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Lokale foreninger - og andre gode kontakter
BØRN OG UNGE

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

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

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

Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (99 45 49 84)
Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)
Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

SERVICE
OG FORSYNING

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

Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

KIRKE

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

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)
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Østsidehallen,
Anders Jensen (30 49 30 63)
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Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)
Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)

Landsbygruppen
Gitte Christiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com
Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund 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 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,
Poul Erik Jensen,
Gråstenvej 1 (6067 9582)
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)

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 og Omegns
Borgerforening,
Jesper Albrechtsen (30 32 25 54)
www.oesterbroenderslev.dk
Brønderslev Vest Venstrevælgerforening
Majbritt Iversen
(2843 7421)

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:lokalbladet.oebhallund@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)

#lyspunkt
Verden - også den lokale - er fyldt med virus og snak om Corona og
Covid-19. Det tackler folk forskelligt. I almindelighed går det rigtigt godt,
men det hele foregår meget anderledes, end det plejer.
Situationen har også sat sit præg på det lokale liv - og derfor selvfølgelig
også på denne udgave af Lokalbladet. (Advarsel: Der er indsat et
coronavirus på alle de sider, hvor emnet nævnes eller har spillet ind.)

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

Der er mange ærgerlige, men nødvendige aflysninger og udsættelser, og
slet ikke alle tvivlsspørgsmål er afklarede endnu. Alle afventer udviklingen
og udmeldingerne fra myndighederne.

LOKALBLADET

Det hele er ikke kun ærgerligt eller sørgeligt, for der er nu også en oplagt
lejlighed til tanker om såvel nutid som fremtid.

Nummer 98 udkommer 1. september
Allersidste frist for indlevering af stof
er 10. august.

Billedet er fra en serie positive og opmuntrende lysplakater - #lyspunkt som Martin Jørgensen med kunstnernavnet Goldbear har lavet og opstillet
i Aalborg. En af dem kan også gøre nytte her i bladet.

Nummer 99 udkommer 1. december
Allersidste frist for indlevering af stof
er 20. november

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.

forårs- og sommer hilsner fra
Redaktionen

Støt Lokalbladet

Overfør penge til konto 9024 - 0000045934
eller med Mobile Pay på 2826 1453
Tryk: BasisTryk, Dronninglund.
Oplag: 1400
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet
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Købmand midt i en coronatid
Lokalbladets udsendte har taget en
snak med købmand Jan Jæger fra
SPAR-butikken i Øster Brønderslev.
Allerede dagen efter Mette Frederiksens første udmelding fik personalet
i SPAR-butikken meget travlt.
Jan var forberedt på, at der ville
komme en hamstringsbølge, så derfor mødte han ind i butikken allerede
ved 5-tiden om morgenen.
På parkeringspladsen foran butikken var der allerede folk, der havde
stillet sig i kø for at købe toiletpapir
og gær. Hamstringsbølgen varede
nogle få dage, indtil man opdagede,
at det stadig var muligt at købe
næsten alle varer.

Travlheden er fortsat lige siden.
Som den første købmand begyndte
Jan med at bringe varer gratis ud til
kunder, som af forskellige årsager
var forhindret i at komme i butikken.
Dette sker i en radius af ca. 12 km.

Betalingen for varerne foregår via
MobilePay eller ved at lægge kontanter i en kuvert. Han er for øvrigt
overrasket over, hvor almindeligt det
er blevet med MobilePay, selv hos
den ældre del af kunderne.

Ordningen med vareudbringning
kører stadig. Den dag, hvor der har
været flest udbringninger, var der
tale om 75 leveringer. Der køres ud
alle hverdage. Torsdag 23. april var
der 47 udbringninger.

I butikken har man foretaget alle de
foranstaltninger, som man anbefaler fra Sundhedsstyrelsen: Der
er mulighed for at vaske hænder,
ligesom der naturligvis er håndsprit
tilgængeligt, der er påklistret afstandsstriber på gulvet før kasserne
og man har bl.a. pakket brødet op.

Jan fortæller, at det er store ordrer, der bliver bestilt på mail, og
kunderne er meget taknemlige for
udbringningen. På turen bliver han
ofte budt ind, men takker selvfølgelig nej.

I svære tider, er der altid nogle, som
forsøger at berige sig på andres
bekostning. Det var en overgang
svært at skaffe håndsprit. Det fik en
sværm af ”håndspritskrejlere” til at
ringe tidligt og sent og falbyde deres
produkter til rene ågerpriser.
Der er ikke noget, der tyder på, at
coronakrisen stopper foreløbig.
Jan nævner, at det for visse varers
vedkommende begynder at være
vanskeligt at skaffe tilstrækkelige
forsyninger, specielt varer fra Spanien og Italien. Begge er lande, som
er ekstra hårdt ramt af pandemien.
Heldigvis er der på grund af årstiden
en del danske varer, der kan erstatte de manglende leverancer fra
Middelhavsområdet.
Den igangværende krise har betydet
en noget større arbejdsmængde for
alle ansatte i butikken, men samtidig
kan Jan glæde sig over en betydelig
omsætningsstigning og har registreret en del nye kunder. Han håber
og tror på, at tendensen med mere
lokal handel og viljen til at støtte
op om mindre erhvervsdrivende i
lokalsamfundene vil fortsætte efter
krisen.
Fra Lokalbladet vil vi ønske god vind
fremover og håbe på, at det danske
samfund snart vender tilbage til det
normale.
Ove Dam
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Øster Brønderslev Borgerforening
Bålhøjfestival 2020
aflyst!
Som andre af årets festivaler er
vi desværre nødt til at aflyse pga.
coronavirusen, og vi arbejder lige
nu på at få aftalt det videre forløb
mht. kontrakterne med musikere og
andet praktisk.
Alle, der har købt billetter, har fået
deres penge tilbage, men der vil stadig være udgifter, som skal dækkes,
uden der kommer penge i kassen.
Gennem årene har Borgerforeningen selvfølgelig hvert år investeret
rigtigt meget af indtjeningen fra
Bålhøjfestivalerne i rammerne og
indholdet, men Borgerforeningen
har også sparet lidt op, så både
Borgerforeningen og Bålhøjfestivalen overlever nok.

Når vi kender vilkårene i forhold til
kontrakter og musikernes krav, vil
vi evt. se på, om vi kan komme ind
under en af regeringens hjælpepakker.

Flagtrailer

Borgerforeningens nye trailer er nu færdig, så nu mangler vi bare nogle
fester at flage for.
Traileren har vi selv fået lavet efter vores ønsker. Jes Lykkegaard har
svejset selve kassen og fået den galvaniseret. Den er bygget op på en
bådtrailer, hvorefter der er lavet en presenning over den. På traileren kan
alle flagstænger og flag være samlet, hvilket letter vores arbejde en del.
Traileren har vi fået bevilget af Øster Brønderslev Sparekassefond.
Tak for det! Den får vi glæde af mange år frem.

MEN allerede nu kan I hjælpe os
med at sikre Bålhøjfestival 2021!
I SPAR Øster Brønderslev er der
ved kassen opsat et rør til modtagelse af jeres bidrag.
I må meget gerne smide byttepenge, pengesedler og flaskeboner
i røret!
I kan også støtte ved at sende
penge på MobilePay: 34279
Venlig hilsen
Jesper Albrechtsen
Øster Brønderslev Borgerforening

Så hvis der er nogen, der har en anledning til at flage, kan flagvognen altid
bestilles ved Borgerforeningen. Kontaktoplysninger er at finde på vores
hjemmeside: www.oesterbroenderslev.dk.
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Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
I Hallund og Hollensted sker der
ikke meget for tiden.
Vi er ude i en helt ny situation, som
ingen nogen siden har prøvet før.
Alle ved, hvad jeg taler om: Pandemi, Corona eller Covid-19.
Dét har givet alle et nyt syn på vores
dagligdag, men det kan også være
sundt.

Generalforsamling
Vi nåede lige akkurat at afholde
vores generalforsamling i HHBI,
inden vi blev grounded.

Den 5. marts afholdt vi årets generalforsamling i Klubhuset. 36 medlemmer havde fundet tid i kalenderen, og som traditionen er i Hallund, så har vi generalforsamling fra
kl. 18, og kl. 19 var maden klar fra
Hallund Kro. I år var menuen skipperlabskovs, og der var rigeligt til
alle, så hvis nogen gik sultne i seng,
ja så var det deres egen skyld.
Bestyrelsen blev genvalgt. Nogle
havde måske gerne set, vi var
blevet ”kuppet”, men nej. Jeg havde
ellers sat 10 kroner på et kup. Det
ville give 1:1.000.000 tilbage…..
Formanden, han hedder stadig
Claus Iversen, holdt ikke den traditionelle ”formandsberetning”. Det ville
blive en gentagelse af sidste års
beretning, og alle har sikkert læst i
Lokalbladet, hvad vi har foretaget os
siden sidst.

