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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 Christiansen (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 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 96 udkommer 10. marts
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 17. februar.

Nummer 97 udkommer 12. maj
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 20. april.

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

Jul og nytår  
- og lidt om fremtiden
Dette nummer bringer som sædvanligt stort og småt fra hele området  
- i det omfang redaktionen er blevet orienteret om det, og med alt det stof 
der er kommet ind.

Det er imponerende, at der aldrig har været problemer med at fylde  
Lokalbladets nu 95 numre. Alligevel er der ALTID plads til mere stof fra 
alle egne af området og om alle emner.

Vi holder et vågent øje med, hvad der sker, og vi ved samlet set rigtigt 
meget i redaktionen, men kan ikke være overalt til alle tider.

DERFOR:  
Husk at holde Lokalbladets og alle beboerne i området ajour med, hvad 
der sker med dine naboer, i din forening og på erhvervsområdet - og alt 
muligt andet. Vi er klar til at modtage stof og til at rykke ud med notesblok 
og kamera, hvis I ikke selv vil skrive.

Det er som altid usikkert, hvad fremtiden bringer for både Lokalbladet og 
hele området, men det er sikkert, at der sker noget, og det bliver rigtigt 
spændende at følge udviklingen det kommende år.

Vi ønsker GOD JUL og GODT NYTÅR til alle! 
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.



Julelys og julekalender 2019

Julekalenderen
Igen i år har Øster Brønderslev 
Borgerforening opstillet en stor og 
flot julekalender foran SPAR i byen.
 
Igen i år er formålet både at un-
derholde i denne glade juletid og 
at samle penge ind til et godt, lokal 
formål. I år er det målet at samle 
penge ind som bidrag til byggeriet af 
en madpakkehytte i den nye bypark 
med legeplads, vandløb og hygge-
pladser.

Igen i år har det kun været muligt at 
få samlet så mange gode gevinster 
ved fantastisk opbakning fra spon-
sorer – endda så mange, at de 24 
låger har vist sig ikke at være nok! 
Der bliver derfor en ekstra træk-
ning 25. december!

Igen i år er det en rigtig flot juleka-
lender, hvor en god del af lågerne 
er helt nymalede med nye motiver. 
Oasen, børnehaven Troldehøj og 
Skolefritidsordningen har lavet de 
nye låger, men sidste års låger fra 
Mette Søskov,  Lone Holm og Per 
Drustrup Larsen er brugt igen.

Igen i år rummer lågerne fantas- 
tiske gevinster for i alt 18.000 kro-
ner, og bag alle lågerne gemmer sig 
gaver til mindst 500 kroners værdi. 
Den største af gaverne har endda 
en værdi af 5.000 kroner.

Tylstrup Slagter; Brønderslev EL-
Teknik; Murer Anders Møller, Øster 
Brønderslev; Mølhushøj Gårdbutik, 
Snaphedevej; Stark Brønderslev; 
Anlægsgartner Kurt Thomsen,  
Hollensted. 

Desuden har Clausen Graphic 
sponseret plakaten herover med 
sponsorer.

Igen i år skal der købes lodder 
for at være med i udtrækningen af 
gaverne. Det kan ske i SPAR, hvor 
lodderne skal udfyldes tydeligt med 
navn, adresse, og kontaktoplys-
ninger mail/telefon.

Igen i år koster lodderne 25 kroner, 
og der er tilbud på 4 lodder for 100 
kroner!

Igen i år udtrækkes dagens vinder 
i løbet af formiddagen, og der laves 
en aftale med vinderen om senere 
at møde op ved SPAR for at få 
gaven overrakt og for at blive foto-
graferet til PR for julekalenderen. 

Sponsorerne er: 
SPAR Øster Brønderslev;  
Kop og Kande, Brønderslev; 
Klovborg v/Lars Pedersen;  
CL Partyservice; Øster Brønderslev; 
Brønderslev Caravan og Trailercent-
er; Supervin, Hjørring;  
Oasen, Øster Brønderslev; ØBI; 
Vinspecialisten, Brønderslev;  
Øster Brønderslev Pizzaria;  
Flat Cap Furniture, Hallund; Basbio, 
Brønderslev; Garant, Brønderslev; 
Bålhøj Festival; Børneshoppen, 
Brønderslev; Gl. Buurholt Ho-
vedgaard, Øster Brønderslev;  
Stubdrup Østergaard v/ Susanne 
og Per Pedersen; Decohaven, 
Brønderslev; Værktøjssalget, 
Brønderslev; Almas, Brønderslev; 
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Fredag 15. november 
sent på eftermiddagen 
blev julelysene officielt 
tændt i Øster Brønders-
lev. Det skete fra p-
pladsen ved SPAR, og 
samtidig kunne Borger-
foreningens formand, 
Jesper Albrechtsen, 
afsløre dette årets jule-
kalender. 

Han takkede alle de 
mange sponsorer af 
gaverne i julekalen-
deren, og bagefter 
var der kø for at købe 
lodder med chancer for at vinde gaverne. Borgerforeningen var derefter vært 
ved en øl/vand og pebernødder til de mange fremmødte
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Jul og vinter for 100 år siden

1918
17. december 
Godt vejr, lidt solskin. Vi har vasket i 
dag og så har vi brugt vaskemaskinen 
( en hånddrevet), og i eftermiddag, 
efter at tøjet var blevet kogt, har vi 
vredet det og hængt det op på loftet til 
tørring, og det har jeg været med til alt 
sammen.

18.december
Godt vejr, klart solskin, men hård 
frost. Jeg har været i skole i dag og 
efter jeg kom hjem, har jeg været  
oppe i brugsforeningen og i  aften har 
jeg læst min lektie og lidt i en anden 
bog.

19. december
Godt vejr, lidt tø. Jeg skulle have 
været i skole i dag og var også på vej 
derop, men da jeg kom til mejeriet, 
mødte jeg alle drengene. De skulle 
hjem igen, for lærer Pedersens datter, 
Marie, var blevet syg af Den Spanske 
Syge. Da vi ikke skulle i skole, har jeg 
siddet herinde og læst hele dagen. 
Jeg har læst det meste af en tyk bog 
om den bekendte missionær og opda-
gelsesrejsende, David Livingstone.

20. december
Lidt sne og meget koldt. Jeg har 
siddet herinde det meste af dagen 
og læst om Kristian den Anden, ind 
imellem jeg var et lille løb ude og 
udrette en eller anden ting for mor. 

Og så fik jeg ”Børnenes lommebog 
1919”. Og så fik vi et spil af far og 
mor, der kaldtes ”Halma” , Det er 
meget morsomt, det skulle vi fælles 
om.. Af Anna fik jeg et penneskaft og 
af Bedste to kroner. I aften, juleaften, 
spiste vi først kyllingesteg og æble-
kage. Så tændte vi juletræet, der var 
pyntet først. Og resten af aftenen 
læste vi lidt.

25. december
Mildt vejr. I formiddag har jeg været 
med far i kirke. Og i eftermiddag har 
jeg været lidt ude og køre i slæde, 
og jeg fik et par kaneture. Så var jeg 
lidt inde hos Lars Dals og lege med 
Ingeborg.

26. december
Anden juledag. Mildt vejr, lidt koldere 
end i går. Jeg har været ude hele for-
middagen og få slædeture af folk, der 
kom forbi. I eftermiddag har jeg siddet 
herinde hos Bedste. Far og mor var i 
kirke, og da de kom hjem, var det for 
sent for mig at komme ud, og så blev 
jeg inde. I aften har vi spillet Halma

27. december
Stærk storm og snevejr, meget koldt. 
Jeg har siddet herinde det meste af 
tiden. Far var i Aalborg og i aften kom 
han hjem med en hel masse julegaver 
til os. Der var Damspil, Ludospil og et 
kortspil, der hed Skidt-Mads og et rou-
lettespil, og et fint forklæde til Anna, 
og meget andet. Alt sammen fra min 
tante og onkel.

21. december
Lidt sne og meget koldt. Det var 
lørdag i dag, og så har jeg løbet så 
mange ærinder. I formiddag har og 
stået oppe i Brugsforeningen, Og i 
eftermiddag har jeg været flere steder 
og købe ind til jul.

22. december
Godt vejr og klar solskin hele dagen. 
I formiddag har jeg været med far 
oppe på Bålhøj efter et pænt juletræ. 
I eftermiddag har Anna og mig været i 
Brønderslev og se på juleudstil- 
lingerne og købe julegaver til os alle 
sammen.

23. december
Stærk snefog, meget koldt. Jeg har 
haft travlt i dag. I formiddag var jeg 
ude ved Jens Peter Kristensen ude 
på marken. Og så var jeg også oppe 
i Overgård med et bord, som far har 
gjort i stand. Efter middag har jeg 
været ved at tage vores grønkål af 
gruekedlen og klemme vandet af dem, 
og skrælle nogle æbler. Dem skal vi 
have i morgen aften.

24. december
Stærkt snefald hele dagen, men mildt 
vejr. I formiddag har jeg haft travlt 
med at skrælle kartofler og sådan no-
get. I eftermiddag, da vi havde drukket 
eftermiddagskaffe, fik vi vores gaver. 
Af far og mor fik jeg et Ny Testamente, 
det skal jeg jo bruge, når jeg skal gå til 
præst til sommer. 6 Lokalbladet nr. 95

På det, der dengang blot var en lillebitte ejendom derude på Ø. Brønder-
slev Kær, og som siden fik navnet Klovborg på Taksvej, boede fra juli 
1920 Karl Chr. Kristensen og hans kone Mariane. De havde tidligere 
boet i et hus i Øster Brønderslev, og her fik de børnene Peter William 
(1905) og Anna Rigmor (1907).

Ved sin død i 1986  efterlod Peter William sig tre håndskrevne dagbøger 
fra årene 1918 til ca. 1930, hvor han stort set hver dag har nedskrevet 
sine gøremål.

Alt i alt giver Peter Williams dagbøger et godt indblik i dagligdagen i 
hjemmet, om skole og skolegang, om sundhedsvæsen, om livet i en 
landsby og livet som tjenestekarl på landet. Det er om enkeltpersoner, 
om præster, præsteskift og kirkeliv m.m. i Ø. Brønderslev i den nævnte 
periode. De indeholder trivielle afsnit, hvor dagene næsten er ens, 
men det er netop et godt billede af, hvordan dagligdagen var både 
på gårdene og på det lille husmandsbrug uden vindkraft, elforsyning 
eller anden motorkraft og med de mange spredte jordlodder derude på 
kæret.

