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Samlingshuset – klar til næste skridt
Tiden går med planlægningen af
projektet med Samlingshuset, og
de tidligere udmeldte tidsplaner er
blevet ændret flere gange, og nu
er man klar til at gå videre.
Det kan være svært at forstå, hvad
det er, der tager så lang tid , men
det gør det bare! Der er mange
formalier, der skal være i orden,
når man danner en fond og vil lave
et byggeri af denne størrelse.
Et så stort samarbejdsprojekt tager
tid at udvikle og at få på plads,
men de grundige forberedelser
overvejelser vil helt sikkert også
ende med et bedre resultat.
Derfor har det været nødvendig at
rykke tidsplanen.
Siden sidste nummer af
Lokalbladet og den efterfølgende
indsamling af økonomisk støtte på
forskellig vis er der sket meget, og
arbejdsgrupperne bag
Samlingshuset har netop holdt
møde og har lagt denne slagplan
for de kommende måneder.
Planen er lagt med det sikre mål
for øje at gennemføre det store
projekt – og det sker bl.a. med
udgangspunkt i den utroligt flotte
opbakning ved indsamlingen, hvor
der på en god uges tid blev indsamlet tilsagn om kontant støtte
på i alt 1.411.250 kroner!! Utroligt
flot at husstandene i det område,
indsamlerne besøgte, i gennemsnit
bidrog med 2.275 kr.!

2
Lokalbladet

Østsidefonden
er en realitet

Økonomi og
gaver

Østsidefonden, der skal stå for byggeriet og driften af Samlingshuset
er blevet dannet og have konstitueret sig sådan:
Formand: Birgit Søndergaard.
Næstformand: Gitte Christiansen.
Sekretær: Pia Christensen.
Menige medlemmer: Anders
Bentsen, Bente Børjeson og Kurt
Thomsen.
De 4 første er udpeget af initiativtagerne til projektet, mens Bente
og Kurt blev valgt på det stiftende
møde i september i Øster
Brønderslev Forsamlingshus.

Økonomigruppen arbejder konstruktivt videre. Desværre kom der
afslag fra Realdania på en ansøgning om støtte, men der er stadig
uudforskede muligheder for fondsstøtte, og der arbejdes stadig med
muligheden for fradrag af moms.
Den ændrede tidsplan betyder
dog, at tilsagnene om økonomisk
støtte og efterfølgende skattefradrag først bliver indløst næste år.
Det har alle tilsagnsgiverne fået
brev om, og det giver formodentlig og forhåbentlig ikke problemer,
at man først skal af med pengene
senere og så også først får skattefradraget et år senere.

Tegninger og
priser
De tegninger, vi indtil nu har arbejdet med, skal stadig være grundlag
for byggeriet, men bliver finjusteret
og yderligere beskrevet på et møde
mellem Byggegruppen og
Aktivitetsgruppen først i december.
På den måde skabes et grundlag
for at Byggegruppen kan indhente
priser fra forskellige håndværkere.
Indtil har man regnet udgifterne
på baggrund af kvalificerede vurderinger, men nu er tiden kommet til
at få mere præcise tal at arbejde
videre med. I priserne skal indgå
forskellige måder at anvende eget
arbejde på i dele af projektet. På
den måde forventes det, at der ligger helt aktuelle priser klar en gang
i januar.

Information så du
kan følge med
I den kommende tid vil arbejdsgrupperne informere på infostanderne ved Klubhuset, SPAR og i
Nordjyske Bank, når der er nyheder
at fortælle. Bl.a. arbejdes der også
videre med tilkørselsforhold og Ppladser, som der har været holdt
det første møde om med
Kommunen.
Alle spørgsmål og kommentarer
kan rettes til medlemmerne i
Østsidefondens bestyrelse – og det
er stadig muligt at give tilsagn om
gaver og eftergivelse af borgerlån
både her op til jul og efterfølgende!

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Marlene Sommer
Poldervej 13 (3064 7438)

15 år med Lokalbladet
Nu er det lige før, at det er 15 år siden, det første blad gik i trykken, og
der er sket meget siden. Området har udviklet sig, og der er mange nye
tilflyttere. Vi kan i vores område af Udkantsdanmark glædes ved, at vi ikke
bor i et område, hvor folk flytter fra, men hvor folk flytter til. Dette må
siges at være en positiv udvilking.

(e-mail: marlenes@mail.dk)

Kirsten Agesen,
Dannevirkevej 14 (9881 1034)
(e-mail: kirstenagesen@gmail.com)

Grethe Christensen,
Hollenstedvej 121 (9883 5085)

Mange områder tynges af arbejdsløshed og fraflytninger, hvilket vi her ikke
har problemer med. Vi bor rent geografisk mellem 2 store byer, hvor der
er en del arbejde for vores lokalbefolkning. Når vi tænker 10 år tilbage, kan
vi huske diskussionen, om den ny motorvej skulle gå vest eller øst om
Brønderslev. Jeg mener, vi kan glæde os over, at den ligger øst for
Brønderslev. Vi har jo kun 12 minutter til Hjørring eller Aalborg, og en
erhvervspark der stadig udvides.

(e-mail: lyngdahl@privat.dk)

Vibeke Hatt Sørensen, Bålhøj 30
(2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

Lis Marrup, Sølvgade 71,
(9883 5049)
(e-mail: lismarrup@gmail.com)

Ove Dam, Husumvej 7
(9881 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

René Dahl Jeppesen,
Buurholtvej 53 (3113 0058)
(e-mail: rene@arkitekt-ussing.dk)

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47 (9881 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)

MEN - der er stadig brug for
og plads til flere medlemmer
med gode ideer.
Kontakt redaktionen!

Trods de hårde tider mener jeg ikke, vi har grund til klage. Der er mange
områder der har meget hårdere vilkår.
Vi har nu snart lavet Lokalbladet i 15 år, og det glæder vi os også over. Vi
er især glade for lokalbefolkningens opbakning og de små kommentarer,
man får, når man møder folk i byen. “Hvornår er det, det nye blad udkommer?” lyder det tit nede i Spar. Det er selvfølgelig ikke altid nemt at få fat i
stof til næste nummer, og vi har tit opfordret folk til at sende nyheder og
små sjove historier, hvis man har hørt noget ude i byen. Det skal I endelig
bare blive ved med.
Fremtiden for Lokalbladet er op til jer læsere. Vi kan altid bruge jeres økonomiske støtte og opbakning til at skaffe stof, men redaktionsgruppen kan
også altid bruge nye hjælpere. Det kunne også være, at fremtiden byder
på et internetbaseret Lokalblad - hvem ved. Så længe der er råd til at trykke bladet på papir, er det det, vi helst vil. Men skulle kassen en dag blive
tom, kunne net-udgaven være en nødløsning.
René Dahl Jeppesen
Redaktionen

God Jul & Godt Nytår!

VIGTIGT
LOKALBLADET
udkommer næste gang
i marts 2011
Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er
20. februar 2011

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Tryk: Print Nord, Vrå - oplag: 1500
Lokalbladet

3

Bålhøj Plantage
Borgerforeningen
har arbejdet med
at planlægge en
oprydning og fornyelse af Bålhøj
Plantage. Formålet
har været at få
området til fremover at fremtræde
som et endnu
bedre sted at
komme og nyde
naturen.
Det kræver professionel hjælp.
Nordjysk Skov- og
Naturpleje har
lavet planerne
sammen med Finn
Kristensen, som
også er med, når
de bestemmer,
hvilke træer der
skal væk. Ellers er
det planen, at Nordjysk Skov- og
Naturpleje vil varetage den praktiske opgave, sådan at det træ, som
fjernes, er betaling for de nyplantninger og oprydning, der skal foretages.
Her er en kort beskrivelse af forslag
til, hvordan skoven på Bålhøj
kunne laves bedre. Det er vigtigt at
forstå, at når vi laver noget sådan,
kommer der en stor ændring i første omgang, men tanken er jo at
lave en større værdi af området
fremover.
Tanken er, at festpladsen ved scenen skal bevares med bøgetræskransen. Skoven bag ved skal
åbnes mere, så den kommer til at
ligne mere en park med de planteområder, som er vist på skitsen. De
andre steder skal stierne være
endnu mere attraktive, ved at fjerne nogle træer, men også ved at
lave de foreslåede nye plantninger.
Planerne afklares med naboerne, så
alle bliver tilfredse med det færdige
resultat.