6

Lokalbladet nr. 97

Derimod blev det en sang om,
hvorfor vi så gerne vil bo i området,
selvom vi bliver sat bagerst i køen
mange gange. Vi må ikke have den
herlige have ved åen, vi har ingen
cykelsti (endnu), vi har svært ved
vores ansøgninger.
Men vi har et helt fantastisk sammenhold i området. Se bare vores
krolfhold, der er frygtet i resten af
kongeriget. Vi kan bygge et udsigtstårn. Vi kan etablere en æblemark.
Medlemmer holder orden ved Klubhuset. Vi kan så meget her i området. Alle hjælper alle.
Vi har af gode grunde ikke haft arrangementer overhovet, og vi har
aflyst vores gode indtægtskilde,
nemlig sommerfesten. Vi tør ganske
simpelt ikke binde an med underholdning, som vi måske hænger
på økonomisk. Det kan også være,
at vi i august måned stadig ikke
må forsamles, eller at borgerne er
”bange” for at mødes med andre.
Vores krolfspillere brænder for at
komme på græs igen. Det har været
svært at rådgive om, hvad der er
muligt uden at sprede smitte. Men
jeg har brugt DGU’s (Dansk Golf
Union) anbefalinger om god kutyme
på græsset. Her må vi nu (endelig)
gå 4 og 4 sammen på hvert hul,
men vores klubhus og restaurant
er stadig lukket på nuværende
tidspunkt. Så jeg håber, at vores
krolfspillere er opmærksomme på
afstand til hinanden i denne sportsgren.

Selv vores populære præmiewhist
måtte vi stoppe brat, selvom vi
havde en god måneds tid tilbage af
sæsonen, så måtte vi tænke på de
ældre spillere.
Vi håber til gengæld, at vi må fejre
sankthans til den tid. Det er i år en
tirsdag, vi skal tænde bålet. Vi har
ikke tænkt på en båltaler endnu,
men mon ikke det skulle lykkedes
os at finde en egnet taler?
Corona gør også, at vi ikke umiddelbart har mulighed for at opkræve
kontingent som tidligere år. Vi vil
gerne opfordre til, at vores medlemmer vil overføre til vores konto eller
betale via MobilePay. På den måde
skulle vi gerne undgå smitte.
Medlemsskabet koster stadig 150
kr. for husstanden og 75 kr. for
enlige. Så har du ren samvittighed
til at gøre brug af vores flag, grill, du
kan leje klubhuset med rabat mm.
Se vores opslag andetsteds i bladet.
Vores kasserer, der er meget hardcore krolfspiller, har tilbudt, at man
kan betalte kontingent hos hende
tirsdag aften, når hun er til krolf
ved klubhuset. Det skal være betalt
i god tid inden sankthans, hvor
udtrækningen af rettidig indbetaling
finder sted.
Men som altid kan I altid læse mere
på vores hjemmeside:
www.hallundhollensted.dk.
Claus Iversen
Stadig formand

Sommerfesten 2020 aflyst
Hallund/Hollensted Borger- og
Idrætsforening har i samarbejde
med festudvalget besluttet at aflyse
sommerfesten i år.
Regeringens udmelding om, at det
ikke vil være tilladt at samles i større
grupper, vil helt sikkert også påvirke
en sommerfest i Hallund.
Vi har vurderet, at selvom vi får
tilladelse til at samles, vil der være
mange, der stadig har et forbehold
for at mødes til fællesspisning og
lignende. Det har vi stor forståelse
for i festudvalget. Så for ikke at
arrangere en sommerfest, hvor

deltagerantallet vil være lavt, vil vi
hellere udskyde sommerfesten til
2021, og så håber vi at kunne holde
en ”normal” sommerfest.
Vi har allerede hyret klovnen Migu
og arrangeret, at der kommer
squaredance lørdag. Ellers forventer
vi, at sommerfesten bliver som
tidligere med fællesspisning torsdag aften, krolfturnering fredag, og
konkurrencer og lignende for børn
og barnlige sjæle fredag eftermiddag/aften. Der bliver måske også
mulighed for levende musik fredag
aften.

Vi ved alle, at vi i hele landet står
i en svær situation, men vi må
forsøge at få det bedste ud af det.
En aflysning af sommerfesten 2020
vil betyde en manglende indtægt
på 30-40.000 kr. til HHBI. Og det vil
kunne mærkes på vedligeholdelse
af klubhus og fremtidige arrangementer. HHBI og festudvalget håber
på forståelse for vores beslutning,
og på at borgerne trods alt vil støtte
HHBI med kontingent for 2020.
På festudvalgets vegne
Majbritt Iversen
Formand
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Lokalt detektorarbejde og lokale detektorfund
Jeg har tidligere skrevet om de
detektorsøgninger, jeg har foretaget
på markerne i lokalområdet med
den metaldetektor, Lokalhistorisk
Arkiv for Øster Brønderslev og
Hallund Sogne har fået sponseret
af Sparekassefonden. Læs mere i
Lokalbladet nummer 90 og 92.
Det er således godt et års tid siden,
der har været bragt beretninger om
noget af det, vi finder med metaldetektor og graver op. Det rettes der
op på nu, for der har været flere ret
gode og unikke fund.
Men først vil jeg sige 1000 tak til de
landmænd, der har givet os lov til at
søge med metaldetektor på deres
marker! Uden deres velvilje og interesse for at finde og bevare fortidens
efterladenskaber, havde det ikke
været muligt!
Siden sidste artikel har jeg, der har
gået med arkivets detektor, fået
følgeskab på flere ture af Henrik
Pedersen fra Istedvej. Han er blevet
grebet af hobbyen og har også den
nødvendige tid og historiske interesse.

En god “bivirkning” ved at søge
med metaldetektor er god motion,
en nærmest meditativ aktivitet på
linje med lystfiskeri, en aktiv hobby,
masser af frisk luft - og så er det
en sikker aktivitet i disse tider med
coronapandemien.
Sammen har vi fundet utallige kilo
skrot, skrald og skrammel, men
også nogle fine fund. I Lokalhistorisk Arkiv kan man se rigtigt meget
af det fundne, men det, der er muligt
danefæ og museumsrelevant,
afleveres på Vendsyssel Historiske
Museum (VHM). Her gennemgår de
alle tingene, vi tager med.
De vigtigste ting sendes til Nationalmuseet til danefævurdering,
mens noget beholdes på VHM, og
resten får vi med hjem igen. Vi tager
nemlig også alle de ting med, som
vi ikke lige ved, hvad er, og som ser
ældre ud.

sagt øhhh til. Det var bl.a. et kvart
tabletformet vægtlod fra vikingetid/
tidlig middelalder (750-1199) og et
møntvægtlod fra 1500-1700. En ting
mere omales senere i artikeln her.
Alt danefæ afleveres én gang om
året, og lige nu er der mere end 25
ting på Nationalmuseet (eller på vej
dertil), og der er mere klar til næste
aflevering. Der er dog 1-2 års sagsbehandling, så Arkivet har ikke hørt
noget om danefægodtgørelse for de
første afleveringer.
Lige lidt kontant: Danefægodtgørelse er skattefri og personlig til
finderen, men både Henrik og jeg
er enige om at donere pengene til
Arkivet - når de engang kommer.
Og der er tale om småpenge, der
dog nok kan lune i Arkivets kasse.
Per Drustrup Larsen

Sidste gang blev vi meget klogere,
da den ansvarlige fandt flere ting
værdige til at blive sendt ind, men
som jeg i første omgang havde

Skrald og oprydning

Moderne detektorer kan skelne mellem skidt og kanel - næsten. Meget tit bliver vi snydt af signalerne og er nødt til
at grave på dem, for så bare at opdage, at der var tale om en stykke af en øldåse, en kapsel fra en sodavand eller
en gammel mælkeflaske, sølvpapir fra madpakken, en rusten hestesko, en dims fra en landbrugsmaskine, ubestemmelige rustne sager, dåser eller andet smeltet i halmfyr eller afbrændingstønde, dele af bestik, kasseret legetøj, pyntedæksler til gamle elkomfurer, beslag fra seletøj, rester af el-pærer, tuber fra mayonnaise eller tandpasta, kugler fra
våben i alle kaliber, dele af jagtpatroner, ringe fra fjerkræ, utroligt mange små og store blystykker - og alt muligt andet skrammel. Knapper finder vi også mange af helt fra1400-tallet og helt frem til næsten i går. Også plastaffald, der
er blæst ind på markerne, og bleposer, som ræve nok har slæbt derud, samler vi sammen. ALT tager vi med hjem,
så ud over at finde de gode ting, jeg fortæller om herunder, så får landmændene også ryddet lidt op på markerne.
VW
Blandt de sjove små, ting, vi finder, har der bl.a. været dette emblem fra en VW.
Reglerne er, at vi i forbindelse med detektorsøgninger kun må grave i pløjelaget.
Jeg gravede derfor ikke efter resten af bilen, der nu nok også er rustet op, hvis
ikke bare emblemet fra køleren er faldet af og er blæst ind på marken.
Kondomæske
Lokalt har vi kun fundet en enkelt (tom)
blikæske, der har været kondomer i.
Detektorfolk i hele landet har fundet mange af
dem, og en samling heraf skulle efter sigende
indgå i den aktuelle udstilling af danefæ i
Nationalmuseets udstilling i Jelling.
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Syning og stof

I tidligere artikel har jeg skrevet om en fundet tenvægt og en tenkrog, der er
redskaber, som bruges, når uld skal spindes til garn, som skal bruges til strikning
eller vævning. De har været almindelige fra oldtiden og op i middelalderen. Der
er også flere andre beviser på, at der i en lang periode har været lokale, aktive
håndarbejdsfolk.
Fingerbøl
Der er dukket flere fingerbøl op på forskellige marker, og det gælder både nyere
og ældre. Her er et par eksempler, hvor den bikubeformede nok er fra 1500-tallet
eller 1600-tallet.
Strikkepind
En ret ny strikkepind er også dukket op under søgningerne. Om den er krøllet
sammen i arrigskab over tabte masker eller af ploven må stå hen i det uvisse.
Skrædderhjul
Dette hjul har skabt lidt diskussion i detektorkredse, men det bedste bud er, at
der er tale om et hjul, som skrædderen har brugt til at markere på stoffet, hvor
der skulle klippes. Det har været sat på et håndtag, og det er ikke en kagespore,
som nogle har foreslået.
Klædeplomber
At dømme ud fra de klædeplomber vi har fundet på flere forskellige marker, har
lokale folk også gået godt klædt mindst fra 1500-tallet og frem. Det vidner disse
plomber fra stofruller om. De er verificeret mht. tid og oprindelsessted af vidende
nørder/specialister i ind- og udland.
Denne klædeplombe fra 1535 er fra en
klæderulle fra en handler i Hamburg.

