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Vi skal nu starte igen efter ferien.
Den næste store opgave bliver det
kommunale budget, det er altid en
udfordring at få det hele til at gå
op.
Lokalt i Øster Brønderslev og
omegn synes jeg, at det ville være
spændende med et møde om,
hvad vi vil med vores by. 
Kan vi skaffe byfornyelsespenge til
at forbedre vores hovedgade og
sidegader? Jeg tror, det kunne blive
rigtig godt og give byen et løft.
Et andet emne er, at få nye erhver-
sgrunde ved Ahornvej. Og kan vi få
renoveret eller nybygget forsam-
lingshuset, der hvor det er eller ved
klubhuset? Skal vi i offensiven for
at få op til 9. klasse på skolen eller i
hvert fald beholde op til og med 7.
klasse? . Kunne vi lave en forening
for handlende og håndværk lidt
ligesom man har det i Jerslev?
Kunne det stille os stærkere som
by? Der er mange spørgsmål, og
jeg er sikker på, at der er endnu
flere, der brænder sig på.
Jeg tror, det vil være godt med
sådant et møde, hvor vi kan lade
ideerne få frit løb. Vi er nødt til at
udvikle for ikke at opleve afvikling
Jeg tror, at mulighederne er
mange, hvis vil løfter i flok. 
I vores bys udvikling er det vigtigt,
at der hele tiden er dagplejeplad-
ser, børnehavepladser og en god
skole, der kan dække lokalsamfun-
dets behov.
Og kun ved at den offentlige infra-
struktur er på plads, kan vi sikre at

vores samfund til
stadighed udvik-
les. 
Politik er at ville,
at turde sætte
dagsordenen for,
hvor vi vil hen. 
Budgettet banker
på døren, og jeg
frygter at det bli-
ver svært. Trods
en historisk højt
overskud i staten,
levnes kommuner-
ne ikke den for-
nødne luft, til at
skaffe de mulighe-
der der skal til for
at give en ordent-
lig offentlig servi-
ce, det er en svær
opgave, vi står
foran.
Det er rigtigt, at
de offentlige byg-
ninger trænger til
at løft, men det er
mindst lige så vig-
tigt, at kommu-
nens service er i
orden, altså er nogle gode bygnin-
ger ikke nok i sig selv. Det vigtigste
i en børnehave, skole, hjemmeple-
jen, plejehjemmene ect er de men-
nesker, der er deri - som medarbej-
der og brugere.
Lokalt i socialudvalget er der
mange emner, der diskuteres.
Hvad gør vi på hjemmehjælps
området er et af de centrale

emner. Jeg tror, det første vil skal
gøre er at lave mange stillinger til
fuldtidsstillinger. Derved kan vi løse
rekrutteringsproblemer, og samti-
digt vil personalet få en bedre
månedsløn. Som sidegevinst kan vi
forhåbentlig spare nogle af de dyre
vikartimer.

Venlig hilsen 
Ole Jespersgaard 
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Nyt fra Landsbyrådet
Som nævnt i sidste nummer havde Landsbyrådet møde med Bent Danielsen, formand for Udviklings- og
Planlægningsudvalget, Eskild Sloth, formand for Kulturudvalget og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Karsten
Frederiksen. Mødet var virkelig positivt, alle kom til orde og der var en rigtig god og frugtbar dialog. I det efterføl-
gende møde for Landsbyrådets medlemmer blev kommunens landdistriktspulje fordelt, og lokalt blev der givet
10.000 kroner til Lokalhistorisk Arkiv, 11.000 kroner til dette fortrinlige blad, 10.000 kroner til Øster Brønderslev
Forsamlingshus og endelig 25.000 kroner til B-70 til hjælp til et PC værksted.
Senere har Landsbyrådet været aktiv i sagen om de ringe busforbindelser til blandt andet Hallund og Ørum. Vi har
også protesteret ret kraftigt imod forslaget om at nedlægge de små valgsteder, blandt andre Hallund. I begge
sager er vi blevet hørt. Ligeledes har vi deltaget i diverse møder mellem kommunen og de enkelte landsbyer, posi-
tive møder, hvor man gjorde politikerne opmærksom på de små og store problemer, de enkelte landsbyer var
optaget af. Lad mig nævne, at hastigheden igennem de enkelte landsbyer alle steder er et problem. Problemet er
altså rejst politisk, skal vi bede politiet om øget fartkontrol, nu da færdselspolitiet får fast base i Brønderslev eller
skal vi gribe i egen barm og spørge: ”Hvordan kører du, når du skal igennem en landsby”?

Eddy Marrup
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Byfesten arrangeret af ØBI blev igen i år en god oplevelse for de mange deltagere og tilsku-
ere på trods af et lidt blandet vejr. Der var fin opbakning, og igen i år tilføres ØBIs penge-
kasse et økonomisk tilskud efter dagene og de mange frivilliges indsats. Sponsorcykelløbet
var den største bidragyder til overskuddet, idet de flittige cykelryttere kørte godt 60.000
kroner ind i kraft af de mange sponsorer. René Dahl Jeppesen kørte flest kilometer, men Jan
Jæger kørte flest kroner ind, da han havde fundet rigtigt mange sponsorer, som han rekla-
merede for på ryggen af sin svedige t-shirt. Se et billede på disse sider. Programmet fulgte
traditionerne, men især en enkelt fornyelse peger fremad. En gruppe fra ØBI-fitness  gen-
nemførte en kvart ironman d.v.s 1 km. svømning, 45 km. cykelløb og 10 km. løb, og flere
af tilskuerene lovede, at de ville være med næste år, så her bliver feltet større, og det var
spændende at følge løbet og anstrengelserne. Festudvalget ved Morten Sørensen,
Danserhøj 40 modtager allerede nu ideer til næste års program, og fra flere sider er der
allerede nu ønsker om bedre og mere anvendelige gaver i tombolaen, så der ikke længere
uddeles gaver som et større parti for gamle narresutter og mindre anvendelige reklamega-
ver.
Lokalbladet siger tak for en fin byfest med denne vifte af billeder fra nogle af de mange aktiviteter.

Festudvalget

Kommunemester-
skaberne i fodbold
blev holdt ved byfe-
sten. Her er et par
lokale hold og en
præmieoverrækkelse.

Starten på L’Øbi s motionsløb

Deltagerene i sponsorcykelløbet
blev forsynet med vand under-
vejs - og med fortjent frokost i
teltet efter løbet.

Gadeturnering med mange discipliner

Deltagerne i sponsorcykelløbet for børn
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Fællesspisning med mandeholdet som
kokke, musik med Byorkestret og en
gruppe frivillige. 

Striptease var
igen i år på
programmet.
Der var også
topløs serve-
ring, og de
unge havde
svært ved at
holde øjenkon-
takt med serve-
ringspersona-
let.

Familiebankospillet med mange fine
præmier fyldte teltet. Ole Jespergaard
var opråber, Jan Jæger stod for præmie-
fordelingen, og der var stor spænding.

Udtrækningen af 
tombolaens flotte
hovedgevinster og
nittegevinster var
spændende, og vin-
derne var glade

Ole Jespersgaard optrådte med sjove
revynumre og festlig udklædning til 
festaftenen. 
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Gade-
Velkommen til!
Zinkvej 10 
Zinkvej 10 er overtaget af Thomas Larsen, 30 år, der er født i Visse. Da
Thomas var 7 år, flyttede familien til Pajhede Skov i et nedlagt landbrug.
Efter at have taget 10. klasse i Jerslev, begyndte han uddannelsen til land-
mand på Try Landbrugsskole, vekslende med praktikpladser, blandt andet i
Flauenskjold. Uddannelsen tager ca. 3,5 år og han var ikke ukendt med
landbruget, da han som 14-årig fik et fritidsjob, hvor han skulle passe 40
kvæg på et landbrug i Kirkholt. Han fik hurtigt et ansvar og landmanden
overlod trygt ansvaret til Thomas, for eksempel i week-end. 
Han var også i forsvaret i 8 måneder ved Forsyningstropperne i ambulan-
cetjenesten på Hvorup Kaserne. 
Efter endt landbrugsuddannelse læste han til agrarøkonom i Odense, da
han meget gerne vil have job som landbrugsrådgiver i en bank. Under
opholdet i Odense var han sammen med 13 andre studerende 14 dage i
Australien, hvor de lejede 2 minibusser og kørte rundt i landet – den
største oplevelse for Thomas nogensinde.
Han har arbejdet som fodermester på en mindre bedrift ved Randers med
1 mand under sig, men han er lige startet som driftsleder på en gård mel-
lem Hjallerup og Dronninglund med ca. 1000 søer og med 3 mand under
sig – de 2 er udlændinge fra Rusland og Rumænien. Kommunikationen er
lidt besværlig, da de ikke er særlig gode til engelsk.
Fritiden tilbringes sammen med kæresten, Majken, som bor i Hjørring, og
med jagt og fiskeri.
Jagt består af lerdueskydning og han dyrker fiskeri i søer og elve i Sverige,
hvor hans forældre har et sommerhus 650 km nord for Gøteborg. 

Sølvgade 96
Sølvgade 96 er overtaget af Pia Christensen på 24 år og David Rudorf på
28 år pr. 1. juli. Efter at have boet til leje i ”Apoteket” og den gamle skole i
7 år nyder de at have deres eget hus med have og først og fremmest ro.
Med tiden skal de have renoveret 2 badeværelser, som er gamle.
David arbejder på Danish Crown i Sæby i pakkeriet, som han er meget
glad for.
Pia arbejder som hjemmehjælper i Vraa Hjemmepleje, hvor hun er meget
glad for at være, da hun elsker at arbejde med ældre mennesker. Arbejdet
består i at hjælpe med personlig hygiejne, støvsuge, vaske gulv og ordne
badeværelse – mange af de ældre vil gerne og kan selv klare mindre
arbejdsopgaver, men alle vil gerne have en lille snak og omsorg.
Parret har 2 børn, Yasmin på 6 år, der skal begynde i 0. klasse i Jerslev,
hvor hun allerede er begyndt i fritidsordning og Jacob på 3 år, der er
begyndt i børnehaven ”Smørhullet”, ligeledes i Jerslev.
Fritiden bruges på huset og specielt haven, som de har mange planer
med.
Pia efterlyser en aktivitet for de mindre børn i Hallund – et sted, hvor de
kan udfolde sig og hygge sig og hun er selv villig til at tage en tørn. Jeg
opfordrede hende til at henvende sig til B70, da de efterlyser gode ideer.

Nørrebro 9
I Nørrebro 9 er der for få dage
siden flyttet et ungt par ind. Tanja
Pedersen er 23 år og Jens Sørensen
er 24 år.
Tanja er fra Sulsted, men har boet i
Brønderslev et års tid, hvor hun
mødte Jens. Han er fra Hjørring og
har boet forskellige steder. 
Tanja er gravid i 5. måned og har
fået bækkenløsning, så hun skal
holde sig i ro indtil fødslen og hun
frygter lidt de sidste måneder til
november.
Jens er udlært tømrer og arbejder i
firmaet Multiservice, hvor han pri-
mært beskæftiger sig med tømrer-
arbejde, men det bliver også til lidt
malerarbejde.
Parret har en hund af ubestemme-
lig race og flere voksne katte,
blandt andet en kattemor med 3
killinger – de 2 killinger skal sæl-
ges, når tiden er inde.
Huset skal fuldstændig renoveres,
alle vægge bliver vandskuret og
der bliver lagt nye gulve og sat
nye lofter op, men Jens kan lave
det hele selv – nogle venner og
kammerater har også givet en
hjælpende hånd.
Alt i haven skal graves op og
anlægges med græs, da de endnu
ikke har den store interesse for
havearbejde.   
Fritiden, der ikke er meget af nu,
går for Jens’ vedkommende med
styrketræning, hvorimod Tanja hol-
der pause. De har allerede en god
kontakt til naboerne.

Dame- og herregymnastik
Mandag den 24. september kl. 18.30 starter årets
gymnastik for damerne. Herrerne starter mandag
den 1, oktober kl. 19.30. Som tidligere er det
Hanne Skovrider der leder begge hold. 
Mødested: Østsidehallen. Forhør nærmere hos
Johanne kristensen, tlf. nr.: 9881 1488

Efterårs/forjulsbal 2007
Efterårs/forjulsbal 2007 afholdes den 10. november i
Østsidehallen. Når tiden nærmer sig, kan billetter købes i
SPAR til 185 kr.



Hvem er UBH?
Højt oppe på et gammelt bøgetræ nede i skoven ved Gl. Buurholt er der
snittet en oval med denne tekst: UBH 29. 7. 43. Hvis nogen kender histori-
en og folkene bag dette snitteri, vil det være godt. 

