdsplads og hjem
for mange unge, udfordrede mennesker. Jans engagement i sit arbej
de er ikke til at tage fejl af!!
Entre 50 kr. inkl. kaffe. Mød bare op.
Ingen tilmelding.

Familiefællesspisning

Tirsdag 22. oktober kl. 17.30.
Unge og ansatte fra Møllefonden
har sagt ja til at stå for en 2 retters
menu denne aften. Menuen bliver
familievenlig, så tag bare børnene
med. Kom og få en hyggelig familiefællesspisning
Pris 60 kr.
Billetter købes i Spar.

Bøger og læsning

Tirsdag 19. november kl. 19.
Pers Bogcafé tilbydes igen i år. Per
Drustrup fortæller om og anbefaler
gode bøger til vinterens læsning.
Hvis du er heldig, får du også en
bog fra Pers bugnende bogreol derhjemme med under armen hjem.
Pris 50 kr. inkl. kaffe. Mød bare op.
Ingen tilmelding.

Fællesspisning
med vildt

Fredag 29. november kl. 18.
Susanne Pedersen vil igen stå i
spidsen for en fællesspisning med
spændende retter lavet af vildt fra
efterårets jagter.
Skynd dig at sikre
dig en eftertragtet
billet.
Pris 150 kr. Billet
købes i Spar.

Billedet er fra den lokalhistoriske
byvandring i forsommeren arrangeret af Event Samlingshus i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv.

Så har vi ikke mere på programmet
denne gang. Håber du har lyst til at
deltage i det hele.
Eventgruppens medlemmer er:
Lis Pedersen, Susanne Pedersen,
Lis Dam, Helene Andersen, Mette
Lindgaard, Monika Stecher og Birgit
Søndergaard.
(Vi kunne egentlig godt tænke os et
mandligt islæt i gruppen. Kom frit
frem.)
Mange hilsner
Eventgruppen
v/ Birgit Søndergaard
(3013 1453)

Julebanko

Søndag 8. december kl. 14.
Tag familien med til Julebanko.
Måske er du heldig at vinde en af de
mange gevinster.
OBS : Igen i år vil vi opfordre alle
i byen til at bidrage med en eller
flere gevinster. Du kan donere hvad
du har lyst til. Meget gerne også
legetøj. Eneste betingelse er, at det,
du donerer, er nye ting.
Gevinster kan afleveres i Samlingshuset eller ved at kontakte mig.
Lokalbladet nr. 94
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Gade
Sæsonstart i Kvinde Kreaklubben

Kreaklubben begyndte igen efter sommerpausen torsdag 22. august kl. 19 i
Samlingsstedet v/ Østsidehallen.
Vi mødes fremover kl. 19 den 1. onsdag og 3. torsdag hver måned, hvor vi
hygger og laver alle former for håndarbejde. Vi snakker også, praler af vores
værker, spørger hinanden til råds, inspireres og hjælper hinanden på livet
løs! Der er altid hjælp og råd at hente.
Vi nørkler med alle former for håndarbejde, fx hækling, strikning, patchwork,
smykkefremstilling, hakning, broderi og kortfremstilling.
Vi slutter af med en kop kaffe/the, kagebagning går på skift, her udveksles
også opskrifter.
Vi har hvert år et kreativt arrangement, hvor vi har haft besøg af Heidi fra
Glasgården i Thise, Bente fra Filtestedet i Hallund, og vi har besøgt Tårs
Garn. Om efteråret har vi traditionen tro et julearrangement umiddelbart før
advent, hvor vi har haft blomsterdekoratører på besøg, og vi har besøgt Fynbogården til workshop. Ikke at forglemme sommerafslutning og julefrokost.
Lyder dette ikke hyggeligt?
Så er du kreativ, eller drømmer du om at blive det, så kom endelig og deltag.
Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på mobil 5073 7441
Vi har Facebook-siden ‘Kvinde Krea Klub - ØB’
Hanne Hartmann

Trap Danmark

Andespil

Sommeren 2017 udkom bind 4 med en gennemgang af kommunerne Jammerbugt, Thisted og Brønderslev. Beskrivelsen kan på ingen måde være
dækkende lokalt eller kommunalt, men alligevel er det et friskt bud på en
interessant og bredt dækkende oversigt over baggrund og aktuel status på
en lang række områder.