Dagbøgerne er renskrevet og forsynet med billeder og noter af Peter Williams kusine, Ruth Pedersen, som sammen med 
sin mand, Steffen Pedersen, har overdraget materialet til Lokalhistorisk Arkiv. Her er kun medtaget de relevante dagbog-
snoter fra tiden omkring jul og nytår fra nogle af årene. Det vil vise lidt om juletraditioner og dagligliv på et lille husmands-
bruig for ca. 100 år siden.

Per Drustrup Larsen



1919
19. december
Sne og regn. I dag har jeg hjulpet med 
at tærske.

20. december
Regnvejr. I dag har vi tærsket 4 traver.

21. december
Regnvejr. Søndag. I formiddag har jeg 
siddet inde og i eftermiddag har jeg 
været i søndagsskole. I dag var vi 28 
og Pedersen. Bonde er lige kommet 
hjem fra sygehuset. Han har vist nok 
haft difteritis.

22. december
Stærk sne i nat, men mildt vejr i dag. I 
formiddag har jeg striglet køerne og i 
eftermiddag har vi gjort rent i laden og 
skåret vores julehakkelse.

23. december
Frost og tyk rimtåge. I formiddag har 
vi renset alt det rug, der er faldet af. 
Der var 4 tønder. Og så har jeg striglet 
de sidste køer.

24. december
Juleaften. Frost og rimtåge. I eftermid-
dag havde jeg ikke noget at bestille, 
så var jeg ved at gøre en lysestage i 
stand for Marie. I aften spillede Kris-
tian for os på grammofonen.

25. december
Juledag. Fint julevejr., klar frost. Alt 
er hvidt af rim og sne. I dag har jeg 
ikke lavet andet, end det allernødven-
digste. I formiddag sad jeg inde, og i 
eftermiddag var jeg hjemme (hos mor 
og far).

26. december
Anden juledag. Lidt snefog og koldt. 
I formiddag var jeg med far og Anna 
i kirke, og i eftermiddag og i aften var 
jeg en tur hjemme.

27. december
Let frost og blæst. Vi har måttet slagte 
en lille tre-måneders gris i dag. Jeg 
har hjulpet med at gøre den i stand. I 
eftermiddag har jeg siddet inde.

28. december
Søndag. Hård frost og koldt. I formid-
dag de sædvanlige staldpligter, og 
i eftermiddag har jeg været en tur 
hjemme.

D. 19. var far og mor i kirke, og Anna 
og jeg var herhjemme. 
D. 20. fik vi den lille kalv slagtet. Det 
gjorde far, den vejede 82 pund slagtet. 
Om eftermiddagen var vi i Gjerndrup-
engen og så kunstgødning. 
D. 21 var vi ved at tærske om formid-
dagen, og far var vist til mølle om 
eftermiddagen. 
D. 22. har jeg pløjet det meste af det 
stykke, vi havde roer i her øster ved 
Mortens. 
D. 23. har jeg pløjet færdig om formid-
dagen, og så var jeg nede og harve 
den ager, der var rug i i år. 
D. 24. Om formiddagen slog far lidt 
græs nede i det nordre kær, som vi 
skal bruge til strøelse i julen. Så fik 
vi det hjem og fik ploven ind. Om 
eftermiddagen skar vi hakkelse og 
gjorde rent i laden. Så fodrede far og 
klokken 6 spiste vi. Vi fik kalvesteg 
og sveskegrød, og så fik vi juletræet 
tændt, men det måtte stå i en krog, for 
vi har så lidt plads. Så blev julega- 
verne delt rundt. Der var en pakke 
fra tante Fie med et julehæfte og lidt 
knas. Og jeg fik en sølv-tokrone fra 
Bedste. Om natten faldt der en del 
sne, og dag er det tøvejr. 
D. 25.  Juledag. Om formiddagen var 
far og mig i kirke, Anna var også med, 
men hun blev våd og måtte gå hjem 
igen på halvvejen. Om eftermiddagen 
sad vi herinde og læste og Anna var 
oppe hos Anders Kristians Marie.

1920
1. januar
Meget stærk blæst og tø. Det 
samme som i går, jeg sad inde 
og var ikke hjemme i eftermid-
dag (hos forældrene).

2. januar
Klart vejr og frost. I dag har 
jeg haft fri hele dagen.  Så var 
jeg en tur henne i Damsgård 
i formiddag. Og i eftermiddag 
har jeg været ude hos farbror 
Kresten, og i aften var jeg til 
juletræ i forsamlingshuset  for 
søndagsskolebørnene. Vi var 
godt 70 børn og ca. 30 voksne. 
Og det gik udmærket. Vi fik 
chokolade, for vi tog selv brød 
med og så fik vi en lille bog og 
et pænt billede, og dem, der 
havde været i søndagsskole 
flest gange, trak lod om 2 Testa-
menter. Anna fik førstepræmie 
og jeg andenpræmie. Klokken 9 
holdt vi op, og hver gik til sit.
------
14. december
Frost. I formiddag var jeg med far 
ovre  ( på slagteriet) med en gris, og 
så skulle jeg se juleudstilling, men det 
var der ikke meget ved. Så jeg købte 
aldrig nogen ting. I eftermiddag har 
jeg fået roer og gulerødder ind, mens 
far var til generalforsamling i mejeriet.

15. december
Frost. I formiddag har far og Morten 
været ved at rense brønde. Så 
rensede de først Mortens, og bagefter 
vores. I eftermiddag var jeg i Brønder-
slev og skulle købe lidt flæsk, men det 
kunne ikke fås før fredag.

16. december
Frost, lidt sne. I formiddag har vi tær-
sket rug og havre, og far har været til 
mølle i Brønderslev.

17. december
Frost. Jeg har måttet hente vand både 
i går og i dag henne hos Thomas 
Thomsen, for vort vand er så tykt.

26. december
I formiddag sad jeg herinde, og i ef- 
termiddag var jeg alene hjemme ved 
Bedste, mens de andre var i kirke. Nu 
har jeg i flere dage ikke fået skrevet, 
fordi vi har haft så travlt til jul, og om 
aftenen har der altid været noget 
at lave. Jeg vil derfor i dag prøve at 
nedskrive det, jeg kan huske. 7Lokalbladet nr. 95



8 Lokalbladet nr. 95

Gade

Skarnvadtårnet
Da udsigtstårnet på Skarnvad blev indviet, omtalte 
vi det nye tårn i Lokalbladet. I sommer gik cykelturen 
for en af Lokalbladets fotografer forbi tårnet, der også 
blev aflagt et besøg, så den gode udsigt over landska-
bet kunne nydes. 

Tårnet ligger på Vendsysselcykelruten, og der er 
adgang til tårnet fra både Kjølskevej og Hulknøsevej 
med fine skilte dertil.
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spejlet

Nissebo
I Hallund i den gamle sparekasse 
finder man Nissebo. Her har Else og 
Jørgen Jensen skabt en unik oase 
med masser af skønne ting. 

Else har selv lavet de nisser, huse, 
møbler mv., der findes i rummet. 
Der er noget for enhver smag, og de 
har lavet tingene, og samlet andre 
klenodier gennem de sidste 12 år. 

Venner og familie har været flinke til 
at komme med gamle ting, som kan 
passe ind i Nissebo. Når man kom-
mer ind, er Else klar til at fortælle 
om de enkelte ting, som hun enten 
selv har lavet, eller har fået fra 
familie og venner med en tilhørende 
historie. 

Det er absolut et besøg værd. Else 
og Jørgen viser gerne frem. På 
døren står der et telefonnummer, 
som man kan ringe på, så kommer 
de og lukker ind. Men sæt god tid af, 
da der er rigtig mange spændende 
ting at se på.

Majbritt Iversen

Mostedag i Hallund
Hallund Borgerforening har sit eget mosteri, som medlemmer kan leje og 
moste deres egne æbler med.
Da der også er en del, som kun har lidt æbler, tilbyder Kirsten Boelt og 
undertegnede en gang om året en Mostedag, hvor man kan få mostet et par 
spande æbler og få dejlig frisk most med hjem. Samtidig kan man også få en 
instruktion i brugen af mosteriet, hvis man selv skal i gang med at moste.
I år havde vi mostedag søndag den 6. okt., hvor der bl.a. blev mostet vilde 
æbler. Til stor forundring, blev det faktisk en rigtig god most.
Der var i år ret begrænset interesse – det har ikke været det bedste æbleår.
Mostedagen næste år bliver annonceret på Hallund-Hollensteds hjemmeside, 
når vi ser, hvordan æblesæsonen udvikler sig.

Bente Toft



Bålhøjfestival
Der er fuld gang i planlægning 
af næste Bålhøjfestival, der hol-
des lørdag 8. august 2020. 

Billetterne
Borgerforeningen, der står bag festi-
valen, har set på økonomien og har 
givet musikgruppen en sum penge 
at begynde at booke kunstnere for 
til festivalen. Da musikken år for 
år bliver dyrere at booke, og da 
billetterne til andre og endda meget 
mindre 1-dagsfestivaler de seneste 
år har været en god del dyrere, har 
Borgerforeningen sat billetprisen op 
til festival 2020. Billetterne koster 
350 kroner helt frem til kort før festi-
valen, hvorefter billetterne stiger og 
kun kan købes ved indgangen.

Billetsalget er begyndt online nu 
(eller begynder meget snart), så de 
kan bruges til julegaver. Til årets 
festival kan billetterne kun købes 
online på www.fowli.dk. Det sker i 
pagt med tiden, og fordi det er nem-
mere for Borgerforeningen at ad-
ministrere. Der vil dog blive afholdt 
nogle arrangementer, hvor der kan 
købes fysiske billetter. Tidspunkt og 
sted for det annonceres selvfølgelig.

Musikken
Musikgruppen er i fuld gang med at 
booke musikken, og der er gang i 
mange forhandlinger om spilletids-
punkter, scenestørrelse, økonomi 
og andre ønsker. Det er et større 
puslespil, der skal gå op, så pro-
grammet igen bliver bredt og godt! 

De første 2 navne er netop offentlig-
gjort, og det er navne, der viser 
bredden i Bålhøjfestivalens musik-
tilbud. 

Begge kunstnerne er meget, meget 
velkommen på Bålhøj! 

Den ene fordi han er kendt og elsket 
som en stor kunstner og menneske. 

Den anden, fordi hun er en ny, 
dansk stjerne på vej op. 

Per Drustrup Larsen

Askling
Emma Askling med kunstnernavnet 
Askling er som 18-årig en ny 
stemme i dansk elektronisk pop. 

Selv om hun for 10 år siden var med 
i MGP, så er det først de seneste 
år, hendes silkebløde og overlegne 
vokal har taget godt fat i publikum. 
Drevet af feminin styrke styrer hun 
sikkert igennem et elektronisk pop-
univers. 

