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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,
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)

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

Kraghede Støtteforening. 
Udlejning af Kraghede Klubhus 
v/ Bjørn Klitgård Christensen 
 (40 10 98 97)

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: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)

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

LOKALBLADET  
Nummer 99 udkommer 2. december
Allersidste frist for indlevering af stof  
er 10. november

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

Leder
Eftersommeren er over os, og efteråret nærmer sig. Corona sætter stadig 
sit præg på alle aktiviteter, og det kan også spores i de lokale arrange-
menter. MEN pas på hinanden og støt op om de arrangementer, der trods 
alt bliver gennemført! 

Imens kan vi glæde os over de 
ting, der allerede er sket, og som 
sker lokalt i den kommende tid. 
Det er f.eks etablering af as-
faltvejen til Samlingshuset og 
de følgende forbedringer i den 
forbindelse, nye byggegrunde 
på vej, renoveret springvand og 
venteværelse i Hallund og gode 
sponsorater til ØBI. Læs i dette 
nummer af Lokalbladet - og sup-
plér selv med ideer til de kom-
mende numre.

Så er Lokalbladet kun ét eneste 
nummer fra at runde de 100 første 
numre, og det er vi både forun-
drede, glade og stolte over - og vi 
er glade for den store opbakning 
i form af stof og penge fra alle 
sider. 

Fortsæt det i samme positive ånd, som der har hersket omkring Lokal-
bladet siden starten i 1996.
Vi overvejer allerede så småt, hvordan de 100 numre og 25 år skal fejres, 
så kontakt os endelige, hvis I har ideer!

Eftersommer- og efterårshilsner fra

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.

Støt Lokalbladet 
Overfør penge til konto 9024 - 0000045934 
eller med Mobile Pay på 2826 1453
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Gade
Vognmand  
Kurt Larsen 30-år
11. juni kunne som lokal vognmand 
Kurt Larsen fra Kraghede fejre 
endnu et flot jubilæum - denne gang 
30 år! 

Siden Lokalbladet portrætterede 
Kurt og hans virksomhed i nummer 
78, er der gået 5 år mere. I den tid 
har Kurt klaret sig gennem 2 blod-
propper og en 60-års fødselsdag 
samt Covid-19 krisen, og han er still 
going strong. 

Og så er han endda holdt op med 
at ryge, fortæller hans kone, Gitte 
Lythje Larsen, som også fortæller, 
at Kurt i forbindelse med Covid 19 
har haft travlt som aldrig før, så det 
er en positiv effekt, det har haft på 
hans lille gesjæft. Hans jubilæum 
skulle gå stille af sig, men der 
dukkede ca. 40 gæster op på da-
gen, og vi havde en skøn dag. 

Ny fiskebil i byen?
Et af de mest stillede spørgsmål i 9700 Brønderslev Gruppen 
på Facebook, er: Hvornår holder fiskebilen ved Løvbjerg? Dette 
spørgsmål bliver måske lettere at besvare, nu da der kommer en 
spritny fiskebil mere i området.

Indehaver af den nye salgsvogn, som hedder Oceaner af fisk, er 
Frederik Skaanild fra Buurholtvej i Øster Brønderslev. Han har langt 
om længe fået klarmelding fra fabrikanten i Polen om, at hans spe-
cialombyggede og rullende fiskeforretning er færdigbygget.
Selvom bilen er helt ny, så skulle den gerne vække nogle nostalgis-
ke følelser ved kunderne, så den er bygget som de charmerende 
gamle franske Citroen Hy kassebiler med nærmest tagpladeagtigt 
bølgesider. Den var den type simple varebiler, de handlende brugte 
som rullende forretninger tilbage i 1950’erne og nogle år frem.
Der er dog ikke noget simpelt over Frederiks nye Citroen fiskebil, 
for specialombygningen, der står nøjagtig som Frederik vil have det, 
har kostet mange penge. Det er et polsk specialfirma der har stået 
for ombygningen, der desværre også har taget noget længere tid 
end beregnet i første omgang. Den var lovet klar til brug sidste ef-
terår, men der var problemer med bl.a. at få fat i de specialdetaljer, 
som Frederik ville have, men nu er den endelig færdig.

Hvordan salgsruten kommer til at se ud for den nye fiskebil, ved Frederik ikke helt endnu. Han vil gerne have sensom-
mersalget med i turistbyerne langs vestkysten og også ind i landet i de større byer. Så ugeturen kommer på plads 
senere, men der skal nok komme en holdeplads også i Brønderslev.
Indbyggerne i Øster Brønderslev får dog nærmest en ny forretning i byen med åben hver dag. Frederik vil nemlig 
holde åbent for salg og bestillinger en times tid sent hver eftermiddag, når han går og gør bilen ren og klar igen til mor-
gendagens tur efter en lang dag på landevejen. Tidspunkterne bliver annonceret lokalt, så snart de falder på plads.

Henrik Tex Nielsen

Øster Brønderslev 
vandværk amba.

Vandværket afholder ordinær  
gene-ralforsamling i Samlingshuset 

Øster Brønderslev.

Tirsdag 15. september 2020  
kl. 19,30

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mød op og hør hvad der er  
af nyt omkring vandværket i  

Øster Brønderslev.
Der vil være snitter, øl og vand  

efter generalforsamlingen.
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Vand fra ØB 
til McDonald
Arbejdet med at etablere en forbin-
delsesledning fra Øster Brønderslev 
Vandværk og til Brønderslev Vand-
værks ledningsnet går snart i gang 
ad Poldervej, Buurholtvej og langs 
Øster Brønderslevvej. 

Det sker for at sikre forsyningssik-
kerheden, hvis der skulle ske noget 
med vandværket i ØB. 

Samtidig bliver det Øster Brønders-
lev Vandværk, der skal levere vand 
til de kommende virksomheder øst 
for motorvejen som f.eks. McDon-
ald.

Byggeriet ved kirken
Når dette nummer af Lokalbladet er ud-
delt, er beboerne i de første 4 lækre, nye 
lejligheder på Sankelmarksvej nok flyttet 
ind. Da dette nummer blev lavet, var én 
af lejlighederne stadig ledig, men der var 
flere interesserede. Der har foråret og 
sommeren igennem været fuld gang i 
byggeriet af de 2 huse med 2 lejligheder 
hver, og Jesper Albrechtsen, der står 
bag projektet, fortæller, at byggeriet af 
de næste 3 huse - også med 2 lejlighed-
er hver - går i gang til marts 2021 med 
forventet indflytning september/oktober 
2021. 

Vil du vide mere, så kontakt Jesper Al-
brechtsen på telefon 3032 2554.

Byggegrunde i Øster Brønderslev
Så lysner det med planerne om nye byggegrunde i Øster Brønderslev. 
Handelen mellem Brønderslev Kommune samt Ester og Christian Sønder-
gaard er afsluttet, og Kommunen har købt hele det areal, der i lokalplan-
forslaget var udlagt til byggegrunde og grønt område. 

Det er endnu ikke afgjort, hvornår grundene bliver klar til salg, og hvor mange 
der udbydes i første omgang, men det kan kun gå for langsomt! Det forly-
der, at første etape bliver byggemodning af 7-9 af grundene på arealet med 
indkørsel fra Hvilshøjvej. 

Sponsorskilte
Så er der opstillet fine skilte med 
navnene på de 2 sponsorer af: 

Legepladsen ved kirken 
(Sparekassefonden) 

Springvandet og vandløbet ved 
Kirkens P-plads (Helga og Karl 
Kristensens Legat)



Event Samlingshus
Efter denne ufrivillige pause er vi 
klar med et godt, lille efterårspro-
gram.
Vi håber, at folk igen er klar til at 
komme ud og deltage i vores ar-
rangementer.
Forholdsreglerne i forhold til Corona 
efterlever vi naturligvis efter bedste 
evne, og derfor vil der også være 
ting, vi gør på en lidt anden måde, 
end vi plejer.
Forhåbentlig ses vi. 

Programmet er som følger:

Torsdag 1. oktober kl. 19-21.30: 

En aften i  
musikkens tegn
I et samarbejde mellem Event Sam-
lingshus og Menighedsrådet kan I 
opleve en intimkoncert med Claus 
Hassing, som besidder en af de 
mest alsidige stemmer i Danmark. 
Ikke to koncerter er ens, da nogle af 
Claus’ varemærker er ægte nærvær 
og indlevelse.
Claus er født og opvokset i Nord-
jylland og startede med at spille 
guitar i 4. klasse, men det var først 

Onsdag 28. oktober kl.19:

Bogcafe
Per Drustrup holder igen i år bog-
café med ideer til gode bøger. Der 
bliver præsenteret et bredt udvalg 
af både skønlitteratur og krimier, og 
det passer måske ekstra godt i år, 
hvor coronatiden har fået flere men-
nesker til at finde bog, lydbog eller 
læsetablets frem.

Efter bogcaféen deler Per ud af 
bøger fra hans bugnende hylder 
med anmelderbøger.

Pris 50 kr. inkl. kaffe. 
Ingen tilmelding.

i gymnasiet, at sangen tog for alvor 
fat, og siden da har musikken været 
en kæmpestor del af hans liv.
”De sidste 10 år har budt mig 
meget, både op- og nedture. Jeg 
har elsket og mistet, faldet og rejst 
mig op igen, med troen på, at alt 
nok skal gå, og turde elske igen… 
alt imens angsten for at miste 
står der og kradser på bagdøren”, 
fortæller den nordjyske sanger, som 
altså i 2020 er klar med en række 
akustiske solo-koncerter.
Ærlighed, varme, et glimt i øjet og 
ikke mindst en ro, er ingredienserne 
i en solo-koncert med Claus Hass-
ing.

Vi sætter 70 billetter til salg, først til 
mølle. Stolene i salen sættes i ræk-
ker med afstand. 

Pris 125 kr inkl. 2 stk. drikkevare / 
øl eller vand. Drikkevarer fås ved 
ankomsten og i pausen.

Håber vi ses til en hyggelig musikaf-
ten. 
Vi trænger til godt livemusik igen. 

6 Lokalbladet nr. 98

Billetter 
Billetter til musikaftenen og vildt-
aftenen købes via MobilePay til 
3032 6734. (Lis Pedersen)

Har du ikke MobilePay kan billet 
bestilles via SMS eller opkald til 
30131453 (Birgit). 
Bindende tilmelding.

Du får ikke en fysisk billet. Du 
bliver krydset af i døren, og har 
du bestilt via SMS afregnes ved 
døren. Vel mødt til hyggelig aften.

Vi håber ovenstående måde at 
sælge billetter på virker, så vi kan 
undgå en del håndtering af billetter 
og penge.

Har du spørgsmål så ring til 
30131453.



Onsdag 11. november kl. 19:

Et hjem på fire hjul
Billedforedrag med Niels Clem-
mensen, der jo har rødder i Øster 
Brønderslev. 

Han skriver selv sådan:
En historie om vores liv på lande-
vejene gennem Colombia, Ecuador 
og Peru. 

Foredraget, der ledsages af mas-
sevis af billeder, handler om rejse-
oplevelser og mennesker, vi mødte, 
med udblik til landenes historie og 
samfundsforhold. 