Plombe fra en rulle engelsk klæde
fra1570’erne, der forhandlet fra Tyskland af GVILHELMUS ALMANDETE.

Vi har fundet flere
plomber fra ruller
med baltisk hørstof.
Her er begge sider
af en enkelt, der
cirka er fra sidst
i 1700-tallet og
udskibet fra Letland
eller Estland.
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Mønter

Der er gennem årene faldet mange mønter ud af lommerne på folk, der har færdes på markerne, eller også er de
endt samme sted med affald eller gødning. De mønter, vi har fundet dækker en meget lang periode på cirka 1100 år!
Der er i alle tilfælde tale om løsfund eller enkeltfund, altså ikke skattefund, hvor flere/mange mønter er gravet ned
sammen. Den slags fund er sjældne. Vi har fundet en del 1-, 2- og 5-ører fra nyere tid, men her er nogle af flottere
og mere specielle mønter i kronologisk rækkefølge med de nyeste først.
Skilling 1630
Denne 8-skilling er udstedt under Chr. IV, som er en af de
konger, der har fået udstedt flest mønter i hele perioden og fra
hele sit rige. Og se hvor statelig han ser ud på mønten, der var
så flot blank, da den dukkede op af jorden.
Rytterskilling
Chr. IV rytterskilling også kaldet en Lybsk 2 skilling. Den er slidt i
kanten, men det er de tit. Den er udmøntet i Glückstadt i perioden 1619 -1648.
Gylden
Det er en Nürnberg gylden fra 1513 med Sankt Laurentius motiv
på den ene side og en ørn med bogstavet N på brystet på den
anden. Den er af guld med høj lødighed (0.986), og den vejer
3,24 gram. Den skinnede helt som på billedet nede i jorden, da
jeg vendte spadestikket op. Guld bevarer sin glød under alle
forhold, så det er ikke usædvanligt, men det er ret specielt at
finde så flot bevaret en mønt, der har ligget begravet i så mange
år og kun på et tidspunkt har fået en enkelt ridse.
Sankt Laurentius er afbilledet
med en stegerist, fordi han af
den daværende kejser i Rom
blev dømt til at blive henrettet
over et bål for at dele pavens
penge ud. Han bad efter sagnet
om at blive vendt, da han var
færdig på den ene side, og han
blev senere helgenkåret.
Teksten er: MONETA: COMVNIS:
D: NVREMBERG. SANCTVS:
LA - VRENCIVS.
Guldmønten vakte en del opmærksomhed i detektorkredse, og der kom også en artikel i Nordjyske, da journalisten
selv går med metaldetektor og er ved at skrive en ny bog om det. Guldmønter er ret sjældne, fordi de aldrig har
været gangbar mønt, og mange går med metaldetektor i årevis – måske for altid - uden at finde guld. Artiklen har
givet mig flere kommentarer, bl.a. da jeg kort efter var på handel og til min forundring blev spurgt, hvordan jeg ville
betale. Da sælgeren kunne se min undring, spurgte han, om det ville være i guldmønter. Men nej da!
Borgerkrigsmønt
Borgerkrigsmønt fra 1319 -1332 og udmøntet af
Christoffer II i Nørrejylland.
Borgerkrigsmønter er fra perioden 1241-1375, der var
præget af politisk uro, og mønternes sølvindhold blev
gradvist mindre og mindre, indtil de til sidst næsten kun bestod af kobber. Denne mønt har et godt indhold af sølv
og er meget, meget flot bevaret.
En af grundene til periodens manglende stabilitet er, at
tronfølgen ikke lå fast, fordi Danmark i middelalderen var
et valgkongedømme, hvor det var lige så almindeligt, at bror efterfulgte bror som konge.
Dette medførte magtkampe og intriger, jalousi og mord i kongefamilien.
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En vikingetidsmønt

Sancta Colonia
En Sancta Colonia denar/pfennig fra 962 - 983 – altså fra vikingetiden. Den er ikke helt
identificeret endnu, for det tager Nationalmuseet sig af, men den er udmøntet i Friesland
eller Køln under enten Otto I (962 - 973) eller Otto II (967 - 983). De var kejsere i det tyskromerske kejserrige og samtidig konger i Italien.
De spillede begge centrale roller i udbredelse af kristendommen. Otto I blev også kaldet Otto den Store planlagde et
korstog mod Danmark, men det blev stoppet, fordi Harald
Blåtand indførte kristendommen i Danmark.
Efter sin tronbestigelse kæmpede Otto II dog med Harald Blåtand, der forgæves søgte at
forsvare Dannevirke. Otto IIs tropper trængte derefter langt op i Jylland, så måske stammer mønten fra dette togt.

Påklædning og udstyr

Jernaldersmykke
Førromersk jernaldersmykke fra år 500 f.Kr - år 0.
Ankerformet del af et større hængesmykke, som der er fundet to hele af i nordjyske
jernaldergrave, og ankeret er helt identisk med dele herfra.
Øjefibel
En fibel er datidens sikkerhedsnål, som samtidig med
at holde tøjstykker sammen også, virkede som smykker. Denne mangler nålen på bagsiden, men den var
lavet af jern og er som regel rustet væk. Denne fibel er lidt usædvanligt af sølv
og er med øjemotiver og prikmønster. Ældre romersk jernalder - år 0-174.
Dupsko
Dupsko til sværdskede i gennembrudt arbejde, af
typen Novaesium fra romersk jernalder år 1-374.
Dupskoen har siddet for enden af skeden som beskyttelse af sværdets spids og som
pynt. Genen dupskoen ses en enkelt nitte, der måske er fra en efterfølgende reparation.
Pyntenitte
Rundt pyntenitte/beslag fra yngre germansk jernalder (år 550749) med cirkulær ornamentik og bevaret nitte på bagsiden.
Jeg troede, der kun var tale om en lidt udsædvanlig knap,
men jeg var i tvivl og tog den heldigvis med til museet.
Her blev jeg belært om, at der var tale om noget helt særligt
– og jeg lærte igen noget nyt.
Urnesfibel
Urnesfibel fra tidlig middelalder (år 1067-1199) og med rest
af fortinning. Igen et dragtspænde og af en type der er fundet
flere af i Vendsyssel bl.a. - 2 helt identiske fundet 3-6 kilometer fra denne. Navnet Urnesfibel stammer fra den slyngede stil, der er fundet på den norske Urnes stavkirke.
Seglstampe
Seglstampe eller signet af bly og med initialerne GGSK.
Den har været brugt til forsegling af breve og underskrift på
officielle dokumenter, og den er som de fleste seglstamper
svær at datere, men det kunne være spændende, hvis det
kunne lykkes.
Den blev fundet på en mark, som hører til gården, hvor Kraghede Mølle stod.
Lokalhistorisk Arkiv har netop fra Martin Dam Kristensen modtaget 4 tykke ringbind med
materiale, som den tidligere lokalhistoriske gruppe under ledelse af Grethe Jensen indsamlede om ejendommene
på Kraghede. Havde gården været med heri, kunne seglstampen måske kunnet da-teres ud fra listen over tidligere
ejere, men det er den desværre ikke. Har nogle af Lokalbladets læsere materiale fra arbejdsgruppen, hvor den ejendom er med i, vil jeg meget gerne høre om det.
Per Drustrup Larsen
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Camino Frances 2018-2019
8. maj 2018 kunne vi, Gitte Olsson og jeg, endelig påbegynde det, der viste sig at blive første etape på vores pilgrimsvandring på den ”Franske Camino”. Det hedder den, fordi den starter på den franske side af Pyrenæerne i Saint-JeanPied de Port (SJPDP). Men ruten på 800 km går i det nordlige Spanien til Santiago de Compostela, hvor apostlen
Jacob ligger begravet i byens katedral. Turen fortsatte i 2019. Læs historien om turen her.
Grethe Poulsen

Hvorfor gå så langt
og lige den rute, vil
mange nok undre sig
over

Vi er begge glade for at vandre og
har også tidligere været på vandreferier. Gitte har bl.a. været i Skotland, Nepal og Marokko, og jeg har
været i Dolomitterne, Vogeserne,
Bornholm rundt og Gendarmstien
i Sønderjylland. Jeg har i mange
år gået tur for at stresse af, når jeg
kom hjem fra et arbejde med hurtigt
tempo og stort ansvar.
Første gang, jeg hørte om Caminoen, var i 2007 på en vandreferie
i Dolomitterne, hvor en af de andre
i selskabet talte om den. Det lød
spændende, og efterfølgende har
jeg set Michael Bertelsens julekalender, hvor han gik noget af turen.
Jeg har også læst bøger og har
været til flere foredrag om Caminoen.