En anmelder skriver: “Vi var vidne til 
en ung artist med et åbenlyst talent. 
Vi mærkede sårbarheden, hvilket 
skærpede nysgerrigheden, og som 
koncerten skred frem, blev talentet 
mere og mere tydeligt. Vi lagde 
mærke til det vokale overskud og de 
allerede nu velproducerede tracks. 
Der er stort talent – Det er åbenlyst”. 

Askling udsendte sin første single 
”Missing you” i november 2017, og 
er pt. aktuel med fire singleudspil, 
hvor især ”It’s you” har gjort sig godt 
bemærket med over 4,3 millioner 
streams alene på Spotify. 2019 har 
budt på 3 nye singleudspil. Hendes 
nyeste single er ”Liar”.

Askling er også godt repræsenteret 
på de sociale medier, hvor hun alle-
rede har opnået mere end 17.000 
følgere på Facebook og samtidig er 
godt repræsenteret på Instagram. 

Blandt hendes mange singleud-
spil fandt bl.a. ”So Precious” vej til 
radiostationerne, hvor den bl.a. kom 
i rotation på P3, P7 mix og en lang 
række lokalradioer. 

Poul Krebs
Hvem kender ikke Poul Krebs?!!
”En af dansk poprocks bedste iagt-
tagere”, har BT kaldt ham. 
Jyllands Posten har skrevet ”…en 
troværdig og ligefrem kunstner i 
særklasse” 

Gaffa har karakteriseret Poul Krebs 
som ”en ualmindeligt kultiveret 
musiker, der presser sig selv til det 
yderste for at give publikum en op-
levelse, de aldrig glemmer.” 

Gennem karrieren har Poul Krebs 
altid været leveringsdygtig i både 
underfundige og skæve historier, 
fra den rejse igennem livet, der i 
hans tilfælde ikke altid er gået af 
den lige vej. En rejse der har gjort 
Poul Krebs til en af landets mest po-
pulære kunstnere – og som under-
vejs har udmøntet sig i albums som 
”Små Sensationer”, ”Kosmorama”, 
”Forbandede Vidunderlige Tøs”, 
”Fri Som Et Forår”, ”Morgendagens 
Tåber”, ”På En God Dag”, ”Asfalt og 
senest ”Maleren og delfinerne på 
bugten”. 

Det nye udspil gik direkte ind som 
nr. 1 på listen over de mest solgte 
udgivelser i Danmark – og blev af 
BT kaldt for ”Et af Krebs bedste 
album”. 

Poul Krebs har i løbet af sin lange 
karriere skrevet langt over 500 
sange, har spillet mere end 1000 
koncerter og har efterhånden ud-
givet 24 albums (alt iberegnet) i alt 
solgt i langt over 1 million eksem-
plarer.
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Mine første måneder i Øster Brønderslev

1. september er en meget skelsæt-
tende dag for mig. Jeg startede som 
selvstændig 1. september, solgte 
mit reklamebureau 1. september. 

Og igen i år skulle 1. september 
være en meget betydningsfuld dag. 
Jeg skulle efter mere end 30 år ud 
af reklamebranchen og starte med 
at arbejde med noget helt andet. 

Nu har jeg, i skrivende stund, været 
i huset i næsten tre måneder og jeg 
glæder mig hver eneste dag, til at 
komme i dette skønne hus og møde 
så mange skønne mennesker.

Helene var yderst hjælpsom og 
satte mig ind i mangt og meget, og 
det var rigtig fint at være hendes 
”føl”. Vi fik fire dage sammen, og så 
var det ellers på egen hånd med de 
udfordringer, det giver. 

Hvor og hvornår skal der gøres rent 
her og der? Hvordan tænder man 
for varmen i Samlingshuset, når ra-
diatorerne ikke vil, det jeg vil? Hvor 
sidder sikringerne til den eller den 
maskine?  
Hvorfor er skærmene på væggen 
ikke i brug?  

I Samlingshuset er der mange 
aktiviteter i løbet af ugen, og det er 
næsten lejet ud hver eneste week-
end. Det er ganske forståeligt, da 
lokalerne er ideelle til mange formål.
I øjeblikket har jeg gang i ekstra 
meget, da vi er så heldige at have 
Landsbypedellerne på besøg. Tre 
gæve, dygtige kvinder, der går til 
opgaverne med masser af gå-på 
mod og lige nu er ved at male gang-
arealerne. Senere går vi videre til 
hyggerummet og en del af Fitness-
lokalet. 

Unge herlige mennesker, i Straks-
aktivering, gør en ihærdig indsats i 
hallen, så vi kan få den shinet op. 
Der var harpiks hele vejen rundt og 
ca. 1 meter ind, hvilket nu er fjernet, 
ligesom målene har fået en ordentlig 
tur. Det er ikke det sjoveste arbejde, 
så det er virkelig godt gået. Lidt god 
musik på anlægget og et godt sam-
arbejde – ja så kommer man langt 
– og nu er det boldrummet, der står 
for skud.

Når man så har gang her og der og 
alle vegne er der mange andre ting, 
man får øje på. Ting som lige skal 
lappes, spartles, tømres, mures, 
fuges og fixes og så er det fantas-
tiske håndværkerråd jo på banen. 
Det er nærmest ubeskriveligt, hvad 
de yder i vores hus.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul 
og ikke mindst et godt nytår, hvor 
jeg ser frem til, i fællesskab, at gøre 
mit bedste for Samlingshuset og 
Østsidehallen. 

Jeg glædes over de nye udfordring-
er og håber på, mine omgivelser 
er tilfredse med det valg, der blev 
truffet, da jeg blev ansat. 

Alt i alt er jeg meget positiv, så 
jeg regner ikke med 1. september 
næste år skal være skelsættende – i 
hvert fald ikke rent arbejdsmæssigt.

Ingen kan alt, alle kan noget, 
sammen kan vi det hele.

Marianne Nellemann

Hvordan fungerer 
Conventus, hvori 
haltider m.v. skal 
bookes?  
Hvilke regler 
skal overholdes i 
forhold til brand-
reglementet?  
Hvad hedder de 
forskellige men-
nesker og hvilke 
bestyrelser er de 
med i?  
Hvordan sætter 
jeg dagen sam-
men, når der er 
kursus med 70 
mennesker, som 
skal have mad 
m.v.? 

Ja, der er utallige 
spørgsmål, og det 
er der stadig, og 
jeg lærer nyt hver 
eneste dag.

Det gør jeg på grund af alle de søde 
og yderst hjælpsomme mennesker, 
der har deres gang i huset og som 
har taget så pænt imod mig. 

Også Bente og Ole har ydet stor 
support og været en stor støtte 
med gode råd, da de jo er vant til at 
færdes her. Også ansættelsesud-
valget og alle frivillige har stået 
parat, for at jeg skulle komme godt 
i gang.

Hver eneste uge møder jeg en-
gagerede lærere og glade skole-
børn, dagplejere som kommer og 
bruger faciliteterne til at lege med 
de små poder, præsten der under-
viser konfirmander, organisten der 
underviser i sang og mange, mange 
flere.

Hyggeklubbens folk har også været 
en fornøjelse at lære at kende og så 
selvfølgelig alle de mennesker, der 
kommer til fitness, gymnastik, fod-
bold, håndbold, zumba, crossdance, 
badminton, yoga, E-sport, krea, 
krolf – ja der er mange, jeg slet ikke 
har mødt endnu.
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Gade
Øster Brønderslev Sparekasses Fond 
Udlodning oktober 2019

Til efterårets udlodning af støtte fra Sparekassefonden var der kommet i alt 21 
ansøgninger om støtte på et samlet beløb på 1.876.015,88 kroner til projekter for i alt 
2.334.531,28 kroner.

Bestyrelsen valgte at støtte 10 ansøgninger med i alt 192.252 kroner:
Brønderslev Lystfiskerklub: 9.000 kroner til et nedsivningsanlæg
Red Barnets lokalafdeling i Brønderslev: 15.000 kroner til oplevelsesture.
Brønderslev Skytteforening: 30.000 til energirenovering.
Brønderslev Idrætsforening: 50.000 kroner til ventilationsanlæg.
Hallund-Hollensted Idræts- og Borgerforening: 6.000 kroner til sangbøger.
Brønderslev Rideklub: 13.752 kroner til udstyr til elevheste.
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund: 5.500 kroner til PC.
KFUM-spejderne i Hallund: 25.000 kroner til opbevaringsrum.
Brønderslev Jagtforening: 28.000 kroner til fornyelse og støjdæmpning af skydebane.
Øster Brønderslev Idrætsforening Fitness: 10.000 kroner til opfriskning af fitnesslokalet.

Desuden valgte bestyrelsen på eget 
initiativ at støtte Lokalbladet for Øster 
Brønderslev og Hallund området med 
10.000 kroner.
(MANGE TAK FOR DET, 
siger redaktionen!)!

Det var Sparekassefondens 19. udlod- 
ning siden stiftelsen, og der er i alt  
uddelt 6.373.998 kroner til lokale  
projekter.

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2020. 
Se mere på www.sparekassefonden.dk 

Modeshow 2019 
Igen i år var der traditionen tro modeshow i Hallund. Og igen i år var der masser af skønt tøj fra Nicoline i Dronnin-
glund. Hun havde også smykker og tørklæder med. Profiloptik stillede op med en masse flotte briller, og Skoringen var 
repræsenteret med et udvalg af sko og støvler.
Ca. 50 damer var mødt op til modeshowet, der foregik i Klubhuset i Hallund. Grethe, Lajla, Britta, Tina, Laila og Else 
fra Hallund og Hollensted viste hver 6 forskellige sæt tøj frem. Der var noget for enhver smag. Både almindeligt tøj, 
festtøj og overtøj i skønne farver. De lokale modeller var med til at gøre tøjet mere levende. I år var der musik til cat-
walken leveret af Jørgen Jensen. 
Der var fine gevinster på indgangsbilletten, og til kaffen bagefter var der hjemmebag leveret af Kirsten Madsen og 
Else Jensen. Gunner Madsen stod for brygning af kaffe, og Majbritt Iversen var konferencier. 
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spejlet

Asfaltvej og gadelys
Lige siden Brønderslev Kommune pålagde, at adgangsvejen til Samlingshuset, Østsidehallen og Klubhuset skulle 
laves helt ude fra Hallundvej, har den været en grusvej, som har krævet en del vedligeholdelse. Og alligevel får den 
jævnligt store huller med store vandpytter i. Desuden er der bælgmørkt den vej en god del af året. 

Vejen blev anlagt af gode, frivillige folk med støtte til materiale fra Sparekassefonden og funderet på bedste vis, så 
den var klar til asfalt. MEN der var dengang ikke penge til hverken asfalt eller belysning. 