I Colombia findes de sødeste men-
nesker side om side med de værste 
banditter. 

Ecuador er et vidunderligt smukt 
land. 

Netop som vi skulle til at se nær-
mere på den berømte inkakultur i 
Peru, kom coronakrisen. 3½ måned 
i karantæne gjorde rejsen noget an-
derledes, end vi havde forestillet os.

Pris 50 kr. inkl kaffe.  
Ingen tilmelding

Lørdag 20. november kl. 19:

Vildtaften
Igen i år har Susanne og Per Peder-
sen stillet både vildt og kogekunst til 
rådighed for en fantastisk vildtaften.
Som ekstra krydderi har advokat og 
storvildstjæger Birthe Dyrberg lovet 
at komme og fortælle om og vise 
billeder fra nogle af de spændende 
jagter, hun har deltaget i rundt i 
verden.
Billetter: Der er 70 billetter i udbud 
efter først til mølle.
Pris 150 kr.
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Sådan ser efterårets program så ud. 
Håber I har lyst til at deltage, så vi 
igen kan få gang i hjulene og nye 
oplevelser.

Mange hilsner Eventgruppen
Lis Dam, Lis Pedersen, 
Susanne Pedersen, Monika Stecker, 
Mette Lindgård, Birgit Søndergaard 
samt Marianne Nellemann ad hoc.
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Gade
Allan Olsen og Jens Ringberg 
På Facebook 10. maj skrev sangeren, digteren og musikeren Allan Olsen dette 
indlæg, som Lokalbladet tillader sig at bringe. Det er underholdende, det er rigtigt, 
og der er en lokal helt involveret.

Søndag, lissom altså…
Sædernes forfald og samfundets almindelige depravering holder heldigvis fortsat 
trit med min aldrende surhed. Og dét over en bred læst. Intet er så godt, som det 
var, og man må som altid frygte for det, der kommer. Det gælder osse journalistik-
ken.

Tilbage til kilden. Journalisterne kommer jo et sted fra, og det sted hedder Jour-
nalisthøjskolen. På Journalisthøjskolen har man lagt sig mageligt i slipstrømmen 
af sprogets tiltagende forrådnelse. Så nu er det ikke sååå vigtigt, om man kender 
forskellen på ’hans’ og ’sin’, eller hvorvidt man er i stand til at bøje sine udsagns-
ord og navneord orn’ligt. – Herregud, sku’ det nu osse være så vigtigt?

Det synes jeg det er, men som gammelt røvhul har jeg forstået, at påpeger man 
den slags petitesser, er man en sur gammel mand fra Jylland, hvilket føles ud-
mærket.

Den Gule Tåge berettiger åbenbart ekstraordinært mange interviews med de 
hersens almindelige mennesker. På gadehjørner og foran butikker står Deres 
udsendte med mikrofonen for enden af en møggreb, og demonstrerer, hvad man 
på journalistuddannelsen lærer i faget ’interview-teknik’. Bl.a. at man aldrig må 
stille ’lukkede spørgsmål’ - altså dem der kan besvares med et ja eller nej. Altså 
kommer det ’åbne’ spørgsmål:
Karl Erik Skotøjshandler. – Hvor glad er du for, at I nu får lov at åbne dørene op 
igen?

Hvad fanden skal den arme mand svare man på dét?? – Skal han vise en afstand 
mellem tommel- og pegefinger, og sige – Øh, SÅ glad?

Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har hørt dette, hvor glad, hvor ked af det, hvor 
spændt på-vrøvl.

Den store nestor Van Morrison giver næsten aldrig interviews. Og når han en 
sjælden gang forbarmer sig, er der én regel: - Ingen hv-spørgsmål tak.

Nåm’n OK, jeg kan jo bare slukke… Er der noget vigtigt nyt, fortæller købmanden 
det alligevel, næste gang jeg henter mit tobak. Men det er den bagvedliggende 
nedvurdering af seeren eller lytteren, der irriterer mig. - En idé om at være sikker 
på at Hr. og Fru Hat-Hansen er med. For hvad fatter de om Coronaen, hvis man 
ikke taler ned til dem?

Jens Ringberg er den glædelige undtagelse. Han er go’. Jens står velklædt og 
stout på sine bundgarnsben og ligner én, der netop har fulgt sin datter op ad 
kirkegulvet. Og lur mig om ikke han i aften kom til at sige ”a” i stedet for ”jeg”.

Google StreetView 
Der kommer måske snart nye lokale billeder på 
Google StreetView. 

Lokalbladet har fæet dette billede af en fotovogn 
sendt af en årvågen fotograf. 

Måske bliver det afsløret på Google, 
hvem fotografen er....
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Begge glæder sig til at nyde tilværelsen i det toprenoverede hus, hvor også  udenomsarealerne har fået den helt store 
tur: Der er planeret og sået græsplæne, ligesom der er lagt flisebelægning foran garagen og helt op til huset.

Broagervej 11
Efter Mads og Maria Jæger flyttede, er huset 12. juli overtaget af Martin (35) og Kit (34). Parret har boet en periode til 
leje i Jerslev efter mange år at have boet i København. Kit kommer oprindeligt fra Frederikshavn, og da huspriserne 
er mere humane end i København, har de købt det lille hyggelige hus på Broagervej 11. Der er ikke sket de store 
renoveringer, men lidt maling på lofter og lister er det blevet til. Parret er lige blevet forældre til ønskebarnet Silje på nu 
8 uger, så Kit, der er uddannet receptionist, er hjemme på barsel, og hun håber at finde nyt arbejde efter endt barsel 
til maj 2021. Martin arbejder som speditør for Colorline og ordner toldpapirer. De er begge spændte på deres nye 
tilværelse og finder det yderst bekvemt, at man har en motorvej lige uden for byskiltet.

Engvej 2
Eugen og Susanne Fänner har solgt huset på hjørnet af Engvej og Elmevej til en lokal ung mand, Emil Møller, der 
købte huset 1. august. Emil har boet i Øster Brønderslev hele sit liv, hvor han er opvokset på Buurholtvej sammen 
med sine 2 brødre, der nu også bor i byen. Emil er sammen med familien i gang med en renovering med nedslibning 
af gulve og påforing af isoleringsvæg på 1. sal. Emil arbejder for en institution, som hedder Habitus på værestedet 
Fjeldsted i Sindal, og han skal i gang med merit pædagoguddannelsen her til efteråret. Emil flytter ind i huset, så snart 
malingen er helt tør, og det bliver sikkert 1. september. De tidligere ejere Eugen og Susanne bor midlertidigt hos deres 
søn Mark indtil 1. september, hvor de skal flytte ind i en af de nye lejligheder ved kirken på Sankelmarksvej.

Buurholtvej 38
Huset er 15. juni overtaget af Jesper Dalgaard (49), som oprindeligt kommer fra Aalborg. Jesper er 49 år og elsker 
at arbejde med sin amerikanerbil, som han nu endelig har fået en perfekt garage til. Det var også en af de vigtigste 
faktorer, da han valgte huset. Jesper er stilladsarbejder på boreplatforme i Norge og er derfor ikke altid hjemme, men 
efter en slem arbejdsulykke, hvor han rev en bicepsmuskel løs, skal han gå sygemeldt hjemme de næste 6 måneder. 
Jesper har blot malet huset og holdt græsset i haven, og han har ikke endnu de store planer om at ændre huset. Jes-
per bor alene, men har en søn på 24 der bor i Brønderslev.

Bålhøj 27
Peter Faurskov er sammen med sine to børn flyttet ind i huset på Bålhøj 27. De er flyttet fra Elmevej 20, hvor de har 
boet i nogle år. Børnene er storebror, Axel, på 9 år og lillesøster, Asta, på 7 år. De er begge godt kendt med Øster 
Brønderslev, da de går i skole her. Axel går til spejder i Brønderslev, og Asta går til gymnastik.Peter er miljøkonsulent 
hos HCS, og han kan se, at han fremadrettet skal bruge en del af sin fritid på at renovere hus.

Danserhøj15
Her er der kommet nye beboere i marts i år. Det er Anne og Jesper Rank Larsen, sønnen Lauge og den franske bull-
dog Hector. 
Anne er 32 år, kommer oprindelig fra Manna og arbejder til daglig som erhvervskonsulent i Telenor. Som nytilflytter 
bruger hun det meste af sin tid på barn, familie og arbejde, men hun er rigtig glad for at spinne, så hun håber på, at 
der snart bliver overskud til det. Jesper er 35, arbejder som oversergent ved militærpolitiet og kommer oprindeligt fra 
Lemvig. Hvis der er tid til det, bruger han meget gerne sin fritid på at køre på motorcykel. Lauge på 2 år bliver passet 
lokalt nede hos Karina. Morfar bor i Stenum, og Lauge vil meget gerne passes af ham, når der er brug for det.
Grundene til, at de besluttede sig for at flytte til Øster Brønderslev, var byens størrelse, det nære samfund med et 
godt, aktivt foreningsliv, købmand og beliggenheden tæt på motorvejen. Nu skal de bare have dannet sig et netværk, 
men der er glade for deres valg af by.

Velkommen til  
Poldervej 10
På Poldervej 10 har man siden det tidlige forår kunnet følge med i en gennemgribende 
renovering af huset, som nu er ved at nærme sig en afslutning.
I huset bor Julie Lykke Nielsen og Jesper Voigt Kristensen, der begge er 22 år. Ju-
lie er flyttet til fra Saltum og er lige begyndt på pædagogstudiet i Aalborg. Jesper, 
som er Øster Brønderslevdreng, forældrene Annette Voigt og Lars Kristensen bor på 
Hvilshøjvej, er for ikke så længe siden blevet uddannet som elektriker i Vrå og har 
stadig arbejde i firmaet.



Livet på Elmehøj under Coronakrisen
Ingen glemmer året 2020 med det 
helt anderledes liv for beboere og 
personale på Elmehøj.

I løbet af marts kom Coronasmitten 
ind i Danmark, og der blev flere og 
flere smittede. Det meste af Dan-
marks befolkning hørte Statsminis-
ter Mette Frederiksen fortælle, at 
nu lukkede vi ned. Så 13. marts 
lukkede vi døren på Elmehøj, 
så pårørende, Centerråd, hånd-
værkere, fragtmand og mange flere 
måtte ikke komme ind. Vi havde 
heldigvis forberedt os lidt på, hvad 
der kunne ske. Mail blev sendt ud 
til pårørende, skilte blev hængt op 
med adgangsforhold, værnemid-
lerne kom på plads i rigelige mæng-
der, og så måtte vi forholde os til 
alle de nye retningslinjer, vi hele 
tiden fik tilsendt.

I den første tid var det rigtig svært 
for beboere og pårørende, at 
de ikke kunne se hinanden, da 
pårørende ikke måtte komme ind 
på matriklen. Så der blev be-
nyttet FaceTime, så beboere og 
pårørende har kunnet se hinanden 
og snakke sammen. Det var rigtig 
godt sådan lige at se hinanden. 
Medarbejderne måtte indstille sig 
på et helt nyt liv uden megen kon-
takt ud over sine kollegaer og den 
nærmeste familie. Jeg er overbevist 
om, at ingen på Elmehøj har bevæ-
get sig meget ud i samfundet, ud 
over at passe arbejdet. Men sådan 
har det jo været for alle.