Kontakt René
Dahl Jeppesen
Buurholtvej 53
(9881 1051), der
har undret sig i
mange år, og
som har taget
billedet fra en
stige, han måtte
tage med på
skovtur, for moti-
vet har med
tiden flyttet sig
opad sammen
med træet. 7
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spejlet

Uheldig storcharmør
Jette Karstenskov står udenfor sit hus på Hvilshøjvej i færd med at male
dette. Ude i horisonten kommer en traktor fra syd. Det er Henning
"Farmer" Kristensen, der har været på forårsarbejde i engen.
Henning er som altid i godt humør. Og han ved, at alle piger kan li' ham.
Henning ser Jette, hun ikke ham. Det vil Henning råde bod på, så han dyt-
ter og vinker, det bedste han har lært for at fange den yndige dames
opmærksomhed. Det lykkedes, men samtidig mister Henning opmærksom-
heden på vejen. Harven, han har bagpå traktoren, griber fat i én af de fart-
begrænsende pæle, der står i siden af vejen, og "bang" så holder han der.
Mødet mellem harven og pælen var så kraftigt, at pælen, så tyk som en
telefonmast, knækkede. Og det var så det, Henning fik ud af at te sig som
en storcharmør den dag.

Ny pande
Der skete meget sjovt under
ØBIs byfest i maj måned. En
af aftenerne stod det mand-
lige madlavningshold for
maden til en gang fælles-
spisning. Der havde meldt
sig så mange sultne, at
nogle af kokkene måtte tage
pander med hjemmefra – og
således også EL-Erik. Han
glemte dog sin pande i sko-
lekøkkenet og fik den først
senere på aftenen, da han
sammen med andre var
endt i baren. I løbet af afte-
nen blev panden brugt til at
slå argumenter grundigt fast
med, under de muntre
diskussioner. 
Det forlyder, at det var nød-
vendigt for Erik at investere i
en ny pande efter den hånd-
faste behandling.

Godt eksempel!
Efter at have set noget forsømt ud
i flere år har de nuværende ejere af
det gamle andelsbageri på hjørnet
af Kastanievej og Elmevej vist
andre husejere bl.a. på Elmevej
gennem byen et rigtigt godt
eksempel. Huset er blevet helt
nymalet i flotte farver, og også vin-
duerne har fået en omgang, så
huset nu pynter rigtigt op i gade-
billedet. 
Så mangler vi bare de øvrige sta-
dig forsømt udseende huse.

Gårdmaleri

I sidste nummer efterlyste
Lokalhistorisk Arkiv placeringen af
den gård, der var gengivet på
dette maleri. To uafhængige hen-
vendelser med samme bud på hvil-
ken gård, der var tale om, må
siges at være sikkerhed nok for at
kunne placere gården. 

Det drejer ifølge kilderne sig om
Højgaard, Sankelmarksvej 98, hvor
Lene og Ole Jensen bor, men efter
ombygninger og brande ser gård-
en ikke mere ud som på billedet. 



Sommerfesten i Hallund er nu velo-
verstået og festudvalget samt
Hallund by kan se tilbage på 3
sommerfestlige dage. Vejret viste
sig fra sin pænere side, og festplad-
sen var alle dage fyldt med aktivi-
teter og glade Hallund-borgere. 

Teltet blev rejst søndag den 5.
august, hvor mange gav en hjæl-
pende hånd med. 

Teltet var sommerfestens samlings-
sted og sportspladsen blev brugt til
de mange udendørs aktiviteter.

Sommerfesten blev for alvor skudt i
gang torsdag aften med fællesspis-
ning og minibanko i teltet. 
Børn og voksne hyggede sig i tel-
tet. Og den trehjulede, på to hjul,
spillede op til fællessang.

Børnene forlystede sig også med at
smadre forældrenes pæneste por-
celæn.

Fredag aften bød på
mange forskellige aktivite-
ter for børn og voksne.
Hoppepuderne blev
pustet op og børnene
kunne sælge deres legesa-
ger og andre ting på bør-
neloppemarkedet.

Petanqueturneringens indledende
runder blev spillet. 

På plænen ved siden af teltet var
der udstilling af flotte biler og
motorcykler. 

Der var også indført Q-
time fredag aften. Her
viste Livsstilshuset og
Top10 nyt tøj, brugsting,
neglepolering og meget
andet. 

Fredag aften bød på en
flot motocross-opvisning,
hvor rytterne viste hals-
brækkende stunts på deres
motocross-cykler. 

Lørdag blev indledt med
et flot optog, hvor B70’s fane blev
båret igennem byen – ledsaget af
festklædte børn, voksne og cykler.

Petanque-turneringen blev afsluttet
lørdag eftermiddag. Vinderen blev
Kim Toft, som tog fusen på de
øvrige deltagere ved at spille elen-
digt i de indledende runder. Men
Kim fandt storformen frem og slog
John Sørensen i finalen.
Hallunds stærkeste m/k blev fundet
ved en hård konkurrence, hvor
Helle Sørensen og Johnny Nielsen
dannede hold mod Tina Larsen og
Tom Søbygge. Der blev blandt

andet konkurreret i Sumo-bryd-
ning. Vinderholdet blev Tina og
Tom.

Der blev løbende foretaget
doping-kontrol, men ingen blev
sendt hjem før tid.

Sommerfesten sluttede lørdag
aften med hat/lue-fest og spisning.
Efter spisningen spillede Freddy
Poulsen fra Hals op til dans.

Alt i alt forløb sommerfesten godt
og festudvalget havde efter
bedste evne lavet mange
forskellige aktiviteter, så
både børn, unge og ældre
kunne deltage.

Men der er dog lidt malurt i
bægeret: Alt for få deltog i
årets sommerfest. Og dette
giver grund til bekymring
for, om sommerfesten fort-
sat har sin berettigelse. 

Antallet af deltagere skal gerne stå
i forhold til det store arbejde, der
ligger forud for sommerfesten.
Sommerfestforberedelserne starter
allerede i april måned og fortsætter
helt frem til selve sommerfesten. 

Sommerfest i Hallund
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Efter en veloverstået sommerfest er
vi nu klar med efterårets og vinte-
rens aktiviteter i B70.

Hvis du er interesseret i at deltage i
vores aktiviteter kan du kontakte os
på nedenstående telefonnumre.

Vi håber, at du kan finde nogle
aktiviteter du gerne vil deltage i.
Men har du forslag til andre aktivi-
teter hører vi gerne fra dig.

Arbejdslørdag: 
Klubhuset, og arealerne rundt om,
trænger til en ”kærlig hånd”. Vi
holder derfor arbejdslørdag den
22. september. Vi starter kl. 10.00
med kaffe og rundstykker. Derefter
vil opgaverne blive fordelt. Mød op
og vær med til at sikre at klubhuset
og stadion fortsat kan være sam-
lingssted i Hallund.

Badminton: 
Hvis du har lyst til at starte med at
spille badminton, eller gerne vil
have den samme tid som sidste år,
skal du kontakte Lars Hahn
Rasmussen. B70 har tre baner om
mandagen kl. 18-19, samt 2 baner
om onsdagen kl. 20-21. Sæsonen
starter mandag den 3. september.

Klubben: 
Klubben er for drenge og piger fra
12 år og opefter. Klubben starter
mandag den 3. september kl.
19.00. Klubben holder til i
Klubhuset. Klubben passes af foræl-
drene til klubdeltagerne.
Mød op eller kontakt Knud Ravn
Pedersen på tlf. 7564 3534 eller
Lars Hahn Rasmussen. 

Gymnastik: 
Gymnastikken starter onsdag den
10. oktober kl. 18.30. Hvis du har
lyst til at deltage skal du blot møde
op i Klubhuset eller kontakte Lis
Jørgensen på tlf. 9883 5330.

Fodbold: 
Der er kommet mange nye spillere
til siden opstarten i foråret. Og B70
ligger flot placeret i serie-6 puljen.
Vi var tæt på at rykke op i
forårsturneringen, men manglede
blot nogle få point. 
B70 har skiftet træner. Nu tager
Martin Dunker sig af træningen.
Alle spillere er velkomne til at del-
tage i træningen og efterårets
kampe. Martin kan kontaktes på tlf.
5188 5926.

Pc-café: 
B70 har fået et tilskud fra
Landsbyrådet til etablering af en
Pc-café i Klubhuset. Vi vil tilbyde
alle i Hallund/Hollensted mulighed
for at bruge Pc-caféen og lære at
bruge de nyindkøbte bærbare
Pc'er. Vi forventer at gå sammen
med Borgerforeningen og
Pensionistforeningen omkring
etablering af Pc-caféen. Det bliver i
løbet af efteråret/vinteren at Pc-
caféen åbner. 

Fælleshusprojektet: 
Nu er holdet (Spejderne, Borger-
foreningen og B70) fuldtallig, og vi
starter fælleshusprojektet igen.
Første møde bliver midt i august.

Andre aktiviteter: 
Der vil blive arrangeret andre akti-
viteter i efteråret og vinteren. Disse
aktiviteter vil blive meldt ud via
Lokalbladet og dagspressen.
”Brænder” du inde med et godt
forslag til et arrangement/aktivitet
er du meget velkommen til at kon-
takte Lars Hahn Rasmussen.

Med venlig hilsen
Hallund B70

Lars Hahn Rasmussen
Tlf. 98835019 / 20407151

Nyt fra B70
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Og festudvalget har lagt mange timers
arbejde i at forberede sommerfestens aktivi-
teter, lave og omdele sommerfestprogram-
met, kontakte sponsorer, købe ind og
meget andet.

Hvis der er nogen af sommerfestdeltagerne
eller Lokalbladets læsere, som sidder inde
med gode ideer til, hvordan næste års som-
merfest kan tiltrække flere deltagere, er
man velkommen til at rette henvendelse til
Lars Hahn Rasmussen - tlf. 9883 5019 eller
e-mail larshahnrasmussen@dyndgaard.dk

Lars Hahn Rasmussen understreger, at
”festudvalget har ydet en stor indsats og
har dermed sikret Hallund alle muligheder
for en god sommerfest. Men uden de
mange frivillige hjælpere var det aldrig
gået. Deres hjælp er uundværlig. En stor tak
til alle der har givet en hånd med i forbin-
delse med sommerfesten.” 



En lørdag lige over middag cyklede
9 spejdere og fire ledere fra spej-
derhuset i Hallund. Kursen blev sat,
og vi cyklede over Ørum og
Hjallerup, men allerede her gik det
galt. En af ledernes antikke cykel
punkterede, men der kom lidt lim
og en gummilap på, så pludselig
var cyklens værdi fordoblet.
Videre gik turen til produktionssko-
len i Dronninglund, hvor skolens
forhindringsbane blev brugt flittigt.
Efter kage og saftevand gik turen
så til en shelterplads på Dorfgade,
hvor vi skulle overnatte. Der var vi
så heldige at have en nabo, der
ikke gad os, så han lukkede for
vandet, da vi skulle lave aftensmad,
så vi måtte til Hallund efter vand.
Inden vi skulle sove, havde vi så
lejrbål og forskellige cykellege.

Næste dag efter mor-
genmad sadlede vi så
op igen og cyklede til
Lunken, hvor vi spiste
middagsmad. Efter
middagsmaden cykle-
de vi til Tårs, hvor der
var en is, der skulle
spises, men det er vi
jo mestre i, så det var
ikke noget problem. 

Dagens sidste tur gik til Ilbro, hvor
vi overnattede ved Ilbro Auto, og
her var der masser af vand. Om
aftenen inden lejrbålet var vi på
løb et par timer i Ilbro Bjerge.

Næste morgen spiste
vi igen, inden vi låste
cyklerne og pakkede
vores kanoer, for vi
skulle nemlig sejle de
næste par dage.
Vores første stop var
Sønderskov, hvor vi
skulle have middags-
mad. Men inden vi
nåede så langt, skulle
vi midtvejs have vores kanoer på
land, da kommunen var i gang
med at skære grøde. Alt græsset
havde lavet en prop på 300 meter,
så det var en drøj omgang. Det var
også her, vi havde vores eneste
vandgang. Sandra fandt ud af, at
man ikke kan have det ene ben på
bredden og det andet i kanoen, for
så går det galt. Sidste stop inden
Mosbjerg var ved Sindal Marina.

I Sindal var vi på et ”Kend-byen-
løb”, hvor vi sluttede af med at
købe nødrationer af Haribo og
andet guf. Afgangen og resten af
dagen og natten var præget af et
massivt regnvejr. Der var vi glade
for, at der i Mosbjerg findes spej-
dere, så vi lånte deres hytte og
kom i tørvejr. Det var bare rart.
Da vi kom ned til vores kanoer
næste morgen, var åen steget en
halv meter, og alle kanoernes for-
tøjninger var under vand. I løbet af
sejladsen fandt flere af sejlerne ud
af, at man kan sejle på flere måder:
først den ene ende ind i brinken, så
den anden og så siden ind i brin-
ken. Der er mange måder at for-
længe turen på. Men efter tusind-
vis af tag med pagajen nåede vi så
til Uggerby, hvor vi skulle ende
sommerlejren og aflevere kanoer-

ne.
På de fire dage, som-
merlejren varede,
nåede vi at cykle 80
kilometer og sejle 47
kilometer, så det var
nogle trætte deltage-
re, der skulle hjem til
et velfortjent hvil,
men mon ikke det er
glemt næste gang, vi
lokker med udfor-
dring.