Flere gange har der været ansøgninger ude for at finde støtte til både asfalt og belysning, men uden held. Derfor 
arbejdes der i byen på at få finansieret og få lagt asfalt på hele vejen frem til parkeringspladsen, og signalerne om 
støtte er positive, men ikke alt er faldet helt på plads. Samtidig er der forhåbninger om, at der bliver opnået støtte til 
samtidig at få lavet lys langs hele vejen. Lykkes det hele, går projektet i gang til foråret. Så mangler der bare penge til 
en matchende forbedring af P-pladsen, men det må blive en anden gang.

Flat Cap Furniture 
Flat Cap Furniture i Hallund er absolut et besøg værd. Her har Niall Williams skabt et 
unikt udstillingslokale med egne og andres værker. Lokalet (det tidligere købmandslo-
kale) er lejet, og her har Niall og andre lokale kunstnere udstillet deres kunst. Niall er 
autodidakt snedker, og han gør det virkelig godt. I udstillingen er der flere spiseborde, 
som han selv har kreeret. Der er sofaborde, vinreoler, hylder og serveringsbrædder 
i mange flotte udformninger. Som Niall siger, er ikke to ting i udstillingen ens. Det er 
det, der gør, at kunderne kommer igen. Det vil altid være noget nyt, han kan vise frem. 

Lørdag 16. november var der åbent hus, hvor ca. 150 personer lagde vejen forbi. 

Sammen med Nialls egne ting udstilles keramik,  
der er lavet af hans kusine fra Irland. Desuden 
udstiller to kunstnere fra Aalborg deres malerier. 
Lisbeth Zimmer fra Brønderslev har ligeledes ud-
stillet sin keramik, og helt lokalt har Bente Toft også 
enkelte filtede ting med i udstillingslokalet. Og som 
Niall siger, så kan det hele købes. 

Niall er lige nu på barsel, men forventer at arbejde 
på fuld tid med sine møbler. Han deltog for nogle 
uger siden i en stor messe i Gigantium, og her fik 
han en del ordrer i bogen, så der er nok at lave i 
den nærmeste fremtid. Han siger siger også, at  
han har mulighed for at give en hjælpende hånd til  
nogle af de lokale håndværkere, der er i byen, hvis 
der kommer perioder, hvor der ikke er så meget at 
lave. Så han er meget fortrøstningsfuld med  
hensyn til indtjening. 
Niall siger, at han indtil jul holder udstillingen åben 
hver lørdag fra 10-14. Derudover vil han bruge 
udstillingslokalet til at vise nye kunder, hvilke mu-
ligheder der er, hvis de lige er i tvivl om detaljerne i 
det produkt, som de ønsker, at han skal lave. 

Privat er Niall gift med Sanne, og sammen har de 
børnene Nora og Ezra. Niall kom til Danmark fra 
USA for godt 5 år siden. Han er meget optaget af 
dansk design, hvor man køber en vare, der er lidt 
dyrere, men til gengæld holder den også længere. 
Den mentalitet er ikke så fremherskende i USA, 
hvor man er mere tilhængere af at købe og smide 
væk. 
    Majbritt Iversen



Vester Hebbelstrup 

Gården  
- historisk og aktuelt
Mogens Larsen købte Vester Heb-
belstrup i 1985 af sine forældre, 
Gerda og Thorvald Larsen, der i 
stedet købte en mindre ejendom på 
Hebbelstrupvej 32, hvor de flyt-
tede hen. Den gård blev nedlagt og 
nedrevet for få år siden, og der er i 
dag kun to træer tilbage, hvor ejen-
dommen lå.

Ved overtagelsen var der 50-55 
hektar, og siden er der købt flere 
ejendomme og jordstykker til. Den 
første ejendom, Mogens købte til, 
var Hulhøj i 1993-1995, og i dag 
bruges bygningerne som medarbej-
derboliger. For nogle år siden købte 
han Langbak på Hallundvej. Efter 
bygningerne blev renoveret helt, er 
de lejet ud. Seneste tilkøb foretog 
Andreas sidste år med købet af Mel-
lergaard af Karl Erik Olsen. 

I dag er ejendommen på 330 hektar, 
som suppleres af 140 hektar, der er 
forpagtet.

Andreas, som er uddannet 
agrarøkonom, overtog ejendommen 
pr. 1. januar 2018, da ingen af hans 
søskende var interesserede i at 
drive gården videre. Det gjorde ham 
til en af yngste økologer i Vendsys-
sel. 

Det var et barskt år at overtage 
ejendommen, da tørken gjorde det 
svært at dyrke græs nok til foder. 
Heldigvis fulgte der et overskud 
af foder med fra året før, så med 
kraftig vanding lykkedes at klare 
mælkeproduktionen. Mogens kon-
staterede tørt, at det ikke var værre 
end hans første år, for da var der 
også kraftig tørke.

Mens Anette nu er ansat i driften, 
har Mogens skiftet funktion til at 
være medhjælpende pensionist med 
ansvar for at blande foder. Desuden 
er der i øjeblikket 4 fuldtidsansatte, 

Familien  
og personalet
Mogens og Anette Skjølstrup Larsen 
er forældre til Andreas på 29 år, der 
har 4 søskende: Anders i Herning 
(40 år), Martin i Holstebro (33 år), 
Malene i Århus (30 år) og Marianne 
i Øster Brønderslev (23 år). 

Andreas bor på Søndergaard på 
Linderupgårdsvej, hvor kvierne også 
vokser op, mens Anette og Mogens 
stadig bor på Vester Hebbelstrup. 
På sigt er det planen, at de skal 
flytte til Langbak på Hallundvej. 

og til næste år ansættes 2 elever 
mere. Dertil kommer et par drenge, 
der hjælper til efter skoletid.

Der er i alt 325 årskøer på ejen-
dommen, hvoraf de 280 hele tiden 
malkes. Desuden er der 350 ungdyr. 

De tyrekalve, der fødes, sælges til 
opfedning. 

På gården bruges størstedelen af 
jorden til produktion af græs og til 
afgræsning. Resten bruges til plan-
teavl - især korn, der bruges til foder 
på gården.
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Denne 5. artikel i serien om lokale landbrug  
handler om den økologiske mælkeproducent  
Andreas Skjølstrup Larsen på Hebbelstrupvej



Hvorfor økologi?
I 1991 ændrede Mogens driften 
på Vester Hebbelstrup til at være 
økologisk. Det skete efter, at han 
havde drevet gården konventionelt, 
og fordi den form ikke tiltalte ham. 
Især sprøjtningen havde Mogens 
det dårligt med af hensyn til miljøet. 
Det skete ikke ud fra et økonomisk 
synspunkt, da der dengang ikke var 
støtte til at lægge driften om til at 
være økologisk. 

Når der er blevet købt jord, som ikke 
har været dyrket økologisk, tager 
omlægningen til økologi to år. I den 
periode skal der dyrkes omlæg-
ningsafgrøder.

Andreas har den samme holdning til 
miljøspørgsmål og økologi som Mo-
gens, og derfor fortsætter han med 
den økologiske driftsform, selv om 
økonomien ikke er væsentlig bedre 
end ved konventionelt drift. 

Vel er der lidt mere kontrol af økolo-
giske landmænd, men når der er 
styr på tingene, er det kun marginalt 
værre, end hvis det havde været et 
almindeligt landbrug. 

Hvordan ser frem-
tiden ud?
På spørgsmålet om ikke der skal 
ekspanderes, sådan som det sker i 
mange landbrug, svarer Andreas så-
dan med sikkerhed i stemmen: “Der 
skal ikke flere dyr ind i bedriften, 
men bliver der chance for at erh-
verve jord, der er godt beliggende 
i forhold til gårdens jord i øvrigt, er 
situationen en anden”. 

Den økologiske driftsform, der 
kræver, at dyrene i perioden 15. 
april - 1. november kommer ud på 
græs mindst 6 af dagens lyse timer, 
betyder, at afstanden til græsnings-
arealerne skal ligge rimeligt tæt på 
gården.

Væksten skal ske gennem optimer-
ing af driften, og Andreas mener, at 
der er nok at optimere på. Bygning-

På økodagen 2020 er gården og 
han klar igen - sammen med alle 
ansatte og de rigtigt mange frivillige 
hjælpere. I alt er 30-40 folk i sving 
for at gøre økodagen til en succes 
for de mange besøgende. Så har vi 
også en god lejlighed til at få ryddet 
ekstra godt op, siger Mogens og 
Andreas i enighed og med et smil.

Økodagen 2020 holdes søndag 19. 
april kl. 10-14. Kig endelig forbi den 
dag og oplev en moderne økologisk 
gård og de forårsglade dyr.

Per Drustrup Larsen

erne er som helhed løbende ve-
dligeholdt og udviklet, så her er 
der ikke aktuelle behov for større 
investeringer.

Andreas ser positivt på fremtiden for 
økologisk produktion. Det gør han, 
bl.a. fordi forbrugerne i stigende 
grad efterspørger økologiske varer. 

Han gør det også, fordi produkterne 
konstant udvikler sig pga. de stadig 
større krav, der stilles til økologisk 
produktion - krav som økobranchen 
selv er med til at sætte for at be-
holde og måske øge afstanden til 
produkter fra konventionel produk-
tion.

Økodag
Andreas fortsætter traditionen med 
at lade Vester Hebbelstrup være ak-
tiv på den årlige økodag. Kun sidste 
år deltog han ikke, men det var fordi 
han næsten lige havde overtaget 
gården. 
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Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
Præmiewhist begyndte 2. oktober. 
Det er dejligt, at så mange inter-
esserer sig for spillet. Der er som 
regel 3 borde hver gang. Alle er 
velkomne til at komme og prøve 
kræfter med spillet. Det koster 50 kr. 
pr. gang, men så får man også kaffe 
og kage. Derudover er det vist kun 
æren, man kan tabe!

4. oktober var der ølsmagning i 
Klubhuset. Arrangørerne i 2019 var 
Martin Dunker, Jesper Reilev og 
Lars Pinstrup. Der var mødt mange 
op til dette arrangement, hvor emnet 
denne gang var øl fra forskellige 
bryghuse. Komitéen havde i år 
inviteret Kristian fra Vinspecialisten 
i Brønderslev, og han kom og gav 
malende og sjove historier om de 
forskellige øl. Det er bedre at høre 
om de forskellige øl, man får, frem-
for at de blot bliver sat på bordet. Så 
det var en helt igennem fantastisk 
aften. Maden blev leveret af Os-
teklokken og bestod af forskelligt 
pålæg og oste. Som sædvanligt blev 
der samlet ind, så ølsmagningen er 
også sikret igen til næste år. 