Meget hurtigt fandt vi vores egen ro-
lige rutine for beboerne med mange 
gåture i haven omkring Elmehøj, og 

som blomsterne 
sprang ud, og 
vejret blev bedre, 
kunne de sidde 
ude på terrassen 
under halvtaget, 
i drivhuset og i 
pavillonen og ikke 
mindst på ter-
rasser på begge 
etager. Der blev 
set mange gamle 
film – ja, selv en 
Matador-filmklub 
blev oprettet. 
Dronningens 80-års fødselsdag blev 
fulgt på fjernsynet, og Føtex gav 
muffins til kaffen.
I denne tid hvor der var helt lukket 
for besøgende, kom der så mange 
blomster, is, brød, store frugt/slik-
kurve med søde kort til beboerne 
og personalet fra pårørende - som 
alle var så glade for. Vi fik vist alle 
Coronakilo på sidebenene.

Som ugerne gik, og der blev lukket 
en smule op bl.a. for udendørs 
musik og gudstjeneste med af-
stand til hinanden. Vi har haft 
havekoncerter med Den Skaldede 
Pædagog Thomas, Brønderslev 
Harmoniorkester og Aalborg Symfo-
niorkester - og det har virkelig været 
så dejligt med musik og feststem-
ning. Centerrådet leverede lagkager 
og is til arrangementerne.

Gudstjenester er der også holdt 
udendørs. Det havde mange glædet 
sig til.

Påskefrokosten måtte holdes uden 
pårørende, men den gode mad blev 

alligevel nydt, og 
der var stor hyg-
ge i afdelingerne. 
Selvfølgelig var 
huset pyntet op 
med alle vores 
påsketing, og 
beboerne fik som 
vanligt påskeæg, 
som Fonden 
Valdemar Pedersen 
gav. Sankthans 
blev uden bål og 
taler, men dog med 
pølser fra grillen.

Så kom dagen i juni, hvor vi kunne 
lukke op for besøgende til beboerne 
udendørs og senere indendørs. 
For mange var det en stor dag. Der 
var dog fortsat flere restriktioner, 
bl.a. antal af besøgende, afstand, 
besøgstider, ingen knus og kram, 
og ikke mindst masser af afspritning 
før og efter hver besøg. Men alle 
lærte hurtigt, at vi jo skulle passe på 
hinanden. Nu må pårørende så igen 
komme på besøg indendørs, men 
stadig er der restriktioner, som skal 
overholdes. Ligeledes må beboerne 
komme på besøg hos deres fami-
lie - det nydes i høj grad. Husets 
berøringsflader afsprittes mindst 2 
gange daglig, pårørende skal stadig 
sørge for at holde afstand og tage 
deres forholdsregler og gå direkte 
på stuerne. Bussen har været på 
mindre ture ud i det blå med få 
beboere ad gangen.

Det har været en lang tid, hvor 
medarbejderne har gjort alt for, at 
beboerne har haft et godt liv uden 
de vanlige besøg, fester og aktiv-
iteter med Centerrådet og aktivitets-
medarbejder. Alt i alt synes vi alle, 
at de måneder er gået godt, trods 
de omstændigheder vi har måtte 
leve under.

Nu kan vi så konstatere, at smitte-
stigningen igen er tiltagende, men vi 
håber bestemt ikke, vi igen skal til at 
have en låst dør.
 
 

Med venlig hilsen
Jette Ramskov

Plejecenterleder 
Elmehøj 99454960

Hellevadlund 99455380
Mobil 20973486
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Børnegymnastik i ØBI
To nye børnegymnastik hold i ØBI 
starter 5. september.

Forældre/barn  
gymnastikhold 
for 1,5 - 3 år (årgang 2017 & 2018)  
lørdag kl. 9.00 -10.00
Instruktør: Gitte Søllingvraa Madsen

Om holdet:
Holdet er et forældre/barn hold mål-
rettet til de 1,5 - 3-årårgang, hvor 
mor og/eller far deltager sammen 
med barnet. 

På forældre barn/holdet er vi vilde 
med at bevæge os, synge og have 
det sjovt. Vi skal løbe, kravle, trille, 
krybe, hoppe, klatre, snurre og lære 
sjove rim og remser. Vi skal alle 
have sved på panden og pulsen op, 
mens vi leger os gennem grundmo-
torikken. 

I en typisk gymnastiktime starter 
vi med en velkomstsang, efterfulgt 
af en masse bevægelse gennem 
simple sang- og løbelege, leg med 
faldskærm, bolde mv. som varmer 
os op til at brænde energi af på en 
redskabsbane. Vi slutter af med en 
rolig aktivitet og en farvelsang.

Det skal være trygt at gå til gym-
nastik, hvorfor der vil være genken-
delige elementer hver gang, men 
børnene vil løbende blive udfordret 
med nye aktiviteter hen over sæ-
sonen, efterhånden som de udvikler 
sig og tør mere. Det forventes, at du 
som forælder er aktiv i træningen og 
motiverer og agerer ’træner’ for dit 
eget barn.

Sæsonen er delt op i en efterårssæ-
son 2020 og en forårssæson 2021. 
Sæsonstart for efterår 2020 er 
lørdag 5. september uge 36 og sid-
ste træning 19. december uge 51. 
Der er ikke nogen træning i uge 42.

Man er velkommen til en prøvegang 
for at se om holdet er noget for ens 
barn, så længe der er ledige pladser 
på holdet.
Læs mere og tilmeld dit barn via 
www.oebi.dk/gymnastik under 
”Hold og trænere”.

Sæsonen er delt op i en efterårssæ-
son 2020 og en forårssæson 2021. 
Sæsonstart for efterår 2020 er 
lørdag 5. september uge 36 og sid-
ste træning 19. december uge 51. 
Der er ikke nogen træning i uge 42.

Man er velkommen til en ‘prøve-
gang’ for at se, om holdet er noget 
for ens barn, så længe der er ledige 
pladser på holdet.

Læs mere og tilmeld dit barn via 
www.oebi.dk/gymnastik under 
”Hold og trænere”.

Spørgsmål til holdet kontakt: 
gittesoellingvraa@gmail.com
 

Spørgsmål til holdet kontakt: 
gittesoellingvraa@gmail.com

Hjælpeinstruktør/forældre søges 
til at kunne tage en træning et par 
gange i løbet af sæsonen, hvis 
instruktøren bliver forhindret.
 

Børnegymnastikhold  
Spilopper  
4-5 år (årgang 2015 & 2016) lørdag 
kl. 10.15-11.15
Instruktør: Gitte Søllingvraa Mad-
sen, medinstruktør: Line K. Hove, 
hjælpeinstruktør: Cecilie Laybourn 
Jensen

Om holdet:
Spilopholdet er et hold for børn 
4-5-årige. På spilopholdet skal vi 
lege og bruge fantasien, lære at 
lave ting med andre børn, og vi skal 
have det rigtigt sjovt. 

Fokus er på basale bevægelser og 
udvikling af grundmotorikken, som 
er forudsætninger for al videre sport/
aktivitet. Ud over at trille, hoppe, 
løbe, klatre, svinge 
og balancere skal vi 
styrke kroppen og få 
stærke arme, lave 
kolbøtter, øve afsæt, 
akrobatik mv. 

En typisk gymnas-
tiktime starter i en 
rundkreds med nogle 
remser og sanglege, 
efterfulgt af løbelege 
og lege, hvor vi skal 
bruge vores fantasi. 
Så er vi varme til en 
udfordrende red-
skabsbane. Vi slutter 
af med nogle rolige 
aktiviteter, før vi syn-
ger farvelsang.

Det skal være en god 
og rar oplevelse at gå 
til gymnastik. 
De første gange er forældre vel-
komne, for de børn der må have 
behov for dette, men ellers er holdet 
uden forældre. I løbet af sæsonen 
vil vi udfordre børnene mere og 
bygge på med nye færdigheder og 
aktiviteter.
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Fra højre:  
Instruktør Gitte, medinstruktør Line 
og hjælpeinstruktør Cecilie.
Vi glæder os til at hænge ud med 
børnene i ribberne! Både Gitte og 
Line har begge haft børnehold før, 
og Cecilie har selv været aktiv gym-
nast i mange år.



Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
Der sker stadig ikke meget i Hal-
lund og Hollensted pga. den ubudne 
gæst, Covid-19.

Vi har dog forsøgt at opkræve 
medlemskontingent, og rigtig 
mange af jer har betalt, enten via 
MobilePay eller overførsel. Der er 
dog stadig nogle, der hænger lidt 
i bremsen, så vores kasserer vil 
gerne, at de sidste får betalt, da 
foreningen netop i år er rigtig meget 
afhængig af, at I alle støtter JERES 
FORENING.

Jeg kan selvfølgelig, i næste blad, 
skrive navnene på dem som endnu 
ikke har betalt……

Vi fik afviklet sankthans på sports-
pladsen. I år var der ingen varm 
grill, som I kunne brase kødet på, 
da vi prøvede at overholde sam-
lingspåbuddet, og omkring en grill vil 
det være svært, men det lykkedes 
ligegodt at afvikle bålet. I år var det 
Poul Christensen fra Hollensted, 
der holdt vores båltale. Han havde 
fundet en sjov historie om Hallund 
Sogn fra omkring 1923, hvor den 
lokale skoleklasse skulle på skovtur 
med tog og sodavand. Det havde 
været stort at køre i tog i 1923. 
Men især da skolelæreren blev syg 
undervejs.

Ingen sommerfest i år. Den skulle 
netop køre her i begyndelsen af 
august, og hvilket vejr vi ville have 
haft til det, men en enig bestyrelse 
og sommerfestudvalg besluttede at 
aflyse i år, netop pga. Corona’en. Vi 
må gøre det dobbelt så godt næste 
år.

I efteråret håber vi, at vi igen kan 
starte vores præmiewhist op i Klub-
huset. Desuden er det også tradi-
tion for ølsmagningen, som normalt 
finder sted første fredag i oktober, 
men Klubhuset er udlejet, så vi sat-
ser på fredag 9. oktober i stedet.

Vores Doktorplads har fået en over-
haling. Vores landsbypedeller har 
svinget penslen på pavillonen og 
rækværket. Finn havde fået nok af 
at se på det rådne træ i pavillonen, 
og havde derfor selv skiftet det ud. 

Kurt er i gang overalt ved Klubhuset, 
legeplads, græsset, huset, det hele 
får en omgang. Springvandet kører 
langt om længe. Bitum ved Støvring 
har sponseret nogle spande af de-
res gummihinde, der gør, at vandet 
bliver i bassinet. Men det er da utro-
ligt, at det ikke går fri af hærværk. Vi 
har nu afblændet lysene i bunden, 
da de ikke længere kunne modstå 
de sten, som bliver kastet ned på 
dem. Stenen, hvor vandet kommer 
ud i toppen, var blokeret af noget 
vat som gjorde, at pumpen ikke 
kunne klare opgaven. Men nu kører 
det igen – i en tid.

Vi er afhængig af alle de frivillige 
hjælpere, uden dem ville sådan en 
forening ikke kunne køre.