Tekst til kortet:
Alle markerede felter er områder,
hvor man kunne plante gruppe af
nåletræ/løvtræ. Formålet med
dette er at lave parken/skovstykket
mere farverigt/oplevelsesrigt at
færdes i til fods.
Område 1: Beplantes med forskellige nåletræer på en sådan måde,
at det holdes grønt til jorden i
mange år til gavn for fasaner,
råvildt og andet dyreliv.
Område 2: Her er det tænkt på, at
man kunne lave en labyrint i
eksempelvis eg eller bøg.
Område 3: Her kan der laves 2-3
rækker, som krydser hinanden med
det formål at bryde de store flader.
Område 4: Lidt nord for den
øst/vestgående sti kan der iplantes
3-5 rækker rododendron. Ved at
placere dem i nordsiden af stien vil
man kunne bevare udsigten fra
festpladsen ned igennem området
og se bålpladsen, labyrinten og
krydset beplantning.
Område 5: Bålplads til sankthansbål m.m.
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Udtyndingen af området vil blive
udført på en måde, så det gradvis
fra år til år vil overgå til et mere
parklignende område.
I udvælgelsen/udtyndingen af træerne vil man gå efter birk, ahorn,
gran, bævreasp, mens eg og bøg
vil skånes mest muligt.
Ved ovennævnte træer vil vi først
og fremmest gå efter de dobbeltstammede, mens de mere specielle
træer som ”troldetræer” bliver stående, idet disse fremmer herlighedsværdien ved skovstykket.
Egen og bøgen får mere plads, da
det er disse, der satses på.
Ud af de skovede træer laves der
brænde og flis. Derved sikrer vi en
god udnyttelse af træerne, idet alt
skævt og småt bliver flishugget.
Lars “Klovborg” Pedersen

Øster Brønderslev Borgerforening
Lys over Øster
Brønderslev
I skrivende stund er det lige før
julelysene tændes i Øster
Brønderslev. Glæder mig til at se,
hvordan det tager sig ud.
Forhåbentlig flot og hyggeligt.
Vi har i mange år ønsket os en
bedre julebelysning, men er ikke
kommet nærmere, hvad vi skulle
satse på og hvad der var økonomisk mulig for os. Der kom nemlig
også nye, dyre krav til installationer, hvis vi skulle benytte lygtemasterne.
Som I kan se, er vi kommet frem
til, at vi vil udnytte de eksisterende
træer i byen, og dem er der faktisk
mange af bare langs med Elmevej.
Bare man ser efter.
I år har vi haft råd til en del kæder,
der i øvrigt er meget billige i
strøm, og til næste år vil vi gerne
udbygge længere ud mod
Buurholt Skov og ud af byen.
I år bliver der lys i træer ved Bålhøj
og det store træ i anlægget i krydset Engvej/Buurholtvej. Det er et
privat træ, venligst stillet til rådighed af ejeren. Desuden kommer
der i samarbejde med
Menighedsrådet lys i 6 træer ved
kirken, og juletræet ved Elmehøj er
der også.
Opfordring til alle ejere af et egnet
træ langs med Elmevej: Hvis I
gerne i år eller til næste år vil deltage i projekt Julelys i Ø. Brønderslev,
så sig til, så finder vi en ordning
med kæder, strøm, opsætning osv.
I Borgerforeningen har vi også et
hyggeligt lygtetændings-arrangement i tankerne til næste år – hvor
vi forhåbentlig har lys hele vejen
ud.

Børneteater
Børneteatergruppen ”Lydland”
kommer på besøg i Øster
Brønderslev Forsamlingshus lørdag
22. januar 2011 kl. 14–14.35. Det
er et samarbejde med Brønderslev
Kommune og ”Kultussen”, der
laver flere arrangementer rundt
omkring i kommunen.

Forestillingen er en hyggelig og
spændende musikforestilling for
4–10-årige til billetter á 45 kr., som
købes ved indgangen. Kom og vær
med for det er ikke så tit, vi har
mulighed for at vise børneteater.
Fastelavn holder vi igen i år i samarbejde med Menighedsrådet. Det
bliver søndag 6. marts. Vi mødes
kl. 10 i kirken til børnegudstjeneste
og går herefter i Forsamlingshuset.
Så skal der slås katten af tønden og
spises fastelavnsboller. Vi håber
igen på et par rigtig hyggelige
timer ligesom sidste år.

Bålhøjfestival
2010
Bålhøjfestival 2010 blev en dejlig
dag med god musik og hyggelig
stemning og ikke mindst – godt
vejr. Vi er virkelig ved at have skabt
noget godt med vores Fowli–festival. Der var fantastisk lokal opbakning, og der skal også i år siges tak
til de hjælpere, som stillede op til
at dække alle de forskellige opgaver, der er ved sådan et arrangement. Festivalen gav et overskud
på godt 60.000 kr., der delvist vil
blive brugt til festivalen 2011.
Som I læse kan andetsteds, er tankerne om næste års festival allerede
i gang.

Bålhøj Plantage
Bålhøj Plantage er jo Borgerforeningens område, og her er der
også nye planer for oprydning og
nyplantninger, så det kan blive et
flot og attraktivt og rekreativt
område at færdes i. Læs om det i
Lars’ indlæg.

her sidst med indsamlingen, godkendelse i Stiftet, endelig fondsdannelse og valg af en fondsbestyrelse. Vi er nu ved at være klar til at
gå videre, og vi vil prøve at lave
opslag i byen, så alle hele tiden
kan følge med i, hvad der sker.

Byggegrunde
Byggegrunde i ØB er en stor mangelvare. Ifølge Kommunens hjemmeside er der ikke flere grunde i Ø.
Brønderslev. Det skal vi have gjort
noget ved. Vi er en by i udvikling,
og så skal der også være byggegrunde at få. Det er et kraftigt
ønske til Kommunen at få noget
gjort ved det! Der vil snarest blive
sendt forespørgsel til Kommunen
om det.

Danseaftner
Danseaftner i Forsamlingshuset har
den sidste torsdag i måneden samlet 40- 50 danseglade folk. Det er
dog stadig mest (kun) folk udefra,
der er kommet, og det er en skam.
Så er du glad for at danse, er her
en ubrugt mulighed.
I det nye år er næste danseaften
27. januar kl. 19.00. Man medbringer selv mad.
I bestyrelsen er vi meget glade for,
at Jesper Albrechtsen og Kim Sloth
har sagt ja til at være knyttet til
bestyrelsen med deres friske kræfter og nye øjne.
Glædelig jul og godt nytår!
På Borgerforeningens vegne
Birgit Søndergaard

Samlingshuset
Samlingshuset og alle tankerne
omkring det har fyldt meget i de
samarbejdende 4 foreninger, men
hele tiden med det fælles mål, at
det skal lykkes! Vi har på alle måder
brug for huset i byen.
Selv om det for den enkelte ser ud,
som om der ikke sker noget, så er
der hele tiden blevet arbejdet og
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Købmanden går nye veje….
for han er så god til at finde på.
Julen varer jo som bekendt lige til
påske, så hattene er bestilt i gult i
år, - for så kan de bruges meget
længere!

Nordjyske skrev sådan den 2.
november, da den første artikel om
”Projekt udvidelse” blev offentliggjort. Og det gør han - vores alle
sammen’s Spar Købmand, Jan
Jæger - går nye veje - Men det, er
der sådan set ikke noget nyt i. Det
har han vist altid gjort. Siden hans
overtagelse af butikken i Øster
Brønderslev er der i hvert fald gjort
alt, hvad der er menneskeligt
muligt for at øge udbuddet og
gøre det attraktivt at handle i forretningen. Hver en tilgængelig kvadratmeter har han lagt beslag på.
Men nu er der heller ikke mere at
gøre godt med - så hvis butikken
skal være større, må der bygges til.
Men skal den det, da? Det kan
man jo godt spørge sig om, for
rigtig mange er godt tilfredse i
dag. Men ja, det tror jeg, den skal,
og gennem de seneste måneder er
jeg rigtig blevet klar over, hvor vigtigt det er.
Jeg har nemlig fået lov at bruge
Sparforretningen til at skrive
afgangsprojekt i økonomi- og ressourcestyring på akademimerkonomuddannelsen. Derved er jeg
kommet ”tæt på”, hvad det vil sige
at drive købmandsforretning med
de vilkår, der er for en butik i landdistriktszonen, og det er ikke let,
skulle jeg hilse at sige. Jeg er ret
imponeret over, at vores købmand
altid er glad og har smil på læben,
for det er lange, hårde dage, der
skal investeres.