9. oktober var der modeshow, men 
det er omtalt andetsteds i bladet.

29. oktober var der andespil i 
Klubhuset. Det er Trine Nielsen og 
Gitte Sørensen, der står for ar-
rangementet. Det er ved at blive et 
tilløbsstykke, og det er jo herligt. 
Plader sælges for 10 kr. pr. styk, 
og der kan købes amerikansk lot-
teri. Der spilles 25 spil om ænder. I 
pausen er der gratis kaffe og hjem-
mebagt kage. Majbritt Iversen var 
opråber, og Lone Sudergaard lagde 
brikkerne på. Det vil helt sikkert 
også være på programmet i 2020. 

1. november havde vi besøg af The 
Irish Waterfalls. Der var på forhånd 
60 pladser, og der blev ret hurtigt 
udsolgt. Vi startede med fælless-
pisning, hvor Hallund Kro leverede 
maden. Dernæst spillede The Irish 
Waterfalls fra 20.30 til 23.30. Der 
var mulighed for at købe øl, vand, 
vin og Irsk kaffe. Det var en stor 
succes, og det blev også til en lille 
svingom for nogle af gæsterne. 
Igen var det Trine Nielsen og Gitte 
Sørensen, der havde taget initiativ 

til arrange-
mentet.

Søndag 1. 
december er 
der 1. søndag 
i advent, men 
yderligere 
omtale må 
komme med 
i næste blad. 
Dog kan det 
nævnes, at 
det foregår 
helt som 
vanligt med 
kirkegang, 
tænding af 
juletræ, gløgg 
og æbleski-
ver samt 
bankospil.

Næste års 
generalfor-
samling er 
planlagt til 
5. marts, hvor 
vi igen kører 
efter samme 
princip som 
de foregående 
år, dvs. først 
general-
forsamling, 
dernæst fæl-
lesspisning 
mm.

Men som 
altid, så kan 
I næsten altid 
se, hvilke ar-
rangementer 
vi har planlagt 
på: 
www.hallund-
hollensted.dk

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

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

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

Festlig høstgudstjeneste
Med spejderne og en 
flot pyntet kirke

Hyggeklubben 2020
Menighedsrådet arrangerer tre eftermiddage i foråret 2020 med foredrag og underholdning – i samme stil som Hyg-
geklubben. Det er torsdage eftermiddage fra kl. 14.00 til 16.00.
Vi sørger for kaffe/te og brød.
Torsdag 30. januar kl. 14.00 til 16.00 kommer Iver Viftrup og fortæller om sit og familiens ophold i Bangladesh.
Torsdag 26. marts kl. 14.00 til 16.00 vil Poul Erik Jensen underholde med sang og musik.
Torsdag 28. maj kl. 14.00 til 16.00 fortæller sognepræst Thomas Uth om sine oplevelser som flyverpræst.
Alle efterlønnere og pensionister er velkomne.

Fastelavn
Søndag 23. februar 2020 kl. 10.00 er der fastelavnsgudstjeneste i 
Øster Brønderslev Kirke.
Man er meget velkommen til at komme udklædt i kirke!
Efter gudstjenesten er alle velkomne i Samlingshuset til tøndeslagning 
og fastelavnsbollespisning.
Arrangeres i samarbejde med Borgerforeningen.

Minikonfirmandundervisning
I Øster Brønderslev og Hallund Sogne udbyder menighedsrådet 
minikonfirmandundervisning. Under-
visningen tilbydes som regel til 3. 
klassetrin og foregår efter skoletiden 
som regel dels i Samlingshuset og i 
Øster Brønderslev Kirke.
I de år, hvor der er to klassetrin, 
tilbydes undervisningen én gang om 
efteråret for A-klassen og én gang om 
foråret for B-klassen.
Undervisningen varer en time og 
består i en blanding af forskellige 
kreative aktiviteter, fortællinger fra 
Bibelen, sang, bøn, en rundvisning i 
kirken eller måske noget andet?
Man skal ikke være døbt for at gå til 
minikonfirmandundervisning, og det 
er gratis at deltage.
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GUDSTJENESTELISTE 
DATO

08. DEC.
10. DEC.
12. DEC.

15. DEC.
20. DEC.
22. DEC.
24. DEC.
25. DEC.
26. DEC.
29. DEC.
31. DEC.
05. JAN.
11. JAN.
12. JAN.
15. JAN.
19. JAN.
19. JAN.

26. JAN.
02. FEB.
05. FEB.
09. FEB. 
16. FEB.
23. FEB.
01. MAR.
08. MAR.
11. MAR.
15. MAR.
22. MAR.
29. MAR.
09. MAJ

ØB Kirke

10.30 KB

09.30 JSL Jul f. dagpleje og 
børnehave
09.00 JSL
08.30 JSL Jul for Skolen
09.00 ASLA
16.00 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
15.30 JSL Nytårsgudstjeneste
10.30 JSL
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
09.00 JSL
18.00 JSL Klub Geo
10.30 JSL
16.00 JSL Koncert m. Klarup 
Kirkes voksenkor
09.00 PSP
17.00 JSL Kyndelmisse

10.30 JSL

10.00 PSP Fastelavn
09.00 JSL
09.00 PSP

10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste

HALLUND Kirke

19.00 JSL Julekoncert

10.30 JSL

14.00 JSL
10.30 JSL

13.30 JSL Nytårsgudstjeneste

10.30 JSL

19.00 JSL Kyndelmisse

10.30 JSL Dåbsjubilæum

10.30 JSL

17.00 JSL Spaghettigudstjeneste

10.30 JSL
09.00 JSL

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen
KB: Kristian Brogaard
PSP: Peder Skamris Pedersen

Sjælesorg 
på nettet
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.

Spaghettigudstjeneste i 
Hallund Kirke
Onsdag 11. marts 2020 kl. 17.00 er der 
spaghettiguds-tjeneste i Hallund Kirke!
Vi begynder i kirken med en kort, børnevenlig 
gudstje-neste, og bagefter spiser vi alle sam-
men spaghetti og kødsovs i Spejderhuset.
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med 
KFUM-spejderne i Hallund.
Alle er velkomne!

Vi håber, vi ses i 2020!
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Der kan forekomme ændringer

Menigheds-
rådsmøder  
i Hallund
Onsdag 22. januar 
kl. 19 Kjølskevej 12, 
Hallund

i Øster-
Brønderslev
Torsdag 9. januar 
2020 kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 
Brønderslev
Torsdag 26. marts 
2020 kl. 19.00, 
Elmevej 124, 9700 
Brønderslev

Dåbsklud
Vi vil gerne give 
dåbsbørn og forældre 
et lille minde om  
dåbsdagen. Derfor 
vil menighedsrådet 
i Øster Brønderslev 
gerne indføre den 
håndstrikkede dåbs-
klud.
Vi søger derfor ”friske 
folk” i menigheden, 
der har lyst til at 
strikke og samtidig 
hjælpe os med at 
fremstille små klude i 
bomuldsgarn.

 Henvendelse for 
mønster og garn til:  
8418@sogn.dk eller 
Pia Christensen på 
mobil: 30261352

Menighedsrådet

Dåbsgudstjeneste i 
Øster Brønderslev 
Kirke
Fire gange om året tilbyder vi i 
Øster Brønderslev Kirke dåbs-
gudstjeneste om lørdagen.

I foråret sker det på følgende 
datoer: 

11. januar kl. 10.00 
9. maj kl. 10.00

Kirkebilen har tlf. 9882 1700  
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.
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Kirkens musikalske legestue
Tilbud til forældre, dagplejere og bedsteforældre 
til børn mellem 1 og 3 år.

Vi skiftes til at være i ØB Kirke og på Elmehøj - 
Alle dage er det kl. 10.15.

21. januar på Elmehøj
18. februar i ØB Kirke
17. marts på Elmehøj
21. april i ØB Kirke

Vi leger, synger, hygger os og har det sjovt: 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig endelig.

Organist Inger Malgård tlf 60602361

Kyndelmisse i Øster Brønderslev Kirke…
I 2020 falder Kyndelmisse søndag 2. februar.
Kyndelmisse er et andet ord for lysmesse, og datoen er 2. februar, fordi det er 40 dage efter julenat, hvor Jesus blev 
født. Efter 40 dage blev Jesus, verdens lys, vist frem i templet, og samtidig er vi på vej mod længere dage og mere 
lys.
Derfor fejrer vi Kyndelmisse i Øster Brønderslev Kirke 2. februar 2020 kl. 17.00, og efterfølgende er der suppe at 
varme sig på i Samlingshuset. 

…og i Hallund Kirke:
Også i Hallund Kirke fejrer vi Kyndelmisse i samarbejde med de lokale spejdere.
Det sker 5. februar 2020 kl. 19.00. 

Kirkens børnekor
Så er kirkens børnekor på banen igen.  
I alt 22-24 dejlige børn som alle elsker at synge.

Børnene er dejlige at arbejde med og klarer fint de udfordringer, 
de bliver stillet overfor.

Koret besøgte Elmehøj. Stor succes både for børn og beboere. 
Det gør vi snart igen. 

3. december er koret blevet opfordret til at synge med ved 
Brønderslev Harmoniorkesters juleorkester. Det bliver rigtig sjovt. 
10. december synger koret julen ind i Hallund Kirke. 

Organist Inger Malgård

Sangaftener
7. januar 2020 kl. 19.00 i Samlingshuset
19. januar 2020 kl. 16.00 i Øster Brønderslev Kirke
4. februar 2020 kl. 19.00 i Samlingshuset
3. marts 2020 kl. 19.00 i Samlingshuset
23. april 2020 kl. 19.00 i Samlingshuset

Vi synger julen ind i Hallund:
Tirsdag 10. december kl. 19.00 “synger vi julen ind”  
i Hallund Kirke.
Sammen med kirkens børnekor markerer vi, at julen står for 
døren. Kom og syng med på de gode, gamle julesalmer og lær 
måske nogle nye?
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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
 

Tirsdag 24. december 10.15
Torsdag 30. januar 10.15
Torsdag 27. februar 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”.

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.

Døbte i Ø. Brønderslev-
Hallund:
August Møller Nielsen
Hjalte Rask Trudslev
Mads Trangeled Bilgaard
Magne Trudslev
Lasse Bjørner Gramkov

Dåbsjubilæum:
Søndag 16. februar 2020 er der dåbsjubilæum i Hallund Kirke kl. 10.30.
Her fejrer vi de børn i Øster Brønderslev og Hallund Sogne, som har 
femårs dåbsjubilæum.