En billedgåde

Trap Danmark udkom i forrige udgave i 1953-1972, men de seneste år er der
kommet en helt friskt redigeret og 6. udgave på i alt 34 bind og med en aktuel
og historisk gennemgang af alle kommuner i hele landet.

I bogen er vores lokalområde også nævnt flere gange, og der er også blevet
plads til dette lille billede, som I i disse festivaltider ikke skal snydes for.

Til bankospillet i Hallund 29. oktober
spilles der om 25 ænder på pladen
fuld. Prisen pr. plade er 10 kroner,
og der er mulighed for at købe
lodder til amerikansk lotteri. I pausen serveres gratis kaffe og kage.

En vaks gæst til Bålhøj Festival har
sendt dette billede til Lokalbladet for
at få opklaret, om den person, som
holder paraplyen, godt kunne spise
med én hånd og samtidig holde til at
blive våd.
Samtidig kunne det være interessant at vide, hvem der som en
udstrakt service holder paraplyen.
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spejlet
To nye huse på
Poldervej

Husene på Poldervej 16 og 18 er blevet
revet ned i løbet af sommeren, og byggeriet af det nye hus på Poldervej 16 er
lige begyndt.

Dødsfald opklaret

I sidste nummer af Lokalbladet efterlyste vi oplysninger, der kunne føre til
opklaringen af et trafikdrab på Poldervej.
Den retsmedicinske vurdering af den
døde viste sig at være forkert mht.
kønsbestemmelsen, for der var ikke
tale om en høne, men derimod en
hane.
Visti Møller fra Gl. Buurholt fortæller
nemlig, at det var hans hane, der
havde været uheldig – måske på en tur
rundt til byens hønsegårde på udkig
efter nye og måske mere medgørlige
høns.
Visti fortæller, at hans nye hane er godt
tilfreds med hønsene og har holdt sig
hjemme.

Australsk bistade og selvkørende kuffert

Michael Baasch, som ejer firmaet Mitcom, sysler med mange forunderlige ting ud over at drive virksomhed fra hjemmeadressen på Engvej. Michael er i år startet på biavl, hvilket er nok til at holde de fleste mennesker væk af frygt for
bistik. Men det er ikke et helt almindelige bistade, Michael har.
Bistadet er australsk, har firmanavnet Flow Hive og har et smart system, der gør, at tavlerne tømmer sig selv for honning, når han drejer på et håndtag. De små sekskantede celler, der er fyldt med honning, bliver vredet i stykker, når
håndtaget drejes, og derved løber honning langsom ned i bunden af rammen og derefter ud i glasset - klar til servering.
Systemet er meget nyt i Danmark, og der er endnu ikke mange biavlere, der har disse selvtømmende tavler. Men
Michael kan godt lide at kaste sig ud i nye tiltag, så nu har han købt sit første bistade med en ny bifamilie i.
Dronningen lægger æg hele foråret og sommeren for at holde gang i produktionen af nye bier, der kan hente honning,
og samtidig er til gavn for alle haveejere der får deres blomster bestøvet. En dronning kan lægge op til 1500 æg om
dagen, så hun har travlt. Dette resulterer også, i at der midt på sommeren kan være omkring 60.000 bier i et bistade.
Derfor er det smart, at man kan tappe honning fra uden at forstyrre bierne.
Ud over biavl er Michael også meget interesseret i forskellige nyskabelser og støtter projekter, han finder interessante.
Støtten er økonomisk i form af crowdfunding, som vil sige, at man lancere et produkt eller koncept og beder folk støtte
det med mindre eller stører beløb. Når så der er penge nok samlet ind, produceres eller udvikles produktet.
Et af de produkter, som Michael har støttet, er en selvkørende kuffert, som ved hjælp sensorer og 4-hjulstræk følger
ejerens armbånd. Kufferten kører selv uden om forhindringer og stopper med trapper. Derved slipper ejeren for at
slæbe rundt på håndbagagen eller for at glemme kufferten, da den hele tiden følger efter. Michael forventer at modtage kufferten sidst i september.
René Dahl Jeppesen
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Sommerfesten i Hallund 2019
Allerede i februar måned bliver
der taget fat på at arrangere sommerfesten i Hallund. Det er et stort
arbejde at kontakte sponsorer og
annoncører. Men som tidligere år
har der været en stor opbakning fra
lokale firmaer og privatpersoner.
Sommerfestbladet bestod af 48
sider, så der er stadig en del, der
støtter op om sommerfesten.
Som tidligere år har vi fået sponseret en hel gris, som vi hakker i fars til
frikadeller. Blot fik vi i år en levende
gris sponseret, og det blev et større
detektivarbejde at få den bragt til
slagtning. En overgang var det på
tale at trække grisen fra Hallund til
Hjallerup Slagtehus, men heldigvis
viste der sig en anden løsning. Hen
over sommeren er der så blevet
stegt godt 700 frikadeller.
Selve sommerfesten startede traditionen tro med, at vi satte teltet op.
30 frivillige var mødt op for at hejse
teltet, sætte bar, lyskæder, borde og
bænke op. Der var rundstykker og
kaffe til de fremmødte. I løbet af 2-3
timer var alt sat op og klart.