Nej det er selvfølgelig ikke rigtigt, det var en ”fotografnisse”, der fik
nys om Spar’s vanvittige ide med
gule julehuer, (som Jan bestemt
ikke er begejstret for), og som derfor ikke helmede, før ”den bette
uddeler” var foreviget med pryden
på hovedet!
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Hele seancen var et blikfang, fordi
de gode kunder, som har været
heldige at vinde en julekurv som
tak for hjælpen med undersøgelsen, ikke har meldt sig endnu.
Lokalbladet

Så find lige dit lykkenummer frem.
jeg er sikker på, du har et - for du
har sikkert også udfyldt et spørgeskema for at være med til at sikre
Spar’s udvidelse, ikke?
Vindernumrene er: 0212 1105 &
3083 2471, og kurven kan hentes i
Spar.

Virkeligheden er jo desværre sådan,
at virksomheder i et område som
Øster Brønderslev har meget svært
ved at få lån på almindelige vilkår.
Det betyder i praksis, at en virksomhedsejer ofte er tvunget til at
sætte sin egen privatøkonomi ind
som sikkerhed, hvis han skal gøre
sig forhåbninger om at få bevilliget
lån og helt sikkert kommer til at
betale meget høje renter. I forvejen
bliver man ikke millionær af at
være købmand, så udsigten til høje
renter giver ikke ligefrem Jan Jæger
julelys i øjnene. Derfor tænker han
”ud af boxen”.

I stedet for at betale høje renter til
et pengeinstitut kan jeg jo lige så
godt betale dem til nogen, som vil
støtte butikken. Hvad nu hvis et frivilligt indskud gav en fornuftig
rente? Så kunne kunden få pengene efter 12 måneder - eller endnu
bedre - købe varer for pengene
efter 12 mdr. Det skal naturligvis
være en højere forrentning end
ved indlån i banker, men det kan
betale sig, fordi det betyder, at det
lån, der skal optages for at udvide,
bliver mindre. Dermed øges muligheden for at optage billigere lån,
og dermed er der plads til at forrente kundernes indskud. Samtidig
vil det nok have den afledte virkning, at kunderne vil placere mere
handel i butikken, fordi de har en
øget interesse i, at den går godt.
Slet ikke nogen dårlig ide, Jan!
Men hvad skal den koste, sådan en
udvidelse, og er der økonomisk
basis for den? Store spørgsmål,
som naturligvis skal belyses og svaret dokumenteres, hvis Jan skal
gøre sig forhåbninger om at få en
kreditforening i tale. Her kommer
jeg ind i billedet, for det projekt,
jeg skal skrive og eksamineres i,
skal netop dokumentere, at jeg er i
stand til at behandle og konkludere på sådanne spørgsmål.

Jeg havde egentlig forestillet mig,
at en stor forening som Spar
Danmark havde en masse statistisk
materiale, som de tog udgangspunkt i, når de selv eller deres
medlemmer overvejede udvidelse
eller nyetablering. Men nej - så let
skulle det ikke være. De laver en
analyse hver gang – helt fra bunden. Derfor var der ingen hjælp at
hente. Min mand, Michael, foreslog derfor, at jeg skulle lave en
undersøgelse selv, og det var jo slet
ikke en dum ide, for hvem er bedre
til at give udtryk for, hvordan en
udvidelse af Spar Øster Brønderslev
vil påvirke butikkens omsætning
end butikkens egne kunder?
Som sagt, så gjort: Michael lavede
hurtigt et spørgeskema, som blev
lagt ud på vores hjemmeside
www.engvej.dk, og skemaet blev
desuden printet i 100 eksemplarer,
så kunderne kunne besvare det på
papir, hvis de havde mere lyst til
det. Det blev til 245 besvarelser
og 57 rigtig gode, konstruktive
kommentarer om mulige forbedringer i butikken. Desværre blev
det kun til godt 30 % svar, men
jeg mener at kunne bevise, at loyaliteten er der, og at folk mener det,
når de tilkendegiver at ville øge
handlen ganske meget, hvis butikken udvides.

I gennemsnit vurderer kunderne at
ville øge deres nuværende handel
med 57 %, og dertil skal tages i
betragtning, at Spar Øster
Brønderslev har en omsætning, der
ligger meget over gennemsnittet
for en butik af dens størrelse.
Faktisk præsterer Jan og hans personale, som har fået rigtig, rigtig
mange roser af kunderne, en
omsætning, der ligger 40 % over
butikker i samme gruppe, - nemlig
”Land og by i Nordjylland med
indbyggertal under 3.000”. Det er
da fantastisk flot. Så jo - tallene
siger, der er basis for en udvidelse,
og det er jeg rigtig glad for.
Det er jo faktisk skræmmende at
tænke på, hvordan udviklingen går
i små lokalsamfund som vores.
Bare tænk på, hvordan folk, der
ikke er mobile, skal kunne klare
deres indkøb, hvis vi ikke har Spar!
Gode busforbindelser er jo noget,
vi havde engang, og har vi ikke
købmanden, hvem vil så overveje
at flytte til byen, hvis man har små
børn eller er oppe i årene. Jeg
håber, vi alle tænker på, at Spar er
meget vigtig for vores by og dermed for os alle sammen, og jeg
krydser fingre for projektet.
Helle Lieutenant
Engvej

Øster Brønderslev Ungdomsklub
Medvind i ØBU
ØBU er meget besøgt af byens ungdom. For tiden har klubben ca. 85 medlemmer, fordelt på 4. - 7. klasse. Dog er
der kun et lille fremmøde af 5. årgang, hvilket der dog ikke er nogen forklaring på. De fleste drenge spiller skydespil på computerne, eller spiller Wii, der er også gang i poolbordet og airhokey. Pigerne sørger for, at der er gang i
discoteket, og der festes igennem 3 gange om ugen med høj musik og dans. Der er klubaften mandag, onsdag og
torsdag og der er mange børn på alle aftener. Allerede første aften i denne sæson blev der spurgt om, hvornår de
skulle på badeferie i Rødhus. Til læsernes oplysning bliver turen engang i marts. Dette er en tur, som børnene virkelig ser frem til, og den er årets højdepunkt.
Klubleder Peter Raal har for tiden Gitte Bang Jeppesen, Karina Kristensen (barsel), Niels Smidt, Kristian Hauge
Jensen og Betina Raal som ansatte. Disse har i efteråret holdt arbejdsweekend, hvor der er blevet malet, gjort
hovedrent, og lagt nyt gulv i tv-stuen, så det så lidt bedre ud til sæsonstart.
Klubben har dog et stort problem, og det er det budget, de har fra Brønderslev Kommune. Der er ikke råd til at
indkøbe ret mange spil, ej heller lave ret mange forbedringer af lokalerne. Derfor undersøger de, om der kke er
nogen forældre, der kunne danne et forældreråd i klubben. Disse skulle så hjælpe med at søge midler i forskellige
fonde. Klubbens budget er meget lavt, og det ville være en utrolig stor hjælp, hvis der var nogen, der kunne tage
sig lidt af at skaffe midler til nogle nye spil og møbler, samt andre forbedringer, som der virkelig er behov for.
Sidder der nogen og læser disse linjer og tænker, at det vil jeg gerne bidrage med, kan man i første omgang kontakte Peter Raal, som vil fortælle lidt om, hvad der er mest brug for, og hvordan et forældreråd kan hjælpe. Vi kan
kun opfordre forældre til at kigge indenfor på en klubaften og se, hvad jeres børn hygger sig med.
Lokalbladet
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Pension, investering og Thyra Frank

Onsdag 1. december 2010 afholdt
Nordjyske Bank et stort arrangement i Østsidehallen med fokus på
tiden efter arbejdslivet.
Arrangementet blev holdt, mens
Lokalbladet var i trykken, så denne
artikel beskriver baggrunden for at
Nordjyske Bank har taget initiativet.
Hvad skal der til for at sikre sig
økonomisk til en god pensionisttilværelse?
Hvad kan man gøre for at optimere sin pensionsopsparing?
Hvordan er det egentligt at blive
gammel, og hvordan skal vi tage
os af de ældre?
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Det er blandt andet de tre spørgsmål, pensionschef Per Sørensen,
Formueforvaltningschef Stig
Elversøe samt Danmarks absolut
mest kendte plejehjemsleder, Thyra
Frank, vil fortælle om ved dette
arrangement.
Øster Brønderslev Sparekasse har
Lokalbladet

igennem flere år
arrangeret “Gule
Ærter” for den
ældre del af områdets indbyggere,
og det har været
et arrangement,
som Sparekassen
har været glad for
at deltage i.

menneskes lyst og behov, der skal
tages hensyn til - fremfor systemets
begrænsninger.