Tommy

Spejdere på cykkatur
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Lørdag 4. august var det igen tid
til fugleskydning i Foreningen Til
Jægerkulturens Fremme. I år mød-
tes vi på Elmevej i Ø. Brønderslev
for at afhente sidste års fuglekon-
ge, Kim Sloth. 

Efter at den afgående fuglekonge
havde budt på en forfriskning og

var blevet hyldet, blev han stands-
mæssigt fragtet til Hollensted i en
stor flot Amerikanerbil.

Den ansvarlige skydeleder, Kurt
Jørgensen, kunne efter små
ændringer godkende skydebaner-
ne, og skydningen kunne gå i
gang, efter at skytterne traditionen
tro havde indtaget Hardys specielle
malurtsnaps.

Samaritten, Jens Ole Hvarregaard,
havde i år fået tildelt en ekstra
opgave, nemlig dopingkontrol.
Hvis han opdagede nogen, der
ikke var dopet, ville han straks skri-
de hårdt ind. Sideløbende med
fugleskydningen havde Hardy gang
i serieskydningen, hvor der blev
skudt om fine præmier.

Kl. 17 ankom familierne, og der
blev afviklet serieskydning for
damerne, mens børnene indtog
hoppepuden, inden der var tid til

at spise helstegt pattegris.
Det var en rigtig god dag
med en masse skydning, men
også tid til snak og socialt
samvær.

Resultaterne af
skydningen
Følgende modtog diplom:
Lars Pindstup for kronen skudt ned
af Hardy Jensen, Svend-Erik
Kristiansen for højre klo skudt ned
af Kaj Jensen,Carsten Jensen for
venstre klo skudt ned af Jesper
Nielsen, Hans Henrik Ravn for hal-
sen skudt ned af Kurt Jørgensen,
Jesper Nielsen for halen skudt ned
af Jens Petersen, Claus Johansen for
højre vinge skudt ned af Kaj
Jensen, Jens Ole Hvarregaard for
venstre vinge skudt ned af Bjarne
Bang og Kim Sloth for brystpladen
skudt ned af Kim Sloth.

Disse resultater betyder, at Kim
Sloth blev ny skyttekonge, Jens Ole
Hvarregaard blev ny kronprins og
Jens Chr. Nielsen blev ny fuglekon-
ge og fik overrakt den flotte van-
drepokal.

Serieskydningen
Herrer
1. Jens Petersen
2. Carsten Jensen
3. Hardy Jensen

Damer
1. Helle Bang Ravn
2. Susan Hvarregaard
3. Margrethe Jørgensen

Bjarne Bang Sørensen 11
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Den "gamle" fuglekonge ankommer standsmæssigt sammen
med resten af deltagerne.

Helle Bang blev (igen i år) vinder af 
kvindernes serieskydning.

Den nye fuglekonge Jens Chr. Nielsen,
Serritslev.

Den gamle Fuglekonge Kim Sloth i bilen,
sammen med præsidenten for forenin-
gen.

Fugleskydning i Hollensted



Nu er sommerferieperioden snart
forbi. Vejret har ikke været med os
denne sommer og mange spænd-
ende arrangementer er desværre
druknet i regn. 

Jeg tror den våde sommer startede,
da Lisbet & Knud Erik indviede
deres dyrepark den 16. juni kl. 13.
Dette havde vi dog taget højde for,
eftersom vejrudsigten nøje blev
fulgt og plan B straks kunne iværk-
sættes.
Arrangementet blev da også en
succes. Mange havde valgt netop
denne første regnvejrsdag til at
gøre dagen speciel. Hvor mange vi
var, ved jeg ikke rigtigt, men al
den frie plads i den store lade var
tæt pakket og duften af de grillede
pølser var med til at gøre stemnin-
gen rar og hyggelig, mens regnen
trommede på taget. Dyrene havde
selvfølgelig også søgt ly for vejret.
Billeder fra dagen kan ses på vores
hjemmeside www.hallundhollens-
ted.dk 
I starten på sommeren mistede
parken desværre to af sine tre
påfugle. Ræven havde fundet en
smutvej til noget nemt spiseligt,
der bare gik rundt lige til at fange.
Efterfølgende har Knud Erik købt
nye fugle til erstatning for de
mistede. De nye fugle er ældre og
kan derfor sikkert bedre klare sig
over for ræven. Jeg kan i hvert fald
høre, at der nu er liv i parken.

Doktorpladsen er færdig, og vi
skulle bare have sat vores 12
meters flagstang op. Det skulle lige
som være prikken over i’et. Men
det drillede, først var der ingen
bolte, så skulle der anvendes større
spændeskiver, ja det lå lidt i luften
at denne nye flagstang ikke ville
op. Vi fik da rejst flagstangen og
sat den i lod, men vi var dog ikke
helt sikre på, om det tiltænkte fun-
damentet var stærkt nok, men når
nu juletræet kunne stå der i vinte-
rens blæst og storm uden proble-
mer, kunne flagstangen vel også
stå der. Den så jo pæn ud, pyntede
da også på pladsen og vi var til-
fredse med resultatet.
Dagen efter havde vi en stormende
kuling hvor flagstangen stod og
svajede voldsomt. Af sikkerheds-
mæssige grunde blev den taget
ned. Vi skal nu lave et solidt funda-
ment til at placere flagstangen i. Vi
har ikke i skrivende stund nogen
endelig placering, men en rigtig
god ide er kommet mig i hænde.
Dette vil ved først kommende lej-
lighed blive besluttet og sat i værk.

Vi håber på at komme i gang med
at ”rydde” op i anlægget ved bus-
stoppestedet. Vi mangler de sidste
formalier fra kommunen, inden
arbejdet kan begynde. 

Hjemmesiden er der
kommet liv i. Den er
under opbygning, men
webmasteren er nybegyn-
der (undertegnede), så
derfor tager det lidt tid.
Her vil vi tilstræbe at
oplyse om arrangementer
m.m. og sager, der har
betydning for borgerne.
Det er hensigten, at alle
foreninger med tilknyt-
ning til Hallund-
Hollensted kan bruge
vores hjemmeside,
www.hallundhollensted.dk,
til at bringe vigtige oplys-
ninger og gode historier.

Tirsdag den 4. september
er der planlagt et virksomhedsbe-
søg på Biogasanlægget. Her vil Jan
Ulrik fortælle om projektet og hvad
det kan blive til. Besøget tager ca.
1-1,5 time. Vi mødes ved kroen kl.
18.30 til fælles afgang/samkøring.
Grundet ferien er ikke alle ting ud
over dato og klokkeslæt fastlagt.
Hold jer orienteret på vores hjem-
meside.

Ølsmagning i oktober
Fredag den 12. oktober kl. 19
afholdes der ølsmagning på kroen.
Dørene åbnes klokken 18. Der kan
max. deltage 75 personer.
Tilmelding skal ske til Eddy Marrup
senest mandag 8. oktober på tlf.
7735 5412.

Søndag den 2. december kl. 14
tænder vi juletræet. I år vil vi i fæl-
lesskab med menighedsrådet afhol-
de et julearrangement. Vi går i
kirke kl. 14.00 – ca. 14.40, derefter
spadserer vi ned til Doktorpladsen,
hvor vi vil tænde juletræet.
Efterfølgende er der gløgg og
æbleskiver i klubhuset.

Fredag den 18. januar 2008 
afholder Hallund-Hollensted
Borgerforening ordinær generalfor-
samling med fællesspisning m.m.
Generalforsamlingen vil senere
blive publiceret med dagsorden og
tilmelding til spisningen.

Lars Bredo
Formand for 

Hallund-Hollensted Borgerforening

Sommerens gang i Hallund

12
Lokalbladet

www.hallundhollensted.dk 



Anledningen til at besøge
Margrethe og Kurt Jørgensen var,
at de i sidste uge havde ”Åben
have arrangement”, som i det
gode vejr trak 175 besøgende til.
Vi fik en god oplevelse i den ca. 1
ha. store have med 2 søer og
mange små og store områder med
smukke blomster og stauder. En
imponerende og smuk stensætning
og et stort område med rhododen-
dron, for ikke at tale om køkken-
og frugthaven, som sagtens kan
forsyne familien. For 3 år siden
udvidede de haven med et stort
stykke jord, som var svær at opdyr-
ke, da det var et meget fugtigt
område. 

Der anlagde de en lille sø, hvor
vand via nogle sten fra det højere-
liggende område, risler ned i søen
og hvor man på de tilstødende
marker kan se græssende kvæg
opholde sig. Nogle sjove detaljer
var moseeg og stammer fra udgåe-
de elme-træer, der var placeret i
mange bede – det var meget deko-
rativt. En stor mammutplante, der
var så kraftig, at deres kattekillinger
kunne tage en middagslur på bla-
dene, er en anden detalje, som bil-
lederne viser. Arrangementet
omfattede også blomsterbinding af
Rikke Møller, der viste, hvordan
hun med blomster fra haven kunne
binde de smukke buketter, som de
besøgende fik med hjem. Dansk
Familiebrug, hvis lokalafdeling Kurt
er formand for, stillede op med en
ernæringsekspert, der havde

opskrifter, på blandt andet det
mad, der blev serveret til de
besøgende. Der var grillspyd og
stegte kartofler, salat og brød. Til
den del fik de støtte af land-
distriktspuljen.
Jeg fik samtidig lidt af familiens
historie: Margrethe og Kurt har
boet på stedet i 29 år og de første
26 år havde de malkekvæg og
hvor Margrethe var medhjælpende
hustru, der så også var hjemme, da
de 3 børn kom til. De sidste år har
de slået sig på fedekalve, som de
producerer ca. 250 af om året.
Kalvene kommer blandt andet fra
naboen, Thomas på ”Sejlelund” og
noget familie i Vrejlev og det tager
ca. 10 måneder at fede dem op til
slagtning. Derudover har de 6
fedekvæg, som de bruger til at af-
græsse nogle områder med. 
Kurt har altid været organisations-
mand med mange tillidsposter, så
efter en travl dag med mange
møder, slapper han virkelig af ved
at tage et nap i haven – det tager
for eksempel 4-5 timer at slå græs-
set, som skal slåes hver 5. dag i
denne tid, i den store have.
Margrethe, som
passer bedene,
fik til sin fød-
selsdag, en
maskine, hvor
hun kan have
redskaber, plan-
ter og andet
på, så hun er fri
for at slæbe på
tingene i den
store have.
Deres børn,
som ikke bor

hjemme mere, plejede at tage et
nap med græs-slåningen.
Børnene er Per, den ældste på 25
år, der er kendt fra bandet ”The
Blue Van”. Bandet har lavet melo-
dier til endnu en Cd, men hvornår
den udkommer, står hen i det uvis-
se.
Malene på 23 år starter på sygeple-
jeskole i Aalborg, hvor hun også
bor.
Kristina på 20 år søger optagelse
på jordemoderskolen i København,
når hun kommer hjem fra en rejse,
der går til Cuba, Guatemala og
Peru sammen med veninden, Ellen.
Kristina er meget målbevidst og
dygtig og ved, hvad hun vil. Hun
holdt dimissionstalen på gymnasiet
– det var lidt usædvanligt, at der
blev valgt en Hf'er, men forståeligt,
når hun også blev udnævnt til
”Årets student”.
For nogle år siden byggede de en
udestue til huset, som de nyder
meget og hvor de kan sidde og
nyde en del af haven, solnedgan-
gen, fuglelivet og undertiden rådyr
i baggrunden.

Lis Marrup

Åben have på Hollenstedvej 247
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Gade-
Velkommen til!
Sølvgade 98
Sølvgade 98 overtog Søren Møller Larsen, 26 år den 1. marts, men han
har været svær at træffe, men bedre sent end aldrig. Han har boet i
Hallund i 6 år til leje i den gamle brugsforretning. Han stammer fra lokal-
området, moderen bor i Ø. Brønderslev og faderen i Serritslev. Han har
gået i skole i Ø. Brønderslev og senere i Jerslev, hvor han gik ud efter 9.
klasse, og derefter flyttede han hjem til sin far i Serritslev, hvor han kom i
lære som gulvlægger i 1997 hos sin far. Han har arbejdet med det, indtil
for et 1/2 år siden.
Nu har han arbejde i firmaet Aagaards Industriservice/udlejning, der
lægger fliser, anlægger haver, bede, græsplæner og rydder sne om vinte-
ren. De sidste dage har han losset skibe for det kul m.m., som de store kra-
ner ikke kan tage. Det skraber de sammen og fjerner med en bobcat.
Janni Sørensen, 18 år, er Sørens kæreste og flyttede ind i juli måned. Hun
kommer fra Lendum, men har boet de sidste 2 år i Jerslev, hvor hun også
gik i skole og hvor hun tog 9. klasse. Hun har været på produktionsskole i
Hjørring for at finde ud af, hvad hun kunne tænke sig at beskæftige sig
med, og hun overvejer at søge ind på social- og sundhedsskolen i Hammer
Bakker.
Søren har fået installeret et fyr til fastbrændsel, så han har for øjeblikket
travlt med at få samlet brændsel til huse. Fritiden går med at ordne have –
der skal ryddes nogle bede og lægges fliser og anlægges nye bede med
blomster og granit. De har en dejlig hundehvalp, der også tager en del af
deres tid og de har god kontakt til naboerne.