Men som altid kan I altid læse  
mere på vores hjemmeside: 
www.hallundhollensted.dk
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KFUM-spejderne i Hallund
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Se i din postkasse
Vi har i uge 32 været ude og aflevere en brochure, som fortæller om vores 
spejderarbejde. Se lige om det ikke skulle være noget for dig. Kom forbi 
og se hvad vi laver.

Kom forbi og vær med!
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

Foråret i billeder
En aften i juni hvor vi jagtede Corona 
virussen. Alle med værnemidler. Hele 
aften blev brugt på at lave et virus, 
finde medicin og skyde et virus ned.

I maj havde vi en aften med bil o-løb. 
Her var forældrene bag rattet, og der 
blev kørt rundt til poster forskellige 
steder omkring Hallund. Posterne var 
noget anderledes, og bl.a. skulle  der 
gættes på bilens vægt, spises is og 
spilles toiletvolley.
 

Opstart i august
I august begyndte vi ”det alminde-
lige” spejderarbejde igen. 
Vi mødes alle om onsdagen ved 
spejderhytten. Der vil selvfølgelig 
blive spejderarbejde i forhold til de 
retningslinjer, som ligger for forsam-
linger mht. hygiejne og afstandskrav.

Familiespejd er også gået i gang. 
Familiespejdafdelingen er for de 
børn, som er i alderen 3-6 år og har 
far/mor eller bedsteforældrene med. 
Vi skal lave mange ting. Det kunne 
være emner 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 vil være familiespejd hveranden 
søndag (ulige uger) fra kl. 9-11. Der 
vil være en koordinator, der laver 
programmet og indkøber materialer. 
Det bliver Naja Flyger.
 
Bæver
Vi er en lille bitte bæverflok, som 
godt kunne tænke os at være flere, 
så kom og besøg os en onsdag 
aften. Det kunne være, det var noget 
for dig.

Til alle spejdere, som indmelder sig, 
vil der blive udleveret et spejder-
tørklæde.



Gode initiativer og flot resultat 

En arbejdsgruppe har i lang tid 
arbejdet på at forbedre adgangsfor-
holdene til Samlingshuset, Klubhu-
set og Østsidehallen, men nu er der 
sket noget, og mere er på vej.

Asfalt på vejen
Så skete det – vejen er blevet 
asfalteret med KJ-Service som en-
treprenør og et asfaltfirma til at lave 
det afsluttende arbejde.

Grusvejen blev lavet i 2013 med 
frivilligt arbejde og støtte til mate-
rialerne fra Sparekassefonden, og 
den var forberedt til asfalt. Der har 
i mange år været ønske om at få 
asfalteret vejen og dermed spare de 
årlige udgifter til vedligeholdelse. 

Der har været fondsansøgninger og 
en masse frem og tilbage med kom-
munen, men ingen havde lyst eller 
mulighed for at støtte projektet. 

Endnu mere på vej
Den sidste del af projektet gælder 
parkeringsområdet, som der også er 
planer for. 

Belægningen skal ændres, så ikke 
alt er grus, og P-området skal ind-
rettes, så det er tydeligt, hvor man 
skal køre, og hvor man skal parkere. 
Indkørslen til den lille p-plads lige 
ved indgangen skal ændres, så den 
er bedre indrettet og væk fra cyklis-
terne og de gående, der kommer via 
Sankelmarksvej. Der er også planer 
om at ændre belysningen.

Arbejdsgruppen håber, at alle bliver 
glade for den nye belægning, og at 
alle kører pænt. 

Mette Kromann Mandrup

At det i sidste ende er lykkes at få 
asfalt på vejen, skyldtes samarbej-
det i Øster Brønderslevs forenings-
liv. De fire foreninger/grupper bag 
Fonden for Samlingshuset - ØBI, 
Østsidehallen, Menighedsrådet og 
Borgerforeningen er nemlig gået 
sammen og har delt udgifterne på 
de 250.000 kroner til at få vejen 
asfalteret. 

Mere på vej
I løbet af efteråret er planen, at 
der skal sættes lys op langs vejen. 
Disse penge er kommet ind fra SE 
vækstpulje Nyfors (50.000 kr.) og 
Landsbyrådet (30.000 kr.), mens 
Borgerforeningen betaler de reste-
rende 11.500 kroner. Dertil kommer 
arbejdet med nedgravning af kabel 
og opstilling af lysmaster til en værdi 
af 44.000 kroner. De penge spares i 
kraft af en stor frivillig indsat. Igen et 
godt eksempel på det lokale samar-
bejde.
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Samlingshuset
Efter en lang periode med aflysninger og udsættelser er der nu heldigvis igen liv i huset.

Inden skoleferien kunne vi heldigvis hjælpe skolen med lokaler til 6. klasserne, og nu er der igen kurser og andre ar-
rangementer, fester og lign. i ordrebogen.

Huset er i tip top stand og klar til at tage imod gæster med de forholdsregler, der er i disse coronatider.
Stor tak til Marianne for at udnytte denne noget triste og stille tid på bedste vis og se fremad til alles bedste. Og det 
gælder alle brugere i hele huset. Også stor tak til Ole, der har været en stor hjælp i den her trælse tid.

Når hjulene kommer lidt mere i gang, håber vi også, at Bente kan vende tilbage som daglig hjælp.
Samlingshusets årsmøde blev i foråret udsat og blev afholdt derfor 31. august.

Birgit Søndergaard



Fugleskydning 

Mange ting er blevet aflyst i år. 

Også sommerturen i Foreningen til 
Jægerkulturens Fremme. Men den 
årlige Fugleskydning ville vi have 
lov til at gennemføre, selv om vi 
måtte rykke datoen lidt for at få det 
hele til at gå op, så den blev afholdt 
8. august. 

Skydningen blev afviklet, som den 
plejer, men den var bare tilsat en 
masse håndsprit og aftørringer 
af geværer med jævne mellem-
rum. Det er første gang, vi har 
haft væske med 80 % alkohol, for 
normalt nøjes vi med det væske der 
indeholder 4,6 %.

Dagen begyndte kl. 10 i Hallund 
ved sidste års fuglekonge Jesper G. 
Nielsen. Han havde i sit stille sind 
håbet på en aflysning, så han kunne 
være fuglekonge 2 år i træk, men 
den gik ikke. Han tog det pænt og 
bød på forfriskninger, hvilket også 
var tiltrængt i det varme vejr. På 
grund af vejret var amerikanerbilen, 
der plejer at fragte fuglekongen, 
skiftet ud med en åben sportsvogn.

På turen fra Hallund mod Hvilshøj 
havde skytterne et stop på Hardy 
Jensens Plads lige i centrum af Hol-
lensted. Her blev vi svalet af og fik 
styr på væskebalancen.

Da vi ankom til Hvilshøj, blev der 
grillet pølser og trukket numre til 
skyderækkefølgen. Så kunne fug-
leskydningen og serieskydningen 
gå i gang, kun afbrudt af kaffe og 
sponsorkage fra bageren i Danne-
brogsgade. Så var sukkerbalancen 
også i orden.

Kl. 17 ankom koner, kærester og 
børn, og så var der tid til damernes 
serieskydning. Kl. 19 var der spis-
ning. Vi var 50 til en stor buffet, så 
der var gang i både håndsprit og 
handsker. Og da vejret var så godt, 
kunne vi sidde ude helt til midnat 
med de sidste par timer hyggeligt 
oplyst af stearinlys
 

Bjarne Bang Sørensen

Dagens resultater:
Kasper Jensen fik diplom for kro-
nen, skudt ned af Jesper G. Nielsen

Aksel Jensen fik diplom for højre  
klo skudt ned af Jørgen Christensen

Kenneth Toft fik diplom for venstre 
klo, skudt ned af Hardy Jensen

Tom Johansen fik diplom for halsen, 
skudt ned af Mads Sørensen

Michael Jensen fik diplom for halen, 
skudt ned af Flemming Viggo

Niels Olesen fik diplom for højre 
vinge, skudt ned af Lars Johansen

Anders Christensen fik diplom for 
venstre vinge, skudt ned af Klaus 
Nielsen

Per Juul fik diplom for brystpladen, 
skudt ned af Per Juul

Agner Larsen fik diplom for bryst-
pladen, skudt ned af Per Juul

Således blev Agner fuglekonge, Per 
blev skyttekonge, og Anders blev 
kronprins.  

Vi glæder os til at hente Agner 
næste år på Hallundvej.
 

Herreserieskydning:
Lars Kjærsgård 59 
Benjamin Jensen 56 
Kenneth Toft 53

Dameserieskydning:
Anne Kjærsgård 46
Ditte Bang 37
Mette Toft 34
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Fuglekonge Agner Larsen

Lars Kjærsgaard

Anne Kjærsgard
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Valg til menighedsråd
I 2020 er der valg til menighedsrådene i Øster Brønderslev og Hallund.
Det giver dig mulighed for at få indflydelse på kirkens indretning og vedligeholdelse, på hvilke arrangementer, der skal 
være i kirken og i Samlingshuset, hvad kirkens penge skal bruges på, og hvordan kirkegården skal se ud.

De fleste af os kan godt lide tanken om nærdemokrati, og de mange menighedsråd i hele landet er måske noget af 
det mest nærdemokratiske, vi har i Danmark.

Som medlem af Menighedsrådet kan man som borger få indflydelse på sognets og den lokale kirke og kirkegårds 
udvikling.

Så har du lyst til at gøre noget for lokalområdet, så stil op til årets menighedsrådsvalg!

Der er opstillingsmøder over hele landet 15. september 2020, hvor det er muligt at stille op som kandidat.

I Øster Brønderslev er der opstillingsmøde i Samlingshuset, Elmevej 124 15. september kl. 19.00.

I Hallund er der opstillingsmøde på Hallund Kro, Sølvgade 74 15. september kl. 19.00.

Orientering om menighedsrådsarbejdet  
2016-2020
Sammen med Hallund Menighedsråd har vi i funktionsperioden haft børnekor, 
musikalsk legestue og minikonfirmandundervisning. Der har været afholdt  
sangaftener delvis med solister og musikere udefra.

Hvert år holder vi julegudstjenester/arrangementer for skolen, børnehaven, 
dagplejebørn og Klub Georg.

Der er udarbejdet en ny kirkegårdsvedtægt, så der er flere pladser til plænebe-
gravelser. Vi har indført digitale kirkegårdskort, som er et nyttigt arbejdsredskab 
for graveren. Kastanjetræerne vest for kirkegården er blevet fældet, dels på  
grund af dårlig stand dels for at give indblik til kirken. Graverbygningen fik ind-
lagt fjernvarme for et par år siden.

En del af jorden syd for kirken blev mageskiftet med Brønderslev Kommune for 
at få etableret parkeringspladser ved kirken. I samme forbindelse fik vi lavet ny 
materialeplads.

Konfirmationstidspunkterne er sammen med Hallund Menighedsråd blevet æn
dret til sidste weekend i april fra 2022. Så i 2022 er der konfirmation i Hallund 
kirke sidste lørdag i april og i Øster Brønderslev kirke sidste søndag i april.