I år har vi valgt en
lidt anden indgangsvinkel og
gjort arrangementet lidt bredere, så
flere kan deltage
og har derfor
også valgt at henlægge arrangementet til
Østsidehallen.

Arrangementet skal understøtte
Nordjyske Banks lyst og vilje til at
bakke op om lokalområdet i og
omkring Brønderslev.

Det er efterhånden accepteret af
enhver, at det i
højere og højere
grad er op til den
enkelte at lægge
penge til side,
såfremt man vil
undgå en markant
indkomstnedgang, når man stopper på arbejdsmarkedet, og står
overfor en pensionisttilværelse,
som i gennemsnit vil være på 1820 år. Der skal lægges mange
penge til side, og afkastet af
opsparingen er afgørende for, hvor
meget der er til at forsøde tilværelsen med. Det vil Per og Stig fortælle mere om.
Det helt store trækplaster bliver
dog Danmarks mest kendte plejehjemsleder, årets kvinde 2008 den bogaktuelle Thyra Frank leder af plejehjemmet “Lotte” på
Frederiksberg.
“Fordi man kommer på plejehjem,
mister man ikke nødvendigvis
lysten til tobak, sprut og lidt af det
frække - så selvfølgelig skal der
være plads til det”, er et af hendes
synspunkter.

I det hele taget er det det enkelte

Thyra Frank er en af Danmarks
mest benyttede og populære foredragsholdere, og det er vort store
håb, at rigtig mange vil støtte op
om arrangementet, som naturligvis
er gratis.

Men arrangementet er også et produkt af bankens Talentuddannelse,
som vor medarbejder, Gitte
Gudiksen, er en del af. Gitte har
som en del af sin uddannelse været
både initiativtager, primus motor
og tovholder på arrangementet.
Der ligger rigtig megen tid og
kræfter bag, og det er vort store
håb, at alle får en rigtig god aften i
selskab med Nordjyske Bank og
Thyra Frank.
Thomas Møller Petersen
Filialchef
Nordjyske Bank,
Ø. Brønderslev afd.

Bålhøj-Festivalen 2010 og 2011
Reserver allerede nu
lørdag 13. august 2011
Musikgruppen og Borgerforeningen er i gang med planlægningen af
næste års festival, der skal være en hyggelig fest for hele familien.
Om eftermiddagen er der mange børneaktiviteter på ranchen og på
festpladsen en del musik for alle generationer fra børnebørn til
bedsteforældre, mens aftenens musik mest er for de voksne.
Du kan også benytte festivalen til at invitere familie og venner til en
hyggelig dag på Bålhøj, hvor man til aften kan købe sig et godt måltid
mad.
Vi har evalueret festivalen 2010, hvilket giver anledning til visse
justeringer, men overordnet har vi det rigtige koncept for vores
Bålhøj Festival, der i 2011 vil byde på to topnavne og som tidligere
en masse bands med lokal tilknytning.
Vi vil forbedre scene 2 (teltscenen), så der ydes de optrædende
bedre muligheder for at nå ud til publikum.
Vi vil frem til lørdag 13. august gennem Lokalbladet, Borgerforeningens hjemmeside og lokale medier holde jer
orienteret om Bålhøj Festivalen 2011 - Danmarks hyggeligste festival!

Ranchen på Fowli
Gæsterne på Ranchen, hvor der er gratis aktiviteter for børn og unge, har været tilfredse med aktiviteterne på dette
års festival. Stemningen osede af hygge og aktivitet, og et særkende er, at aktiviteterne er "ikke mekaniske", dvs.
ingen hvæsende hoppepuder, men oprindelige og gedigne lege og aktiviteter.
Hele 3 hestekøretøjer lagde vogne til køreture i omegnen af Bålhøj og nede på selve pladsen og de kørte uden
pauser. Ridehestene overholdt heller ikke arbejdstidsreglerne, men nød de mange små og store ryttere - rutinerede
som urutinerede.
Spejderne havde stort rykind i deres lejr og især den
seje svævebane kunne udfordre selv de modigste.
Spejderne mærker fornyet interesse for deres tilbud til
børn og unge.
Malkekoen, som er ved at blive fast inventar, er vist
blevet lidt for kendt nu: Hendes stjernestatus gør, at
hun har mange arrangementer rundt omkring i landsdelen, så det kan gå ud over mælkemængden, men
hun har vist en ko-assistent på vej under oplæring.
En særlig glæde var det at se halmhoppe-borgen, der
var opstillet af Klovborgs folk. Fra opsætning til nedtagning var den fyldt af store og små og selv checkede teenagepiger glemte alt om looket, mens de "pølede" i halmen.
En nyskabelse i år var også de spillende cowboys
"Brødrene Grib", der spredte westernstemning i
Ranchen.
På den kreative side er der planer om næste år at
opstille en tipi/wigwam, hvor man kan få lagt en
krigsmaling, selv flette hårfletninger med fjer og perler
m.m.. Så i 2011 vil cowboy-råbene "Yeeehaaaw" blive
blandet med "Ugh -Ugh...". Forhåbentligt vil der blive
røget en fredspibe eller to, inden solen går ned over
Ranchområdet.
De gratis børne-ungeaktiviteter er et særkende ved
vores musikfestival, og princippet om gratis entre her
er med til at understrege, at Bålhøjfestivalen i Øster
Brønderslev er en familievenlig begivenhed.
Birgit Dinesen
Lokalbladet
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Julegaveværksted
Så har vi haft julegaveværksted for 12. gang. Igen en dejlig weekend med fuld aktivitet og meget koncentration.
Man hører slet ikke, at der er 100 børn i huset. Der arbejdes og pakkes ind, så vi kommer igen i år op på ca. 450
gaver, der kommer hjem under træerne – i hvert fald de fleste. Men det kan godt være at de godter, der blev produceret, ikke når så langt.
Mange tak til alle jer hjælpere i værkstederne og til jer 20 kagebagere. Uden jer intet julegaveværksted!
I øjeblikket indsamles alle hjælperes indtryk og evalueringer til brug ved planlægningen af næste års julegaveværksted, men inden da inviteres alle hjælpere til en kreativ hjælperdag 2. april, hvor Bente Toft har tilbudt en filtedag
på Filtestedet i Hallund.
Næste år er der julegaveværksted 19.-20. november (som sædvanligt den 3. weekend i november )
Alle familier ønskes en rigtig god jul med julehilsen fra ”Bestyrelsen”
Birgit Søndergaard, Bente Børjeson, Mette Jørgensen, Hanne Hartman (billedet herunder øverst til højre)
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GadeVed du, hvem du er?
- og kender du Søren Thomsen, Dagmar Thomsen og Hjalmar Bertelsen
Det er titlen på en serie fjernsynsudsendelser, som DR sender om kendte danskeres
familiebaggrund. Lokalhistorisk Arkiv er blevet bedt om at hjælpe med
opsporing af viden om en person med rødder på egnen, og jeg vil gerne bede
Lokalbladets læsere om hjælp.
Først et kort, kronologisk tilbageblik:
Søren Christian Thomsen (født 1840) var først skolelærer på Kraghede og i
perioden 1879-1911 i Hallund Skole – først i den gamle skole indtil 1904 og
derefter i den nye, til han stoppede som 70-71-årig. Han var gift med Thora
Jensen, og de fik 12 børn. Søren Christian Thomsen er omtalt i Rørsiges bog
”Hallund Sogn”, der er skrevet af sin efterfølger som førstelærer, men det er en
helt anden historie. Et af deres børn hed Dagmar Emilie Elisabeth Thomsen.
Dagmar Emilie Elisabeth Thomsen (født 1872 på Kraghede) blev gift med Anders Frederik Kristian Bertelsen, der
var søn af bagermester i Hallund Bertel Pedersen Møller og Karen Marie Kristensen. Og det er et af deres børn,
som Danmarks Radio er specielt interesseret i – selv om også oplysninger om Søren Christian Thomsen vil være
interessante.
Aksel Hjalmar Vilhelm Kristian Bertelsen hed et af deres børn. Han blev kaldt Hjalmar Bertelsen, var født i
Hallund 1897 og døde i USA i 1981. Det er specielt ham og hans liv, der er interessant i forbindelse med udsendelsen.
Efter sin skolegang i Hallund blev han uddannet på et trykkeri og fik arbejde i Års, inden han i 1928 udvandrede
til USA. Her arbejdede han med forskelligt indtil han var redaktør på den dansksprogede avis ”Den Danske
Pioner”, som i øvrigt stadig udkommer.
Hvordan var Hjalmars opvækst i Hallund, kan nogen huske familien og fortælle om den og evt. baggrunden for
udvandringen, så kontakt mig endelig. Så skal jeg skabe kontakt til Danmarks Radio. Det vil være godt, hvis vi
lokalt kan bidrage på den måde til at fortælle ikke bare den kendte persons hidtil ukendte familiehistorie, men også
en del af Danmarkshistorien.
Per Drustrup Larsen – telf: 9881 1453 – mobil: 2926 1453 – mail: per@drustrup.dk