Snabhedevej 23
Kitte (38) og Brian (37) Nørlev overtog 1/9 2006 denne perle af en ejen-
dom på Snabhedevej. De boede før i lejlighed på Elmevej 34 (rækkehusene
på cementstøberiet), og havde længe kigget efter et lille landsted omkring
Øster Brønderslev, hvor der var god plads og højt til loftet. Da Hardy og
Inger-Marie Haukrogh flyttede til Ådalen i Brønderslev, var de ikke i tvivl
om, at det var her, de gerne ville bo. Ejendommen var meget velholdt, og
de kunne flytte ind efter lidt malerarbejde, dog er der i år blevet lavet nyt
køkken, og der skal snart laves nyt bad og bryggers. Parret er begge politi-
assistenter i Hjørring og har 2 piger, Lise på 7 år, der lige er startet i 1.
klasse, og Anne på 3, som går i Grøftekanten.

Buurholtvej 31
Salget gik her hurtigt, da der er stor efterspørgelse på huse i denne størrel-
se og prisklasse. Der var mange interesserede købere, men det blev Kristian
Salling Smidt (31) og hans kone Santa (30) samt Jana på 6 år, der købte
huset. Huset trænger til en kærlig hånd og en renovering er også i støbe-
skeen. Der skal i første omgang laves nyt og større køkken, og herefter skal
badeværelset også have en tur. Parret mødte hinanden i Letland, hvor
Kristian i en lang periode arbejdede for et smedefirma. Hun tog med
Kristian til Danmark, og de blev gift den 25. august 2007. Kristian arbejder
nu for firmaet Laubek Vikarservice, der udlejer håndværkere til forskellige
opgaver. Santa arbejder på PN-Beslag og er ved at lære dansk på AOF i
Brønderslev. Jana er lige startet i 0. klasse. De overtog huset 1. maj efter Lis
Isaksen.

Hasselvej 2
Her bor Jette Vestergaard (43). Jette arbejder for Ny Vrå Bioenergi, hvor
hun står for 1000 m2 butik med pilehegn og møbler, og desuden afholder
hun kurser i pilefletningens kunst. Hun overtog huset 1. juli og har efter
lidt malerarbejde kunnet flytte ind, da det er nyrenoveret fra tidligere ejere.
Jette bor sammen med børnene Steffen og Johan på 7 år, som lige er star-
tet i 1. klasse, samt Kristoffer på 3, der lige er begyndt i Grøftekanten.

Tujavej 2
Her bor parret Kirstine Rørmose
Mortensen (20) og Morten
Mathiesen (28). De overtog huset
1. august efter Jens Smidt, og da
huset er meget renoveret i forve-
jen, har de kun skiftet lidt gulv og
lavet lidt malerarbejde. De boede
før i Brønderslev og flyttede hertil,
fordi der er ro og fred. Morten er
ved at uddanne sig til Falckredder i
Brønderslev, men har flere uddan-
nelser bag sig, bl.a. skovmaskinar-
bejder, hvor han arbejdede en del i
Norge. Kirstine er kontorelev på
Aalborg Universitet. Parret glæder
sig over, at byen er så aktiv, og vil
gerne deltage i idrætslivet. Kirstine
kunne bl.a. godt tænke sig at lave
gymnastikhold for børn, som hun
tidligere har gjort.

Engvej 9 
Huset er nu overtaget af et ungt
par, Heidi Vadsager Bach (23) og
Allan Sindbæk (28) samt deres søn
Taiz på 2 år. Parret har overtaget
huset 1. august efter Mette Slot,
der er flyttet til Brønderslev. Parret
kommer fra Spentrup ved Randers
og flyttede hertil for at få familien
lidt tættere på. Allan arbejder nu
ved NRGI som salgs og energikon-
sulent i Nordjyllands regionen,
men han kunne godt tænke sig at
lave noget andet, da han har lange
arbejdstider. Heidi er lige blevet
uddannet kontorassistent og er i
skrivende stund arbejssøgende.
Huset var renoveret fra tidligere
ejere, men der er blevet malet lidt. 



Nyt fra
Sparekassen
25-års jubilæum i Øster
Brønderslev Sparekasse 
Torsdag den 16. august 2007
kunne Ole Lyngdahl Jensen fejre
25-års jubilæum i Øster
Brønderslev Sparekasse.

Ole blev ansat i Sparekassen i 1982
som elev og har gennem disse år
beskæftiget sig med mange 
arbejdsopgaver. De seneste år har
Ole specielt været beskæftiget
med regnskab og
EDB-funktion. Ole har også haft en
vigtig rolle i forbindelse med eta-
bleringen af den nye filial –
Brønderslev Sparekasse. Ole er i
dag fuldmægtig og souschef.
Sparekassen har nydt godt af Oles
lokale engagement i lokalsamfun-
det. Foruden sin bopæl i Øster
Brønderslev har Ole været aktiv i
forskellige foreninger, og det er
ikke blevet mindre de seneste år,
hvor han følger sine to drenge til
forskellige sportsaktiviteter.
Selve jubilæet blev fejret i
Sparekassen med en reception.
Her mødte mange op for at gratu-
lere Ole på dagen. 15

Lokalbladet

spejlet
Brønderslev 
Byg og Bolig

Søren Lauritsen er udlært tømrer /
snedker efterfulgt af en videregående
uddannelse som byggetekniker. Han
arbejdede i flere år i byg-
gefirmaer, men bestemte
sig vinteren 2004/05 for
at starte eget firma –
Brønderslev Byg og Bolig
– som han drev ved siden
af ansættelsen i BygNord
og senere hos Arne
Andersen. Foråret 2006
besluttede Søren sig for at
springe ud som selvstæn-
dig på fuld tid og har
siden arbejdet med en
lang række mindre og større
projekter fra det værksted,
han har indrettet hjemme
på ejendommen. 

Foruden projekter med
reparationer, renoveringer,
udskiftninger og mindre
ombygninger er det blevet
til et par flotte sommerhuse.
Desuden har han flere
opgaver med montering af kontorinventar og konstruktion af specielle ind-
retningsdetaljer og særlige møbelønsker for Mogens Daarbak og deres
kunder. Lige nu er han i gang med sit hidtil største projekt, som han selv
beskriver som det mest omfattende, han kan magte med firmaets
nuværende størrelse. Det er tømrer- og snedkerarbejdet på det hus, som
de kommende naboer, Lone og Otto Stavad, er ved at bygge næsten over-
for på Sankelmarksvej.  
Søren har valgt at udvikle firmaet stille og roligt for at kunne opfylde alle
aftaler og holde den kvalitet på arbejdet, som han prioriterer højt, og har i
det første 1 1/2 år været alene i firmaet. Han har netop ansat en lærling,
Kristian Pedersen fra Sterup, der vil være udlært fra firmaet i 2010. 
Under den hyggelige snak i værkstedet viser Søren lærlingen den bronze-
medalje, han fik for sin svendeprøve, så lærlingen kan se, der er noget at
stile efter. Han mener nu, den vil være pænere i sølv, så det er hans mål,
og hans læremester lover at gøre sit. Sørens kone, Anne Krogh Lauritsen,
der er ansat i Øster Brønderslev Sparekasses afdeling i Brønderslev, hjælper
desuden med fakturering og regnskaber. 

Søren skriver selv sådan på
sin hjemmeside: "Personligt
vil jeg kunne se kunden i
øjnene efter aflevering, så vi
begge kan se tilbage på et
resultat med tilfredshed. Alt
kun med det ene formål: At
levere det gode know how
og håndværk til vore kun-
der".

Fakta
Brønderslev Byg og Bolig v/ Søren Lauritsen
Hvilshøj Mark 48
9700 Brønderslev
Telefon nr.: 98 81 19 01
Mobiltelefon nr.: 51 70 86 87
Fax nr.: 98 81 19 03
E-mail: info@broenderslevbygogbolig.dk
www.broenderslevbygogbolig.dk 



Santa Rita Rosé
ImportørAmka i Randers skriver
sådan på firmaets hjemmeside:
Santa Rita Rosé Cabernet
Sauvignon m/skruelåg
Chile - Rosévin
Årgang: 2006 
Santa Rita er en af de vigtigste og
ældste vinproducenter i det syda-
merikanske land; et symbol på tra-
dition, storhed og chilensk vinkvali-
tet. Santa Ritas vine er skabt på
baggrund af Chiles gamle traditio-
ner for vinfremstilling tillige med
landets fremragende naturskabte
forhold. Chile har alt, hvad der skal
til for at fremstille vine af høj kvali-
tet. Et helt perfekt klima, gode
jordbundsforhold, et moderne pro-
duktionsanlæg og på Santa Rita til-
lige nogle dygtige winemakere
med international erfaring. Denne
vin er lavet af Cecilia Torres, der
betragtes som en verdensklasse
winemaker. Cecilia Torres blev tilli-
ge udnævnt til ”Årets winemaker
2007 i Chile”.
Denne rosévins smukke lyserøde
farve virker straks fristende. Vinen
er produceret af 100 % Cabernet
Sauvignon-druer, der er dyrket i
Maipo Valley i Chile. 
Gæringsprocessen foregår ved lav
temperatur, og vinen tappes tid-
ligt. Dette fremkalder en skøn, ele-
gant og frugtduftende vin med en
delikat bouquet samt en frisk og
fornem smag. 
Velegnet til enhver lejlighed - om
sommeren er det den perfekte ter-
rasse- og grillvin. 
4 ud af 5 stjerner (=Stor velsmag) i
Alt for damerne den 15. marts
2007.
Superprodukt og karakteren 5,13
på en skala fra 1-6 i ”Grilltesten
2007” i SuperAvisen den 24. maj
2007.
Årets rosé 2007 ved Proefschrift
Wijnconcours i Holland.
84 ud af 100 points (=God) i
Vinbladet juni/september 2007.
5 ud af 6 glas (=Ekstraordinær kva-
litet til prisen) i Skive Folkeblad og
Midtjyllands Avis den 28. juli 2007. 
Alkoholprocent: 14,5. Restsukker:
Ca. 3,5 gr./ltr. Indhold: 75 cl. Type:
Tør.

Lokalbladets
smagepanel
mener:
Det er en herlig frisk og kraftig
rosévin med megen frugt. Den
burde kunne få tvivlere på rosévins
fortræffeligheder til at omvende
sig, for rosévine er generelt alt for
oversete blandt vinnydere. 

Vi fik den både i solen på terrassen
og til smørrebrød, og vinen var rig-
tig god til begge dele – altså både
til ren nydelse og til lettere mad.

Som kølende drik evt. med ister-
ning i kunne den også fint fungere.
Alkoholprocenten er høj, og sma-
gen kraftig, så lidt kølende is og
smeltevand ødelægger ikke ople-
velsen af en rigtig god vin til pri-
sen.  Prøv den endelig!

SPAR Øster
Brønderslev 
tilbyder 2 flasker for 100 kr. 
og det er ikke for meget.

Vin
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Prædiken til 7. sønd. e. trin., Luk. 19,1-10.

Det var Robert Louis Stevenson, der i sin tid skrev romanen om ”Dr. Jekyll og mr. Hyde”. Om den pæne, an
stændige læge, der ved et eksperiment, der kommer ud af kontrol, omdanner sig til et natligt monster, der med
drab og vold hærger storbyen i ly af mørket. Stevenson har her begået et klassisk studie i personlighedsspaltning, i
hvordan et menneske kan indeholde flere sider, i romanen modstillet i de to navne på meget dramatisk vis.

Det svarer til den forskning, der de senere år er lavet i bødlerne fra Hitlers koncentrationslejre. Det kan her være
helt rystende at konstatere, at de samme mennesker, der udførte historiens største masseudryddelse af mennesker,
samtidig var omsorgsfulde fædre og ægtemænd, gik til opera og kunne citere den tyske litteraturs klassikere. På
lederniveau styredes udryddelsen altså af veluddannede og belevne personer, der fra 8 til 16 var massemordere.
Rene dr. Jekylls og mr. Hydes. Litteraturen, der er blevet virkelighed.

Og vi har det alle i os, selvom det kun hos de færreste og i tilspidsede situationer drives så vidt som i romanen
og under krigsforhold, som vi senest så det under den blodige borgerkrig i Eks-Jugoslavien. I min øresnegl er beret-
ningen om en afholdt lærer, der blev serbisk militsmand og myrdede og torturerede og derefter minsandten vend-
te tilbage til katederet, som var intet hændt, indtil skæbnen indhentede ham. Jo, eksempler på menneskers for-
trængningsevne og evne til dobbeltspil mangler det ikke. 