Søndag var menighedsrådet vært
ved kaffe og rundstykker efterfulgt
af gudstjeneste ved Jens Staghøj
Liisberg.
Efter gudstjenesten tog festudvalget
fat på at pakke de 100 børnegevinster ind, som skulle bruges til tombolaen. Derudover havde vi mange
andre præmier venligst sponseret
af lokale forretninger og privatpersoner.
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Det blev til 100 gevinster til de
voksne i tombolaen, og desuden lidt
præmier til de fremmødte til sommerfesten.
Torsdag morgen mødte nogle frivillige borgere op for at skrælle kartofler, gulerødder og ordne blomkål.
Der blev lavet sovs og kogt jordbærgrød. Hallund Kro sørgede for at
koge kartofler og gulerødder samt
varme frikadeller. De øvrige opgaver
blev varetaget i klubhuset. Der blev
dækket bord og pyntet med blomster og lys.
Torsdag aften var der 96 tilmeldt til
spisning. Menuen var den sædvanlige: Kartofler, gulerødder og blomkål samt frikadeller og tyk brun sovs.
Derefter jordbærgrød med fløde.
Formanden for Borger- og Idrætsforeningen bød velkommen, og efter
middagen blev der sunget et par
fællessange, og så åbnede tombolaen, og den blev faktisk stormet.
Der blev senere serveret kaffe med
hjemmebagte småkager.

Fredag morgen var der en krolfturnering, men den er omtalt side 31.

Som noget nyt var der en del
konkurrencer for de lidt større børn.
Der var bowling, pubcrawl, støvlekast og sumobrydning. Det vakte
jubel blandt børnene. Især sumobrydning blev der brugt lang tid på.
Der var præmier til de bedste i alle
kategorier.
Efterfølgende var der petanque for
de voksne, og her var ca. 30 mødt
op for at deltage.
Derudover bød fredagen på mulighed for at købe kartoffelsalat og
frikadeller, fritter, pølser og popcorn.
Og senere var der mulighed for at
købe en irsk kaffe i baren. Aftenen
sluttede ca. kl. 23. Og der var det
også blevet så koldt i teltet, at en
venlig nabo var hjemme og hente
tæpper, vi kunne varme os under.

Vinderne af en af børnekonkurrencen

To forfrosne mænd har søgt tilflugt
under deres lyserøde tæpper (med
hænderne over tæppet)

Vinderne af petanque-konkurrencen Trine Sudergaard og Kim Frederiksen
får præmien overrakt af Finn Villadsen.
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Lørdagen startede noget våd, og
derfor kunne hoppeborgene ikke
blive sat op. Men der var trylleshow
i teltet med Emil og Stig. De viste
deres dygtighed, og der var rigtigt
mange i teltet.
Hallund Jagtforening fejrede deres
75-års jubilæum samme dag, og
her var der mulighed for at prøve at
skyde lerduer. Ganske vist i plastik
og med lasergevær, men det benyttede rigtigt mange sig af på trods af
det dårlige vejr. Der var derudover
mulighed for at få en snak med
jægerne og få en enkelt øl samtidig.
Lørdag eftermiddag var der opvisning med hunde og hundeførere fra
Brønderslev Schæferhundeklub.
Ved kaffetid blev der serveret
forskellige kager i teltet, og det var
som sædvanlig et tilløbsstykke. Igen
viste de lokale damer deres færdigheder i kagebagning, og kagerne
smagte dejligt.
Så blev teltet ryddet, og der blev
igen dækket bord og sat blomster
frem. Kl. 18 var der fest i teltet. Her
var ca. 70 borgere mødt op for at
få en festlig aften. Der var helstegt
pattegris med tilbehør. Og efterfølgende serveredes is sponseret af
den lokale købmand i ØB.