Ladywalk 2011
Også næste år vil kvinder i alle aldre fra Øster Brønderslev og omegn være
deltagere, når Ladywalk for 11. år i træk sender mange tusinde kvinder i
10 byer ud på hhv. 7 og 10 km ruter.
I Øster Brønderslev starter træningen mandag 21. marts kl. 18.30 og vi
mødes v. ØBI’s klubhus. Derefter går vi ture hver mandag indtil 30. maj,
som er dagen, hvor vi deltager i Ladywalk i Nørresundby. Det er gratis at
deltage i træningen og alle er meget velkomne. Følg med på www.oesterbroenderslev.dk og på plakater i byen op til træningsstart.
Mette Boye

Poldervej 80/Nibstrupvej 60
Kristian Pedersen, der bl.a ejer Ll. Nibstrup og St. Nibstrup, har reageret
positivt på de indsigelser, som lokale beboere kom med, da planerne for
en stor udbygning af svineproduktionen på Ll. Nibstrup, Poldervej 80, blev
fremlagt. Klagerne gik på den forventede øgede tunge trafik af især foderbiler
og transport af dyr og gylle ad Poldervej, og det har Kristian nu taget
højde for.
Ejendommen Ll. Nibstrup har nu fået 2 adresser, så kun beboelsen fortsat
har adressen Poldervej 80, mens produktionsbygningerne nu officielt har
fået adressen Nibstrupvej 60 med adgang ad grusvejen fra Nibstrupvej,
hvor der også er sat skilt op. På den måde vil leverandørerne blive vist den
vej, fortæller Kristian.

Rengøring
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I lang tid har Helle Lieutnant, Engvej 18 uden held efterlyst rengøringshjælpved opslag i SPAR, så nu vil hun gerne spørge Lokalbladets læsere
om det samme. Interesserede kan kontakte Helle på telf.: 22 19 58 40.
Lokalbladet

En duft af kvinde
Hvem kender denne kvinde fra
Øster Brønderslev, hvis parfume
genskaber erindringer i Carl
Mørcks hoved omen kvinde, der
kniber mænd i bagi?
Dele af Lokalbladets redaktion føler
sig overset!
Dette afsnit står i den helt nye bog
”Journal 64” af Jussi Adler-Olsen:
Allerede på trapperotundens nederste trin mærkede han, at Rose
havde en god dag. Tung duft af
nelliker ogjasminbankede ham i
møde og mindede ham om den
gamle kone i Øster Brønderslev, der
kneb alle mandfolk i røven, hvis de
kiggede forbi. Når Rose duftede
sådan, fik man hovedpine, og det
var for én gangs skyld ikke af hendes sure opstød.
Assads teori var, at hun havde arvet
parfumen, men andre mente, at
vide, at den slags vamle blandingerstadig kunne fås i visse indiske
butikker, der ikke interesserede sig
for, om kunderne kom igen.

spejlet
100 kvinder, Pia Raug, ost og rødvin
For tredje gang i sin 35-årige karriere stod Pia Raug på scenen i et lokale
fyldt med ene kvinder.
8. oktober stod hun på scenen i Øster Brønderslev Forsamlingshus på foranledning af Mette Rask og Merete Vestmark, der en aften var kommet til
at snakke om, at man aldrig hørte noget til Pia Raug mere, og at de godt
kunne tænke sig at høre hende ”live” igen. Det ene ord tog det andet, og
pludselig havde de arrangeret en koncert med hende i Forsamlingshuset.
Det blev ikke nødvendigt at reklamere for det, for billetterne var solgt,
inden de havde set sig om.
Og det var en knippel god idé, de to fik, for det var en rigtig god aften
med en Pia Raug, der var vældig i hopla. Hun sang og spillede mange af
de gamle sange, kom med fortællinger om Alzheimer, bedstemødre, Per
Kaalund, Poul Henningsen og meget, meget mere. Vi sang med efter bedste evne, når det var meningen! og lidt ind imellem – og mens vi lyttede
intenst, flød vi langsomt (men for en alt for kort tid) mange år tilbage i
tiden. Til den tid, hvor vi var unge, og hvor ordene måske ikke havde den
samme dybde for os som i dag. Pia Raug skulle imidlertid nok få os til at
være nærværende igen, når hun knyttede datid og nutid sammen på sin
egen underholdende måde.
Mon ikke de to arrangører kunne finde på at lave endnu en koncert!?
I pausen blev der serveret ost og rødvin, og snakket en hel masse.
Vibeke Hatt

Hyggeklubbens tur 26. august
På Hyggeklubbens udflugt blev kaffe og rundstykker nydt i Lundby Krat. Efter en hyggelig rundtur i det nordjyske
var der middag på Simested Kro.
Så gik turen til Nutidsmuseet i Års. På billedet genopfrisker Aksel Sørensen sin tid som købmand (kommis). Der var
også mange spændende ting, vi andre kunne nikke genkendende til. Hyggeligt! Sidst på eftermiddagen var der
kaffebord og så gik turen hjemad igen.
Lisbeth Christensen
Tujavej 9, Øster Brønderslev
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Vinsmagning
Igen er det lykkedes gruppen bag
mange års vinsmagninger at sammensætte en serie helt nye og
spændende aftener i Øster
Brønderslev Forsamlingshus. Der er
gode muligheder for både nye og
tidligere deltagere til at lære nyt og
få nogle gode oplevelser, og vi
glæder os til alle aftenerne.
Vi kan være et begrænset antal, så
det gælder om at være hurtig med
tilmeldingerne, der skal ske til
Kirsten og Henning Agesen,
Dannevirkevej 14 på telf.
9881 1034 eller mail:
kirstenagesen@gmail.com
Prisen for deltagelse er igen i år
250 kr. pr. deltager i startgebyr.
Det indbetales ved tilmeldingen og
dækker brød, borddækning og
husleje m.v. Desuden betales ca.
100 kroner pr. person for hver
aften, man deltager, til dækning af
udgifterne til vin og foredragsholder. Er der overskud efter afslutningen, plejer vi at give det som
bidrag til Forsamlingshuset.