Hvornår Gitte og jeg besluttede
at gå turen sammen, kan jeg ikke
huske, men vi var enige om at gå
hele turen, og at vi skulle have forladt arbejdsmarkedet (pensionister)
først, så vi ikke var bundet af tid.
Vi er ikke specielt religiøse eller spirituelle og havde heller ikke eksistentielle kriser.
Man kan sige, at turen var overgangen fra et aktivt arbejdsliv til en
pensionisttilværelse.

Forberedelse

Der er selvfølgelig også en del
forberedelse inden turen. Det er
vigtigt med noget godt udstyr, tøj,
rygsæk, og især vandrestøvler, som
skulle gås til inden turen. Vi gik også
lange ture med oppakning for at
være i god form. Jeg meldte mig ind
i en Facebookgruppe, som hedder
”Camino for Begyndere”, og der kan
man hente mange gode råd, ligesom der er mange nyttige links.

Det eneste, vi havde bestilt på
forhånd, var en flybillet derned,
og den 1. overnatning, fordi jeg
havde læst på Facebook, at der
godt kunne være pres på i SJPDP.
Selvfølgelig havde vi også anskaffet et pilgrimspas. Det skal man
have for at få lov til at overnatte på
Albergue og få Pilgrimsbeviset i
Santiago de Compostella.
Jeg havde downloadet en app, der
hedder ”Buen Camino”, som man
kan bruge både online og offline.
Der er både kort, højdekurver, anvisning af overnatning, restauranter,
indkøbsmuligheder og seværdigheder.

Afrejse

Endelig kom dagen. Vi landede
i Biarritz i Sydfrankrig sidst på
eftermiddagen, og da vi havde fået
vores rygsække, fik vi øje på andre
med rygsække, og vi aftalte med 2
italienere og 2 amerikanere, at vi
kunne hyre en taxa sammen med
dem til SJPDP.
Vi fandt vores Albergue, fik vores
første stempel i pilgrimspasset, og
værten sagde meget alvorligt, at vi
skulle lytte til vores krop på turen.
Vi fik anvist vores senge, som jeg
godt nok var lidt skuffet over, da
jeg ikke havde regnet med, at vi fik
en overkøje, når vi havde booket i
forvejen. Vi spiste aftensmad og gik
tidligt til ro.
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1.dag

Efter ikke så meget søvn stod vi
op ved 6:30 tiden, ja vi var nogle af
de sidste. Spiste morgenmad, talte
med en irsk dame, som vi stødte på
flere gange de næste 14 dage. Pakkede og gik op på pilgrimskontoret
hvor vi fik information om turen op
over Pyrenæerne.
Fik købt en muslingeskal, som
fæstes på rygsækken. Muslingeskallen er sammen med gule pile
symbolet på Caminoen. Den er godt
afmærket, så man behøver faktisk
ikke have kort med. Vi havde meget
fornøjelse af appen Buen Camino.
Så var det ellers afsted med 10 kg
på ryggen. Den første del af turen
var noget stejl, men meget smuk.
Så begyndte det at regne, og vi
holdt en frokostpause efter de første
7 km. Videre op ad en opstigning på
1200 højdemeter. Det blev ved med
at regne, og der var meget diset, og
nogle steder kunne vi lige skimte
næste mærke. Derfor gik vi glip af
den flotte udsigt, men til gengæld
mødte vi nogle vilde heste, som vi
var blevet advaret mod at fodre, da
de så kunne angribe os.

Nogle regner denne strækning for
den værste på Caminoen, men
jeg synes nok, at vi senere stødte
ind i et par stykker, som var lige så
hårde.

Videre

Jeg vil ikke beskrive turen dag for
dag, da det bliver for omfattende.
Selv om vi var lidt ømme i kroppene,
var det bare op på fødderne igen.
På 3. dag nåede vi Pamplona
stadig i meget kuperet terræn. Vi
indlogerede os på et lille herberg
drevet af en eller anden tysk, kristen
orga-nisation, og nu var det tid til
tøjvask. Det gælder jo om at begrænse tøjmængden, da vi selv skal
slæbe det på ryggen. Vi gik en tur
på Estafaen, som er gaden, hvor
man har tyreløb en gang om året.
God søvn, men jeg skal love for, at
vi blev vækket om morgenen af høj
musik, og vi nåede knapt at sluge
kaffen, inden værten var i gang med
kost og spand. Efter Pamplona går
vi forbi Alto de Perdon, hvor der står
et pilgrinsmonument.

Dag 6 valgte vi at stoppe før planlagt, da der havde været mange
op- og nedstigninger, og vi var
trætte og var heldige, at få et billigt
dobbeltværelse. Vi havde ikke sovet
så godt forrige nat – min sidemand
snorkede, så jeg måtte tage ørepropper i, og Gitte oplevede en, der gik
i søvne og stod og rodede mellem
vores senge. Næste dag ville vi gå
en kort etape, men den by, vi endte
i, var så spændende at gå rundt i,
så til aften havde vi alligevel gået
17 km.
Vi vandrer gennem flotte landskaber, bjerge, skov, krat, landbrug og
vinmarker – op og ned.
På dag 10 går vi gennem Logrono
- en by med en flot katedral. Det er
en meget lang tur på fortov og asfalt, og der begynder jeg, at mærke
trætheden i mine ben, og Gitte har
haft problemer med sin ryg, så på
dag 13 beslutter vi os for at sende
vores rygsække videre, og så kun
gå med en dagturssæk. Der er flere
firmaer, der transporterer bagage.
Det koster mellem 3 og 5 euro, og
det fungerer perfekt.

Vi opdagede faktisk
heller ikke, da vi gik
over grænsen til Spanien. Fra toppen ventede så en nedstigning
på 500 højdemeter,
inden vi nåede Roncesvalles, hvor vi
skulle overnatte. En
etape på 27 km. og 10
timers vandring.
Vi fik de 2 sidste senge
på herberget, (fordi vi
var gået over bjerget) i
det gamle kloster, som
var nyrenoveret. De,
der havde taget den
lette vej, måtte finde
et andet sted at bo.
Her blev vi tildelt fine
enkeltsenge, som var
lukket på 3 sider og
med stikkontakter ved
sengene, så vi kunne
lade vores telefoner op.
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Dag 15 er vi nået til Burgos, som
er berømt for sin enormt smukke
katedral. På det tidspunkt har jeg så
ondt i mine knæ, at vi beslutter at
holde en pausedag, som bliver brugt
på at besøge katedralen, og jeg
får anskaffet nogle gode knæbind.
Da man kun kan overnatte en nat i
samme by på Albergue, må vi tage
en hotelovernatning næste nat.
Selv om mine knæ gør ondt, vælger
jeg alligevel at gå 20 km næste
dag. Det skulle jeg nok ikke have
gjort, for næste morgen måtte Gitte
slæbe mig ud på toilettet. Jeg kunne
simpelthen ikke støtte på benene
trods smertestillende, knæbind og
vandrestave. Derfor beslutter jeg at
tage taxi på dagens etape, medens
Gitte vandrede. Jeg var heldig
at komme til et Albergue med en
forstående vært, som lukkede mig
ind kl. 9, hvor man ellers først kan
komme ind ved 12-13-tiden. Gitte
skulle have besked om, hvor jeg var,
men der var ingen forbindelse på
telefonen, så da tiden nærmede sig,
hvor hun ville ankomme, sad jeg i
vinduet og holdt udkig efter hende.
Dette Albergue havde tidligere
været vineri, og til aftensmaden
underholdt værten med at fortælle
om det med masser af historier, som
vi ikke forstod så meget af, da han
talte spansk.

Næste morgen kunne jeg stadig
ikke støtte og fik kørelejlighed med
en fransk dame, som ikke kunne
engelsk, så når vi kommunikerede,
foregik det på telefon via hendes
veninde. Jeg ankom til Fromista
kl. 9 og fik allernådigst lov at sætte
rygsækken inden for, der hvor vi
ville overnatte, men jeg måtte pænt
vente til kl. 13. Jeg sad længe på
byens torv, men på et tidspunkt var
jeg nødt til at gå ind på en bar for
at komme på toilettet, og her kom
jeg til at tale med en irlænder, som
fortalte, at han var på vej hjem. Taxa
til Palencia (30 km) - hurtigtog til
Madrid og derfra fly. Vi gik på det
tidspunkt på Mesetaen (den spanske højslette), hvor der var langt
mellem de offentlige transportmidler.
Da besluttede jeg, at jeg var nødt
til at tage hjem, fordi jeg vidste, at
mine knæ ikke ville blive raske i
løbet af et par dage.
Gitte valgte at rejse med hjem, og
29. maj 2018 var vi hjemme efter at
have gået 315 km – Gitte 361 km.
Det viste sig, at jeg havde betændelse i slimsækkene bag knæskallen på grund af overbelastning, og
der gik faktisk et halvt år, inden de
var OK igen.