Der er blevet mulighed for at holde begravelseskaffe i Samlingshuset. Lederen 
i Samlingshuset står for at modtage bestilling og udskrive faktura, og repræsen-
tanter fra Menighedsrådet og evt. frivillige fra lokalområdet laver det praktiske 
arbejde. Overskuddet går til Samlingshuset.

Menighedsrådet forsøger at fortsætte Hyggeklubben, dog med færre eftermid-
dage.

2019 blev året hvor alt det uforudsete skete: borebilleangreb i korets tagkon-
struktion, skimmelsvamp i orglet med efterfølgende klimaundersøgelse. Begge 
dele blev udbedret i løbet af få måneder og med provstiets økonomiske hjælp.
Lige nu er vi i gang med at nedrive konfirmandstuen ved præstegården, og 
etablere et lille mødelokale i nuværende gang.

Øster Brønderslev Menighedsråd

Årets opgaver i 
menighedsrådet
Skabe gode vilkår for kirkens liv og 
vækst

Sørge for vedligeholdelse af kirke, 
graverbygning og præstegård.

Varetage økonomistyring – lave 
budget og regnskab og opfølgning.

Drive og vedligeholde kirkegården.
Medvirke ved ansættelse af sogne-
præst.

Ansættelse af og arbejdsgiver for 
graver, organist og kirkesanger.

Sikre den daglige drift af kirkens 
opgaver.

Kommunikere med omverdenen

I Valgår: Sætte et nyt hold for den 
næste periode på 4 år!

Det er vigtigt, at I møder op til Valg-
forsamlingerne tirsdag 15. septem-
ber kl. 19.00, så vi i fællesskab kan 
sætte holdet!

Menighedsrådene



Kirkenyt 
for Øster Brønderslev og Hallund sogne

17Lokalbladet nr. 98 

Trofast kirkesanger går på pension
Vores meget erfarne og dygtige kirkesanger ved både Øster 
Brønderslev og Hallund Kirker går på pension efter lang og tro 
tjeneste!

I ikke mindre end 44½ år har Poul Kristiansen fungeret som  
kirkesanger ved Øster Brønderslev Kirke og i godt 35 år som 
kirkesanger ved Hallund Kirke.

Poul blev ansat som kirkesanger ved Øster Brønderslev Kirke 
1. april 1976. På det tidspunkt arbejdede han som landmand, 
men den daværende graver ved Øster Brønderslev Kirke, Frode 
Nielsen, havde hørt Poul synge og anbefalede ham til pastor 
Clemmensen, fordi stillingen som kirkesanger snart ville blive 
ledig.

Poul sagde ja, og siden har han været ansat ved Øster Brøn-
derslev Kirke. I 1985 blev stillingen som kirkesanger ved Hallund 
Kirke også ledig, og så var det oplagt at spørge Poul, om han 
også ville synge her. Det ville han gerne, og så blev han også 
ansat i Hallund.

Året efter, i 1986, begyndte Poul at arbejde som stenhugger, og 
han begyndte at køre ud med sten til de forskellige kirkegårde 
i området, men fortsatte samtidig som kirkesanger ved begge 
kirker, så han kom rundt til mange kirker og kirkegårde i løbet 
af årene, enten som afløser for de faste kirkesangere eller med 
gravsten.

Poul siger selv om sin tid som kirkesanger ved begge kirker,  
at det har været en dejlig og spændende tid.

Han har altid været glad for at synge, og han har gennem årene haft et godt samarbejde med mange forskellige or-
ganister, gravere, præster og menighedsrådsmedlemmer.

Poul har også igennem de mange år, han har været ansat, mødt rigtigt mange mennesker i kirkerne og har endda 
kunnet møde tidligere dåbsbørn og konfirmander, når de mange år senere er kommet for selv at få deres børn døbt, 
hvilket har været en særlig glæde!

I 2016 kunne Poul fejre sit 40-årsjubilæum som ansat ved Øster Brønderslev Kirke. Det blev markeret søndag 15. maj 
med først en gudstjeneste og derefter fest i Samlingshuset med deltagelse af Jerslev Byorkester (omtalt i Lokalbladet 
nr. 81 på s. 18). Og nu efter 44½ års ansættelse ved Øster Brønderslev Kirke og godt 35 år som ansat ved Hallund 
Kirke, har Poul så valgt at gå på pension.

Han siger selv, at han har haft det rigtig godt i stillingen som kirkesanger ved de to kirker, og at det derfor også er med 
et vist vemod, at han nu stopper, men at han fremover vil glæde sig til at få noget mere tid sammen med familien, få 
mere tid til at læse og tid til at bruge færdighederne som stenhugger til at lave stendekorationer hjemme i haven.

Fra de to menighedsråd vil vi gerne sige tusind tak til Poul for de mange år som ansat og for den smukke sang. Deru-
dover vil vi gerne ønske Poul det allerbedste i tiden som pensionist.

Poul har heldigvis lovet, at vi gerne må bruge ham som afløser, så vi kommer stadig til at se – og ikke mindst høre – 
ham i de to kirker en gang imellem. 

Poul har sidste gudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke søndag 27. september kl. 9.00 og i Hallund Kirke kl. 10.30 
samme dag med efterfølgende spisning på Hallund Kro. Det er i den anledning muligt at bestille kirkebil til kroen! 
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GUDSTJENESTELISTE 
DATO

06. sep:
12. sep.
13. sep.
20. sep.
27. sep.
04. okt.
11. okt.
18. okt.
25. okt.
01. nov.
08. nov.
14.nov.
15. nov.
22. nov.
29. nov.
06.dec.

ØB Kirke

10.00 JSL Dåbsgudstjeneste.
10.30 JSL

09.00 JSL
17.00 JSL Høstgudstjeneste
10.30 JSL

09.00 JSL
09.00 JSL Allehelgen
10.30 JSL
10.00 JSL Dåbsgudstjeneste

09.00 ASLA
10.30 JSL 1. søndag i advent
10.30 JSL

HALLUND Kirke

10.30 JSL

09.00 ASLA
10.30 JSL
10.30 JSL Høstgudstjeneste

ASLA
10.30 JSL
10.30 JSL Allehelgen

10.30 JSL

13.00 JSL 1. søndag i advent

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Sjælesorg 
på nettet
Folkekirken tilbyder 
også sjælesorg på 
nettet.

På sjælesorg.nu kan 
du gratis chatte med 
en præst på inter-
nettet via computer, 
smartphone eller 
tablet. 

Samtalerne er 
anonyme.

Kirkebilen har tlf. 9882 1700  
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.

Hyggeklubben efterår 2020 
Torsdag 24. september kl. 14: 
Flyverpræst Thomas Ancher Uth fortæller 
om sine oplevelser. Vi serverer kaffe og 
kage. 

Torsdag 29. oktober kl. 14: 
”De to søstre” underholder med sang og 
harmonikaspil. Vi serverer kaffe og kage. 

Torsdag 26. november kl. 13: 
Julefrokost, hvor Poul Erik Jensen vil 
underholde med sang og musik. 
Vi serverer en bid brød og drikkevarer + kaffe. Tilmelding til denne dag senest 19. november 
på telefon: 3026 1352 eller på mail: 8418@sogn.dk 

Alle pensionister og efterlønnere er velkommen!
Menighedsrådet

Minikonfirmandundervisning:
I Øster Brønderslev og Hallund Sogne udbyder Menighedsrådet minikonfirmandundervisning.
Undervisningen tilbydes børn på 3. klassetrin og foregår efter skoletiden, som regel dels i 
Samlingshuset og dels i Øster Brønderslev Kirke.
I år, hvor der er én 3. klasse, tilbydes undervisningen i efteråret.
Undervisningen foregår efter skoletid om onsdagen i ugerne 43 – 44 – 45 – 46 – 47 og 
48. Den varer en time og består som regel 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.

Høstguds-
tjeneste 
i Øster 
Brønderslev
Søndag 4. oktober 
2020 er der høst-
gudstjeneste i Øster 
Brønderslev Kirke kl. 
17.00.

Høstguds-
tjeneste i 
Hallund
Søndag 4. oktober 
2020 er der høstgud-
stjeneste i Hallund 
Kirke kl. 10.30.
Gudstjenesten arran-
geres i samarbejde 
med KFUM-spejderne 
i Hallund.
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Kirke i en coronatid (anden del)
Det er igen blevet muligt at holde gudstjenester i Øster Brønderslev og Hallund Kirker. Det er vi rigtig glade for. Dog er 
vi nødt til at overholde myndighedernes anvisninger for at undgå smittespredning.
Det betyder, at vi i begge kirker har været nødt til at indskrænke antallet af pladser, og at vi har været nødt til at sætte 
et antal på, hvor mange vi maksimalt må være i kirkerne under gudstjenester og kirkelige handlinger.
For at minimere risikoen for smittespredning har gudstjenesterne været forkortede, og nadveren har været taget ud.
Det har været nødvendigt på forhånd at advisere pårørende til begravelser, bisættelser, vielser og dåbsgudstjenester 
om, at der har været et begrænset antal pladser til rådighed til deltagere i handlingerne. Noget som de pårørende i høj 
grad har lyttet til og rettet sig efter, hvilket vi fra kirkens side er meget taknemmelige for.
Vi håber på og beder for, at det snart igen må være muligt at ophæve de forskellige restriktioner, så vi igen kan åbne 
kirkens døre for alle, som ønsker at deltage i dens forskellige arrangementer, og så vi igen kan holde nadver.

Døbte i Øster Brønderslev-Hallund
Astrid Sofia Braun
Emma Møller Christensen
Adam Varga Lundby
Per Lund Hansen
Neel Vejergang Mikkelsen
Ebbe Wirenfeldt Sejlund
 

1. søndag i advent
I år falder 1. søndag i advent 29. november.
1. søndag i advent er den første søndag i det nye kirkeår, som er cirka en måned forskudt i forhold til kalenderåret.
I Øster Brønderslev er der gudstjeneste i kirken kl. 10.30.
I Hallund fejrer vi traditionen tro dagen med gudstjeneste i kirken kl. 13.00. Derefter går vi sammen ned og tænder 
juletræet og fortsætter med gløgg, æbleskiver og banko i Klubhuset.
Arrangeres i samarbejde med Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening.

 

Allehelgen i Øster Brønderslev Kirke
Søndag 1. november 2020 er der Allehelgensgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke kl. 9.00. Efter prædikenen vil 
navnene på de af sognets beboere, som er døde siden sidste Allehelgensdag, blive læst op.
 

Allehelgen i Hallund Kirke
Søndag 1. november 2020 er der Allehelgensgudstjeneste i Hallund kirke kl. 10.30. Efter prædikenen vil navnene på 
de af sognets beboere, som er døde siden sidste Allehelgensdag, blive læst op. 

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

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

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

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
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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
 

(Gudstjenesterne bliver selvfølgelig kun 
afviklet, hvis det inden for de fastsatte 
datoer igen bliver tilladt at afholde gud-
stjenester på plejehjemmet):

Torsdag 27. august kl. 10.15
Torsdag 24. september kl. 10.15
Torsdag 29. oktober kl. 10.15
Torsdag 26. november kl. 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

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.