Jeg kommer til at tænke på alt det her ved mødet med overtolderen Zakæus.  For hvem var egentlig Zakæus? Ja
han var chef for skatteopkræverne i sin provins og næppe den blideste af slagsen. Han har givetvis jaget en del fra
hus og hjem med forskellige, betalte bøllers hjælp, når folk ikke kunne betale deres skat til besættelsesmagten. Plus
et tillæg for ulejligheden til Zakæus. For han var skatteforpagter i en del af landet og skulle herfra betale en
bestemt, aftalt sum til romerne og kunne så beholde resten selv. Et system der opfordrede til afpresning og udnyt-
telse. Han siger det jo selv til sidst. At ”hvis har jeg presset penge af nogen, vil jeg betale det firdobbelt tilbage”-
”hvis jeg har -” Jo det kan man roligt gå ud fra, han har. Ikke sært, at han er hadet blandt folk, ikke sært at de
murrer over, at Jesus søger husly hos en rig bisse, der har skabt ruelse og sorg i hundredevis af hjem.

Men Jesus ser imidlertid, at Zakæus også indeholder noget andet. Noget som Jesus ved sit nærvær får til at
vokse særdeles hastigt. For pludselig oplever vi, dér ved frokostbordet, hvordan denne puger med eet begynder at
kaste sine penge i grams. Med eet er det en helt ny Zakæus, vi ser, der kommer en side frem af ham, som hidtil
har været godt gemt væk. Det er en regulær forvandling, der sker for vore øjne. En omvendt dr. Jekyll og mr.
Hyde, fristes man til at sige.

Så på det psykologiske plan er det, der foregår i Zakæus´ hus på ingen måde usandsynligt. Vi har set det før,
selvom det som regel går den modsatte vej, fra godt til ondt. Men kan vi så også opstille en generel psykologisk
teori ud fra det her? Det vil nogen hævde. De vil sige, at det her viser, at bare man møder mennesker, selv de skid-
te karle m/k, med accept, ja kærlighed, så vil de gode sider straks dukke frem, som det sker med Zakæus.

Men det er nok en lidt for hurtig konklusion. En lidt for hovedløs idealisme. Mennesker kan fortrænge og for-
hærde sig, så man næppe tror det muligt. Bore sig ned i en selv- og menneskeforagt, som næsten er urokkelig.
Men hvad så med budskabet i dagens evangelium, som jo kan læses som en påstand om, at i hvert fald hvor Jesus
kommer til, der vil der også ske noget nyt med mennesker, der vil hans eksempel smitte og et nyt menneske vil stå
frem af det møde.

Men selv det er for letkøbt. Desværre. For al erfaringen viser unægtelig, at så let går det ikke. Vi kan jo bare se
på os selv. Selvom vi som kristne bestandig har Jesus for øje, så vil ingen af os kunne nægte, at det ind imellem
kniber med at holde niveauet. Kniber voldsomt. Og strengt taget så ved vi heller ikke, hvor længe Zakæus´ omven-
delse varede. Til Jesus var vel på afstand igen? Eller lidt længere?

Selvfølgelig kan man sige, at det gode, der blev gjort den dag, og som vi vel også ind imellem – bevidst eller
ubevidst – får fra hånden, det kan ingen tage væk igen. Og det er sandt. Men vi skal nok ikke bilde os ind, at
meningen med beretningen om Zakæus er at opstille en ny psykologisk teori om, hvordan mennesker forbedres. Vi
har stadig både lyse og mørke sider i os. Også selvom vi har mødt Jesus i vort liv.

Så det er ikke frelsen, der med ét og for altid tager bolig i Zakæus. Nej den er kommet til ham, har besøgt ham
og berørt ham. Da han mødte Jesus, mødte Guds barmhjertighed med synderen, hvilket for et øjeblik gjorde alt
nyt, svøbte det i et himmelsk lys, selv den brutale skatteopkræver og hans liv og handlinger, hvormed noget nyt
og aldeles uventet kom for dagen. 

Så det er ikke os eller vore omvendelser, der gør forskellen. Det gør Jesus, det gør hans berøring, hans ord, hans
velsignelse og hånd på vore hoveder. Han er det nye, som gør alting nyt, der kommer ind i Hans nærhed. Og det
er jo for at holde os nær ved ham, vi holder kirke og gudstjeneste. Så der også her i dag er kommet frelse til dette
hus. Ved hans ånd og nærvær. Ved det eneste der her kan åbne op for os. Til et nyt liv, det kommende liv, det him-
melske liv. 

Hvor alt af kærlighed sødes.   /SGR.

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

DET DOBBELTE MENNESKE



Alle Helgen og 1.
søndag i advent
(særligt Hallund).

Alle Helgen markeres også i år
den første søndag i november
måned, hvor vi vil samles i forbøn-
nen for årets døde fra sognene og
for vore døde slægtninge. 1. sønd.
i advent, altså begyndelsen på et
nyt kirkeår, vil i år blive særligt
markeret i Hallund, hvor der er
gudstjeneste kl. 14 i kirken, og der-
efter er der juletræstænding  på
Doktorpladsen, inden der serveres
gløgg og æbleskiver i klubhuset (se
nærmere andetsteds i Lokalbladet).
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Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 

Stig G. Rasmussen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025.
E-mailadresse: SGRA@km.dk

Organist, begge sogne: 
Inger M. Hansen, Sankelmarksgade 4, 2. sal, 9000 Aalborg, 
tlf. 3511 2361.

Kirkesanger, begge sogne: 
Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1169.

Graver, Ø. Brønderslev: 
Charlotte Kristiansen, Byvasen 11, Thise, tlf. 3057 1276.

Graver, Hallund: 
Nikolaj Bjørn Hansen, Tjørnevej 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9883  5375

Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev: 
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk

Kirkeværge, Ø. Brønderslev: 
Benny Simonsen, Sundeved 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1036.

Formand for menighedsrådet, Hallund: 
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.

Kirkeværge, Hallund: 
Lis Jørgensen, Kjølskevej 11, Hallund, tlf. 9883 5330.

Duo Belissima
Efterårets kirkekoncert

i Øster Brønderslev

Torsdag 25. oktober 
kl. 19.30

Salmer og klassisk musik
Religiøse folketoner fra Nordnorge

Balkanmusik og egne kompositioner

Dina Flyvbjerg: sopran
Eirik Moland: harmonika
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Ø. BRØNDERSLEV KIRKE HALLUND KIRKE

23.09. 10.15 09.00
30.09. ingen 10.15 (høstgudstjeneste)
02.10. 19.00(høstgudstjeneste) ingen
07.10. 10.15 09.00
14.10. 09.00 (Yvonne Alstrup) ingen
21.10. 10.15 19.00 (kirkekaffe)
28.10. ingen 10.15
04.11.(Alle Helgen) 10.15 14.00
11.11. 09.00(Yvonne Alstrup) ingen
18.11. 10.15 09.00
25.11. ingen 10.15
02.12.(1.sønd.i adv.) 10.15 14.00
09.12. 09.00 10.15
16.12. 10.15 ingen

Hvor intet andet er angivet, har sognepræsten gudstjenesten.       
HUSK: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012.
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Smånyt

Konfirmand-
udflugt

Den årlige konfirmandud-
flugt går i år til Jetsmark kirke,
hvor den lokale sognepræst,
Michael Berg, vil vise rundt i
kalkmaleriernes bibelske ver-
den. Efter hjemkomsten bliver
der fællessang i Ø. Brønder-
slev kirke for de vordende kon-
firmander og forældre, hvor vi
skal lære nogle af de nye sal-
mer fra 2003-salmebogen.
Denne fællesdag afholdes lør-
dag den 6. oktober, altså i år
først i forløbet.

Litteratur-
kredsen

Sognenes litteraturkreds
kan som andetsteds omtalt i år
fejre 10-års jubilæum. Den 11.
sæson åbnes i præstegården
torsdag, den 20. september kl.
19.30, hvortil der læses Hanne
Vibeke Holst’s Kronprinsessen.
Nye deltagere skal være vel-
komne. 

Arrangementer

20.09. kl.19.30
Litteraturkredsen starter sæso-
nen i præstegården

02.10. kl.19.00
Høstgudstjeneste i Ø. Brøn-
derslev kirke, derefter kirkekaf-
fe i konfirmandstuen med
blandet musikalsk underhold-
ning.
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KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Korstart!!
Voksenkoret ved Øster Brønderslev og Hallund Kirker starter ny sæson 4. september kl. 19 i Præstegården. 

Alle, der har lyst og kan synge, er hjertelig velkomne. Vi synger et blandet repertoire og deltager i kirken på mær-
kedage og højtider. Vi er vist ikke helt unge, men heller ikke helt gamle. Vi har det sjovt, men arbejder også hårdt
ind imellem. Vi vil meget gerne have nye medlemmer, og er du interesseret, så ring til mig tlf. 6060 2361, så kan
du høre mere om os.

Venlig hilsen 
Inger Malgård

Kirkekoret fotograferet i Præstegårdens have ved den årlige sommerafslutningsfest



Nye fædrelandssange
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I forbindelse med den landsdækkende ”Syng dansk-dag” sidst i oktober er der som sædvanligt udskrevet en kon-
kurrence om at skrive gode, nye sange, og i år er temaet: Fædrelandssange.
Igen i år deltager Poul Erik Jensen fra Øster Brønderslev - www.pouleriksmusik.dk – i konkurrencen med to sange.
Den ene er en ny melodi, som Poul Erik har lavet til en ældre og mindre kendt fædrelandssang, mens den anden
igen er en ny melodi, men til en helt ny tekst, forfattet af Jens Rosendal, der er meget kendt som forfatter af sange
og salmer. Det samarbejde er der kommet en rigtig god sang ud af, som Lokalbladet gerne bringer.



Kære borger i ØB og omegn!
Den nye bestyrelse for
Borgerforeningen og
Forsamlingshuset er nu godt i
gang med arbejdet. Vi har fået
mange positive tilkendegivelser på
vores initiativ. Tak for det.
Efter valget på generalforsamlingen
ser bestyrelsen og fordelingen af
posterne sådan ud:

Carsten Pedersen og Mogens
Pedersen fra den gamle bestyrelse
tager sig fortsat af pensionistballer-
ne og udlejningen af
Forsamlingshuset i samarbejde
med Peter og Poul Erik. Tak til
Carsten og Mogens for deres hjælp
til den nye bestyrelse.
Lokalhistorisk Arkiv hører også
under Borgerforeningen og har sin
egen bestyrelse. 

Fremtiden
Vi vil i bestyrelsen arbejde for, at
byen gøres endnu mere attraktiv
både udadtil og indadtil. Vi tænker
her på byfornyelse, erhvervsgrun-
de, byggegrunde, aktiviteter af for-
skellig slags, rekreative områder
osv. Borgerforeningen ejer jo også
det dejlige område, Bålhøj
Plantage, med mange muligheder.
Ellers har bestyrelsen gang i andre
arbejdsområder, men er først i
gang med at skabe overblik over
opgaver og muligheder, så der er
ikke så meget konkret at fortælle
endnu udover dette: 
Der holdes snart et møde med
nogle politikere for at etablere et
tættere samarbejde med
Kommunen om udviklingen. 
Vi arbejder med flere planer om
nye aktiviteter på flere områder.
Peter Andersen, der har forstand
på huse og byggeri, er ved at lave
en grundig gennemgang af
Forsamlingshusets stand, så vi
bedre kan komme med forslag til
Forsamlingshusets fremtid og
mulighederne for en evt. anden
fremtidig forsamlingsbygning.
Vi undersøger flere muligheder for
udsmykning og forbedret julebelys-
ning i byen.
Vi arbejder med planer om at for-
bedre forholdene i Bålhøj Plantage.

Vi har kort før sommerferien fået
en hjemmeside – www.oesterbro-
enderslev.dk eller www.østerbrøn-
derslev.dk. Siden vil blive opdateret
jævnligt, og den vil også blive
udvidet med nye oplysninger og
sider, så hold øje med den. Det er
Per Drustrup Larsen, der har lavet
den og foreløbig står for opdate-
ringer m.v. Kontakt ham på
per@drustrup.dk med ønsker og
forslag. Det er planen, at der skal
laves en lille gruppe til at stå for
siden, og at den skal udvides med
en mulighed for selv at skrive og at
læse andres kommentarer direkte
på siden. 

LAG-gruppe
Per Drustrup Larsen blev i samar-
bejde med Landsbyrådet opstillet
af Borgerforeningen til bestyrelsen
for den lokale LAG for hele kom-
munen (Landdistrikt-Aktions
Gruppe) og blev valgt hertil sam-
men med 14 andre. Formålet med
LAG-grupperne over hele landet er
at støtte og udvikle initiativer til
gavn for landdistrikterne i deres
områder. Til det formål har LAG-
Brønderslev hvert år de næste år
godt 1,8 mio. kroner at gøre godt
med lokalt, og dem vil

Borgerforeningen selvfølgelig
prøve at få del i til nogle af vore
projekter og ideer.

Opbakning og
borgermøde
En forening fungerer i kraft af sine
medlemmer, så vi håber og regner
med ideer og opbakning fra jer alle
sammen – og vi håber også, I vil
tage godt imod de girokort, der er
på vej ud, ligesom de, der allerede
har fået girokort gerne må bruge
det til tegning af medlemskab.
Kontakt bestyrelsen, hvis du ikke
har fået et girokort, så klarer vi
også det. Medlemskab koster kun
100 kr.