På den igen i 2019

Det var svært for os at slippe Caminoen, så vi måtte simpelthen gøre
den færdig. Så 18. september 2019
startede vi igen fra Fromista, hvor vi
stoppede året før. Jeg var godt nok
betænkelig, men mine knæ fik en
omgang Voltaren morgen og aften,
gode knæbind, hjælp af vandrestave
og kun dagtursrygsæk.
De første 5 dage vandrede vi på
Mesetaen ad lange øde og ubevoksede strækninger bortset fra landbrug. Vi havde heldigvis max 20
grader og overskyet, og ikke 35
grader og høj sol.
Vi ankommer til Leon, der også
er en betydelig pilgrimsby, som
mange starter ud fra. Herfra ændrer landskabet sig igen til mere
kuperet skovterræn. Vi kommer ind i
vinområder, netop som de har travlt
med at høste. Alt er i brug: traktorer
med vogne, små lad biler og biler
med trailere. Et sted kommer der
små børn hen og forærer os dejlige
vindruer.
Vi kommer til Jernkorset, hvor traditionen siger, at man skal aflevere en
sten hjemmefra.
Efter 14 dages vandring når vi frem
til Sarria, og så begynder der at
blive mere trængsel på stien, dog
ikke sådan at vi er generet af det.
Grunden til det er, at mange vælger
at gå herfra til Santiago (110 km),
fordi man kan få pilgrimsbeviset for
denne strækning. Det er også her,
mange rejselskaber har deres ture
fra.
Den 7. oktober ankommer vi til
Santiago de Compostella, og den
fornemmelse af at stå på pladsen
foran katedralen kan ikke beskrives.
Vi skal tjekke ind på vores forudbestilte værelse inden kl. 15, og sultne
er vi også, så der går lidt tid, inden
vi når til Pilgrimskontoret. Det viser
sig så, at de ikke lukker flere ind
den dag.
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Desværre er katedralen under
restaurering, så vi kommer ikke til
den berømte pilgrimsmesse, hvor
de svinger røgelseskarret i loftet,
men der er adgang, så vi fik lagt
armene omkring statuen af Jacob.
Næste morgen, stiller vi os i kø
foran Pilgrimskontoret kl. 7, og der
er allerede 40 foran os. Kl. 9 har vi
fået vores beviser og beslutter at
tage en bus de 100 km til Finisterre
(kaldet verdens ende). Det viser sig,
at vi på hjemturen har taget en bus,
som tog 3 ½ time, så vi nåede ikke
at se så meget af Santiago.
Den 9. oktober 2019 lander vi igen i
Aalborg.

Overnatning
undervejs

Når vi var ankommet til vores overnatningssted, tog vi et hvil, gik i bad,
nussede fødder vaskede tøj og så
lidt på byen. Aftensmad var en pilgrimsmenu til 10 euro, som bestod
af 3 retter og en flaske vin til deling,
lige meget hvor mange man var.
Nogle gange spiste vi på herberget
andre gange ude i byen.
De fleste steder bliver lyset slukket
kl. 22, men vi var ofte i seng inden.

Tilbageblik

Hvad har turen gjort ved os?
Det er svært at forklare, men vi har
mødt en masse dejlige mennesker,
som har udvist tillid og respekt for
hinanden.

Vi har mødt mennesker fra bl.a.
Spanien, England, Irland, Holland,
Tyskland, Sverige, Norge, Canada,
USA, Argentina, Ungarn, Sydafrika,
Australien, Japan, Korea og Taiwan.
Gitte gik alle 800 km, mens jeg
mistede 2 vandredage og valgte
at springe over 2 stejle nedstigninger af hensyn til mine knæ, så jeg
nåede kun 740 km.
Jeg har kun fortrudt én ting, og det
er, at jeg ikke er startet for mange år
siden.
Grethe Poulsen

De fleste nætter overnattede vi på
Albergue for 5-10 euro – svarer til
hostels. Nogle steder i store sovesale, andre steder 6–12 personers
rum med køjesenge – mænd og
damer i samme rum. Rigtig god
standard de fleste steder. Vi har
overnattet på et klamt kloster, hvor
der var så koldt, at vi måtte sidde i
vores overtøj. Vi har overnattet hos
nonner kaldet Klarissasøstrene, og
der var der fællessang om eftermiddagen, hvor vandrere fra mange
forskellige lande bød ind med sang.
En gang imellem havde vi et dobbeltværelse til 30- 50 euro. Det var
få gange, vi bestilte i forvejen – kun
der, hvor vi vidste, der ville være
trængsel. Vi har en enkelt gang
været udsat for, at vi måtte tage til
næste by.

Typisk dag

Op kl. 6, gøre klar, pakke spise
morgenmad, som ofte bestod af 2
skiver ristet brød, marmelade, juice,
kaffe og måske et æg til omkring 4
euro. Klar til at vandre 7:30 ofte i
mørke. Kl. ca. 10 pause ofte på en
bar, hvor man kunne købe en kop
the, komme på toilettet og få luftet
fødder. Frokost, som tit bestod af
Tortilla ca. 4 euro. Ofte spiste vi
først frokost, når vi var færdige med
dagens etape.
Lokalbladet nr. 97
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KFUM-spejderne i Hallund

Pause i
spejderarbejdet
Siden starten af marts
måned har vi ikke holdt vores
ugentlige spejdermøder. Der
har været flere aflysninger af
sjove spændende arrangementer, men vi lover, at det
kommer tilbage, når Coronavirussen er væk, og de
ugentlige spejdermøder i Hallund starter igen. Vi har spaghettigudstjenesten, Økodag,
DM i spejd og Kr. Himmelfartsløb til gode.
Men helt stille ligger vi ikke.

mer snart rundt og op.

Vi opstarter
familiespejd

Når vi igen er klar til spejderarbejdet, så starter vi familiespejd op.
Der vil være familiespejd hver
anden søndag (ulige uger) fra
kl 9.-11. Der vil være en koordinator, der laver programmet
og materialer indkøbes. Det
bliver Naja Flyger.

Det er for børn i alderen 3-6
år, og de har far/mor eller
bedsteforældrene med. Vi
skal lave mange ting. Det
kunne være et emne som
krible-krable-dyr, piratløb,
sejle ved åen, pandekager og
snobrød på bål.
Det foregår i vores spejderhus, og det er ingen forudsætning for de voksne, at de har
været spejder eller har nogle
spejderfærdigheder. Vi skal
bare have nogle hyggelige
timer sammen og i naturen.

Der er de sidste par måneder
lavet en flot brochure og nogle
fede plakater. Hold øje med
postkassen, opslagstavler og
andre steder i byen. De kom-

Kom forbi og vær med!
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Kontakt os: Gruppeleder Naja Flyger tlf.: 23 31 56 54
Vi mødes hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 i vores spejderhus på Søndersig 4 - 6, Hallund, Brønderslev
Bæver: Børn fra 0. og 1. klasse - Ulve: Børn fra 2. og 3. klasse - Trop: 4. til 7. klasse
Lokalbladet nr. 97

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Nye datoer for konfirmationer i Øster Brønderslev og Hallund:
Som nævnt andetsteds i bladet har det desværre
været nødvendigt at udskyde årets konfirmationer til
følgende nye datoer:
16. august 2020 kl. 9.00 i ØB Kirke for tirsdagsholdet.
16. august 2020 kl. 10.30 i ØB Kirke for onsdagsholdet.
23. august 2020 kl. 10.00 i Hallund for konfirmanderne i Hallund.

Konfirmander 2020
Magnus Mosskov Andersen
Jonas Bagger
Jonathan Jensen
Marie Kirkegaard Jensen
Cecilie Laybourn Jensen
Mathias Sørup Jensen
Magnus Kazimierz Larsen
Marcus Stoklund Lydersen
Thomas Ringberg Møller
Ida Marie Reedtz
Sille Nørgaard Rusholt
Øster Brønderslev Kirke
søndag 16. august 2020 kl. 10.30
Jakob Østerby Albrechtsen
Anton Holm Rosenkilde
Mathias Juul Storgaard
Victor Lykkeberg
Hallund Kirke
søndag 23. august 2020 kl. 10.00
Ellen Bang Andersen
Marie Thing Andersen
Signe Varlund Eduardsen
Camilla Graven
Niels Stangvik Juulsen
Emma Thorup Kristensen
Isabella Molin
Rune Kjettrup Pedersen
Emma Voigt Sørensen

Listen indeholder navnene på de konfirmander,
som forældrene har givet præsten tilladelse til at offentliggøre navnene på.

Øster Brønderslev Kirke
søndag 16. august 2020 kl. 9.00

Kirke i en coronatid
Hele samfundet er for tiden berørt af den nedlukning, som er
forårsaget af smittefaren ved corona- eller covid-19 virus.
Også kirkerne er berørt af nedlukningen, hvilket har ført til
mange aflysninger af både gudstjenester, dåb, vielser og
konfirmationer. Foruden konfirmand- og minikonfirmandundervisning, sangaftener, menighedsrådsmøder mm.
Fra kirkernes side forsøger vi at kompensere lidt ved bl.a. at
lægge prædikenerne til de enkelte søndage, hvor gudstjenesterne er aflyst, ud på nettet på hjemmesiderne
sogn.dk/hallund og sogn.dk/oesterbroenderslev
Dåb og vielser er blevet udsat til senere, og det samme
gælder for konfirmationer (se de nye datoer her venstre for).
Det er for tiden muligt at udskyde afholdelsen af ceremonien i
kirken i forbindelse med både bisættelse og begravelse.
I så fald foretages kremeringen/jordfæstelsen først, og ceremonien i kirken udskydes så, indtil kirkerne igen må åbne.