Dåbsgudstjeneste i Ø. Brønderslev Kirke
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
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Folkekirken fremskynder anlægsopgaver
Konfirmandstue rives ned
26. marts suspenderede regeringen anlæg-
sloftet i 2020, for at bl.a. Staten kan igang-
sætte anlægsopgaver i forlængelse 
af corona- pandemien. Dermed støtter man 
private erhvervsdrivende, som får flere op-
gaver i bogen, kan ansætte flere og dermed 
styrke økonomien.

Provstiudvalget for Brønderslev Provsti 
vedtog derfor på deres seneste møde, at 
fremskynde en planlagt nedrivning af den 
gamle konfirmandstue ved Øster Brønderslev 
Præstegård. Der er hentet tilbud hjem fra 
forskellige firmaer, projektet er godkendt og 
nedrivningen er begyndt.

I forbindelse med nedrivningen bliver gang 
og tekøkken ved konfirmandstuen ombygget, 
så det kan rumme et lille samtalelokale, hvor 
præsten kan mødes med pårørende 
ved begravelsessamtaler mm. 

Kirken er en del af Samlingshuset – Øster Brønderslevs fælles hus
Den slidte konfirmandstue, som ligger bag præstegården, bliver ikke længere brugt, da Øster Brønderslev Sogn er 
med i samarbejdet omkring byens Samlingshus. Her har kirken mødelokaler og afholder bl.a. konfirmandundervisning 
og forskellige sognearrangementer. 

Menighedsrådsformand Pia Christensen fortæller, at Menighedsrådet kom med i arbejdet omkring oprettelsen og byg-
ningen af Samlingshuset i 2008 og da huset var færdigt i 2012, flyttede kirken sine aktiviteter og konfirmandundervis-
ning fra den nedslidte og stærkt varmeforbrugende konfirmandstue. 

Tærsklen er lavere
Man kunne selvfølgelig have overvejet, at renovere den gamle konfirmandstue. Men Pia Christensen fortæller, at 
der er mennesker, som oplever tærsklen til Samlingshuset som lavere – og som én udtrykte det, så var hun nok ikke 
kommet til mødet, hvis det havde foregået i kirken eller konfirmandstuen. Det giver mening at være en del af sognets 
fælles hus i Øster Brønderslev og Menighedsrådet har de senere år tilbudt, at man kan holde begravelseskaffe i Sam-
lingshuset. Overskuddet fra disse går til støtte af Samlingshuset. 

Infoskærm ved kirken
Menighedsrådet har fået opstillet en digital infoskærm ved Øster 
Brønderslev Kirke. Det var været en rigtig lang proces at få alle 
tilladelser i orden. I forbindelse med anlæg af Byparken blev der 
lavet en ny fredning af området, som burde have omfattet opstilling 
af infoskærm!!  
Nu står den der, og det bliver rigtig nemt at få informationer ud.
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Gade
Spærring af  
Hjertestien
Hjertestien, som bl.a. løber langs 
Nibstrupvej, har i lang tid været 
spærret af dynger af brugte teglsten, 
fugeskum og plastikudluftningsven-
tiler mm. på stykket fra Nibstrupvej 
ned til ejendommen Nibstrupvej nr. 
60 (”Øster Nibstrup”).

Det har tidligere været meget brugt 
på landet at bruge nedbrydningsma-
terialer som vejfyld, ofte dækket af 
sand eller grus. Men når det drejer 
sig om unedbrydeligt fugeskum og 
plastikrester er der tale om miljøsvi-
neri, som i 2020 ikke skal finde sted.

Desuden betyder den spærrede vej, 
at den ikke kan benyttes af tunge 
køretøjer til og fra ”Øster Nibstrup”. 
Disse skal så enten køre fra krydset 
midt i byen via Poldervej eller ad 
vejen, der går fra Nibstrupvej forbi 
”Nibstrup” ned til ejendommen.

På grund af spærringen har man 
iagttaget øget tung trafik via Pol-
dervej.

Brønderslev Kommune er i hvert 
fald en gang blevet kontaktet via 
”Giv et  praj” på hjemmesiden, 
men der ser ikke ud til at være sket 
noget.

Børnehaven mangler plads
Fælles henvendelse til Brønderslev Kommune
Mandag 10. august havde Borgerforeningens bestyrelse møde 
med to forældrerepræsentanter fra Børnehaven Troldehøj og 
byrådskandidat Peter Stecher om de aktuelle, store pladspro-
blemer i børnehaven. 

Der er pt. indskrevet 67 børn, men der er kun plads til 52 børn, 
så der er placeret en gruppe børn i skolens SFO lokaler. Det er ikke optimalt for hverken børn eller personale, og 
der er heller ikke plads til at have en garanti for at placere søskende sammen der. Af de grunde oplever bestyrelsen 
i børnehaven, at nogle forældre derfor vælger pasning i Brønderslev. Det er bekymrende, da det er vigtigt, at alle der 
kan, vælger børnehave og skole i Øster Brønderslev.

Der er heldigvis tidligere lovet (og vist også afsat et årligt beløb) fra politikerne i Brønderslev Kommune, at der plan-
lægges en udvidelse af børnehaven, så alle børnene kan være samlet på en adresse. Men ikke hvornår udvidelsen 
igangsættes, og det er ret vigtigt.

Da de bedst mulige forhold for børnehaven er vigtige - først og fremmest for børnene - men også for vores by og ud-
viklingen i byen, blev det aftalt med forældrerepræsentanterne fra bestyrelsen, at Borgerforeningen skriver et brev til 
Børne- og Skoleudvalget for at få en status og plan for udvidelse af børnehaven.  

Stig Staunskjær
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Modeshow aflyst
Hvis I i det kommende år ser nogle 
af kvinderne i Hallund-Hollensted 
gå i umoderne tøj, så skyldes det, at 
årets modeshow i Hallund desværre 
er blevet aflyst pga. Coronasitu-
ationen.

MTB-stafet
16. maj var Klubhuset i Øster Brøn-
derslev centrum for et mountainbike-
løb (MTB). Løbet var arrangeret af 
Gitte Møller fra Aalborg. 

Løbet blev kørt som 
et orienteringsløb, 
hvor deltagerne 
skulle finde og 
udvælge poster på 
en 35 km lang rute i 
lokalområdet. 

Deltagerne kørte i 
hold med 2 på hvert 
hold. 
Når de startede 
kørte de en udleve-
ret brik, som de 
skulle trække hen 
over en sensor, som 
startede deres tid. 

Selve dagen blev 
afviklet efter de 
covid19 regler, der 
gjaldt på daværende tidspunkt. 

De 72 deltagere var bedt om at møde i løbet af 1½ time, så der var aldrig 
mere en 10 personer på pladsen. De blev også sendt afsted med 2 minut-
ters mellemrum, for at der ikke skulle opholde sig for mange på samme sted. 
Løbet blev afviklet i et solidt blæsevejr fra vest, så der blev kæmpet hårdt i 
den stærke vind. 

Gitte fortæller, at der bliver afholdt 6 løb i sommercuppen, men pga. Covid 19 
bliver der kun 3 løb. Der bliver også kørt vintercup og de har kørt løb med op 
til 400 deltagere (200 hold). Er man interesseret i evt. at deltage eller læse 
mere herom se hjemmesiden https://vintercupnord.dk/

René Dahl Jeppesen

Så er der atter vand på Doktorpladsen 
Midt i Hallund står der en flot sten, hvor vandet vælder ud af i toppen. Der er 
desuden en lille pavillon, et stakit, bænke, lamper og en flagstang.

Hele herligheden har 15 år på bagen og blev etableret over en 3-årig periode 
med masser af frivillige kræfter fra byen. Den daværende formand for Borg-
erforeningen, Eddy Maarup, var tovholder på projektet.

En tidligere Hallundborger Nonni Oldin, donerede 10.000 kr. til en pavillon, 
der efterfølgende har fået navnet ”Venteværelset”. Yderligere et par lokale 
borgere har doneret midler til indkøb af flagstangen. 

Der blev udskrevet en konkurrence om, hvad der skulle være på pladsen og 
Bent Houge Laursen vandt denne konkurrence, da han tegnede sten, bassin 
og flagstang. 

Oprindeligt var der lys nede i bassinet, så man om aftenen kunne se ste-
nen oplyst nedefra. Men gennem tiden er der faldet flere store sten ned på 
lysene, så de er gået itu, og bassinet er blevet utæt. 

De sidste par år har der ikke været vand i bassinet, og der har været tale om, 
hvorvidt det skulle fyldes op med jord og tilplantes.

Men nu flyder vandet igen. Den nuværende formand for Hallund-Hollensted 
Borger- og Idrætsforening har formået at få bassinet tæt. Desværre er der så 
ikke længere lys i bassinet, men sådan må det så være.

Majbritt Iversen



ØBI
Corona ØBI 
Lige som håndboldsæsonen sang 
på sidste vers, og den nye fodbold-
sæson skulle starte, kom COVID-19 
for alvor til Danmark, og landet blev 
lukket ned. 

Det kostede håndboldspillerne 
deres sidste kampe og en ordentlig 
afslutning på sæson 19/20. Alle var 
ærgerlige og skuffede, men hel-
digvis havde vi jo “kun” få kampe 
tilbage at spille, og det var til at 
overleve. Fodboldsæsonen blev 
udskudt, og vi havde alle en forhåb-
ning om, at vi nok skulle få sparket 
forårssæsonen igang - bare senere 
end normalt. Men som tiden gik, og 
alvoren gik op for os og hele Dan-
mark, så vi os nødsaget til at aflyse 
vores forårssæson. Det var på 
ingen måde det, vi havde håbet, og 
ØBI kunne nu se, at coronavirussen 
også ville ramme vores lille klub. 

Fodboldspillerne fik tilbuddet om at 
få tilbagebetalt deres kontingent for 
forårssæsonen, og dem, der ikke 
ønskede det, ville støtte klubben 
økonomisk. Der blev betalt en del 
kontingenter tilbage, men heldigvis 
var der endnu flere, som ønskede 
at støtte deres klub og lade deres 
kontingent gå til klubben. 

ØBI er også mere end fodbold og 
håndbold. Vi har nemlig mange 
forskellige hold, og vi måtte derfor 
også aflyse mange andre aktiviteter 
grundet COVID-19, og nogle kom 
aldrig i gang med deres forårssæ-
son - Krolf, Yoga, Crossdance, 
Børnegymnastik, Fitness, Senior-
gymnastik, Esport og mange flere. 

Jeg er rigtig ked af hele situationen 
og håber, at I alle vender tilbage til 
jeres hold, når vi igen må samles. 
DGI lavede i april måned en hjæl-
pepulje til foreninger, som på den 
ene eller anden måde ville blive 
ramt af corona-krisen. Hovedbesty-
relsen gik derfor igang med at 
undersøge, hvilke muligheder ØBI 
havde for at søge til vores tabte 
indtægter. Vi blev hurtige klar over, 
at de tabte indtægter var svære 
at kortlægge, da vi på daværende 
tidspunkt ikke vidste, hvornår der 

gode resultater på det “nye” stadion. 
Fra en uventet kant kom vores 
lokale købmand Jan Jæger og med-
delte, at han også ønskede at støtte 
ØBI økonomisk i denne svære tid 
og derfor også gerne ville tegne 
en ny stor sponsoraftale hos ØBI. 
SPAR vil derfor blive tøjsponsor på 
2 seniorhold - ét håndboldhold og ét 
fodboldhold. 