Nogle deltagere bliver taget ved næsen af tryllekunstnerne

Tilskuere til Schæferhundeklubbens opvisning

Musikken blev leveret af James,
og han havde det helt store arsenal fremme. Der var både røg og
sæbebobler i løbet af aftenen. Og
han havde desuden flere udklædningsgenstande på under festen.
Han spillede noget godt musik, og
der var mange på dansegulvet hele
aftenen.
Søndag kl. 11.00 skulle teltet tages
ned. Desværre var der så vådt,
at det ikke kunne lade sig gøre. I
stedet for fik vi tømt teltet og taget
siderne ned, så de kunne blive
rengjort. Klubhuset blev der også
ryddet op i. Og onsdag var der tørt
nok til, at teltet kunne blive pakket
sammen.

Bordet med tilbehør til aftensmadens gris

Alt i alt en fantastisk sommerfest
med mange frivillige hænder, der
hjalp til. Til ris/ros mødet efterfølgende skal vi finde ud af, om festudvalget fortsætter til næste år, eller hvad
der skal ske. Men det kommer i et
senere blad.
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På festudvalgets vegne
Majbritt Iversen

Medlemmer af festudvalget: Else Graven, Majbritt Iversen og
Christina Mariager. Trine Molin var på arbejde.

Hallund Open 2019
Så er dette års udgave af Hallund Open i Krolf veloverstået. Det
afholdes som et af indslagene ved
Hallund-Hollensted Borger & Idrætsforenings sommerfest.
Der var mødt 112 spillere op fra
Hjørring i nord til Østerild i sydvest;
så i alt var 13 forskellige klubber i
regionen repræsenteret.
Det nye festudvalg stod klar til
at servicere alle med god hjælp
fra Hallund Krolfs spillere, og alle
klarede opgaverne til ”UG”.
De, der ikke hjalp til ved selve
spillet, gav en stor hånd med borddækning og oprydning, og alle gav
et bidrag for at sikre, at alle gæster
havde en god dag.
Og vanen tro sørgede P-vagten
Jacob for, at al parkering foregik
reglementeret.
Efter 4 x 12 huller blev dagens
vindere kåret:
Hos kvinderne:
Ellen Bertelsen, Østerild: 118 slag
Kamma Andersen, Hjørring
Krolfklub: 125 slag
Iris Jacobsen, Aalborg Senior Krolf:
131 slag
Hos herrerne:
Erik Kjeldgaard, Klarup Krolfklub:
119 slag
Poul Sørensen, Ø. Brønderslev
Krolfklub: 121 slag
Viggo Bertelsen, Østerild: 122 slag
Vi startede ud i regnvejr, men snart
brød solen igennem, og vi fik alle en
dejlig dag.
Tak for hjælpen til alle.
Dorthe Christensen
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Hallund Jagtforening
Pokalskydning

Skydningen blev gennemført lørdag
3. august. Igen i år var pokalbordet
fyldt med fine præmier, som var
sponseret af:
AJ bilpleje Brønderslev, Algades
Optik Brønderslev, Almas Brønderslev, Bondestuen Brønderslev,
Brasholt Hjørring, Brønderslev
Elteknik, Dronninglund TV-Center,
Daarbak Brønderslev, Garant
Brønderslev, Garant Hjørring, Home
Brønderslev, Punkt 1 Brønderslev,
Sparekassen Vendsyssel Brønderslev, Staring Brønderslev og Stark
Brønderslev.
Deltagerantallet var tilfredsstillende,
og alle nød dagen med det fine vejr.

Bagduer:
1. Erik Christensen
2. Søren Munkholt
3. Jan Rudbæk

Konkurrencen var intens og spændende, og der blev virkelig gået til
den for at få den bedste placering.
Resultatet blev:
Hovedskydning A-rækken:
1. Jan Rudbæk
2. Erik Christensen
3. Søren Munkholt
Hovedskydning B- rækken:
1. Svend Andersen
2. Finn Eriksen
3. Rasmus Tørholm
Monte Carlo:
Søren Munkholt
Venstre sideduer:
1. Erik Christensen
2. Erik Madsen
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Onsdag 18. september kl. 19:
Andejagt. Mødested: Lossepladsen. (Pris på andejagten: 25 kr.)

Søndag 3. november kl. 8.30:
Fællesjagt. Mødested: Skarnvad.

Jan Rudbæk får overrakt pokal og
præmie.