#Detblivergodtigen

Rundt omkring i landet har man i denne corona-tid startet en
bølge, hvor børnetegninger, perlebilleder og andre kreative
versioner af regnbuer har pyntet i vinduer, på fortove og i
hække. Tegningerne er blevet et symbol til at minde hinanden
om, at det bliver godt igen. Samtidig har man kunnet tage
et billede af sin regnbue og lægge det på de sociale medier
under hashtagget #detblivergodtigen.
Derfor har der den seneste tid også hængt tegninger af regnbuer rundt omkring i hækken ved Præstegården.
Lokalbladet nr. 97
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Hyggeklubben 2020

Menighedsrådet arrangerer eftermiddage i foråret 2020 med foredrag og underholdning –
i samme stil som Hyggeklubben. Det er torsdag eftermiddage fra kl. 14.00 til 16.00.
Vi sørger for kaffe/te og brød.
Torsdag 28. maj kl. 14.00 til 16.00 fortæller sognepræst Thomas Uth om sine oplevelser
som flyverpræst.
Alle efterlønnere og pensionister er velkomne.
Menighedsrådet

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.

Menighedsrådsmøder
i Hallund

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB Kirke

17. MAJ
21. MAJ
24. MAJ
31. MAJ
1. JUNI
7. JUNI
14. JUNI
21. JUNI
28. JUNI
5. JULI
12. JULI
19. JULI
26. JULI
2. AUG.
9. AUG.
16. AUG.
16. AUG.
23. AUG.
30. AUG.
6. SEP:
12. SEP.
13. SEP.

09.00 ASLA
09.00 ASLA Kr. Himmelfart
10.30 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
09.00 ASLA
09.00 KRR
10.30 JSL
09.00 JSL Konfirmation
10.30 JSL Konfirmation
09.00 ASLA
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
10.30 JSL

Der kan forekomme ændringer
Kirkebilen har tlf. 9882 1700
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.
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HALLUND Kirke

3. juni 2020 kl. 19
Kjølskevej 12

10.30 JSL
09.00 JSL

Tirsdag 10. juni 2020
kl. 19.00, Hallund
Kro, Sølvgade 74,
9700 Brønderslev
(Orienteringsmøde)

09.00 JSL
10.30 JSL
10.30 GILA
10.30 JSL
10.30 JSL
10.00 JSL Konfirmation

19. august kl. 18
v. Hallund Kirke,
Ørumvej 9, derefter
på Kjølskevej 12
(Bemærk tidspunkt og
sted!)

i Øster
Brønderslev

10.30 JSL

28. maj 2020 kl. 19
i Samlingshuset,
Elmevej 124

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen
GILA: Gitte Lykke Andersen
KRR: Katharina Rothbøl Raarup

Tirsdag 9. juni kl.19
Samlingshuset,
Elmevej 124, 9700
Brønderslev
(Orienteringsmøde)

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

Menighedsrådsvalg 2020
I 2020 skal der vælges medlemmer til menighedsråd over hele landet. Her i Øster Brønderslev og Hallund Sogne skal
der i Øster Brønderslev vælges 6 personer og i Hallund 5 personer af sognets folkekirkemedlemmer.
Menighedsrådet består således af de valgte medlemmer + sognepræsten, der i fællesskab er ansvarlige for at skabe
gode rammer for kirkens liv og for forkyndelsen af evangeliet.
Menighedsrådet vælges for en fireårig periode og tiltræder 1. søndag i advent.
Der er to vigtige datoer for menighedsrådsvalg 2020:
Informationsmøde for Øster Brønderslev Sogn: 9. juni 2020 kl. 19.00 i Samlingshuset, hvor der fortælles om Menighedsrådets opgaver i sognet.
Informationsmøde for Hallund Sogn: 10. juni 2020 kl. 19.00 på Hallund Kro, hvor der fortælles om Menighedsrådets
opgaver i sognet.
Valgforsamling for Øster Brønderslev Sogn: 15. september 2020 kl. 19.00 i Samlingshuset, hvor de fremmødte kan
opstille kandidater og vælge dem.
Valgforsamling for Hallund Sogn: 15. september 2020 kl. 19.00 på Hallund Kro, hvor de fremmødte kan opstille
kandidater og vælge dem.
I tilfælde af, at der efter disse valgforsamlinger afleveres lister med andre kandidater, bliver der afstemningsvalg tirsdag 17. november.
Sæt allerede nu X i kalenderen og mød talstærkt frem!

Menighedsrådene

Lokalbladet nr. 97
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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.

Dåb på en lørdag?

Fire gange om året tilbyder vi i Øster Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste
om lørdagen. I efteråret på følgende datoer:
12. september kl. 10.00 og 14. november kl. 10.00

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.
Lokalbladet nr. 97

Gudstjenester på
Elmehøj Ældrecenter
(Gudstjenesterne bliver selvfølgelig kun
afviklet, hvis det inden for de fastsatte
datoer igen bliver tilladt at afholde gudstjenester på plejehjemmet):
Torsdag 28. maj 10.15
Torsdag 25. juni 10.15
Torsdag 30. juli 10.15
Torsdag 27. august 10.15

En snak med præsten i
en coronatid

Pga. faren for at blive smittet med eller
selv smitte andre med corona- eller
covid-19 virus har jeg for tiden desværre
kun begrænsede muligheder for at
komme på hjemmebesøg.
Men det er selvfølgelig stadig muligt, at
kontakte mig telefonisk, hvis du har brug
for en samtale
Jens Staghøj Liisberg

Sov 1 år i telt
Historien om
Snorky-mærket
Jens Varlund Eduardsen startede
på sine forberedelser til projektet i
begyndelsen af januar 2019. Han
var kun 9 år, gik i 3. klasse på Øster
Brønderslev Centralskole og var
aktiv Ulv ved KFUM-Spejderne i
Hallund.
Jens var meget stålfast med sit projekt Spejdermærker. Han ville gerne,
at der blev dokumenteret undervejs
til spejdergruppen. Så efter første,
tredje, femte, ottende og tolvte
måned skulle der skrives og tages
billeder til spejderne i Hallund.
Lørdag 19. januar 2019 skulle Jens
sove sin første nat i teltet, og han
besluttede, at tage mærker for
365 dage med tørklæde og 365
nætter i sovepose samtidig med
SNORKY-mærket. Jens havde en
god sovepose, - så han frøs ikke om
natten. Han sov på liggeunderlag,
skumgummimadras, uldtæppe og
sovepose. Nogle nætter krævede
det dog ekstra tæpper og dyne for at
holde varmen. Nogle dage var Jens’
mor noget bekymret pga. vejret, men Jens klarede det helt i stiv arm.
Selv da sneen faldt sidst i januar
2019, havde Jens en god varme i
teltet og i soveposen.
En lørdag aften kom et lille stormvejr forbi Hallund, og teltet faldt
totalt. Kl. 04 om natten måtte Jens’
forældre få Jens ud af teltdyngen.
Han havde intet opdaget selv, men
sov trygt under madrasser, tæpper
og lignende. Jens’ forældre, Jan
og Mette Eduardsen, fik sat teltet
op igen den næste dag, så projekt
SNORKY mærke projektet kunne
fortsætte.

Hele sommeren har Jens nydt at
kunne sove i teltet. Han sagde ofte:
”Det er så skønt, at høre fuglene
synge om morgenen. Eller når det
regner, og jeg kan høre dråberne
på teltdugen. Det er bare SÅ skønt!”
Selv på hans fødselsdag 26. august,
hvor Jens blev 10 år, skulle han
sove i telt.
I september skulle familien på en
lille ferie i et sommerhus i Saltum,
hvor der ikke var mulighed for at
sætte telt op. Så lavede familien
bare et telt af presenning og et
havebord og nogle stole. Udenfor
ville Jens sove.
For at få spejdermærkerne 365
nætter i sovepose, 365 dage med
tørklæde og SNORKY-mærket skal
man gennemføre det på max 400
dage/nætter. Jens brugte 376 dage/
nætter. Han havde sovet 11 nætter
hos venner, på koloni samt inde i

sin seng f.eks. nytårsaften, eller når
han ville tage de 2 mærker 24 og 48
timer i sovepose.
”Hele projektet har været godt for
Jens”, fortæller hans mor. ”Han er
blevet mere moden og er blevet
bedre til at gennemføre det, han
sætter sig for. Han har næsten
heller ikke haft nogen sygedage i
det sidste år. Vi er alle meget stolte
af Jens”.
Ved vinterlejren på Møllegården
ved Voerså i den første weekend i
februar 2020 fik Jens overrakt de 3
flotte mærker af spejderleder Naja
Saltofte Flyger.
Jens er allerede i gang med at
tænke over og planlægge hvilke
mærker, han nu vil tage.
Familien Eduardsen

I årets løb har der også være
gæster i teltet. Jens’ gode ven,
Lasse Skårup, har også overnattet i
teltet flere gange. Ja selv familiens
husky, Milo, har overnattet et par
nætter derude, indtil han selv kunne
åbne lynlåsen i teltet og gå på eventyr i haven midt om natten.
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Gade
Byggeriet på Sankelmarksvej ved kirken
Efter lang tids planlægning er de første spadestik til de første 4 boliger blevet taget,
mens Lokalbladet var i trykken – dog med en stor gravemaskine.
Jesper Albrechtsen, der står for byggeriet, fortæller, at han forventer, boligerne er klar
til indflytning 1. september.
Status på udlejningen af boligerne er rigtig god, da der er 8 skrevet op til de første 4
lejligheder. De næste 6 boliger i projektet bliver ligesom de første 4, og der er lavet
sandpuder til begge etaper på én gang.
Jesper regner med at gå i gang med de næste huse, umiddelbart efter at første etape
er færdig.