Hovedbestyrelsen har gennem hele 
krisen arbejdet, så hurtigt de kunne 
på at forstå retningslinjerne fra myn-
dighederne og DGI samt lave vores 
egne, så nu ligger der endnu en stor 
opgave foran os. Efteråret lurer, og 
nye sæsoner står til at skulle starte. 
Det betyder også, at indendørs-
idrætten skal starte op, og i den 
forbindelse bliver der behov for om-
klædning, bad og brug af fællesare-
aler. Der er afstandskrav, krav om 
afmærkninger og retning i fælles 
gangarealer, kvadratmeterkrav og 
meget meget mere. Alt er nyt, og 
vi har aldrig prøvet noget lignede 
før. Vi gør alt, hvad vi kan for at 
opfylde kravene, så det bliver sik-
kert at komme i klubben og udøve 
idræt. Men.... ting tager tid! Og jeg 
vil derfor opfordre jer alle til at have 
tålmodighed og forståelse for alle de 
frivillige, som lige pt. knokler i deres 
fritid med at løse problematikkerne i 
fbm. COVID-19. 

Jeg vil opfordre jer alle til selv at 
opsøge information omkring myn-
dighedernes og DGIs retningslinjer. 
I denne ekstraordinær situation 
kan tingene ændre sig med lynets 
hast, og de regler, vi kender i dag, 
er måske nogle andre i morgen. 
Derfor skal ØBIs retningslinjer altid 
holdes op mod dem, som gives af 
myndighederne, og sker der skær-
pede ændringer i myndighedernes 
retningslinjer, gælder disse også for 
ØBI. 

ville blive lukket op for dele af 
foreningen. Derfor blev vi enige om, 
at vi ville se anderledes på sagen. 
Corona-krisen ville komme til at 
ramme alle - også vores sponsorer. 

For 3 år siden var ØBIs økonomi 
rigtig dårlig, og vi stod faktisk til 
at lukke foreningen, hvis vi ikke 
fik rettet op inden for et år. Det 
lykkedes os med hårdt arbejde, 
viljestyrke og et utroligt fællesskab. 
I den periode støttede vores spon-
sorer os, og det lykkedes os også 
at finde nye sponsorer, som øn-
skede at hjælpe ØBI. Vi er ydmyge 
og utroligt taknemmelige over, at 
mange af jer stadig er sponsorer 
for ØBI og er med til, at vi kan drive 
en sund forening. På den baggrund 
sendte vi en ansøgning til DGIs 
hjælpepujle på et beløb svarende 
til det, vi hvert år får ind på vores 
bandereklamer på kampbanen. På 
den måde ville vi være i stand til at 
hjælpe vores sponsorer og gøre det 
muligt for dem, at få gratis reklame i 
et helt år. Ansøgningen blev godk-
endt, og vi har med stor glæde med-
delt vores bandesponsorer, at de i 
år ikke vil modtage en opkrævning 
fra ØBI. 

De sidste 2 år har Høstfesten 
været den helt store motor for ØBI. 
Overskuddet fra denne fest har 
simpelthen fået økonomien til at 
hænge sammen og har give os det 
overskud på kontoen, vi har i dag. 
Høstfesten var derfor også et emne 
til DGIs hjælpepulje, men da hoved-
bestyrelsen undersøgte, hvilke 
rammer man kunne søge indenfor, 
viste det sig, at Høstfesten ikke faldt 
inden for puljens regelsæt, og at 
vi derfor desværre ikke kan søge 
pengene for tabt indtjening. 

I løbet af sommeren er der sket fan-
tastiske ting for ØBI. Vi har været så 
heldige at tegne to nye store spon-
sorater med Brønderslev El-teknik 
og SPAR / v Jan Jæger. Brønder-
slev El-teknik har købt rettigheden 
til vores stadionnavn og er derfor 
vores nye Arenasponsor! De næste 
3 år hedder vores hjemmebane 
Arena Brønderslev El-teknik. Vi er 
meget stolte og glade for det nye 
samarbejde og håber på at levere 
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Vi satser stærkt på, at efterårssæ-
sonen starter som planlagt - dog på 
nye måder og med mange restrik-
tioner. Men vi kan, og vi vil, og det 
er sådan set det vigtigste! 

Afslutningsvis vil jeg bare gerne 
sende min ydmygeste tak til alle de 
frivillige i ØBI, som knokler for at 
finde løsninger i denne svære tid. 

vi også Marianne, vores daglige 
leder, en stor tak for hendes kæmpe 
stykke arbejde for ØBI. 

Alt skal nok blive godt igen! 

Cecilie Matthiasen
formand for ØBI

Tak til alle vores trofaste medlem-
mer, som støtter og hjælper os og 
får tingene til at lykkes. 

Tak til vores sponsorer for at tro på 
vores lille perle af en klub! 

Og sidst men ikke mindst så skylder 
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Nye sponsorater
Nyt stadionnavn
På trods af et virkelig skidt forår for ØBI grundet COVID-19 blev sommeren 2020 noget helt særligt. Det lykkes nemlig 
at tegne en historisk sponsoraftale med Brønderslev El-teknik. 

Det er mange år siden, klubben har kunnet tegne så flot og længerevarig en sponsoraftale, og vi er derfor meget stolte 
og glade. Det er en aftale, som kommer til at gavne hele klubben. 

Den nye sponsoraftale, som er tegnet med Brønderslev El-teknik, omhandler rettigheden til ØBIs stadionnavn. Aftalen 
er tegnet for en treårig periode, og vores stadion vil derfor hedde Arena Brønderslev-EL teknik indtil sommeren 2023. 

Udover stadionnavn vil Brønderslev El-teknik også blive tøjsponsor til to af vores dame-/herre-hold. 

Endnu en håndsrækning 
Sideløbende med forhandlingen med Brønderslev El-Teknik meldte endnu en sponsor sig på banen. 

Denne gang helt uventet, men meget belejligt. Vores lokale SPAR v/ Jan Jæger ønskede at skænke ØBI et engangs-
beløb på 40.000 kr. som hjælp til de manglede indtægter, vi har dette år. Vi er meget taknemmelige og skylder Jan en 
stor tak. SPAR vil derfor blive tøjsponsor på to af vores dame-/herrehold. 

Landmændene vil også være med på holdet 
I de sidste par år har der været en ide på tegnebrættet hos ØBI, og denne sommer skulle den føres ud i livet. Vi invite-
rede derfor de lokale landmænd til et fyraftensmøde, hvor vi præsenterede ideen for dem. 

Der gik ikke mange minutter, før vi havde fundet en rigtig god løsning og dermed også lavet en aftale. 

Landmændene har længe udtrykt et ønske om at støtte idrætsforeningen, men har ikke rigtig kunne finde den rigtige 
måde at gøre det på. 

Derfor lagde ØBI op til, at landmændene kunne få en fælles bandereklame på vores stadion. Alle de adspurgte land-
mænd takkede ja-tak til aftalen, og der vil derfor komme endnu en stor bandereklame op på stadion. Vi er rigtige glade 
for at få en aftale på plads med en af de faggrupper, som normalt ikke ses som sponsorer. Vores lokale landmænd er 
altid gode til at støtte foreningen, men på den her måde kan vi give lidt igen. 

Så alt i alt har sommeren 2020 været et historisk sponsor-år for ØBI. Jeg kan ikke huske, hvornår der sidst er blevet 
tegnet så store og flotte sponsorater på samme tid i klubben. Vi er yderst taknemmelige! Og er meget glade for, at så 
mange ønsker vores forening det bedste. 

Vi vil opfordre alle med interesse i ØBI til at kigge forbi vores stadion for at se de nye reklameskilte - og selvfølgelig 
også til at komme forbi til en kamp eller to for at se vores nye tøj. 

På vegne af ØBI 
Cecilie Matthiasen

formand for ØBI
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Gade
Lokal sangbog
Poul Erik Jensen har i nogen tid 
arbejdet med at få udgivet en bog 
med tekster og noder til de sange, 
han har skrevet, og nu er den ud-
kommet. 
Der er hele 50 melodier her fra 
Øster Brønderslev til flotte digte af 
Jens Rosendal (15 digte), Poul Jan-
sen fra Hirtshals (18 digte), Holger 
Drachmann, Anne Vad (den nye 
frihedssang), Ingelise Poulsen (5-6 
digte), Leif Toft Hansen (7 digte), 
Ole Rolf Lassen fra Rudkøbing, og 
Holger Kragh-Jacobsen m.fl. 
Poul Erik skriver selv: 
Det er en gammel drøm, der nu 
bliver opfyldt - og jeg har brugt coro-
natiden med alle musikjobs aflyst 
i 3-4 måneder. Det var oprindelig 
meningen, at nodebogen skulle med 
til engagementer med festmusik og 
højskolesangforedrag - og det er 
stadig det primære, men jeg fandt 
siden ud af, at jeg også godt kunne 
få den udbudt til salg på “Gateway 
Music”, der er en musikportal under 
Dansk Musiker Forbund, som jeg jo 
er medlem af. 

Ny mand i Spar
Sparkøbmand Jan Jæger har fået sig en rigtig “Førstemand” i Butikken på Elmevej i Øster Brønderslev.
Pr. 1 juli startede 34-årige Steffen Skov Snoger nemlig som butikkens nye førstemand. Steffen er fra Støvring, men er 
ny tilflytter til Nørre Halne sammen med kone og barn. Steffen var tidligt rundt i handelsbranchen for at samle erfar-
ing, bl.a som flaskedreng/servicedreng i Meny. Her og nu kommer han fra Mogens Daarbak A/S i Aalborg, men han 
startede i sin tid i lære som tøjmand i MR. og kom derefter til SPAR på Kastetvej i Aalborg, hvor han var i 7 år.
Jan Jæger er glad for, at han endelig har en mand at spille bold med i dagligdagen, sådan forstået at de kan teste 
salgs- og aktivitetsideer sammen. Jan Jæger siger selv, at det altid er godt at have en at udvikle nye initiativer sam-
men med, bl.a skal vi involvere forretningen mere på de sociale medier som Facebook. Der kan vi supplere hinanden 
godt ved, at vi har hver vores ekspertiser og tilgang til de nye ting.
Steffen forventer og håber på, at hans tilstedeværelse er med til at udvikle butikken og styrke hans egne erfaringer, for 
man skal kunne så meget mere i en mindre butik. Her er der ikke 5 eksperter eller afdelingschefer med hvert sit om-
råde. Nej, man skal kunne lidt af det hele selv, noget 
der virkelig udvikler købmanden i en.

Steffen slutter af med at sige, at han glæder sig til at 
lære kunderne og byen nærmere at kende, og at han 
håber at være med til at få SPAR-butikken mere ind 
i den digitale tidsalder, så man har samme synlighed 
som de nærliggende købstads-butikker og dermed 
nemmere får kunderne ind i butikken.
Byens befolkning har bakket op om Spar i Øster 
Brønderslev under Covid-19, så meget at Købmand 
Jan Jæger nu vil give noget igen og derfor har en 
stor gave til et af byens andre samlingspunkter, 
Idrætsforeningen. Den gave afsløres i en anden 
artikel i bladet.