75 år

For at gøre dagen lidt festligere
havde foreningen opstillet et laserduelanlæg. Så såvel store som små
kunne få afprøvet deres skydefærdigheder.

Efter de indledende skydninger var
der frokost, og derefter gik hovedskydningen i gang.

Onsdag 4. september kl. 19:
Andejagt. Mødested: Lossepladsen. (Pris på andejagten: 25 kr.)

Lørdag 5. oktober kl. 8.30:
Fællesjagt. Mødested: Skarnvad.

Vi kan i år fejre foreningens 75 års
jubilæum. Vi havde derfor arrange
ret en mindre reception i forbindelse
med Sommerfesten i Hallund.

Efter et godt morgenmåltid gik skydningerne i gang.

Kommende
aktiviteter

Trods regnen var der god gang i
skydningerne, og da skytterne først fandt ud af,
hvordan der skulle sigtes
for at ramme, gik der
virkelig sport i det.
Hallund Jagtforening blev
stiftet den 23. november
1944. Egnens jægere var
til møde på Hallund Kro,
hvor daværende kredsformand Jens Thomsen

Lørdag 23. november kl. 9.00:
Fællesjagt. Mødested: Skarnvad
Lørdag 23. november kl. 14:
Jubilæumsfest
Lørdag 14. december kl. 9.00:
Fællesjagt. Mødested: Skarnvad.
fra Skagen redegjorde for arbejdet
i Landsjagtforeningen af 1923.
Foreningen blev stiftet, og der blev
tegnet 38 medlemmer.
Hallund Jagtforening arrangerer
75-års jubilæumsfest på dagen.
Flemming Bolmgren

Fugleskydning i Hollensted
Lørdag 17. august blev den årlige
fugleskydning i Hollensted afholdt.
For første gang skulle vi udenfor
kommunegrænsen for at afhente
fuglekongen, for sidste års fuglekonge, Lars Johansen, bor nær
Poulstrup i Hjørring kommune. Vi
var 33 skytter der mødte op og vi
blev gæstfrit beværtet med både
store og små genstande. Der ankom
også en amerikanerbil til at transportere fuglekongen standsmæssigt.
Så går turen til Carsten og Hanne
på Hebbelstrupvej, hvor hallen
er blevet ryddet for maskiner og
omdannet til 2 skydebaner. En til
fugleskydning, hvor der bliver skudt
på en træfugl med 8 forskellige
plader, der skal skydes ned i rækkefølge. En til serieskydning hvor
der skydes efter skiver. Her drejer
det sig om at få højeste score. Der
er præmier til de tre bedste.
Fugleskydningen afgøres via en
lukket skydeliste, her er det ikke
den der skyder pladen ned der
belønnes, men den man skyder for.
I løbet af dagen bliver der serveret
pølser og senere sponsorkage fra
bageren i Dannebrogsgade. Det er
altid populært. Sidst på eftermiddagen stødte koner, kærester og børn
til. Så var det tid til dameskydning,
hvor det var meget overraskende, at
den yngste deltager i konkurrencen
vandt.

Efter spisningen blev dagens resultater afsløret og der blev uddelt
præmier og diplomer til de heldige
og dygtige skytter.

Dagens resultater:

Jens Chr. Nielsen fik diplom for kronen - skudt ned af Aksel Jensen
Kenneth Toft fik diplom for h. klo skudt ned af Niels Olesen
Benjamin Jensen fik diplom for v. klo
- skudt ned af Niels Olesen
Anders Elgård fik diplom for halsen skudt ned af Benjamin Jensen
Hardy Jensen fik diplom for halen skudt ned af Jesper G. Nielsen
Jørgen Christensen fik diplom for
h. vinge - skudt ned af Kristoffer
Simonsen
Morten Østergård fik diplom for v.
vinge - skudt ned af Mark Thomsen
Henning Nielsen fik diplom for
brystpladen - skudt ned af Henning
Nielsen
Da Henning skød for Jesper G.
Nielsen, blev Jesper udråbt som ny
Fuglekonge.