120 år gammelt træ fældet

Midt på gårdspladsen på Søndergaard i Øster Brønderslev har der indtil efteråret 2019 stået et kastanjetræ i 120 år.
Efter at være blevet dårligere de seneste par år, så kunne det i 2019 ikke mere. Det havde nået sin maksimale alder
og var blevet så svækket, at det havde fået kastanjesyge, så der efterhånden næsten ingen blade kom på træet. Derfor besluttede Ester og Christian Søndergaard sig for at få træet fjernet helt, men samtidig kunne de ikke forestille sig
en gårdsplads uden et – gerne stort – træ.
De fældede selv træet, men fik god hjælp af Klaus Jensen fra KJ-Service til først at få de store rødder gravet op. Det
gav også et stort hul, så der var plads til et nyt stort træs rødder. Heldigvis har Ester og Christian i mange år plantet
læhegn og træer mange steder på ejendommen, så her fandt de et stort, flot lindetræ. Det gravede Klaus Jensen op
og flyttede det på plads med sine store maskiner. Nu venter Ester og Christian på foråret og på, at det nye træ springer ud.
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spejlet
Gadelys

Efter at de små landsbyer
blev truet med at miste deres gadebelysning, eller i
hvert fald hveranden lampe
er vi blevet glædeligt overrasket.

Alt ligger stille i ØBI

I ØBI-fodbold afventer vi også
spændt Mette Frederiksen og resten
af regeringens ophævelse af samlingsforbuddet, så vi kan få gang i
træning og kampe igen.
Der er selvfølgelig, ingen der træner
i øjeblikket, men vi har tre ungdomshold og to herreseniorer, der
meget gerne vil i gang med at rulle
noget bold og spille kampe igen.
Vores nye damehold vil jo også
gerne ud på græsset og træne sammen, så de kan blive bedre.
Vores forbund, DBU, sysler med
nogle modeller på datoer for sæsonstart, ud fra hvornår regeringen
ophæver samlingsforbuddet, hvis
det da bliver ophævet i nær fremtid.
Men ingen ved, hvordan dagen i
morgen ser ud, så alt er rent gætværk.

I Hollensted har vi fået 15
nye lamper alle på stålmaster og med energibesparende pærer. Det er samme
antal, som vi havde før. De
gamle telefonmaster, som
gadelysene var monteret på,
var ved at rådne.
Det er dejligt, at de små
samfund ikke bliver glemt.
Grethe Christensen

Mongol Rally

I sidste nummer skrev vi om de planer, far og søn, Michael og Flemming
Basch, havde lagt for at køre Mongol Rally sommeren 2020. Løbet er nu
udsat til 2021 pga. den aktuelle pandemi. ØV, siger de, men er klar til løbet i
2021!
Man kan støtte deres projekt og evt. få reklamer på deres flotte bil her:
https://team-baasch.com
Læs også her mere om projektet, som Lokalbladet lover at følge fremover.

Men ØBI er klar til at træne, når
Mette Frederiksen og DBU giver os
lov.
ØBI-Fodbolds bestyrelse

Høstfesten på stand-by
Lars Juul fra arrangørgruppen bag ØBIs succesfulde høstfester fortæller,
at Høstfesten 2020, der er planlagt til 24. oktober lige nu står lidt på stand-by.

Christoffer Andersen og Peter
Stavad er klar til at tage fat igen.

Man afventer ligesom så mange andre udviklingen mht. corona og de regler
for forsamlinger, som regeringen melder ud. Derfor er der ikke sat billetter
til salg, men allerede nu er der så mange forhåndbestillinger fra sidste års
mange deltagere, at man er klar til at gennemføre arranementet - hvis ellers
reglerne tillader det. Arrangørgruppen og ØBI håber det bedste.
Lokalbladet nr. 97
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Bålhøj Festival 2008
Mens vi springer over årets Bålhøj Festival og længes efter festivalens tilbagekomst i 2021,
kan denne oversigt over bands og stemninger fra den allerførste festival nydes her.
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Ingen omlægning af cykelsti
Når byggeriet starter på det meget
omtalte McDonalds-område på
Ø. Brønderslev vej, skal der selvfølgelig anlægges indkørsler til
området. I den første lokalplan blev
der indtegnet en enkelt indkørsel ca.
50 m fra den vestlige rundkørsel til
motorvej E39.
Så kom BurgerKing med i spillet
og købte Ølmandens gård på Ø.
Brønderslevvej, og der blev lavet
en ny lokalplan - denne gang med 2
indkørsler til området med kun godt
50 meters mellemrum. Det betyder,
at der nu bliver to styk svingsbaner
ind til området, hvor bilisterne skal
ind over den nordlige cykelsti, der
går mod Brønderslev.
Dette lød potentielt farligt i min
optik, da der blandt dem, der færdes
på cykelstien, er skolebørn fra Ø.
Brønderslev-området, som dagligt
skal denne vej i skole i Brønderslev
pga. overbygningen efter 6. klasse,
der findes ingen decideret skolebus
ordning på denne strækning. Desuden cykler beboere fra MølleFondens bofællesskaber daglig samme
strækning.
Jeg fik samlet en lille gruppe fra Ø.
Brønderslev (ØB) for at få et møde
i stand med Miljø & Teknikformand,
Karsten Frederiksen, hvor man
kunne drøfte en eventuel alternativ
rute for cykelstien. Gruppen bestod
af Peter Stecher, Jesper Albrechtsen - Formand fra Borgerforeningen, Søren Kromann Mandrup der
er ingeniør og planlægger i Hjørring
Kommune samt undertegnede Henrik Dahl Nielsen, der som bruger af
cykelstien.

Jesper Albrechtsen lavede en officiel skrivelse til Brønderslev Kommune vedrørende problemer med
cykelstiens nordlige spor.
Gruppen ville gerne have cykelstien
fjernet fra den vestlige rundkørsel
og ud til hovedvejen og lagt en ny
bag om BurgerKing bygningen og
op af det nordlige læbælte, der kommer til at indkranse området, sådan
at skolebørn og øvrige brugere
IKKE skal krydse de to styk indkørsler til området, hvor en hel del
små og store biler kommer fra øst
direkte fra motorvejen og skal lave
højresving ind til området og først
krydse cykelstien for at komme ind
og ud igen. Dermed ville man helt få
adskilt hårde og bløde trafikanter.
Miljø- & Teknikformand Karsten
Frederiksen hørte velvilligt på
gruppen til mødet i Samlingshuset
og tog vores forslag med sig hjem
og ville fremlægge det til næste
møde i Færdsel-sikkerhedsrådet,
men mente selv at det ville blive en
fordyrende løsning i forhold til det,
man allerede havde vedtaget.
Gruppen ventede spændt på, om
Karsten Frederiksen kunne overbevise Færdsel-sikkerhedsrådet om
nødvendigheden af ny linjeføring
af den nordlige cykelsti, selvom det
muligvis ville fordyre projektet med
omkring 4-500.000 kr ifølge Karsten
Frederiksen selv.
Mødet i Færdsel-sikkerhedsrådet
16. marts blev aflyst pga. Covid-19
situationen.

Så Politiets vurdering blev afgørende. Afslaget fra Brønderslev
Kommune lyder således:
Politiet vurderer, at cyklisterne vil
være tilstrækkeligt sikret, i et kommende kanaliseringsanlæg. Cyklisterne vil blive adskilt fra kørebanen
med kantsten og separat stiføring.
Når kanaliseringsanlægget er
færdigprojekteret, så vil det blive
kontrolleret af en ekstern trafiksikkerhedsrevisor samt fremsendt til
Politiets endelige samtykke.
Det vil derfor ikke give nogen mening, at have en ekstra stiføring
nord om byggemodning. Stien langs
Ø. Brønderslevvej skal være der
under alle omstændigheder og giver
samtidigt adgang til fastfood-restauranter m.fl.
Så kommunen vil helst ikke røre ved
projektet. ØB-gruppen bemærkede,
at ordet skolevej helt manglede i
kommunens oplæg i dagsordenen,
samt det sidste afsnit i afslaget, om
at cykelstien langs Ø. Brønderslev
skal være der under alle omstændigheder og give adgang til fastfoodrestauranterne mfl.
Den sydlige cykelsti ind mod Ø.
Brønderslev ville vi jo set ikke røre
ved. Den skulle gå, som den altid
har gjort det. Det var kun det nordlige spor ind mod Brønderslev, vi
ville ændre.
Tex

Det skal nævnes, at den godkendte
lokalplan fra området er 100% efter
forskrifterne, og at ruteføringen af
cykelstien er godkendt af Politiet.
Men det, som gruppen ville fremlægge for Karsten Frederiksen, var
at man jo ikke havde andre forslag
til placering på godkendelsestidspunktet og derfor heller intet alternativ havde til linjeføringen.
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Gade
Event Samlingshus

Gruppen bag arrangementerne til
støtte af Samlingshuset har pga.
virussituationen endnu ikke lavet yderligere arrangementer i efteråret end
det, der var omtalt i sidste nummer af
Lokalbladet.
Vi håber stadig på, at kunne gennemføre det musikalske arrangement 1.
oktober med Claus Hassing, siger
Birgit Søndergaard.
Det er en intimkoncert med Claus
Hassing lavet i et samarbejde mellem
Event Samlingshus og Menighedsrådet.