Henrik Tex Nielsen

Har du lyst til at være fysisk aktiv, 
møde nye bekendtskaber og være 
social sammen med andre på  
Øster Brønderslevs hyggeligste 
motionshold?

Alle interesserede blev inviteret til 
en kop kaffe og et stykke brød ved 
et helt uforpligtende opstartsmøde:
Torsdag d. 20. august kl. 10.00-
12.00 i Østsidehallen.
 
Østsidehallen, ØBI og Bevæg dig 
for livet i Brønderslev Kommune 
ønskede nemlig at opstarte nye mo-
tionstilbud i Øster Brønderslev.
Mødet har forhåbentlig resulteret i 
opstart af et ugentligt socialt mo-
tionstilbud, hver torsdag fra kl. 
10.00-12.00 i hallen, hvor det er 
muligt for alle at være med. Alle 
interesserede er velkomne - uanset 
alder eller adresse.

Kontakt evt. Marianne Nellemann 
på tlf. 2334 7169.
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Mystisk hændelse i Hollensted
På en mark i Hollensted kører den lokale landmand, Martin Dunker, og 
høster sin rapsmark. Pludselig må han træde hårdt på bremsen – hvad skuer 
hans øje i den høje raps???

Der ligger en død hest foran ham – midt i rapsmarken. Den ser ud til at have 
ligget i et stykke tid, hvor den har været festmåstid for områdets ådselædere. 
Da den formodede ejermand kontaktes var reaktionen: “Nåh, der var den. 
Det er også længe siden, jeg har set den”.

Da redaktionen ved selvsyn kørte forbi marken for at se dyret var det imidler-
tid væk. Det er uvist, om det er en lokal ulv eller ejermanden, der har fjernet 
dyret. 

Majbritt Iversen

Hallund Krolf i en 
corona-tid
Som vanligt startede vi op første 
tirsdag i marts for at fordele opgaver 
og tilrettelægge årets gang; mødtes 
også tirsdagen efter….men så blev 
vi  alle ramt af nedlukningen. 
Alt lukkede – ikke noget spil – ikke 
noget socialt samvær – alle plan-
lagte stævner på stand-by eller 
aflyste…..

Midt i april kom en lille åbning, hvor 
vi måtte være maks. 10 personer 
samlet og kun udenfor.

Dette benyttede de spillere, der 
plejer at spille turnering, sig af. De 
mødte op med medbragt kaffe, 
forplejning og udstyr og spillede 
i henhold til Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer.

Ved næste åbning dukkede lidt efter 
lidt flere op med medbragt kaffe og 
krus og stadig kun ophold udendørs. 
Vejret var perfekt, og midt i juni fik vi 
endelig lov til at benytte Klubhuset 
(efter Sundhedsstyrelsens retnings-
linier selvfølgelig…), men stadig 
med egen kop, men nu med smurte 
rundstykker og kaffe.

Og nu er vi næsten tilbage…. Men 
uden vores hyggelige fællessang, 
så vores nyanskaffede seniorsang-
bøger må vente med at blive brugt 
…..Vi glæder os til og håber snart 
at kunne komme tilbage til tiden før 
”corona”, men vi passer på os selv 
og hinanden, og det er det vigtigste.

Dorthe Christensen

Varmemester og gammel teknologi
Det varmede et ældre hjerte at se Øster Brønderslev Fjernvarmeværks dag-
lige leder, Jens Erik Jensen, i gang med en ældre teknologi, da han skulle 
finde ud af, hvor fjernvarmerørene helt præcist var placeret i vejen og på 
fortovet. De skulle findes, så de nye ejere af Buurholtvej 55 igen kunne blive 
koblet på. Som det ses på billedet, bruger han 2 bukkede stykker svejsetråd, 
og de kan vise placeringen af fjernvarmerør, vandrør og elektriske ledninger 
i jorden meget præcist. Da gravearbejdet gik i gang, viste Jens Eriks anvis-
ninger sig at være helt præcise. Min svigerfar brugte samme metode som 
landsbysamfund, min far kunne også, og selv har jeg med samme teknologi 
lokaliseret et fjernvarmerør i en have i Hallund. Der gav metaldetektoren op.

Per Drustrup Larsen



Bålhøj Festival
2020 online – transatlantisk og 
lokal 
Da Bålhøj Festival 2020 i den sædvanlige form måtte 
aflyses på grund af den så meget omtalte virus, gik den 
første tid med at få styr på det praktiske med aflysnin-
gen, og da det gik godt med bl.a. at få aflyst (næsten 
- se senere) alle kontrakter, varede det ikke længe, før 
musikgruppen med Mette Rask og Søren Jensen i spid-
sen fik ideen om at lave en mindre, men online udgave 
af festivalen. 

Efter en del undersøgelser af  mulighederne og efter 
en lille bevilling fra Landsbyrådet af særlige midler til 
lettelse af følgerne af corona gik årets Bålhøj Festival i 
luften klokken 18.30 på den oprindelige dato 8. august, 
men på en helt ny måde.

Her kunne to af de planlagte orkestre opleves online 
med musik fra både Texas og Øster Brønderslev. Det 
hele foregik som sagt online og kunne opleves som 
gratis live streaming på Bålhøj Festivals Facebookside, 
hvor de godt 2 timers musik stadig kan opleves.

Udsendelsen blev transmitteret fra den lille scene på 
Bålhøj, men næsten uden publikum og servering. Pro-
grammet så sådan ud:

Efter de tekniske småproblemer var løst indledtes kl. 
18.30 med en introduktion til de 2 timers musikalske 
underholdning med orkestre, der begge har lokale, 
nordjyske rødder. 

Klokken 19-20 var der livemusik fra Texas, hvor Brian 
Tronsgaard sammen med sit amerikanske band fra 
Austin spillede herlig rockmusik. Brian Tronsgaard er 
fra Brønderslev, og han spillede bl.a på den første Bål-
høj Festival i 2008, inden han emigrerede til USA.

Selve koncerten fra Austin var optaget nogle dage 
tidligere for at sikre en transmission, men Brian Trons-
gaard spillede også et akustisk nummer live. 
Her dukkede en særlig gæst op i form af Rikke Poulsen 
fra Cypresvej i ØB. Hun var rejst til Texas fra Florida og 
havde taget både Piratos og torskerogn med til Brian.
(Se næste spalte)

Klokken 20-21 var der livemusik fra Øster Brønderslev, 
hvor det gendannede Brønderslev-orkester Dirty Frank 
spillede en omgang klassisk rock med en rigtig god 
energi.  

Da redaktionen af dette nummer af Lokalbladet gik i 
trykken havde filmen været vist næsten 7.000 gange, 
efter at den havde ramt knapt 14.000 personer. 

En meget positiv sideeffekt er, at der er kommet mange 
nye følgere til Bålhøj Festivals Facebookside, så fremti-
dige opslag der, nu når endnu længere ud.

Bålhøj Festival 2021 
Da kontrakterne med kunstnerne til årets festival blev 
aflyst i mindelighed, holdt musikgruppen fast i én af 
aftalerne, så det er allerede nu sikkert, at Poul Krebs 
med band optræder på Bålhøj Festival 2021. 

Resten af aftalerne er allerede nu under forhandling, 
men det bliver helt sikkert godt! Fælg med på www.
fowli.dk eller på Bålhøj Festivals Facebookgruppe.

Så må vi bare håbe på, at det bliver samme gode vejr 
næste år, som det viste sig at være på årets aflyste 
festivaldag!

Det er selvfølgelig stadig muligt at støtte Bålhøj Festi-
val 2021 med kontante bidrag på MobilePay nummer 
34279 - eller ved at putte kontanter eller flaskeboner 
i det rør, der er sat op ved kassen i SPAR Øster 
Brønderslev.

Per Drustrup Larsen
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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.

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

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.
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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. årHALLUND 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

Mandag 7. september kl. 19: 
Åbent i Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne i un-
deretagen af Plejecenter Elmehøj.

Tirsdag 15. september kl. 19.30:  
Generalforsamling i Øster Brønder-
slev Vandværk (Se side 4)

Torsdag 24. september kl. 14:  
Flyverpræst Thomas Ancher Uth 
fortæller i Hyggeklubben om sine 
oplevelser. Vi serverer kaffe og 
kage. Alle pensionister og efterløn-
nere er velkommen! Arr.: Øster 
Brønderslev Menighedsråd.

Torsdag 1. oktober kl. 19-21.30: 
En aften i musikkens tegn. En intim-
koncert i Samlingshuset med Claus 
Hassing. Arrangeret i samarbejde 
mellem Event Samlingshus og  
Menighedsrådet. (Se side 6)

Mandag 5. oktober kl. 19: 
Åbent i Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne i un-
deretagen af Plejecenter Elmehøj.

Lørdag 20. november kl. 19:
Vildtaften. Susanne og Per Peder-
sen stiller både vildt- og kogekunst 
til rådighed for en fantastisk vildt-
aften i Samlingshuset. Som ekstra 
krydderi fortæller advokat og stor-
vildtsjæger Birthe Dyrberg om sine 
oplevelser. Arr.: Event Samlingshus 
(se side 7)

Torsdag 26. november kl. 13:  
Julefrokost i Hyggeklubben, hvor 
Poul Erik Jensen vil underholde 
med sang og musik. Vi serverer 
en bid brød og drikkevarer + kaffe. 
Tilmelding til denne dag senest 19. 
november på telefon: 3026 1352 
eller på mail: 8418@sogn.dk 
Alle pensionister og efterlønnere er 
velkommen! Arr.: Øster Brønderslev 
Menighedsråd.

Mandag 7. december kl. 19: 
Åbent i Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne i un-
deretagen af Plejecenter Elmehøj.

Fredag 9. oktober kl. 18.00:
Ølsmagning i Hallund i Klubhuset.

Onsdag 28. oktober kl.19:
Bogcafe i Samlingshuset med Per 
Drustrup. Arr.: Event Samlingshus 
(se side 6)

Torsdag 29. oktober kl. 14:  
”De to søstre” underholder i Hygge-
klubben med sang og harmonika-
spil. Vi serverer kaffe og kage. 
Alle pensionister og efterlønnere er 
velkommen! Arr.: Øster Brønderslev 
Menighedsråd.

Mandag 2. november kl. 19: 
Åbent i Lokalhistorisk Arkiv for Øster 
Brønderslev og Hallund Sogne i un-
deretagen af Plejecenter Elmehøj.

Onsdag 11. november kl. 19:
Et hjem på fire hjul. Billedforedrag 
i Samlingshuset med Niels Clem-
mensen om famliens liv på lande-
vejene gennem Colombia, Ecuador 
og Peru. 
Arr.: Event Samlingshus (se side 7)

Næste nummer
Nummer 99 udkommer 2. december. Sidste frist for indlevering af stof er 10. november

(M
ed forbehold for coronaæ

ndringer)

Næste år har The Blue Van (ligesom Lokalbladet!) 25-års jubilæum, så her er et billede af den 
helt unge gruppes første tid. Fra venstre: Allan Villadsen, Steffen Westmark, Søren Christensen 
og Niels Yde Frederiksen, der siden blev erstattet af Per Jørgensen. 