Betalingen af de 250
kr. i startgebyr kan
nemmest foretages
online til pengeinstitut Reg. nr.: 9028 og
Konto: 1605876982.
Husk at skrive navne
og adresser på deltagerne ved overførslen. Pengene kan
også afregnes direkte
til Kirsten og
Henning.
Arrangørerne er
stadig:
Birgit Søndergaard &
Per Drustrup Larsen
Ester & Christian
Søndergaard
Grethe og Jens
Poulsen
Inge & Henning
Jørgensen
Kirsten & Henning
Agesen
Lis & Ove Dam

Program
Onsdag 12. januar kl. 19:
Australien (og Rumænien)
Per K. Christensen fra Rienta Vine præsenterer
gode vine fra Australien, og han tager også et
par stykker med fra Rumænien. Hvorfra han
siger, de har nogle særdeles gode vinhuse.
www.rientavine.dk
Torsdag 10. februar kl. 19:
Vine fra den gamle og nye verden
Jørgen la Cour Harbo, der er kendt som vinekspert og anmelder på Nordjyske Stiftstidende,
og som både flittig og velanskrevet foredragsholder om vin, tager os med på en tur rundt i
verden, hvor han vil skænke og sammenligne
vine fra den gamle og nye vinverden.
Tirsdag 8. marts kl. 19: Portugal
Den nordjyske vinimportør Adelino med
speciale i vin og delikatesser fra Portugal
præsenter nogle af de vine af høj kvalitet,
de selv importerer fra Portugal.
www.adelino.dk
Mandag 21. marts kl. 19: Sydafrika
Lokale globetrottere og vinrejsende fortæller
om deres oplevelser med vin (og andet) i
Sydafrika 2010 – samt serverer nye og
spændende vine og historier derfra.
Fredag 8. april kl. 18.30:
Afsluttende middag med god mad og vin
Uffe Nielsen fra Svanelunden i Hjørring
sammensætter og tilbereder en god menu og
sætter de bedste vine hertil – så det bliver en
flot rundtur i både gastronomi og vine.

Julevine fra SPAR Øster Brønderslev
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Redaktionen har denne gang fået lov at prøvesmage de to vine,
at være årets julevine.
“Italieneren”, som er lavet på Nero D’Avola-druen, kommer fra
Vinen er velsmagende, men er ikke så rund som f. eks. vinene fra Veneto (Ripassoer og amaroner). Den er velegnet som
hverdagsvin, men er efter redaktionens smag en smule for
skarp.
Pris: 3 flasker for 100 kr.
“Franskmanden” er en Cotes du Rhone Villages Controlee
fra Rasteau i Provence.
Vinen vil med sin runde og fyldige smag egne sig godt til
julens lidt kraftige kødretter. Det vil også være oplagt at servere den til kraftige oste.
Redaktionen kan anbefale vinen på det varmeste og finder
prisen på to flasker for 100 kr. meget fordelagtig.
Lokalbladet

som Jan Jæger fra SPAR-købmanden har udvalgt til
Sicilien.

Rasteau - Réserve Particulière
Selection Benoit - Côtes du Rhone Villages 2008 - 14 %
Julepris: 2 stk. for 100 kroner

Donna Stella - Nero d’avola
IGT Sicilia - uden årstal - 13,5 %
Julepris: 3 stk. for 100 kroner

Privat dagpleje
Jeg synes, børn er nogle fantastiske, livsglade og nysgerrige mennesker. Det kribler i mig for at give
dagplejebørnene i ”Skovhuset” en
tryg og oplevelsesrig hverdag.
Vi bor lige ved en skov, og vi har
en have, børnene kan færdes i med
plads til leg og udfoldelse. Jeg
mener, det er vigtigt, børn kommer ud og bevæger sig samt oplever naturen hver dag.
Naturen giver blandt andet børnene god plads, frisk luft, masser af
lys, færre sygedage, stimulering af
kreativiteten og bedre motorik. Der
er mange fantastiske muligheder
både i haven og i skoven til naturoplevelser, som også er et godt
grundlag for børnenes videreudvikling. Vi samler orme, mariehøns og
andre dyr i forstørrelsesglas, som så
studeres. Vi finder ting i skoven,
som vi bruger som musikinstrumenter og andre sjove ting.
I ”Skovhuset” bliver børnene en
aktiv del af hverdagen, selvfølgelig
på det enkelte barns niveau. Jeg
prioriterer udelivet højt, men vi
laver også andre ting.
Indenfor har jeg et legeværelse
med legetøj og bøger samt en
madras med puder. Her leger vi,
synger, danser, læser, hygger sammen og bare har det sjovt!
Børnene dækker bord og bager
hjemmebagt brød til om eftermiddagen. Børnene er også med til at
passe vores kanin, Plet, den får
mange kærlige hænder strøget ned
over sig, og børnene er med til at
give kaninen mad og drikke.
Vi kommer også ud af huset, vi har
været på stranden, besøgt rådyrene ved sygehuset, Grindsted plantage, Hedelund og biblioteket.

Men hvorfor
vælge en privat
dagpleje?
I den private dagpleje kan det
nævnes, at forældrene i god tid
selv bestemmer, hvem dagplejeren
skal være. Der er efterhånden
mange private dagplejere i
Brønderslev Kommune, og forældrene kan vælge den dagpleje, de
mener, er god til netop deres barn.

I ”Skovhuset”
kan forældrene
komme på
besøg flere
gange, inden
barnet starter i
dagpleje. Jeg
mener, det er
vigtigt, at forældrene og børnene er trygge
inden opstarten.
Det giver også
mig som dagplejer et bedre
indtryk af, hvem
barnet er, og
hvilke behov
barnet har, så
kan jeg bedre
give barnet det,
som barnet har
brug for i dagplejen.
I den private
dagpleje modtages der ikke
gæstebørn. Vi
har selv oplevet
en rolig hverdag
i ”Solstrålen” i
Brønderslev,
hvor vores egen datter har været i
dagpleje.
Dette skal nævnes i forbindelse
med, at der ikke kommer gæstebørn. Private dagplejere bruger
ikke ressourcer på et gæstebarn.
Forældrene er heller ikke blevet ringet op om, at deres barn skal i
gæstedagpleje samme dag eller en
anden dag på grund af sygdom,
ferie eller noget andet. Det har
givet os rolige morgener og tryghed. Desuden kommer der heller
ikke fremmede bakterier ind i huset
og dermed risiko for flere infektioner osv.
Når jeg er syg, som jeg har været
2 dage på de snart 4 år, har
Thomas, min mand, været vikar i
dagplejen. Børnene ser Thomas
hver dag, og han læser, danser og
leger med børnene i hverdagen, så
det er trygt for børnene, at de ikke
skal afleveres forskellige steder og
forholde sig til nye mennesker.
Vi er flere dagplejere, der laver fællesarrangementer som bondegårds-

dag, julefest, heldagslegestue mm.
Hen over sommeren har vi besøgt
hinanden i haverne, ellers er vi i
legestue på BI i Brønderslev om
onsdagen.
Om torsdagen har vi fået mulighed
for, at gå op i skolens gymnastiksal
og få brændt en masse krudt af,
lavet forskellige motoriske øvelser
og lege på de forskellige redskaber.
Noget børnene virkelig synes er
sjovt.
Privat dagpleje er et pasningstilbud, hvor der er åbent 48 timer
om ugen, ingen gæstedagpleje,
fast vikar, prisen er lavere end den
kommunale dagpleje og der føres
tilsyn fra Brønderslev Kommune.
Hvis du er blevet nysgerrig efter, at
vide mere om privat dagpleje, er
du velkommen til, at se mere på
vores fælles hjemmeside
www.9700privatdagpleje.dk eller
på www.dagplejenskovhuset.dk
Annette Lykkeberg
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Øster Brønderslev Skole
Skolestruktur mm.
Brønderslev Kommune skal som de fleste kommuner i landet spare på det kommende års budgetter.
På skoleområdet skal der spares 12 mio. kr. Der er sendt en del forslag til udtalelse i skolebetyrelserne. Endelig
beslutning ventes at ske på byrådsmødet i februar. For vores skole ser det ud til at få store konsekvenser.
Der er forslag om, at 7. årgang skal flyttes til Søndergades Skole. Det vil sige, at vi fra næste skoleår vil have fra
0. - 6. klasse på skolen.
Endvidere er der flere forslag, som vil ændre tildelingen til skolerne vedr. klassestørrelser og holdtimetildeling. For
vores skole vil det betyde en betragtelig nedgang i holdtimerne og dermed en stor forringelse af vores mulighed
for at tilbyde en ordentlig specialundervisning.
Jeg vil opfordre alle til at følge debatten vedr. skolebesparelserne og gerne være aktive i betræbelserne på at få
besparelserne/forringelserne til at blive så få og små som muligt.
Ove Dam