2019 i ØBI Fodbold
Begge vores ungdomshold U12 og 
U15 har spillet en fornuftig sæson, 
hvor man har fået en masse kampe 
og har prøvet kræfter mod bedre og 
dårligere hold. Uanset resultaterne 
har spillerne som det allervigtigste 
haft det sjovt med en aktiv idræt. 
Desværre har vores U12 trænere, 
Kenneth Søndergaard og Jens 
Petter Hansen, valgt at stoppe, da 
tiden ikke rækker længere. Så vi 
skal have fundet to friske trænere 
til holdet næste sæson, og det må 
gerne være forældre, som vi selvføl-
gelig hjælper med at klæde på som 
trænere via DBU ungdomskonsulen-
ter.

Vi kæmper stadig for at få et hold 
med yngre spillere i gang, men 
problemet er det samme som sidste 
år, at vi ikke kan finde trænere. 
Spillerne vælger derfor at tage 
udenbys for at spille fodbold, hvilket 
er sørgeligt, men desværre nødven-
digt.

Vi har nu helt officielt et dame/pige-
hold i ØBI Fodbold. Det er et hold, 
der mest går og passer sig selv. De 
træner, når de har lyst, men vi håber 
da, at der kommer flere med, så vi 
evt. kan få et turneringshold også.

Vi havde et Serie 6 hold, der 
spillede i 7-mandsrækken denne 
sæson. Det var ledet af Nicolai Sloth 
og Niels-Jacob Thing, og ifølge Nico 
var de oppe på omkring 12 – 15 
spillere. Der holdes et møde med 
lederne og fodboldbestyrelsen for at 
finde ud af, om holdet skal fortsætte.

Serie 4 var lige så ustabile, som de 
plejer med 2-3 sejre i træk og så  
nogle uventet store nederlag. Ned-
erlagene kom som regel mod klub-
ber med spillere, der har været på 
hold i højere serier, og intet tæller 
som rutine i vores herlige sport.  
Mon ikke vi snart har rutine nok til, 
at vi begynder at spille klogt i samt-
lige kampe. Coach Michael Jensen 
har heldigvis skrevet under som 
træner for de næste to sæsoner, så 
mon ikke han får de unge knægte 
formet og gjort lidt klogere i deres 
spil. Holdet endte som nr. 3 i ræk-
ken, hvilket vi også er tilfredse med.

eksisterende master med LED-
lamper samt udvide muligheden 
for at træne med lys på i de mørke 
måneder ved at etablere LED-lys 
på kampbanen, så man fik mu-
lighed for at spille aftenkampe der, 
så træningsbanen ikke bliver så 
slidt. Det projekt koster lige omkring 
600.000kr, hvilket er mange penge, 
men vi fik 100.000 kr. af SE-Fond-
en, så vi er på vej. Vi skal i kontakt 
med Kommunens nye fundraiser, 
lige så snart han/hun bliver ansat pr. 
1. december.

Vi har også fået fingrene i et kæm-
penet på 6 X 30 meter til at fange 
bolde bag målet ud mod grusvejen 
på kampbanen. Vores frygt er, at 
en spiller en dag ubevidst løber 
lige ud foran en bil i jagt på bolden. 
Men vi mangler nogle høje stolper 
at hænge nettet op i, så hvis nogen 
derude har en ide, eller nogle lange 
stolper, så giv endelig lyd til besty-
relsen i ØBI Fodbold.

Vi ses til Standerhejsning 
29. februar!

Glædelig Jul fra ØBI Fodbold!

Godt nok skal de helt små udenbys 
for at spille fodbold, men til gengæld 
kommer de tilbage igen. Vi har fået 
en 3-5 seniorspillere hjem fra udlån 
til BI, da de kan mærke, at klubben 
har en kompetent træner, der ikke 
er bange for at bruge unge spillere. 
Dermed er kampen om pladserne 
vokset, hvilket gavner hele holdet, 
da alle skal træne for at få en plads 
i kamp. 

Superveteranerne anført af byens 
førende komponist, Poul Erik Jen-
sen, er lidt sådan on/off. Det beror 
desværre på skader blandt spiller-
ne. Et trælår heler ikke længere så 
hurtigt som i ungdommens vår, for 
nu kan der nærmest gå elmesyge 
i benet, inden spilleren kommer i 
gang igen, men de kæmper for at 
holde sig i gang. Desværre taler 
Poul Erik om at slutte pga. skader, 
så der skal findes en ny holdleder.

Vores kære forkvinde, Annitta Baun, 
stopper desværre til generalforsam-
lingen næste gang, så vi søger et 
nyt medlem til bestyrelsen, ikke 
nødvendigvis en formand/forkvinde, 
men gerne en, der er IT-kyndig. Så 
giv lyd, hvis du har de kundskaber 
og lyst til at hjælpe til. 
Der er selvfølgelig oplæring 
dertil med tydelige neskrevne 
vejledninger og detaljeret 
årshjul.

Vi renoverer på livet løs på 
stadion, hvor mål, net, bolde 
fornyes. Pengene kommer 
fra gavmilde fonde, som vi 
søger om hjælp. Vi ville gerne 
udskifte lamperne på de 6 
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ØBIs frivillige kridthold og holdets 
sponsor med sponsorgaver, Jan Jæger.
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Gade
Byggeriet ved kirken
Efter lang tids forhandlinger lykkedes det endelig at få fredningsforholdene 
på plads i forbindelse med mageskiftet af areal mellem Øster Brønderslev 
Kirke og Brønderslev Kommune. Det åbnede så for etableringen af By-
parken med både vandløb, siddepladser, P-pladser ved Kirken og den nye 
legeplads. De 10 byggerettigheder, der samtidig blev etableret, blev samtidig 
udbudt til salg, men det har trukket ud med at få en afgørelse på den del af 
projektet. Efter 2 udbudsrunder og flere forhandlinger er en handel endelig 
faldet på plads. 

Det blev tømrer Jesper Albrechtsen, som bor på Hvilshøjvej 159, der købte 
arealerne, og han er nu i gang med projekteringen, så byggeriet kan gå i 
gang februar/marts afhængig af vinteren. Han regner med at opføre husene, 
der alle bliver lejeboliger, som efterspørgslen kræver det, og den ser allerede 
godt ud, fortæller han. De første boliger forventes færdige midt på sommeren 
2020. 

Jesper oplyser, at lejlighederne, som bliver opført som dobbelthuse, bliver på 
henholdsvis 114 m2 og 126 m2. Lejligheden på 114 m2 bliver med 3 værel-
ser, badeværelse, gang/bryggers, stue/køkken. Dem på 126 m2 bliver med 3 
eller 4 værelser efter behov, 2 badeværelser, stue/køkken, gang og bryggers. 
Til begge størrelse lejligheder bliver et skur, en parkeringsplads, lidt have og 
ca. 20 m2 terrasse. 

Filmefterlysning
Museerne i Brønderslev Kommune 
er sammen med Dansk Filminstitut 
indgang med indsamling og digi-
talisering af lokale film, så de kan 
bevares for eftertiden som bidrag 
til både den lokale og nationale 
historie. 

Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne har 
aldrig fået indleveret smalfilm eller 
videofilm med lokale optagelser, 
men de findes helt sikkert i mange 
familiers skabe og skuffer. De film 
vil Lokalhistorisk Arkiv meget gerne 
låne og få dem digitaliseret. 

Kontakt Per Drustrup Larsen (2826 
1453 eller drustrups@mail.dk) og 
fortæl om de film, du har.

Åbent Hus i Lokalhistorisk Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne fejrede sit 35-
års jubilæum med åbent hus 10. november i arkivets lokaler under pleje-
center Elmehøj. Det var en hyggelig dag med mange gode snakke og også 
aflevering af lidt forskelligt til arkivet. Et af formålene ud over at vise arkivet 
frem var også at gøre flere folk interesserede i at deltage i arkivets arbejde, 
og det var der heldigvis en enkelt der gjorde. Tak for det! Du vil selvfølgelig 
blive kontaktet. 

MEN skal arkivet i gang - og det vil vi rigtigt gerne - med indberetning af alle 
arkivets billeder og arkivalier til databasen arkiv.dk, er der brug for mange 
flere hænder og hoveder. Kontakt Per Drustrup Larsen (2826 1453 eller drus-
trups@mail.dk) og få en snak om arbejdet og kig også gerne ind i arkivet. 
Den faste åbningstid er første mandag i hver måned (undtagen juli) kl. 19.

Præmiewhist i 
Øster Brønderslev 
I Samlingsstedet er der præmie-
whist hver onsdag kl.19, og der er 
plads til flere kortspillere til de 
hyggelige timer i godt selskab. 

Bare duk op og hør mere.
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Der er en (by)grænse!
Erhvervsområdet, hvor bl.a. Brønderslev 
EL-Teknik, Heto-Dan og LandboNord 
ligger, har Kommunen nok så friskt døbt 
Brønderslev Syd. Men det er nu lige over 
grænsen! Lokalbladet har før påpeget 
fejlen, for området ligger i Øster Brønders-
lev Sogn, og det korrekte navn for er-
hvervsområdet er derfor Øster Brønders-
lev Vest! 
Da vi skrev om det sidst, fik det ikke nogen reaktioner eller konsekvenser. 
Derfor er det første skridt, at det i digital form (se billedet) er lykkedes at rette 
op på den graverende fejl. 
Fejlen er helt aktuelt blevet forstærket, for det kommende erhvervsområde 
mellem hovedvejen og motorvejen ligger også i Øster Brønderslev. Et faktum 

som lokal-
planen ganske 
negli- 
gerer. Heri 
er det også 
fejlagtigt 
placeret i 
Brønderslev.

Flyttes 
byskiltet ikke 
af kommunen, 
kan det være, 
at nogle andre 
må gøre det...

Øster Brønderslev 
Vandværk 
Så er der snart tid for aflæsning af 
de blå vandure. Vi udsender aflæs-
ningskort på mail i uge 50 til dem vi 
har mail adr. på, og aflæsningskort 
udsendes til de forbrugere vi ikke 
har oplysninger på i uge 49-50 til 
aflæsning den 15. december.

Indberet så vidt muligt på mail til 
www.oeb-vandvaerk.dk senest den 
20 december.

Ikke modtagne tilbagemeldinger 
efter denne dato vil automatisk blive 
pålagt et gebyr på kr. 200,-.

Har i spørgsmål om aflæsning eller 
uregelmæssigheder bedes i kon-
takte vandværket.