Dameskydning
Line Christensen: 38
Amalie Bavnild: 37
Ditte Ravn: 27

Herreskydning
Benjamin Jensen: 46
Morten Østergård: 46
Henning Nielsen: 44

Bjarne Bang Sørensen

Lokalbladet nr. 94

33

Gade

Velkommen til
Buurholtvej 55

Efter Carsten Sindbæk flyttede, er huset 1. marts overtaget af Rune og Maria
Thorup Larsen. Parret kommer fra Knudsgade i Brønderslev, og sammen har
de datteren Lila på 3 år. Lila går i børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev.
Rune (40) er uddannet autoelektromekaniker og arbejder for PM energi med
renovering af industrimotorer. Til glæde for Rune er firmaet flyttet ud i Volvolokalerne i Østergade, for før arbejdede han på Saltumvej. Derfor cykler han
også gerne de 3 km på arbejde og hjem igen for at hente Lila i børnehaven.
Maria (34) arbejder i Arden i et bosted, som sosu-assistent. Der er langt på
arbejde, men til gengæld er det døgnvagter, så det er ikke hver dag, der skal
køres. Parret har renoveret hele underetagen og er næsten færdige med det
sidste. Rune håber, at der så kan blive tid til lidt mountainbike eller jævnlige
ture i motionscentret.

Kjølskevej 4

Her flyttede Jane og Mogens Bondrup ind omkring 1. maj. De kom fra en
lejebolig i Pandrup, hvor de har boet de sidste 4-5 år. De ville gerne have
deres eget, og med plads til de to heste og vogne, så de så sig om efter
en bolig med plads og jord omkring. Det har de fundet, og efter en mindre
renovering af køkkenet og lidt maling flyttede de ind.
Mogens kommer oprindeligt fra Herning, og Jane er fra Nørresundby. De har
5 sammenbragte børn, 3 børnebørn og et på vej. Så har de hunden Malik,
der lige mangler lidt opdragelse ifølge Jane. Mogens er buschauffør og kører
primært med handicappede børn, mens Jane er hjemmegående. Ud over
Kjølskevej 4 har de også købt et stykke jord med juletræer, som de påtænker
at sælge. Da de underskrev papirerne, fandt de ud af, at de også har fået en
bid af Ryå med i handelen.
Fritiden bruer de på at sælge brændte mandler og pandekager i Lagunen om
sommeren, og om vinteren står Mogens ved Klarborg og brænder mandler.
Han kører også gerne med hestevogn til bl.a. bryllupper og konfirmationer.

Dobbelt jubilæum
på Hallund Kraftvarmeværk
Laurits Jørgensen har 25 års
jubilum 9. november, og hele
varmeværket har også 25- års jubilæum, men først 15. december.
Begge jubilæer fejres med Åbent
Hus på varmeværket på disse
datoer.
Hold øje med hjemmesiden for
Hallund Varmeværk for de præcise
tidspunkter.
Find den her:
www.hallundhollensted.dk

Bryllup på landet

Da trommeslageren i The Blue Van
samt i Dør Nr. 13 samt andre bands,
Per Mølgaard Jørgensen, i begyndelsen
af august skulle giftes med sin kæreste
Signe, kontaktede hans far, Kurt Jørgensen, Lokalbladet for at høre, om ikke
vi også ville dokumentere den del af The
Blue Vans aktiviteter.
Selvfølgelig ville vi gerne det – især
da brylluppet blev holdt lokalt i haven/
parken hos Pers forældre, Margrethe og

Kurt Hollenstedvej 247 med mere end 80 gæster. Blandt gæsterne var også
nogle børn, der fandt stor glæde ved at mærke den våde jyske muld. Kurt fortalte med et smil, fordi han er kødkvægsproducent, at bryllupsmiddagen var
vegansk, da brudeparret og mange af de tilrejsende var veganere. Det forlyder, at det var et rigtigt hyggeligt bryllup med god musik til den lyse morgen.
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Hurtigt udsolgt

Da ØBI sidste år holdt høstfest efter et nyt koncept, hvor der i billetprisen var
inkluderet musik, mad og fri bar hele aftenen, blev det en på alle måder stor
succes. Det var efter sigende en forrygende fest, og den gav et stort overskud til Idrætsforeningens slunkne kasse.
Derfor holder ØBI igen i år høstfesten, og næsten inden billetterne kom i
handelen, blev høsten udsolgt med 708 deltagere – og der er endda 100 på
ventelisten.

Luftfotografering

På Internettet kan man finde mange sjove ting – også lokale. Her følger 2
eksempler, men kender du flere lokale eksempler så kontakt redaktionen!
Under surfing på Boligsiden har Henrik Dahl Nielsen fundet dette billede fra
en ejendom på Poldervej. Han lagde det på Facebook-siden Øster Brønderslev, og det blev opklaret, at Malthe Haugaard Rasmussen er mester bag
den særligt frække måde at klippe græs på.
På Google Maps har René Dahl Jeppesen fundet dette luftfoto fra Istedvej.
Når Henrik i nr. 12 får sin rigtig flotte smiley malet gul, må vi op at flyve igen.