Klippedag på skolen
Igen i år har vi haft klippedag på skolen den sidste fredag i november.
Alle børn og lærere samledes fra morgenstunden til morgensamling, hvor årets første julesange blev sunget. Der
var igen i år mødt mange forældre og bedsteforældre. Efter morgensamlingen gik alle klasser til deres lokaler, hvor
der fremstilledes julepynt til lokalerne og det store juletræ i aulaen.
Kl. 11.15 var skolen julepyntet til december måned og eleverne fik lov til at holde fri.
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Grøftekantens 10 års fødselsdag
I år 2000 åbnede Grøftekanten
som en helt nybygget børnehave,
hvor udeliv, dyrehold og nyttehave
var i fokus i dagligdagen. På den
kæmpestore legeplads blev der
med tiden, med forældrenes hjælp,
bygget højbede, scene, stalde og
meget mere. Der foregår stadig en
masse byggeri på legepladsen, og
selvom pædagogikken har ændret
sig, er Grøftekanten stadig en udebørnehave.
10 års fødselsdag er bestemt noget
at fejre, så lørdag 21. august i år
blev der holdt en stor fest.
Forældrebestyrelsen og personalet besluttede sig for, at fødselsdagen skulle fejres med et stort
åbent hus for alle interesserede.
Forældrebestyrelsen påtog sig
det store arbejde med at sørge
for forplejning til de mange
mennesker. Menuen var spidstegt pattegris med kartoffelsalat, grøn salat og flutes.
Vejret denne lørdag viste sig at
være perfekt. Solskin og en lidt
kraftig brise var
lige det, der
skulle til, og en
masse glade
mennesker
mødte op med
gaver.
Der var ca. 130
gæster i løbet
af dagen, og
der var masser
af ting, de
kunne tage sig
til. Børnehavens
personale
havde stillet
flere aktiviteter frem. Der var snobrødsbuffet på børnehavens nye
bålplads, der var ansigtsmaling i
vores store tipi, bueskydning efter
rådyr, en stor halmhoppeborg og
hårtatovering i vores lille legehus.
Kl. 13 optrådte Trylleklovnen MIGU
meget succesfyldt for alle børn og
voksne. Han var sjov og fræk og
ramte plet hos alle.

Tak skal også lyde til de forskellige
sponsorer og hjælpere, som var
med til at gøre dagen god.
Vi håber, at vi ses næste gang, der
holdes stor fest i Grøftekanten.
Henrik Schmidt

Vi havde en
fantastisk
dag, og alle
i Grøftekanten vil
gerne takke
for de
mange
gaver, vi fik.
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Hallund-Hollensted Borgerforening
6. oktober var vi 22 deltagere, fortrinsvis mænd, der besøgte kartoffelmelsfabrikken ved Langholt. At
det var mænd, der deltog, var
fordi damerne var til modeopvisning i Klubhuset den aften.
Kartoffelmelsfabrikken er en stor
virksomhed, især når man står ved
de mægtige siloer, hvor kartoffelmelet bliver opbevaret. Vi fulgte
kartoflerne lige fra de kom ind og
blev tippet ned i graven, hvorefter
de blev transporteret ind i store
siloer, og til kartoffelmelet blev tappet i sække, som en robot klarede.
Vi kunne desværre ikke komme ind
i selve produktionen, da det er
fødevarer, de har med at gøre.
Efterfølgende var fabrikken vært
ved kage og kaffe. En hyggelig
aften, men jeg tror, at mange af
deltagerne tænkte på, at bare nu
fruen ikke brugte for mange
penge, så de skulle skynde sig
hjem for at tjekke kontoen.

29. oktober var vi 35 deltagere til
fællesspisning i Klubhuset. Ida
havde tilbudt, at hun egenhændigt
ville lave mad til medlemmerne, og
det skulle koste max 50 kroner.
Britta tilbød sin hjælp, og pigerne
havde nok at gøre. De var dog fornuftige at springe over deres sædvanlige møde om arbejdsfordelingen. Ida startede med maden
mandag og var først færdig, lige
før maden skulle på bordet. Det
smagte alle, og der blev taget godt
for sig af retterne, og den gode
rødvin var perfekt. Vi havde lavet
en lille folder med efterårssange,
og efterfølgende blev der diskuteret til langt ud på aftenen - sikkert
nogle kloge ideer.

I begyndelsen af november havde
vi arbejdsdag på Doktorpladsen.
Stenen blev renset, slammet blev
suges op af karret, og rækværket
blev renset, så vi kan male det til
foråret. Men igen i år er det utroligt at se alle de sten, der er smidt
ned i karret for at smadre lamperne. En lampe havde taget skade, så
vi ved ikke lige, hvad vi skal gøre
for at undgå det næste år.
Vi afholder generalforsamling den
21. januar 2011, hvor vi har fællesspisning kl. 18.00 og efterfølgende
generalforsamling kl. 19.30.
Husk: I kan altid følge
Borgerforeningens arrangementer
på: www.hallundhollensted.dk

Nyt fra B70
Såfremt der ikke er kandidater til at besætte
de ledige poster i bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, vil der blive indkaldt ekstraordinær generalforsamling den
8. februar 2011 kl.19.00. Her vil det eneste
punkt på dagsordenen være punkt 4 fra
denne dagsorden.
Behandling af alle skriftlige indkomne forslag, som skal være formanden i hænde
senest 8 dage inden generalforsamlingen.

B70 Hallund takker sponsorer, frivillige hjælpere og passive og aktive medlemmer.
Vi håber på et fortsat godt samarbejde i
2011, hvor vi igen vil kunne tilbyde gymnastik, fodbold, krolf, petanque og forhåbentlig en sommerfest.
B70 ønsker alle en god jul og et lykkebringende nytår.
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Venlig hilsen
Brian Christensen
Formand for B70 - Hallund
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B70 afholder generalforsamling den 11. januar 2011
kl. 19.00 i klubhuset med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg til bestyrelsen:
a: Valg af formand – Brian Christensen (afgår som formand,
men stiller sig til rådighed som bestyrelsesmedlem for en
1-årig periode, og kun hvis der ikke er andre.)
b: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Niels Jensen stopper
(tak til Niels for god indsats) – Jacob Sørensen –
modtager genvalg.
c: Valg af 2 suppleanter – Henning Villadsen og Karl Peter
Andersen modtager genvalg.
d: Valg af revisorsuppleant Eddy Marrup Modtager genvalg.
e: Valg til udvalg – Petanque, krolf og gymnastik
(et fælles udvalg)
10. Valg til udvalg – Fodbold.
11. Valg til udvalg – Festudvalg.
12. Vedtægtsændring er til afstemning.
13. Eventuelt.

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

25-års jubilæum

Farvel... og velkommen

Den 1. december har Poul Kristiansen 25-års
jubilæum som kirkesanger ved Hallund Kirke. Et
stort tillykke skal lyde fra os i menighedsrådet!
I skrivende stund (november) har vi endnu ikke fejret jubilaren, men forhåbentlig bliver det en god
dag, når Poul bliver fejret med frokost på Hallund
Kro, søndag d. 5. december.

I årets løb har vi i Hallund sagt farvel til graver
Nikolaj Bjørn Hansen. Gitte Sørensen, der tidligere
var gravermedhjælper, er blevet ansat som ny fast
graver. Vi i menighedsrådet vil gerne sige Nikolaj
tak for den tid, han har været graver. Og til Gitte:
Velkommen i den nye stilling som fast graver. Og
som ny gravermedhjælper vil vi byde Bjarne
Kristensen velkommen.
Lis Marrup har talt med Nikolaj, Gitte og Bjarne, og
det har hun skrevet om andetsteds i dette blad.
På menighedsrådets vegne
Rune Nørager Christensen

På menighedsrådets vegne
Rune Nørager Christensen

Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev
I Øster Brønderslev fejrede vi høstgudstjeneste d. 5.
oktober, og her medvirkede kirkekoret også på
fineste vis. Efter gudstjenesten bød menighedsrådet
på kaffe i Konfirmandstuen. Det blev en rigtig
spændende aften, for Mona og Poul Christensen
fra Hollensted kom og fortalte og viste billeder fra
deres lange rejse rundt i verden. Vi i menighedsrådet vil gerne sige Poul og Mona tak for et meget
underholdende og spændende foredrag.