NB: Kontakt til vandværket:
Er det almene henvendelse så 
som vandspild, driftsstop og andre 
opgaver omkring vand.
Kontakt Alfred Møller 
am@oeb-vandvaerk.dk eller 
mobil 30451094

Er det omkring økonomi, måler-
aflæsning m.m. eller ændring af mail 
adresse:
Kontakt Kjeld Andersen 
ka@oeb-vandvaerk.dk eller mobil 
40481087

Kjeld Andersen
Kasserer

Nye projekter
Efter lang tids rygter og snak har der vist sig at være noget nyt på vej i Øster 
Brønderslev, idet der netop er vedtaget en lokalplan for størstedelen af are-
alet på nordsiden af Øster Brønderslev mellem motorvejen og hovedvejen. 
Som det kan ses på tegningen, der er taget fra lokalplanen, fremgår det, at 
der er store planer, men hvornår det hele går i gang er der ikke noget nyt om. 
Der er både placeret et hotel, 2 Fast Food-butikker, tankstation, kontorer og 
småerhverv. 

Ejendommen med Fadølforsyningen Nord på Øster Brønderslevvej 31 er 
ikke med i lokalplanen, men den er siden blevet solgt til et ejendomsselskab i 
Frederikshavn, og det forlyder, dels at der er en ny lokalplan på vej for det  
areal også, og dels at der skal bygges en Burger King-butik der. Gennem-
føres alle planerne, bliver der da rigeligt med den slags mad i nærheden af 
byen.
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Gade
Vellykket høstfest i Øster Brønderslev
I oktober løb egnens store høstfest af stablen i Østsidehallen i Ø. Brønderslev, hvor 
det endelige antal deltagere nåede op på 703 styk helt nøjagtigt, udtaler Lars Juul fra 
koordinationsgruppen.

Den hemmelige menu fra CL Partyservice viste sig at være en kyllingeanretning med 
bl.a. bacon og ananas, og hovedretten blev en tag-selv-buffet med alskens herligheder 
i kød og grønt. Desserten var kaffe og kage.

Alle deltagere morede sig med den gode musik hele aftenen, og musikerne selv 
morede sig så godt, at de allerede har meldt sig under fanerne igen, hvis der kom-
mer en efterfølger næste år. Et par timer over midnat var Agri Nord værter ved en god 
omgang ”skrub-af-mad”, der bestod af pølser og brød. Festen fortsatte til kl. 02.

Øster Brønderslevs Idrætsforening (ØBI) stillede op som værter og afviklede alt det praktiske omkring festen for 
alle festdeltagere, og dermed tjente ØBI en god skilling til klubkassen, oplyser Lars Juul, der samtidigt vil sende en 
kæmpestor tak til alle aftenens sponsorer og frivillige hjælpere.

Nu skal alting lige gøres op, inden Frans Heltoft og Lars Juul m.fl. sætter sig ned og ser på, om succesen skal  
gentages næste år igen.

Danmarksmester fra Hollensted
Selv om vi bor i udkantsdanmark, kan vi mestre en lokal danmarksmester. Den 7. september var 23-årige Thomas 
Pinstrup fra Hollensted i Brande til traktortræk, hvor han fik en 1. plads i Landbrugsklasse 3. Der er flere klasser, og 
det er traktorens vægt, som afgør hvilken klasse, man er i.

Landbrugdanmark afholder lokalstævner, som afsluttes med Nordjysk Mesterskab, hvor nr. 1 og 2 fra de 4 regioner 
går videre til DM, og her var Thomas heldig med en 2. plads.

Fredag eftermiddag gik Thomas spændt rundt. Endelig kom der en lastbil efter traktoren, og Thomas kørte bagefter til 
Brande, hvor han overnattede i sin bil for at være klar til lørdag formiddag.

SÅ kom lørdag formiddag, og Thomas var spændt. For første gang fik han en flot 1. plads med ca. 3 meter til nr. 2. 
Et stort tillykke med sejren skal lyde her fra redaktionen.
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Hyggeklubben
Vi er kede af at meddele, at sidste 
sammenkomst i Hyggeklubben 
bliver julefrokosten 4. december

Vi må erkende vi ikke  kan magte 
det mere og ikke har kunnet finde 
afløsere.

Vi vil takke jer alle for trofast støtte 
og hyggelige timer.

Tak til Samlingshuset for godt  
samarbejde.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og 
alt godt i det nye år.

Hilsen
Ingrid, Edith, Gurli, Lisbeth

(Menighedsrådet overtager i nogen 
grad aktiviteterne, og på siderne 
med Kirke-Nyt kan man se, hvilke 
arrangementer, der er planlagt efter 
nytår).

Loppemarked
Den første lørdag hver måned kl. 
10-14 holder Lions Club Brønder-
slev loppemarked i laden på 
ejendommen på Sundeved - med 
indgang fra Broagervej. Loppe-
markedet afløser foreningens 
tidligere loppemarkeder i Den 
Runde Pavillon og skal skaffe midler 
til foreningens støttearbejde.

Gl. Buurholt Skov 

Visti Møller, indehaver af gården Gl. Buurholt på Buurholtvej, har netop 
overstået årets mest travle tid, høsten. Med høsten i hus skal kornet renses 
og forædles over hele Danmark. Så har han ikke meget tid i overskud til at 
arbejde hjemme på gården.

Visti overtog Gl. Buurholt i 2000 efter familien Haldrup. Gården var lidt slidt, 
og der var brug for lidt arbejde med bygningerne, og bl.a. skulle vinduer 
skiftes, før Visti syntes, gården var klar til de nye tider og nye ejere. 

Nu står bygningerne atter i flot stand, hvilket mange bemærker, da den jo er 
det første, man ser på vej ind i Øster Brønderslev, når man kommer ind ude 
fra motorvejen og Brønderslev.

Nu har arealet med skoven ud mod Elmevej også fået en tur, der er ryddet 
op i krattet ved bygningerne og pænt ryddet op mellem de træer, der står 
tilbage i græsset på jorden mellem gårdens to indkørsler. Selve skoven her 
er også tyndet kraftigt ud, store træer er trimmet og skåret ned, og buskadset 
i skovbunden fjernet, med det resultat at skoven nu er åben og med smukt 
lysindfald på skovbunden. De to smukke træskulpturer kan nu ses fra vejen, 
efter hækken er væk, og skoven indbyder nu til en spadseretur i den kølige 
temperatur imellem skovens høje træstammer.

Der er også tyndet godt ud af de høje træer mod vest bag den store lade ud 
mod markerne. Der var gået sygdom i mange af de gamle træer, så de stod 
hvide og nøgne uden blade. De er fældet og væk nu, så kun de sunde stam-
mer er tilbage. Atter har det givet luft og lys mellem træerne, med idyl og ny 
vækst til følge.

Vistis næste projekt er skoven på nordsiden af Buurholtvej op mod husets 
græsplæne. Den skal også tyndes ud, trimmes og ryddes op i, når altså 
kornarbejdet er helt færdigt for i år, men den forbliver en privat del af gårdens 
have og uden offentlig adgang.

Tex



Event Samlingshus
Event Samlingshus har været vært for flere arrange-
menter i løbet af efteråret, og i skrivende stund har vi 
stadig et enkelt spændende programpunkt, inden vi når 
jul.

Julebanko 
Søndag 8. december kl 14 holder vi årets store  
Julebanko i Samlingshuset. Tag familien og naboen med 
til et par hyggelige timer.

Vi vil gerne opfordre alle borgere til at donere gevinster 
til Julebanko. Stort eller småt, alt tæller, blot skal det 
være nye ting. Vi kan jo også som almindelige borgere 
donere til det fælles, så det ikke altid er de erhvervs- 
drivende, der skal spørges og holde for.

Afholdte 
arrangementer 
15. september prøvede vi igen i år med et arrangement 
for nye borgere i byen. Flere foreninger havde stillet sig 
til rådighed, klar med information til de nye i byen. Der 
kom ingen nye borgere, så derfor lukker vi den aktivitet 
ned for denne gang.

3. oktober havde vi arrangement med Jan Christensen, 
der er direktør for Møllefonden. Jan fortalte levende og 
engageret om ideerne bag alle de bosteder og værk-
steder, der efterhånden er i Møllefondens regi – også i 
Øster Brønderslev. Det var en rigtigt spændende aften, 
som mange flere kunne have fået glæde af.

22. oktober havde vi en hyggelig fællesspisning, hvor 
folkene fra Møllehuset lavede dejlig mad, og Mølleband 
underholdt forsamlingen med kendte slagere.

19. november holdt Per Drustrup en Bogcafe med 
oplæg om nye og ældre læseværdige bøger. Hyggeligt 
lille arrangement for det læseglade publikum.

29. november havde vi en fællesspisning med Susanne 
Pedersens vildt spændende vildtbuffet. Den foregik, 
mens dette nummer af Lokalbladet var under trykning, 
så den kan vi ikke skrive mere om nu.

Programmet for 2020 er endnu ikke færdigt, så det 
kan/vil vi ikke sige så meget om endnu. Det kommer 
senere.

VI INTRODUCERER HER EN HELT 
NY IDE, DER HEDDER “SPIS UDE 
HJEMME“

Per Drustrup har fået ideen, som 
beskrives på næste side.

Det er en rigtig spændende måde at 
komme i snak med hinanden på, så vi 
håber, I tager godt imod det nye initiativ.

På vegne af Event Samlingshus
Birgit Søndergaard
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Spis ude/hjemme - er det en god idé?

Forestil jer…
… en aften hvor folk i f.eks. 8 huse 
i Øster Brønderslev har sagt ja til at 
lave aftensmad til 2-5 personer ud 
over husstandens medlemmer.

… at den dag får f.eks. 20-40 
personer, der har købt billetter til at 
spise ude, en besked sidst på efter-
middagen om, hvilket hjem i byen, 
de skal gå ind og spise aftensmad i.

… at de folk, der har lavet maden, 
ikke aner, hvem der kommer til mid-
dag.

… hvor spændende det kan blive at 
opleve noget uventet og møde nye 
mennesker!

Hvad er det nu for 
noget?
Denne artikel er et forsøg på at 
sælge en helt ny idé, der har flere 
formål. 
For mig har den vigtigste grund til, 
at jeg har fundet på og har udviklet 
projektet fra idé til forhåbentlig virke-
lighed, været at skabe nye forbin-
delser mellem folk i Øster Brønder-

kroner for mad og drikkevarer. Det 
er op til dem, der laver mad, at få 
pengene til at slå til, så der også 
kan blive et overskud til Event Sam-
lingshus. 
Det hele skal selvfølgelig fintænkes 
og planlægges mere detaljeret, men 
sådan ser skitsen ud til det, jeg kan 
se for mig som noget helt nyt!