Ladywalk

Vi har trænet sammen i Øster Brønderslev og omegn – sammen med kvinder fra nær og fjern – et par gange har vi
været udenbys for at gå andre ruter.
Vi har ca. 10 aftener foråret igennem gået træningsture fra Østsidehallen. Alt sammen planlagt af Inge Andersen og
Tina Hansen.
27. maj var den afsluttende dag med Ladywalk, hvor det havde regnet hele dagen, og de lovede regn til aften igen, så
Ellen Filholm havde i forvejen taget kontakt til noget familie, der bor i Nørresundby, og de ville gerne lægge matrikel til
24 vandreglade kvinder i alle aldre, der skulle ud og gå Ladywalk.
Starten gik kl 18.30 fra Nørresundby Idrætscenter rundt om Lindholm Søpark med en rigtig smuk udsigt – derfra ned
til havnefronten, hvor der er forfriskninger, og ruten deler sig her i 7
km og 12 km, men pga de truende skyer
og den våde vejrudsigt fulgtes vi alle ad
på den korte rute i håb om at komme tørre
hjem. Tilbage til idrætscentret fik vi igen
forfriskninger.
Derpå gik vi ”hjem” i havehuset, hvor vi
drak vores medbragte kaffe og kage. Vi
nåede at komme retur inden regnen kom,
men så kom den også. En rigtig hyggelig
aften med godt motion og en masse klog
snak.
Jeg er sikker på, at det vil gentages igen
til næste år, så mød endelig op hvis du
har lyst. Er du ny i området, er det en god
måde at komme i snak med andre på.
Inge Andersen
På billedet mangler 4 fra holdet.
Lokalbladet nr. 94
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Lokomotiver på højt plan og brede spor
I Øster Brønderslev findes der en
rigtig togentusiast, som har bragt sin
hobby op på et nyt plan.
Michael Martens og hans kone
Annemarie byggede for 6 år siden 2
meget store rum til deres ejendom
Lindevej 38. Den ene bliver brugt
som garage, og den anden skulle
Michael bruge til sine hobbytog.
Togene er skala 1:22,5. Dette betyder, at togene er 22,5 gange mindre
end virkelige tog. Der er også huse
og mennesker i samme skala, som
er placeret rundt omkring på anlægget.
Anlægget består af ca. 300 meter
skinner, 50 lokomotiver og 130
vogne. Michael startede med at
samle på disse tog for 35 år siden,
men, det var først for 20 år siden, at
det rigtigt tog fart med samlingen.
Banen går rundt i hele rummet og
i flere etager. Processen med at
bygge er et langt projekt, hvor man
flytter rundt på skinneforløb og ændrer på sporskifter, for at finde den
optimale løsning.
Som fremtidige projekter skal der
sættes strøm på alle sporskifter, og
terrænet skal males. Michael regner
ikke med, at han bliver færdig lige
foreløbig, da der hele tiden kommer
nye ideer.
René Dahl Jeppesen
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Indisk mad

Suma og Rajwinder Singh begyndte sidst på sommeren også at sælge indiske retter fra deres pizzeria i byen. Menukortet er et lille tillæg til deres omfattende faste menukort, men tilbuddet om indisk mad er et forsøg på at finde ud af,
hvor stor interessen er. Går det godt, bliver der lavet et helt nyt menukort med det hele. På Bålhøj Festival havde de
en lille bod med nogle af deres retter, og det gik så godt, at de fik udsolgt – undtagen af deres vegetar samosas.

ANNONCER
En god del af Lokalbladets økonomi sikres gennem annoncerne for
firmaer med lokal tilknytning.
Vil du annoncere i Lokalbladet for
din virksomhed, så kan du kontakte 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.
Lokalbladet nr. 94
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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

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED
v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)
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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.