Omkring 1. november vil vi invite-
re til borgermøde i Forsamlings-
huset, hvor der vil blive mulighed
for at drøfte ideer og muligheder
for byen og oplandet. 

Vi lægger op til en hyggelig og
nyttig aften med lidt godt til
ganen.

Birgit Søndergaard

ØB Borgerforening 
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Forreste række fra venstre: Mette Boye (sekretær), Poul Erik Jensen (kasserer), Birgit
Søndergaard (formand og repræsentant i Landsbyrådet). Bagest fra venstre: Jan Jæger
(aktiv suppleant – kontakt til SPAR), Henrik Jensen (arrangementer og kontakt til ØBI),
Lars H. Pedersen (aktiv suppleant, ansvar for Bålhøj), Peter Andersen (næstformand,
ansvar for Forsamlingshuset).

www.oesterbroenderslev.dk



Lillenejst Bondegårdsdagpleje
havde 7 års fødselsdag den
1.8.2007. I 2000 startede jeg som
privat dagplejer efter 4 år i det
kommunale regi. 

01.10.03 blev dagplejen udvidet,
så vores datter Camilla blev god-
kendt til dagplejer. Der er meget
efterspørgsel på pladser, og det
ville være ærgerligt at skulle sige
nej til så mange, der gerne vil have
en plads. Camilla var arbejdsløs på
det tidspunkt, så vi snakkede om,
at hun kunne prøve at se, om det
kunne gå. Nu har hun snart været
dagplejer i 4 år og vi er meget
glade for at arbejde sammen. Der
er rigtig mange fordele ved at
være 2 om at passe børnene. Vi
kan dele os op, så den ene er ude
med de store børn, hvis der ikke er
så fint et vejr. Børnene er jo ligegla-
de med, om det regner og blæser,
bare de har det rigtige tøj på. De
små har mere ud af at kravle rundt
på gulvet, så længe de ikke har
lært at gå. Men vi prioriterer udeli-
vet meget højt. 

Eftersom vi stod for at skulle til at
udvide gården, valgte vi at flytte
dagplejen over på en anden ejen-
dom, mens vi byggede om, så i

december 06 flyttede vi over på
Tylstrup Landevej 80, der er et
nedlagt landbrug. Vi fik ejendom-
men fikset lidt op med maling og
et nyt gulv. Der er en stue på 37
m2, der kun er indrettet til børne-
ne, og i gangen har de deres gar-
derobe. I løbet af foråret har vi fået
lavet hegn om hele haven og fået
lagt en stor terrasse omkring huset,
lavet en stor rutsjebane, fået nyt
legehus og lavet en rigtig fin lege-
plads. Der hører en stor, gammel
have til med mange gode gemme-
steder og en masse gamle frugt-
træer, som er gode at klatre i.
Desuden har vi lavet et fint hus
med kaniner og høns i, hvor bør-
nene er med til at fodre dyrene. I
april fik vi så vores længe ønskede
geder, MADS & MILLE, som vi har
rigtig meget fornøjelse af at se på.
Vi er blevet så glade for at være
her, så nu bliver vi her.

En af de mange fordele, der er ved
privat dagpleje er, at man selv kan
bestemme, hvem der skal passe sit
barn.  Man kontakter selv dagple-
jen og aftaler et møde, man kan
selv bestemme, hvor mange besøg
man vil have, inden man starter
op, så det er en anden indfaldsvin-
kel, når man selv har valgt. 

Man kan få tilskud af kommunen
til privat dagpleje. Vi har ikke nogle
gæstebørn, og jeres barn bliver
ikke sendt i gæstepleje, for vi har
en vikar tilknyttet. Det er de
samme 10 børn, der kommer hver
dag, ” når der ikke er nogle, der
holder fri”, og de samme forældre
hver dag. Når telefonen ringer om
morgen, så er det for at fortælle, at
der er en, der holder en fridag -
det er ikke for, at vi som dagplejere
skal have et nyt barn måske en
eller to dage.

Hvis det har vakt jeres interesse, så
ring på 9826 0259 eller se mere på
www.lillenejst.dk

II er altid velkomne til et besøg.

Med venlig hilsen
Camilla & Birgit Jakobsen

Lillenejst Bondegårdsdagpleje
Tylstrup Landevej 80

9283 Tylstrup

Lillenejst dagpleje er flyttet
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Fiberbredbånd til Øster Brønderslev?
I foråret fik samtlige husstande i Ø. Brønderslev et tilbud fra vores lokale elselskab, BOE, om mulighed for at få et
fremtidssikret fiberbredbåndsnet til Ø. Brønderslev. Det ville blive muligt for fremtiden at få kabellagt internet- og
telefonforbindelse med mulighed for at få et utal af fjernsynsprogrammer til rimelige priser, og firmaet tilbød billi-
gere tilslutning, hvis man meldte sig til inden 1. juli. 
Lokalbladet har haft kontakt til selskabet, der efter 1. august har overdraget bredbåndsnettet til et nyt firma,
BREDBÅNDNORD, for at høre, hvor mange, der har tilmeldt sig ordningen fra lokalområdet, men sådanne tal er en
firmahemmelighed, der ikke må komme ud af hensyn til konkurrenterne på markedet, så et sådant tal kan vi des-
værre ikke give bladets læsere. 
Proceduren ved indlæggelse af fibernet er, at BREDBÅNDNORD først påbegynder arbejdet med nedgravning af
fiberkanaler i området, når der er nok tilmeldte, mens grundejerne selv skal sørge for at føre kablerne ind til huset.
Er der nogle, der er interesseret i at få fastnettelefoni til fast pris (99 kr./måned), hurtig internetforbindelse og en
stor TV-pakke, der ikke kræver TV-boks eller parabol, kan man få oplysninger om projektet via firmaets hjemmeside:
www.bredbaandnord.dk eller telefonisk til sælgerne Tommy Balslev og Brian Jensen på telefon 98 88 99 90.



Igen i år var ØBI den praktiske
arrangør af rammerne for den
sommer camp for aloe vera-for-
handlere, som Forever Nord stod
for det faglige indhold af. 

Igen i år var der mange lokale,
praktiske hjælpere bag arrange-
mentet, og en lille gruppe heraf
brugte igen i år en del tid inden
ferien på at planlægge og en uges
ferie på at afholde arrangementet. 

Det er et stort arbejde, så succesen
afhænger af, at det både er sjovt
og at det giver penge til ØBIs pen-
gekasse i form af et fornuftigt over-
skud. 

Der er endnu ikke lavet en endelig
evaluering af det praktiske forløb,
og økonomien er heller ikke helt
klar endnu, men her bringer
Lokalbladet en billedserie med
nogle få af de lokale hjælpere i alle
aldre, og så vender vi gerne tilbage
med en evaluering i næste num-
mer.

En af deltagerne har lavet en lille
film som en tak til ØBI, og den kan
interesserede finde her: 

Sommercamp 2007 
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www.gearhiker.eu/secretsfornetworkers/Sommercamp2007.WMV



I de seneste 10 år har Ø.
Brønderslev IF’s håndboldafdeling
sammen med Brønderslev IF’s
håndboldafdeling haft hold med i
en stor turnering i haller omkring
Balaton søen i Ungarn.
Og de sidste mange år, har vores
lokale ostehandler Olav Jørgensen
været primus motor for at ØBI og
BI kommer af sted ligesom han på
stedet står for meget af det prakti-
ske.

Olav Jørgensen har godt styr på
turneringen. Han har et optimistisk
sind og ikke mindst så har han en
utrolig stor selvtillid. Så stor en
selvtillid, at han på et af vores hyg-
gestunder om aftenen, hvor de
unge mennesker var lagt til køjs,
provokerede Per Andersen med, at
han til enhver tid kunne løbe fra
ham på en 5 km distance. Per
Andersen gik tøvende med på
udfordringen. Vinderen kunne
nemlig de sidste 5 dage af taberen
få betalt de fadøl, han drak.
Alt hvad der kunne skrabes sam-
men af tilskuere, var mødt op den
tirsdag eftermiddag hvor vædde-
målet skulle afgøres. Startskuddet
lød og Per Andersen havde et
udlæg som ville gøre selv den bed-
ste langdistance-løber nervøs. Olav
fulgte dog efter så godt han nu
formåede, men måtte lidt efter lidt
se afstanden til Per Andersens hæle
større og større.

Ved vendepunktet efter 2,5
km var Martin Nielsen udsta-
tioneret som kontrolpost.
Efter at Per havde passeret
modtog Olav den melding
fra Martin, at Per var ved at
gå død, hvilket fik Olav til at
tro, at han nok skulle hente
ham. Men Per fortsatte ufor-
trødent i samme dræbende
løbestil og kunne løbe i mål i
tiden 25 minutter rent. Han
kunne endda nå at nyde den
første del af præmien inden
Olav knap kunne slæbe sig
over mållinien fem minutter
senere.

Olav var så medtaget, at han
måtte under massagebe-

handling af  Kirsten Kjær, som er
en af de voksne deltagere, og som
gør meget i det der med massage.
Helt kurere Olav kunne hun ikke,
idet hun ikke kunne massere
åreknuderne.

Olav kom dog langsomt til sig selv
senere på ugen. Så meget at selv-
tilliden også begyndte at melde sig
igen. Så nu har han udfordret Per
endnu engang. Og tid og sted er i
uge 28/2008 i byen Balaton Füred
hvis nogen skulle komme forbi.
Men Olav har dog truet med at gå
i skarp træning forinden.

Og Per, ja han sad bare provoke-
rende resten af ugen og forlangte.
Olav var dog storsindet nok til hver
gang at imødekomme ham.
Georg Sass der er Dansk/Ungarer
der er arrangør af håndboldturne-
ringen, mente Olav skulle have et
nyt kaldenavn, nemlig ”lynet”. Ikke
fordi han løb stærkt, men fordi
hans stil i slutningen af løbet var
meget zig-zaggene. 

Ole Bøgh Johansen 
(én af tilskuerne til løbet)

Udfordringen i Ungarn
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- Nu skal du forestille dig, at du
forlader stien for at gå ned ad bak-
ken på din højre side, hvor du
snart kommer til en lille skovsø,
lyder en sagte og venlig stemme
bag mit hoved. 

Stemmen tilhører hypnotisør
Svend Rejnholt. Han skal forsøge at
fjerne min trang til cigaretter.

Imens jeg går rundt i den
smukke natur, får jeg at vide, at
det nu er otte måneder siden sid-
ste gang, jeg røg en smøg. 

Oplysningerne får mig til at trække
vejret endnu dybere, så jeg mærker
en frisk luft strømme ned i mine
lunger, mens jeg ligger med hove-
det tilbage i lænestolen. 

Inden jeg går videre fra søen,
finder jeg en kilde med det klareste
vand, som jeg sætter mig ned til
bredden for at tage en slurk af. 
Efter jeg har slukket tørsten følger
jeg en bæk gennem en eng med
alskens markblomster, indtil jeg
kommer til en grøn bakke med et

enligt træ øverst. Træet har en ret
og tyk stamme med en enorm
krone øverst oppe. 

- Det er dit livstræ. Livstræet
skal du bruge til at finde ind til din
underbevidsthed. Tænk på træet,
når du får lyst til at ryge eller på
anden måde føler dig ubalanceret. 

Mens jeg sidder under mit liv-
stræ, begynder stemmen at tælle
ned fra ti. Min krop falder længere
og længere ned i den brune læne-
stol, og da Svend Rejnholt kommer
til ét, er min hage sunket helt ned
på brystet.

Tur retur på 20 minutter
- Fra nu af er din vilje til at lade
være med at ryge cigaretter stærk.
Du er ikke længere afhængig af at
ryge. Det er dig, som bestemmer
over tobakken, og ikke tobakken
som bestemmer over dig. I mor-
gen, når du vågner vil du være
glad for tanken om ikke længere at
være afhængig. Du bliver en
meget glad og stærk ikke-ryger.

Herefter begyn-
der Svend Rejnholt
langsomt at tælle til
ti, og mens han gør
det, beder han mig
om at åbne øjnene
mere og mere. 

Der går lidt tid, inden jeg får
øjnene helt op. Jeg føler mig tom
indeni og træt efter at have siddet
med lukkede øjne så lang tid. Cirka
20 minutter. Det undrer mig, at
jeg kan huske hvert et ord, som jeg
hørte under hypnosen, men det
undrer ikke Svend Rejnholt.

- Mange tror, at de er helt
væk under hypnose, som man ofte
ser på tv. Jeg er blot inde og skabe
en kontakt til din underbevidsthed,
så du bedre kan bruge den til at
helbrede dig selv. 

- Jeg spørger næsten altid folk
efter hypnosen, om hvad de fore-
stiller sig, når jeg tager dem med
på turen til livstræet. Og det er
vidt forskelligt, hvad folk tænker.
Nogle forestiller sig et område fra
deres barndom, og andre finder på
det hele i fantasien.

For mig var det barndom-
mens skov, Daalen lidt udenfor
Brønderslev.