Hvad så nu?
I første omgang er dette et forsøg 
på at finde ud af, om der er op-
bakning til at prøve ideen. Derfor vil 
jeg allerede nu meget gerne høre 
folks mening om ideen. 
Jeg vil især gerne høre, fra alle de 
folk, som kunne tænke sig at lave 
mad til en gruppe på 2-5 ukendte 
gæster. Når det så viser sig, at der 
er folk nok til det, så finder vi nu nok 
folk, som har lyst til for første gang 
at spise ude - hjemme ved nogle 
andre.
Tag fat i mig direkte, kig ned på 
Buurholtvej 47, ring på 2826 1453 
eller mail på drustrups@mail.dk.

Per Drustrup Larsen

slev og omegn. Det er også vigtigt, 
at ideen samtidig bl.a. kan skabe 
positiv opmærksomhed om byen 
og desuden kan skaffe lidt penge 
i kassen for Event Samlingshus. 
En for mig anden vigtig side af det 
hele er, at kan blive rigtigt sjovt og 
spændende!
Som jeg forestiller mig det, så vil der 
nødvendigvis blive stor forskel på 
de middage, som de lokale køk-
kenskrivere eller kokke finder på, 
og hvordan det ellers forløber. Det 
bliver derfor spændende at evaluere 
resultatet og arbejde videre med 
ideen.
I første omgang har jeg forstillet 
mig, at det kun skal være for vok-
sne, der kan købe 1-2 billetter, så 
både enlige og et par kan tage ud at 
spise sammen. 
For at sikre, at der vil ske møder 
mellem folk, som ikke kender hinan-
den, vil det være nødvendigt med 
lidt tilfældighed, så jeg forestiller mig 
lodtrækning, når folk skal fordeles 
på spisestederne.
Projektet arrangeres i samarbejde 
med Event Samlingshus. 
Prisen pr. person kunne være 150 
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Find nye steder du skal gå ind, når du skal ud at spise  
(og alligevel vil spise hjemme)

Spisestederne er tilfældigt placeret på bykortet.  
De rigtige spisesteder placeres først, når jeg ved, hvem der vil lave mad.



Vinsmagninger 2020

Her kan I se programmet for den helt nye og 22. sæson med lokale vin-
smagninger, og der tilbydes igen 5 spændende aftener med gode muligheder 
for både nye og tidligere deltagere til at lære nyt og få nogle gode oplevelser, 
og vi glæder os til alle aftenerne. 

Der skal være mindst 50 deltagere, for at arrangementerne gennemføres, 
og det gælder om at være hurtig med tilmeldingerne, så vi kan få et overblik. 
Brug evt. en tilmelding som julegave til en du holder særligt af! 

SIDSTE FRIST ER 21. december.

Vi prøver hvert år at få regnskabet til at gå lige op, men bliver der et lille over-
skud, gives det til Samlingshuset - til fælles bedste. 

Prisen er i år 300 kr. pr. deltager i startgebyr, der indbetales ved tilmeldingen, 
og som dækker brød, borddækning og husleje, m.v. 

Derudover betales ca. 150 kr. pr. person, hver gang man deltager, til dækning 
af udgifter til vin og foredragsholder – samt bidrag til maden den sidste gang. 
Medbring selv 2 glas.

For at få økonomien til at nå bedre sammen, og for at undgå at foredrags-
holderne kommer med for meget vin, vi skal betale, vil vi i år forlange afbud, 
hvis man på forhånd ikke kan deltage en enkelt aften (eller to). Uden afbud 
eller en rigtig god grund til fraværet, vil vi måske være nødt til at opkræve 
aftenens betaling.

Tilmelding skal ske til Lis Pedersen, Klovborg – tlf.: 9881 1354 - 
Mobil: 3032 6734 – mail: lis@klovborg.dk. 
Det kan også ske ved at indbetale startgebyret på 300 kroner pr. person 
online til Nordjyske Bank reg.nr.: 9024 og konto 1000500.

Pengene kan også afregnes direkte til Lis Pedersen, Klovborg eller på 
MobilePay til 3032 6734. Husk at skrive navnene på deltagerne ved 
indbetaling, og vi vil gerne have jeres mailadresser også!

Også i år står Borgerforeningen som arrangør med en arbejdsgruppe som 
praktisk ansvarlige.  

Arrangørgruppen er:
Ole Hovaldt - Jakob Wagner - Lis Pedersen - Kim Sloth - Per Pedersen
Lars Larsen - Birgit Søndergaard - Per Drustrup Larsen
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Tirsdag 14. januar kl. 19: 

Vin fra Australien 
og New Zealand
I begge lande laves der fantastiske 
vine, og Supervin i Hjørring har 
rigtigt mange at vælge imellem.  
Dem vil Daniel Sloth/Søren Holms-
gaard præsentere et fint udvalg af. 
www.supervin.dk

Mandag 27. januar kl. 19: 

Ud i det blå
Denne aften vil alles smagsløg 
blive testet med et bredt udvalg af 
meget forskellige vine. Bliv over-
rasket og forskrækket, når vinene i 
denne blindsmagning bliver afslø-
ret. Det er både sjovt og lærerigt! 

Mandag 10. februar kl. 19: 

Vin fra USA
A-Vine har specialiseret sig i 
import af vine fra USA (specielt 
Californien), og sælger primært til 
vinbutikker og restauranter. Denne 
aften vil Thomas Klok præsentere 
et bredt udvalg af deres spæn-
dende vine. www.avine.dk

Onsdag 4. marts kl. 19: 

Riesling 
Michael Linde fra Wine by Linde vil 
denne aften vise, hvor spændende 
og meget forskellige vine lavet på 
druen Riesling kan smage fra især 
Mosel. Et på alle måder interes-
sant og flot sted. 
www.winebylinde.com

Fredag 20. marts kl. 18: 

God mad 
og gode vine
Igen i år slutter vi serien af vin-
smagninger af med en festlig mid-
dag, hvor ualmindeligt god mad 
serveres og følges af gode og pas-
sende vine. Bare rolig for maden 
er i de allerbedste kokkehænder!
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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.

Nyt tømrerfirma i Øster Brønderslev
Det drejer sig om Mike Mikkelsen, der 
har oprettet det nye 1-mands byggefirma 
MM-Byg på privatadressen, Istedvej 7 i 
Ø. Brønderslev.

Mike er til daglig i voksenlære ved 
Richardt Thomsens Erhvervsbyg A/S i 
Brønderslev og er færdig som tømrer i 
september 2020. 

Mike fortæller, at det ikke er for at lave 
konkurrence med sin læreplads, at han 
har oprettet sit tømrerfirma, men simpelt 
hen fordi han synes, der lokalt mangler 
en lille virksomhed, som specialiserer 
sig i forsikringsskader og alle forskel-
lige småjobs som udskiftning af gulv, 
loft, døre og vinduer altså de mindre 
opgaver.

Han vil også gerne påtage sig alle andre 
slags opgaver med træ involveret som 
renovering og nybygning af terrasser, 
køkkener osv.

Til spørgsmålet om det ikke er tidligt at starte eget firma op, mens man stadig er i lære, siger Mike lidt smågrinende, 
at det jo er typisk ham. Når han har sat sig noget for, så er det bare med at komme i gang! Det er noget, han tror, vil 
komme MM-Bygs kunder til gode. MM-Bygs arbejde vil foregå efter Mikes arbejdstid hos Richardt Thomsens  
Erhvervsbyg A/S.
MM-Byg kan træffes på hjemadressen på Istedvej 7, men også på firmaets side på Facebook.

Tex
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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 4. december kl. 12:
Julefrokost og sidste møde i
Hyggeklubben (Se side 25)

Onsdag 4. december kl. 19:
Kreaklubben mødes i Samlings-
huset. 

Fredag 6. december kl 18.30: 
Juletræsfest i Østsidehallen.
(Se side 5)

Søndag 8. december kl. 14:
Julebanko i Samlingshuset. 
(Se side 26)

Tirsdag 10. december kl. 19.00: 
Julen synges ind i Hallund Kirke.

Lørdag 14. december kl. 9:
Hallund Jagtforening holder fælles-
jagt.

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 Samlings-
huset. 

2020
Mandag 6. januar kl 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne er 
åbent i lokalerne under Elmehøj.

Tirsdag 7. januar kl. 19.00: 
Sangaften i Samlingshuset. 
(Se side 19)

Søndag 19. januar kl. 16.00:  
Sangaften i Øster Brønderslev Kirke
(Se side 19)

Tirsdag 21. januar  kl. 10.15:
Kirkens musikalske legestue på 
Elmehøj.

Torsdag 30. januar kl. 14-16:  
Iver Viftrup fortæller i Samlingshuset 
om sit og familiens ophold i Bangla-
desh. Alle efterlønnere og pension-
ister er velkomne. (Se side 17)
Arr.: Menighedsrådets hyggeklub.

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

Tirsdag 4. februar kl. 19.00:  
Sangaften i Samlingshuset

Søndag 16. februar:  
Dåbsjubilæum i Hallund kl. 10.30:
Her fejres de børn i Øster Brønder-
slev og Hallund Sogne, som har 
femårs dåbsjubilæum.

Torsdag 26. marts kl. 14-16:  
Poul Erik Jensen underholder med 
sang og musik i Samlingshuset. 
Alle efterlønnere og pensionister er 
velkomne. (Se side 17) 
Arr.: Menighedsrådets hyggeklub.

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

Søndag 19. april kl. 10-14:  
Økodagen 2020 på V. Hebbelstrup

Tirsdag 21. april kl. 10.15:
Kirkens musikalske legestue i ØB 
Kirke

Torsdag 23. april kl. 19.00: 
Sangaften i Samlingshuset. 
(Se side 17)

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

Torsdag 28. maj kl. 14-16: 
Sognepræst Thomas Uth fortæller 
om sine oplevelser som flyverpræst.
Alle efterlønnere og pensionister er 
velkomne. (Se side 17) 
Arr.: Menighedsrådets hyggeklub.

Tirsdag 18. februar  kl. 10.15.
Kirkens musikalske legestue i ØB 
Kirke.

Søndag 23. februar kl. 10.00: 
Fastelavnsgudstjeneste i Øster 
Brønderslev Kirke og efterfølgende 
fastelavnsfest i Samlingshuset.

Lørdag 29. februar:  
Standerhejsning ØBI-Fodbold

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

Tirsdag 3. marts kl. 19.00:  
Sangaften i Samlingshuset.  
(Se side 19)

Torsdag 5. marts kl 18:
Fællespisning og generalforsamling 
i Hallund-Hollensted Borgerforening

Onsdag 11. marts kl. 17.00:  
Spaghettigudstjeneste i Hallund 
Kirke

Tirsdag 17. marts kl. 10.15: 
Kirkens musikalske legestue på 
Elmehøj

Næste nummer
Nummer 96 udkommer 10. marts

Sidste frist for indlevering af stof er 17. februar.

Læs om ØB Borgerforenings 
julekalender på side 4 