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk
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Bente Toft

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

www.filtestedet.dk

v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev
Tlf.: 98811003 - Supermarked med tips og lottoforhandling
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Torsdag 10. oktober kl. 14:
Benthe Kilt: Rundrejse i Florida
Arr: Hyggeklubben. (Se side 9)

Torsdag 21 november kl. 19:
Kreaklubben mødes i Samlingshuset. (Se side 26)

Onsdag 4 september kl. 19:
Hallund jagtforening holder andejagt
(Se side 32)

Torsdag 17 oktober kl. 19:
Kreaklubben mødes i Samlingshuset. (Se side 26)

Lørdag 23. novenber kl. 9
Hallund jagtforening holder fællesjagt. (Se side 32)

Torsdag 12. september kl. 14:
Birgitte Josefsen: Mit liv i folketinget
Arr: Hyggeklubben (se side 9)

Tirsdag 22. oktober kl 17.30:
Familiefællesspisning i Samlingshuset. Arr: Event Samlingshus.
(se side 25)

Lørdag 23. november kl. 14:
Hallund jagtforening holder
jubilæumsfest.

Aktiviteter

Onsdag 4 september kl. 19:
Kreaklubben mødes i Samlingshuset. (se side 26)

Søndag 15. september kl. 10:
Velkommen til nye borgere.
Arr: Event Samlingshus.
(se side 25)
Onsdag 18 september kl. 19:
Hallund jagtforening holder andejagt
(Se side 32)
Torsdag 19 september kl. 19:
Kreaklubben mødes i Samlingshuset. (Se side 26)
Torsdag 26. september kl. 14:
Karsten Frederiksen fortæller om
Øster Brønderslev
Arr: Hyggeklubben. (Se side 9)
Onsdag 2. oktober:
Præmiewhist i Hallund klubhus
Se www.hallundhollensted.dk
Onsdag 2 oktober kl. 19:
Kreaklubben mødes i Samlingshuset. (Se side 26)
Torsdag 3. oktober kl 19- 21:
Jan Christensen, leder af Møllefonden og de bosteder og aktiviteter
knyttet hertil, fortæller i Samlingshuset. Arr: Event Samlingshus.
(Se side 25)
Fredag 4. oktober:
Ølsmagning i Klubhuset i Hallund.
(Se side 8)
Lørdag 5. oktober kl. 8.30:
Hallund jagtforening holder fællesjagt. (Se side 32)
Mandag 7. oktober kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
holder åbent i lokalerne under
Elmehøj i Øster Brønderslev.
Onsdag 9. oktober:
Modeshow i Hallund klubhus
se www.hallundhollensted.dk

Torsdag 24. oktober kl. 14:
John Hjort Olesen: Mit liv som
bedemand Arr: Hyggeklubben.
(Se side 9)
Tirsdag 29. oktober:
Bankospil i Hallund klubhus
se www.hallundhollensted.dk
Fredag 1. november kl. 18.30:
Musik og fællesspisning i Hallund
klubhus. (Se side 7)
Søndag 3. november kl. 8.30:
Hallund jagtforening holder fællesjagt. (Se side 32)
Mandag 4. november kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
holder åbent i lokalerne under
Elmehøj i Øster Brønderslev.
Onsdag 6 november kl. 19:
Kreaklubben mødes i Samlingshuset
se side 26
Torsdag 7. november kl. 14:
Annie Nauentofte: Musik og underholdning. Arr: Hyggeklubben
(Se side 9)
Tirsdag 19. november kl. 19:
Per Drustrup holder bogcafe i
Samlingshuset.
Arr: Event Samlingshus.
(Se side 25)

Fredag 29. november kl. 18:
Fællesspisning i Samlingshuset.
Arr: Event Samlingshus.
(Se side 25)
Mandag 2. december kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
holder åbent i lokalerne under
Elmehøj i Øster Brønderslev.
Onsdag 4. december kl. 12:
Julefrokost. Husk tilmelding til julefrokost senest 28. november kl 12
Arr: Hyggeklubben (Se side 9)
Onsdag 4 december kl. 19:
Kreaklubben mødes i Samlingshuset. (Se side 26)
Søndag 8 december kl. 14:
Julebanko i Samlingshuset.
(Se side 25)
Lørdag 14. december kl. 9.
Hallund Jagtforening holder fællesjagt. (Se side 32)
Søndag 15 december:
Åbent hus i anledning af Laurits
Jørgensen og Hallund varmeværks
jubilæum.
Se www.hallundhollensted.dk
Torsdag 19 december kl. 19:
Kreaklubben mødes i Samlingshuset. (Se side 26)

Torsdag 21. november kl. 14:
Banko (Hyggeklubben giver gevinster). Arr: Hyggeklubben (Se side 9)

Næste nummer

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

