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GUIDE

- føl dig

Jeg tror mange vil være forbavsede
over, hvor mange ting og aktiviteter
vi har presset ind i denne her by.

GE
AL VI BYG
HVOR SK
?
BO
AL VI
– HVOR SK
EN

A NATUR

GLIMT FR

ger

lig
d og vand
Skov, stran et
rn
lige om hjø

SNING
BØRNEPA
MMUNE
I VORES KO

i
r pengene
Få mere fo
Kommune
Brønderslev

Jeg flytter

ALDRIG

sser

bud, der pa
Masser af til
til DIT barn

n
Adler Olse
Mød Jussi
v
le
rs
fra Brønde

fra Brønderslev

endelboeOgr står det til ham, så forlader han aldrig den by,
v
e
r
æ
v
e
d
Alle bur
es livhvor han har boet siden han var tre år gammel.
r
e
d
i
t
k
n
u
på et tidsp
Jamie går på Skolegades skole i Brønderslev.
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Magasin

super sjovt.” Når ikke det lige er dans, der står på pro-

mange vil være forbavsede over, hvor mange ting og aktivi-

grammet, er Jamie aktiv i den lokale skytteforening, hvor

teter vi har presset ind i denne her by.”

han for nylig har opdaget sit talent for at ramme plet.
Desuden dyrker han teater på amatørscenen BAS. Så
Jamie mangler ikke fritidsaktiviteter i Brønderslev: ”Vi har
super-mange fritidsaktiviteter i byen. Vi har golfklub, tennis,
badminton – ja vi har endda en linedanceklub,” fortæller
han.

Jamies yndlingsteder i
Brønderslev
1.

Gågaden

2.

Skolegades Skole

3.

Sportspladsen

Når man er 13 år, er det de færreste, der har taget

Masser at give sig til

Vild med gågaden

stilling til, hvor de skal bo, når de bliver voksne. Men

Men der sker nu også mange ting i Jamies liv. Og i cen-

Også butiksliv og kulturtilbud er Jamie meget tilfreds

det har Jamie, der i dag bor midt i Brønderslev med

trum for det hele står hans interesse for dansen. Den

med. ”Vi har utroligt mange optikere, ejendomsmæglere

sine forældre og tre søstre. Og her mener han altså, at

har han fået ind med modermælken. Og familien i Bred-

og pizzeriaer,” griner Jamie. ”Men vi har jo også vores egen

han bliver boende: ”Jeg tror ikke, jeg kommer til at flytte

gade er så danse-gale, at de har indrettet deres helt eget

biograf, og der er lige åbnet en Fitness World.” Og spørger

Yndlingssted i naturen

til de store byer! Det, vi har hernede i Brønderslev, er så

dansestudie i baghaven. Her viser Jamie velvilligt favo-

man ham, hvad han holder allermest af ved Brønderslev,

Grindsted Plantage

hyggeligt.” Og de mange tilbud i større byer imponerer

rit-trinnene frem og giver smagsprøver på både break-

svarer han prompte: ”Jeg er meget glad for vores gågade,

overhovedet ikke Jamie – snarere tværtimod: ”Der sker

dance, hiphop, jump style og shuffle. Jamie forklarer om

hvor jeg tit mødes med vennerne og hygger mig.”

Byens bedste spisested

alt for mange ting på én gang i de store byer. Det kan

hans fascination af dans: ”Jeg kan godt lide at udforske

Helt overordnet synes Jamie, at Brønderslev har forbav-

nemt blive stressende,” mener han.

alle de ting, man kan gøre med kroppen – og så er det

sende gode tilbud til ham og kammeraterne: ”Jeg tror,

Årets Højdepunkt
Brønderslev Marked
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