Kikkert i
Skaanvadtårnet

Ærlighed, varme, et glimt i
øjet og ikke mindst en ro, er
ingredienserne i en solokoncert med Claus Hassing,
som besidder en af de mest
alsidige stemmer i Danmark.
Billetterne sættes til salg senere, men reserver allerede
nu datoen.

Claus Iversen spejder gennem den nye kikkert i
toppen af Skaanvadtårnet efter Rubjerg Fyr. Når der
er klart vejr kan det ses, men efter at fyret er blevet
flyttet, står der et grantræ lidt i vejen.
Kikkerten er næsten lige sat op, og den gør et besøg i
tårnet til en endnu bedre oplevelse. Prøv det.
Den kraftige kikkert er støttet af midler fra genbrugsbutikken Tusindfryd i Jerslev og af Vendsyssel
Sparekasses fond i Jerslev.

Børnehaveklasse – 5. klasse atter i skole

Efter lukningen af skolen i forbindelse med corona-pandemien er der nu igen kommet liv i byens største arbejdsplads.
Lokalbladet har i skolegården haft en kort samtale med lærerne Irene Juul Rønager og Sven Stokbro. Begge er glade
for, at det nu igen er muligt at have kontakt med børnene på en lidt mere naturlig måde.
De påpeger dog, at de mange forholdsregler, der er i forbindelse med opstarten, gør dagligdagen til noget af en udfordring. Det er endog meget svært at få børnene til at holde den tilstrækkelige afstand til hinanden. ”Bedst som man står
og overvåger håndvaskningen, ligger der 3 drenge i en klump og pøler”, som Svend udtrykker det.
Rent praktisk har man opdelt alle klasser i 2, der så er tildelt hvert sit lokale. Det har derfor været nødvendigt at
inddrage alle skolens lokaler til klasselokaler f.eks. er musik- og filmlokalet på loftet i østfløjen hjemlokaler for halve
klasser.
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I øvrigt bruger man udeundervisning i det omfang det er muligt. Vejrforholdene har jo på det seneste været fortrinlige
til dette.
På legepladserne har man lavet opdeling i zoner for at adskille de forskellige børnegrupper.
Perioden med hjemmeundervisning, som ifølge lærerne er forløbet ganske udmærket, er altså afløst af en kompliceret
genåbning af skolen. Vi er sikre på, at det nok skal lykkes, at få det hele til at fungere.
Nu venter alle på den dag, hvor alt bliver normalt igen. 6. klasserne har måske udsigt til, at deres tid på Øster
Brønderslev Centralskole er et overstået kapitel.
Ove Dam
Lokalbladet nr. 97

spejlet

Bamsejagt

Også i mange lokale vinduer og ved
huse i området er der dukket bamser af mange slags op. Det er en
del af en hyggelig og national trend i
anledning af coronapandemien.
På den måde havde alle de mange
børn, som ikke kunne komme i
skole og institution noget at tage
sig til, når de sammen med deres
forældre gik ture.
Her er nogle eksempler fra vinduer i
Øster Brønderslev.
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Samlingshus og Østsidehal
I disse Coronatider lever vi vores
liv meget anderledes, end det vi er
vant til. Det er en svær tid og nogle
er mere ramt og påvirkede af situationen end andre.
På hjemmefronten er jeg glad for,
jeg ikke skal passe mit job med tre
børn løbende omkring mig, agere
skolelærer og meget andet. Det
må være en stor udfordring for hele
familien, også for børnene, som ikke
kan udfolde sig, som de plejer, ikke
dyrke det sociale samvær som de
plejer, og ikke gå til fritidsaktiviteter
som de plejer. Det gælder også for
voksne.
Det er hårdt, men også en stund,
hvor vi kan tænke over, om vi nu
også lever vores liv, som vi ønsker,
for hvor er vi sårbare. Det bliver vi
bestemt mindet ekstra om i sådan
en situation.
Da Danmark lukkede ned, så vi
frem til en gymnastikopvisning, som
rigtig mange havde glædet sig til at
deltage i, og mange havde glædet sig til at se, men sådan skulle
det desværre ikke være. Det var
selvfølgelig en stor skuffelse ligesom håndbold- og krolfstævner, som
heller ikke kunne gennemføres og
for fodboldholdene, hvor sæsonen
næsten ikke kom i gang.
På skolesiden blev bl.a. en stor
naturfagsmaratondag aflyst. En
dag i hallen, hvor ca. 20 hold dyster
mod hinanden om, hvem der har
de bedste løsningsforslag indenfor
naturvidenskabelige fag.
I Samlingshuset blev der naturligvis
også tomt, da kommende konfirmander ikke skulle undervises,
vin- og ginsmagning, generalforsamlinger og mange andre ting
blev aflyst. 18. marts blev konfirmationerne aflyst, hvilket betød en
glødende telefon med aflysninger
og senere med nye bookinger. Også
bryllupper og andre fester måtte
flyttes. Det lykkedes heldigvis at
indfri de flestes ønsker, og der bliver
meget stor aktivitet i Samlingshuset
fra august måned.
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Ser man på økonomien, har Fritidsog Kulturudvalget
heldigvis, på deres
møde 15. april,
besluttet, at alle tilskud forsætter som
hidtil på trods af Covid-19. Det betyder,
at foreningernes aktivitets- og lokaletilskud vil fastholdes
på trods af mindre
aktivitet i Coronaperioden. Derfor
baseres tilskuddet, der udbetales
i 2021, på data fra
foreningens aktivitet
i 2019.
I forhold til haltilskuddet som baseres på gennemsnitsberegninger
fra 3 år, vil sæson
2019/2020 ikke
tælle med. Dermed
vil den mindre aktivitet i denne sæson
ikke få betydning for
det fremtidige tilskud.
Nu glædes jeg over, der igen er
aktivitet på boldbanen med glade
børn og er spændt på, hvad den
kommende tid bringer.
Jeg savner smil og latter. Savner en
sød godmorgenhilsen fra de morgenfriske fitness-brugere, savner
lærerne og skolebørnene der kommer stormende med et frisk “hej”.
Savner musik og larm fra hallen
eller opvarmningssalen og ikke
mindst de daglige brugere, med
hvem jeg ofte fik en lille snak. Det
gælder også alle frivillige og bestyrelsesmedlemmer – hvor bliver det
rart, når vi kan mødes igen.
Dagene går bl.a. med at få ordnet det, vi ikke når i det daglige,
såsom ekstra rengøring af fodlister, nedtagning og rengøring af
lamper, vask af vægge og lofter,
afkalkning af armaturer og fliser
og meget meget mere. Vi har haft
problemer med, at halgulvet er for
glat, så nu skal vi til at eksperi-

mentere med et nyt produkt, for at
se om vi kan gøre det bedre. Det er
et stort hus, og der er mange ting,
der skal ordnes og vedligeholdes,
og jeg kan næsten ikke vente til min
trofaste, dygtige håndværkergruppe,
kan møde ind igen – for tro mig –
listen er lang.
Jeg glæder mig enormt meget til at
se jer og få gang i aktiviteterne igen
og vedligeholde de gode fællesskaber – fremtiden må vise, hvornår
det sker.
Pas på hinanden.
De bedste hilsner
Marianne Nellemann
Leder Samlingshuset/Østsidehallen
Tlf.: 2334 7169

Her er der plads til flere lokale annoncer,
så kom endelig frit frem med dem!

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. (H:38 x B:62 mm)
1,5 x visitkortstørrelse: 720 kr. (H:68 x B:62 mm)
2 x visitkortstørrelse: 960 kr.
1/3 side: 2400 kr.
1/2 side: 2900 kr.
1/1 side: 3600 kr.
Annoncepriserne er for alle 4 numre på et år, og annoncerne kan ændres
fra gang til gang, hvis du har lyst til og behov for det.
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300
Mobil: 42191076
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Hallund Kro

Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

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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Aktiviteter

Søndag 16. august kl. 9.00:
Konfirmation i Øster Brønderslev.
Søndag 16. august kl. 10.30:
Konfirmation i Øster Brønderslev.
Søndag 23. august kl. 10.00:
Konfirmation i Hallund.

(Med forbehold for coronaændringer)

Tirsdag 9. luni kl. 19.00:
Informationsmøde om menighedsrådsvalget i Øster Brønderslev.
Sted: Samlinghuset. (se side 19)

Tirsdag 10. juni kl. 19.00:
Informationsmøde om menighedsrådsvalget i Hallund.
Sted: Hallund Kro. (se side 19)

Tirsdag 1. september:
Sidste frist for indsendelse af
ansøgninger til Sparekassefonden
(Se www.sparekassefonden.dk)

Torsdag 28. maj kl. 14-16:
Sognepræst Thomas Uth fortæller
om sine oplevelser som flyverpræst.
Alle efterlønnere og pensionister er
velkomne. (Se side 21)
Arr.: Menighedsrådets hyggeklub.

NB: Sparekassefonden har ikke
uddelt penge i foråret 2020.
Ansøgninger indsendt med fristen
1. april behandles først til september

Mandag 3. august kl. 19:
Åbent i Lokalhstorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne i
lokalerne under Elmehøj

Tirsdag 15. september kl. 19.00:
Valgforsamling i forbindekse
med menighedsrådsvalget.
Sted:Samlinghuset og Hallund Kro.
(se side 21)
Torsdag 1. oktober kl. 19:
Musikarrangment med
Claus Hassing (se side 26)

Håbet - og foråret - er lysegrønt
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