På rejse i underbevidstheden
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- og tilbage til barndommens Øster Brønderslev

Journalist på Randers Amtsavis prøver hypnose for at komme af med trangen til cigaretter.
Af Kasper Tveden Jensen, der er vokset op på Dannevirkevej 12, hvor forældrene Marianne og Henrik Jensen
samt lillebroderen Martin stadig bor.

Artiklen blev bragt i Randers Amtsavis 16. august 2007, hvofra Lokalbladet har sakset den.



Så starter vi for alvor igen med
spinning og motion, så kom og
vær med – der er plads til alle både
begyndere og øvede.

Spinning
Mandag: 17.00 – 18.00
(Solveig start uge 33)
Mandag: 19.00 – 20.00
(Heidi begynderhold 10 uger
start uge 34)
Tirsdag: 19.00 – 20.00 
(René start uge 34)
Onsdag: 17.00 – 18.00
(Rikke start uge 34)
Torsdag: 19.00 – 20.00
(Heidi start uge 34)
Lørdag: 09.30 – 10.30
(Flere instruktører start uge 33)
Søndag: 09.00 – 10.00
(Pernille start uge 34)

Vi glæder os til at se dig!!! 
Skulle du have spørgsmål, så er du
velkommen til at kontakte en af os.
spinningshilsner

Rikke: 2046 4230
Heidi: 2513 6234
Solveig: 2730 1155
René: 3113 0058 
Pernille: 4061 1570

40+ hold
Man kan godt få det indtryk, når
man kigger ind til spinning, at det

her er ikke nået for mig, det er kun
for de unge. Derfor vil vi prøve at
samle et hold for de lidt ældre.
Kontakt René for mere information.
Et hyggeligt motionscenter for

alle; unge som gamle. Vi tilbyder
et komplet udvalg af professionelt
træningsudstyr, og vore instruk-
tører står klar til, at give ALLE
mulighed for, at komme i bedre
form.

Motionscenter 
Det bedste ved at træne i motions-
centret er, at du får brugt dine
muskler mere end ved de fleste
andre motionsformer. Når dine
ben er kørt flade på løbebåndet, er
overkroppen stadig klar til en tur.
Derfor kan du både tvinge din
krop til at arbejde hårdt længere,
samtidig med at du styrker alle de
store muskler. Og jo større muskler
du har, des flere kalorier forbræn-
der du. Da du bliver i stand til at
træne i længere tid, bliver det tota-
le kalorieudbytte ligeledes markant
højere ved den alsidige træning.

Du slipper for at være afhængig af
andres tidsskema, vi holder åbent
fra 08.00 - 22.00 - alle ugens dage
hele året dog ikke den 24/12 og
den 31/12. Så kom, når det passer
dig.

Kontaktpersoner:
Troels: 9881 1112
Jan: 2960 1463
Jan: 9881 1418
Kaja: 9881 1418
Ingeborg: 9881 1462

Motionscenter incl. spinning:
1 mdr. 175 kr.
3 mdr. 450 kr.
6 mdr. 750 kr.

Dagskort i tidsrummet 08.00 -
16.00:
3 mdr. 300 kr.
6 mdr. 500 kr.

Ungdomskort i tidsrummet 08.00-
18.00 (13-16 årI)
3 mdr. 300 kr.
6 mdr. 500 kr.

10-turskort til spinning 250 kr.

Salg af adgangschip
Tirsdag og torsdag kl. 19-20
Du kan kontakte instruktørerne for
en prøvetime eller du kan møde op
tirsdag og torsdag i tidsrummet
19-20 og aftale prøvetime. Har du
behov for råd og vejledning fra
vores fysioterapeut, så ring til
Ingeborg og aftal nærmere med
hende.
Ønsker I en firmaaftale eller andre
specialtilbud så kontakt Jan Hansen
på tlf. 2960 1463

Tid til at trampe i pedalerne og motionere
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Badminton i ØBI
Så er badmintonsæsonen kommet i gang. Vi håber på, at
rigtigt mange både børn og voksne vil benytte tilbuddet om
at spille badminton i ØBI.
Vi har i år hele 4 ungdomstrænere: 
Lasse Jensen (til venstre) med far Per Jensen (midten) som
hjælpetræner skal træne de yngste fra 0. – 4. klasse to gange
om ugen. Lasse har spillet badminton i mange år, har delta-
get i forskellige trænerkurser og går nu i 1. g på Brønderslev
Gymnasium. Far Per behøver ingen nærmere præsentation.
Martin F. Jensen (til højre) og Jonatan Viggers (ikke med på
billedet) skal i år træne de ældste fra 5. klasse og op.
Træningen for den aldersgruppe samles i år 2 timer en gang
om ugen. 
Vi satser på en rigtig god sæson med masser af godt bad-
minton, spilleglæde og sjov, og vi ser frem til et godt samarbejde med spillere og forældre.
Motionister spiller som sædvanligt mandag og onsdag aftener. Check ledige baner og priser på ØBIs hjemmeside
www.oebi.dk 
Slut op om det frivillige arbejde i klubben. Birgit Søndergaard
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Gade-
Velkommen til!
Sølvgade 29 - det gamle savværk
For få dage siden flyttede Laila Jensen, 35 år, Finn Andersen, 35 år, og
Casper Barfod, 12 år, søn af Laila ind i det gamle savværk. Finn stammer
fra Sønderjylland og Laila fra Ørum ved Grenaa. Laila er under uddannelse
til medieintegrator / webdesigner – laver hjemmesider, men er sygemeldt,
så hun ved ikke, hvordan fremtiden bliver. Finn er ufaglært automekaniker,
men er åben for at arbejde med hvad som helst, men er ikke kommet så
langt endnu. Casper er et ADHD-(damp)barn, og det er på grund af ham,
at de valgte Vendsyssel, da der i Vodskov er en skole udelukkende med
dampelever, som Lailas veninde havde fortalt om. Casper har været tilknyt-
tet Århus psykiatriske hospital og et familieværksted i Ørum, så en sagsbe-
handler derfra vil sørge for et godt netværk til familien.
De har ikke lagt planer endnu for udhusene, men beboelsen er næsten i
orden.
Fritidsinteresser er computer, svømning, naturen og badminton – Casper
har allerede kontakt med nogle drenge. Hver 3. weekend er Casper på
Sjælland, hvor hans far bor – han bliver hentet, men skal snart prøve at
flyve derover. Familien har også 2 hunde, som endnu ikke er tilpasset hin-
anden. Laila og Finn er meget interesseret i savværkets fortid.

Sankelmarksvej 86
Huset har været færdig længe, og Hanne og Steve Pedersen er flyttet ind
med deres 2 drenge, Malte (14) og Patrick (20). Hanne og Steve har
længe boet i Øster Brønderslev, men ville gerne lidt ud på landet. Da det
gamle hus på Sankelmarksvej blev til salg, var Hanne ikke i tvivl om, at der
skulle de bygge et nyt hus. Steve var i starten kritisk, da indkørslen var fyldt
med gamle biler og grunden var overbebygget med træskure og store
træer. Parret tog kontakt til arkitekt Skarnvad i Brønderslev. Skarnvad havde
længe en ide om at lave et kvadratisk hus, og det syntes parret godt om.
Hanne har selv stået for byggeriet og holdt håndværkerne i ørene. Huset er
i tre plan. Fra indgangen i kælderen går man ad et 8 meter højt trappe-
tårn, op på boligplanet, hvor der er værelser, stuer, køkken og badeværel-
ser.Man kan så fortsætte op ad den runde trappe til udsigtsstuen i toppen
af huset, hvor man kan nyde den helt fantastiske udsigt over Daalen. Parret
er meget glade for huset og roen, der er i Daalen, og de glædes dagligt
over rådyrenes vandrig fra udsigten ved køkkenbordet. Steve er salgskon-
sulent hos Vinodan, som er et Københavnsk vinfirma. Hanne er familiekon-
sulent hos Vendsyssel Rådgivningscenter.

Nyt fra
Sparekassen

Ny i Brønderslev Sparekasse 
Jens Møller Christensen 38 år er pr.
1. juni 2007 ansat som souschef i
Brønderslev Sparekasse. Han kom-
mer fra en tilsvarende stilling i
Danske Bank, Pandrup.



Pensionistfester
De pensionistfester, der i flere år
har været afholdt i Øster
Brønderslev Forsamlingshus,
fortsætter også i dette efterår.

De afholdes på disse datoer, og
Borgerforeningen håber på, at rig-
tigt mange lokale folk vil deltage.

Torsdag 27. september kl. 19
Torsdag 25. oktober kl. 19
Torsdag 22. november kl. 19
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spejlet
Dræbersnegledræber
De så frygtede dræbersnegle er nu også set i omfattende antal i Øster
Brønderslev - eller i hvert fald i dele af byen. I kvarteret Daalen og langs
Engvej er der rigtigt mange, så her kæmper folk mod invasionen med alle
midler. Det vil nok være for meget at tro på, at de kan udryddes helt i de
områder, så resten af byen kunne undgå dem, men kampen mod dyrene
har fuld opbakning fra folk nord for Elmevej, hvor der kun er set få eksem-
plarer af den slimede art. Der benyttes de kendte midler som grensakse,
tænger, salt, ølfælder, gærfælder, elektrisk hegn og diverse gifte, men
endnu et våben er taget i anvendelse i Daalen af en jæger med gyldigt
jagttegn. Nysgerrige naboer havde undret sig over plaffelyde fra matriklen,
og det viste sig, at jægeren anvender luftgevær til at få ram på de farlige
dyr, og enten er der mange på hans grund, for der skydes livligt hver
aften, eller også rammer han dårligt. Det er usikkert, om han afholder
vildtaparader, men for en sikkerheds skyld har lokale borgere fået Poul Erik
Jensen til at komponere et jagthornssignal for “Dræbersneglens død”. 
Det kan findes på ØB Borgerforenings hjemmeside. God jagt!

Glædelig jul!
Julegaveværksted afholdes igen i år
for alle børn fra 3. klasse og op.
Som sædvanligt foregår det den
tredje weekend i november, der i
år er 17. og 18. november! 

Reserver allerede nu datoen, så
børnene kan få lavet lige så mange
flotte gaver til hele familien, som
de plejer at hygge sig med at
gøre.

Sankthans i Øster Brønderslev
På ØB Borgerforenings hjemmeside www.oesterbroenderslev.dk kunne
man allerede dagen efter sankthansfesten se billeder fra en hyggelig aften
på Bålhøj. Den aften var bestyrelsens første opgave efter valget. Vejret var
med os, og selv om det var en lørdag aften, kom der godt 150 folk, som
fik nogle hyggelige timer sammen. Vi havde tændt grillen, så folk kunne
grille aftensmaden, og det gør vi igen næste år. Ole Jespersgaard holdt en
fin tale, og Fritidsordningens flotte heks blev sendt af sted, inden den loka-
le rollespilsgruppe Taradar lavede en fin opvisning og fortalte om deres
spil, der foregår på Bålhøj. 

”Sjov-lørdag”
Lørdag 29. september kl. 18-22
holder ØBIs venner ”Sjov lørdag” i
Østsidehallen for alle børn fra 4.-7.
klasse. 
Der vil bl.a. være stor hoppepude,
oppustelig fodboldbane, flødebol-
lekast, softice, popcorn mm.



Lokalbladet tager i dette nummer
hul på en præsentation af lokale
hjemmesider. Det gør vi ved at
lave denne korte oversigt over de
sider, vi allerede nu kender til, og
det siger sig selv, at vi slet ikke har
dem alle med, men dette er den
første begyndelse, og succesen
afhænger af, at alle med hjemmesi-
der melder tilbage, at de vil være
med på listen.

Ud over jævnligt (måske hver
gang) at bringe en opdateret liste
her i Lokalbladet, håber vi også på
at listen bliver lagt på hjemmesi-
derne for Hallund-Hollensted
Borgerforening og
Borgerforeningen for Øster
Brønderslev og Omegn.

Vi vil selvfølgelig kun bringe rele-
vante sider med lokal tilknytning
eller oprindelse, og vil selvfølgelig
kun bringe opdaterede og aktuelle
sider, og vi vil altså fremover ikke
nævne steder som denne side, der
ikke er opdateret siden marts
1999:
http://home3.inet.tele.dk/rdj9700    

Lokale 
informationssider
Borgerforeningen for Øster
Brønderslev og Omegn 
www.østerbrønderslev.dk

Hallund-Hollensted
Borgerforening 
www.hallundhollensted.dk

Nejst Rideclub 
www.nejstrideclub.dk 

Rollespilsgruppen Taradar 
www.taradar.hobbysider.dk

The Blue Van 
www.thebluevan.dk

Øster Brønderslev Skole 
www.oebc.dk

Øster Brønderslev Idrætsforening 
www.oebi.dk

Annoncører 
og firmaer
Agro Maskiner 
www.agro-maskiner.dk

Anlægsgartner Kurt Thomsen 
www.agkt.dk 

Bailine–figurformning for kvinder
www.bailine.dk 

Brønderslev Byg og Bolig 
www.broenderslevbygogbolig.dk 

EP Radio-TV og Video 
www.ep-radio.dk

Filtestedet 
www.filtestedet.dk 

Hallund Maskinudlejning 
www.hallundmaskinudlejning.dk

Infolink Kurser 
www.infolinkkurser.dk 

Jens Holm Auto 
www.jh-auto.com 

Jørns Busrejser 
www.jornsbusrejser.dk 

Lille Nejst Bondegårdsdagpleje 
www.lillenejst.dk

LivsHuset – for krop og sjæl 
www.livshuset.eu

Mitcom – totale edb-løsninger 
www.mitcom.dk 

Nordjysk Bio Brændsel 
www.bio-braendsel.dk 

PC-elektronik 
www.pc-elektronik.dk 

Poul Eriks Musik 
www.pouleriksmusik.dk

Prosperity Klinikken 
www.prosperity.dk 

RR-Elektronik 
www.rr-elektronik.dk 

Santé Vine v/ Henning Agesen 
www.sante-info.dk 

Soul Safety – Journey Terapi
www.soul-safety.dk

Spar Nord 
www.sparnord.dk 

Vester Kraghede Bed & Breakfast 
www.langbak.com

Vinposten 
www.vinposten.dk 

Øster Brønderslev Sparekasse 
www.pengebutik.dk

Private sider
Drustrup-hjemmeside 
www.drustrup.dk 

Dyndgaard Hallund 
www.dyndgaard.dk

Frank Olsen Holding Compani 
www.froh.dk 

Ole Jespersgaard 
www.jespersgaard.dk 

Guide til lokale hjemmesider
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BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Birthe og Niels Kold (9883 5359)

Daginstitutionen Myretuen 
Øster Brønderslev (9881 1475)

Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9881 1900)

Skolefritidsordningen, 
Øster Brønderslev  (9881 1515)

Øster Brønderslev Centralskole
(9881 1057)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Stig G. Rasmussen 
(9881 1025)

Graver i Øster Brønderslev 
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70, 
Lars Hahn Rasmussen,  
(9883 5019 / 2040 7151)

Hallund Jagtforening, 
v/ Bent Andersen,  (9883 5389,
2942 2584)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386) 
v/ Kaj Astrup (9826 1708)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jan Hansen (9881 1150)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen 
(9881 1282)

Østsidehallen, 
Henning Kristensen (9881 1488)

SERVICE 
OG FORSYNING
Apotek - udlevering af medicin:
Købmand Frank Graven, Hallund
(9883 5005)
Spar Øster Brønderslev 
(9881 1003)

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk 
(9883 5366)

Hallund Vandværk, 
Knud Erik Nielsen (9883 5180)

Hollensted Frysehus, 
Morten Mikkelsen  (9818 6971)

Kraghede Vandværk - øst, 
Lars Melsen, Rolighedsvej 7 
(9826 1876)

Postbutikken Hallund (9883 5005)
Åbent: mandag-fredag kl. 9 - 15

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400)  

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Henning Martens
(2325 1630)

Ejerlauget Daalen, 
Knud Peer Andersen (9881 1210)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

Folkebevægelsen mod EU, 
Hanne Grethe Mortensen,
Nørrebro 4, Hallund, 9700
Brønderslev (9883 5265)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Lars Pindstrup,
Hollenstedvej 104 (9883 5114)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
Lars Bredo (9843 3135)

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening, 
Axel Andersen (9881 1864)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
Lone Due Bak (9826 0698)

Lokalbladet for Øster Brønderslev-
Hallund området (se side 3 i bla-
det)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne, 
Per Drustrup Larsen (9881 1453)

Øster Brønderslev Byorkester, 
Elo J. Nielsen  (9880 2323)

Øster Brønderslev-Hallund
Pensionistforening, Lisbeth Nielsen
(9883 5180)

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening, 
Birgit Søndergaard (9881 1453)

Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning: Mogens Pedersen,
(9881 1478 Mobil 2216 1478) 
E-mail: mons@pedersen.tdcadsl.dk
eller forsamlingshus@c.dk

Nordjyske Stiftstidendes 
lokalmeddelere: 
Hallund-Hollensted: 
Niels Jørgen Koch (9883 5185) 
Øster Brønderslev-Kraghede: 
Per Drustrup Larsen (9881 1453) 
Sportsskriver: 
Ole Bøgh Johansen (9881 1421)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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Hallund Auto- og
Karosseri
Mercedes
• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund 
(9883 5202)

33
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Jerslev-Øster Brønderslev
Dyrlæger

telf. 9883 1010
9881 1288

Konsultation 
efter aftale

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS 
FORRETNING
Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038
VVS-arbejde, alm. smede-
arbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

BRØNDERSLEV 
EL-TEKNIK
Håndværkervej 
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer 
Hvidevaresalg/service

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE

mobil: 2043 1797 
e-mail: ibe@c.dk

Murermester & aut. kloakmester

Engvej 39

9646 7009

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11
Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Kraghedevej 116, Kraghede 
(9826 1803 - mobil 3096 0482)

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

KØBMAND 
FRANK GRAVEN

Sølvgade 76-78, Hallund  
(9883 5005) 

Købmand med tips, lotto, postbutik.
www.koebmandnord.dk

v/ Jan Jæger
Sundeved, Øster Brønderslev 
(98811003 - slagter: 98951012)

Supermarked med tips 
og lottoforhandling

MUSIK TIL FESTEN
klaver/keyboard og sang

98811458

- over 30 års erfaring -
exam. musiklærer

www.pouleriksmusik.dk

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

ØSTERØSTER
BRØNDERSLEVBRØNDERSLEV
BAGERIBAGERI
Engvej 1, Ø.B. (9881 1085)

Alt i brød og kager 
- også så det smager! 

CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

Mad ud af huset

Ahornvej 16

Malle



Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034 
e-mail: sante@sante-info.dk
www.sante-info.dk
Kvalitetsvine samt Aloe Vera kosttil-
skud og hudplejeprodukter. Vi afholder
temaaftener om vin og/eller Aloe Vera
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.  
(9881 1522)

Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter 

www.pc-elektronik.dk

Landsbyskriveren
Per Drustrup Larsen, 

Buurholtvej 47, ØB (9881 1453)
e-mail: per@drustrup.com

Alle former for skriftlig 
kommunikation - ansøgninger, 

breve, brochurer.

Kontor- og regnskabsservice

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev

(2362 0224) 

Kranio-sakral terapeut
Ruth Hyldgaard Skøttrup

Algade 106 1. sal, Brønderslev 
(Mobil: 4020 4876) 

www. prosperity.dk

W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenør- 

og landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249    Mobil 40964249 Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216, 

9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103) 

Træhuse leveres: 
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

INFOLINK
v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund
Tlf. 7020 0903  -  www.infolinkkurser.dk

Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

98 81 12 24

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen

Birkevej 8, 9700 Brønderslev

FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER

Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

DUO’en 
Ib & Karsten

Altid glad musik
9881 1466 - 98910519
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Kurt Thomsen
Anlægsgartner

H o l l e n s t e d v e j 1 5 9 , 9 7 0 0 B r ø n d e r s l e v

Medlem af
Danske Anlægsgartnere

Arbejde udføres af

faglærte anlægsgartnere

Træfældning • Hegn og plankeværk

• Havetegninger
Sten- • flisebelægninger

Beplantning • Græs
Vedligeholdelse • Beskæring

www.agkt.dk
tlf. 9883 5577
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Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

PETER STECHER

Statsaut. ejendomsmægler

Birkevej 4

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!     

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

Jens Holm Tlf.:      96460088
Cedervej 6 Fax:     96460077
9700 Brønderslev E-mail: jh@jh-auto.com   

w w w. j h - a u t o . c o m

Grønnegade 24 - Brønderslev 

Totale EDB-løsninger 

Online Backup
Slip for de evige bekymringer om at holde styr
på båndstation, CD-brænder og lignende!

C5 økonomisystem 

Web- og mailhotel

EDB - et spørgsmål om tillid! 

www.mitcom.dk
www.mitcombackup.dk
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3. september kl. 18:
Badmintonstart i Østsidehallen.
B70

3. september kl 19:
Klub for piger og drenge begyn-
der i B70 klubhus

4. september kl. 18.30: 
Virksomhedsbesøg på
Biosgasanlægget. Arr.: Hallund-
Hollensted Borgerforening

4. september kl. 19:
Kirkekoret for Øster Brønderslev
og Hallund Kirker begynder i
Præstegården 

5. september kl. 20:  
Badmintonstart i Østsidehallen.
B70

7. september: 
KFUM-spejderne i Hallund delta-
ger i distriktslejr

12. september: 
KFUM-spejderne i Hallund afhol-
der familieløb i kommuneskoven

12. september kl. 19: 
Hallund jagtforening afholder
andejagt. Mødested på
Lossepladsen, Ørumvej.
Tilmelding til Bent A. 98835389
eller 29422584

19. september kl. 19: 
Hallund jagtforening afholder
andejagt. Mødested på
Lossepladsen, Ørumvej.
Tilmelding til Bent A. 98835389
eller 29422584

20. september kl. 19.30:
Litteraturkredsen begynder i
Øster Brønderslev Præstegård.

22. september kl. 10:
Arbejdslørdag i B70

24. september kl. 18.30:
Gymnastik for damer begynder i
Østsidehallen

1. oktober kl. 19.30:
Gymnastik for mænd begynder i
Østsidehallen

2. okober kl. 19
Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke
6. oktober:
Konfirmandsudflugt

6. oktober kl. 8.30:
Hallund Jagtforening afholder
fællesjagt bl.a .i Kommune- 
skoven. Mødested: Skarnvad.

10. oktober: KFUM-spejderne i
Hallund afholder fællesaften

10. oktober kl. 18.30:
Gymnastik for kvinder begynder
i B70’ klubhus.

11. oktober kl. 14: 
Sognepræst Stig G. Rasmussen
fortæller i ØBIs klubhus. Alle
pensionister og efterlønnere er
velkommen. 
Arr.: Hyggeklubben.

12. oktober kl. 19:
Ølsmagning på Hallund Kro.
Arr.: Hallund-Hollensted
Borgerforening

19. oktober: KFUM-spejderne i
Hallund afholder JOTA-arrange-
ment. 

25. oktober kl. 14: 
Gertrud Bjerg fra Ingstrup spiller
og synger i ØBIs klubhus. Alle
pensionister og efterlønnere er
velkommen. 
Arr.: Hyggeklubben.

25. oktober kl. 19.30:
Kirkekoncert i Øster Brønderslev
Kirke med “Duo Belissima”. Arr:
Menighedsrådet

3. november kl. 8.30:
Hallund Jagtforening afholder
fællesjagt bl.a .i Kommune- 
skoven. Mødested: Skarnvad.

LOKALBLADET udkommer næste gang i december 2007.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 47 af LOKALBLADET er 1. november 2007.

8. november kl. 14-ca. 18.30:
Hyggeklubben tager på besøg
på Jysk Møbelværk både i
Brønderslev og i Hjørring. Alle
pensionister og efterlønnere er
velkommen.

10. november kl. 18.30:
Efterårs/forjulsbal i Østsidehallen.
Arr.: ØBIs Festudvalg.

22. november kl. 14: 
Jørgen Algren Petersen fortæller
i ØBIs klubhus om livet i en
præstegård for 100 år siden. Alle
pensionister og efterlønnere er
velkommen. 
Arr.: Hyggeklubben.

1. december kl. 9:
Hallund Jagtforening afholder
fællesjagt bl.a .i Kommune- 
skoven. Mødested: Skarnvad.

2. decemnber kl. 14:
Kirkegang og juletræstænding i
Hallund. Arr.: Menighedsrådet
og Hallund-Hollensted
Borgerforening

6. december kl. 12:
Hyggeklubben holder julefrokost
i ØBIs klubhus. Alle pensionister
og efterlønnere er velkommen. 

12. januar kl. 9:
Hallund Jagtforening afholder
fællesjagt bl.a .i Kommune- 
skoven. Mødested: Skarnvad.
Efdter jagten er der hule ærter.
Tilmeldign senest 1 uge før til
CC 9883 5002 eller Bent A
98835389 / 29422584

18. januar:
Generalforsamling i Hallund-
Hollensted Borgerforening

19. januar kl. 7.30:
Hallund Jagtforening afholder
kragejagt: Mødested:
“Lossepladsen“ Ørumvej

26. januar kl. 7.30:
Hallund Jagtforening afholder
kragejagt: Mødested:
“Lossepladsen“ Ørumvej

4. februar kl. 19.30:
Hallund Jagtforening afholder
generalforsamling på Hallund
Kro

LLookkaallhhiissttoorriisskk
AArrkkiivv  
Arkivet er i fuld gang med at
indrette sig i de nye lokaler og
med at skabe orden i de mange
sager. 
Præcist hvornår vi er klar til at
åbne, ved vi ikke helt, og derfor
er der ingen åbningsdage i
kalenderen.
Kontakt evt. Per Drustrup Larsen
(9811 1453 - per@drustrup.dk)
for at høre nærmere. 