Fastelavn 2011
Søndag d. 6. marts klokken 10.00 holder vi fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke. Det bliver en familiegudstjeneste, og både børn og barnlige sjæle er velkomne til at komme i udklædning.
Efter den korte gudstjeneste fortsætter vi med
fastelavnsløjer i Forsamlingshuset.
Ligesom sidste år arrangeres denne dag i samarbejde med Øster Brønderslev Borgerforening.
Rune Nørager Christensen
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Tak for nu til efterårets minikonfirmander
Der gik ikke særlig
lang tid, før Maria
Hansen - min medunderviser - og jeg
fandt ud af, at efterårets minikonfirmander var fulde af energi og spørgelyst. Så
vi har været omkring
mange emner og
lavet mange aktiviteter.
F. eks. var børnene
med til at lave græskarlamper, som pyntede i kirken, da vi
havde afslutningsgudstjeneste i oktober.
Det var rart at lære
jer at kende.
Så tak for nu ...og
på gensyn

Kirkelige adresser
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Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:
Rune Nørager Christensen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: RNC@km.dk, ugentlig fridag: Mandag.
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk
Organist, begge sogne:
Inger M. Hansen, Svendsgade 2, 2. sal th., 9000 Aalborg, tlf. 6060 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:
Gitte Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628
Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev:
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.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.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk
Kirkeværge, Hallund:
Minna Sørensen, Ørumvej 105, Hallund, tlf. 9883 5822.

Kirkenyt

Præstens
besøg
Jeg bliver glad for en henvendelse, hvis man ønsker – eller
ved om en der ønsker – en
samtale.
Rune Nørager Christensen

”Dyvohray”
Måske lykkedes det ikke helt for
ensemblets chef, Vadym, at lære
os koncertgængere at udtale
”dyvohray” på korrekt ukrainsk. Til
gengæld fik vi en formidabel koncert, der faldt i to dele. Den første
del bestod af ensemblets fortolkninger af klassiske musikstykker. Da
anden del af koncerten efter en
kort pause gik i gang, havde
ensemblets medlemmer skiftet til
folkedragter, så tøjet passede til
den ukrainske folkemusik, de spillede her.

Foto: Gertrud Bjerg

Høstgudstjeneste og høstmarked i Hallund
Søndag d. 26. september fejrede vi høstgudstjeneste i Hallund. Kirkekoret var med til at gøre gudstjenesten særlig
festlig, og efter gudstjenesten fortsatte festlighederne med frokost i Spejderhuset, og så gik det ellers løs med spejdernes høstfest. Ligesom sidste år var der aktiviteter for enhver smag: Der var lotteri, boder med bredt udvalg og
kagekonkurrence, flødebollekatapult, halmballelego, raftekarrusel og meget andet.
Det var med andre ord en dejlig dag med sjov og ballade for hele familien.
Rune Nørager Christensen

Foto: Mona Christensen

Nytårsgudstjenester
Ligesom sidste år holder vi i år nytårsgudstjenester
nytårsaftensdag om eftermiddagen.
Der vil være gudstjeneste i Hallund Kirke klokken
13.30 og i Øster Brønderslev Kirke klokken 15.00.
Efter gudstjenesterne ønsker vi hinanden godt
nytår over et stykke kransekage og et glas vin i
våbenhuset.

Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter
Alle gudstjenester begynder 10.15
Fredag d. 24/12
Torsdag d. 13/1
Torsdag d. 10/2
Torsdag d. 10/3

På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen
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Kreativ hjælp
søges!

Menighedsrådsmøder

Vigtige datoer
december-marts

Torsdag d. 3. marts kl.
13.00 holder vi arbejdseftermiddag i konfirmandstuen.
Her vil vi sy kostumer til
vore børneaktiviteter. Vi er
allerede nogle stykker med i
projektet, men vi kan sagtens bruge flere hænder. Så
hvis du kunne tænke dig at
give en hånd med, må du
meget gerne ringe til mig
på tlf.: 9881 1025
På menighedsrådenes
vegne
Rune Nørager Christensen

Øster Brønderslev menighedsråd:
Torsdag d. 27/1 kl. 19.00

Tirsdag d. 14. december: Julekoncert i
Hallund Kirke kl. 19.00
Fredag d. 31. december: Nytårsgudstjeneste
i Hallund Kirke kl. 13.30 og i Øster
Brønderslev Kirke kl. 15
Tirsdag d. 1. februar:
Kyndelmissegudstjeneste i Øster Brønderslev
Kirke kl. 19.00
Onsdag d. 9. februar: Kyndelmisse gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 19.00
Torsdag d. 3. marts: Arbejdseftermiddag i
Konfirmandstuen kl. 13.00
Søndag d. 6. marts: Fastelavnsgudstjeneste i
Øster Brønderslev Kirke kl. 10.00 og derefter
tøndeslagning i Forsamlingshuset

Hallund menighedsråd:
Torsdag d. 13/1 kl. 19.00
Torsdag d. 24/3 kl. 19.00

N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan henvende sig til en af menighedsrådsformændene eller til sognepræsten for nærmere oplysninger. (Se
kirkelige adresser).

Gudstjenester

December
12/12: 3. s. i advent
14/12: (Tirsdag)
19/12: 4. s. i advent
24/12: Juleaftensdag
25/12: Juledag
26/12: 2. juledag
31/12: Nytårsaftensdag
2011
Januar
2/1: Helligtrekongers
søndag
9/1: 1. s. e. H. 3 K.
16/1: 2. s. e. H. 3 K.
23/1: 3. s. e. H. 3 K.
30/1: 4. s. e. H. 3 K.
Februar
1/2: (Tirsdag)
6/2: 5. s. e. H. 3 K.
9/2: (Onsdag)
13/2: Sidste s. e. H. 3 K.
20/2: Septuagesima
27/2: Seksagesima
Marts
6/3: Fastelavn
13/3: 1. s. i fasten
20/3: 2. s. i fasten
27/3: 3. s. i fasten

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

9.30
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)
16.30
11.00
11.00
15.00

11.00
19.00 Julekoncert
Ingen
15.30
9.30
Ingen
13.30

9.30
11.00
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen

11.00
9.30
11.00
Ingen
11.00

19.00 Kyndelmisse
11.00
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen
11.00

Ingen
9.30
19.00 Kyndelmisse
Ingen
11.00
9.30

10.00 Børnegudstjeneste - fastelavn (se omtale)
11.00 Afslutning minikonfirmander
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)

Ingen
Ingen
9.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012
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Hyggeklubbens program
6. januar kl. 14: Bankospil om
medbragte pakker til ca. 20 kr.
20. januar kl. 14: Roger Depoilly
fortæller om sin vej fra Frankrig til
at blive leder af Abbe Pierrres
Klunsere i Tylstrup.
3. februar kl. 14: Allan og Frank
Normand Sørensen fra Lønstrup
fortæller om Lønstrup

17. februar kl. 14: Bente Klit fra
Brønderslev fortællerom barndommens betydning for en god alderdom.
3. marts kl. 14: Kaj Holsko fra
Aabybro fortæller om sit omskiftelige og indholdsrige liv.
17. marts kl. 14: Peter Sørensen fra
Agersted fortæller om Voergaard
Slot

31. marts kl. 14: Ib Olsen fra
Hvilshøj fortæller om sit arbejde for
Rumænien-hjælpen.
14. april kl. 14: Emnet er ikke fastlagt endnu.
Møderne holdes i ØBIs klubhus
og er åbne for alle pensionister
og efterlønsmodtagere.
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Velbesøgt modeshow i Hallund
Det var 53 veloplagte og forventningsfulde kvinder, der mødtes i
Klubhuset på Søndersig for at forvisse sig om, hvad moden foreskriver. Det var Onsdagsmotionisterne,
der med Kirsten Madsen i spidsen
med støtte af Lis Jørgensen stod for
arrangementet.
Det var et godt arrangement, hvor
de fremmødte hyggede sig med
vin, øl, vand og snacks.
Det var tøj fra ”Nikoline” i
Dronninglund, som blev piftet op
med bælter og tørklæder og lækre
tasker fra Arne J. i Brønderslev.
De 6 mannequiner var kvinder fra
lokalområdet, som viste 5-6 forskellige sæt, og de havde travlt, men
klarede det utrolig flot med et
blink i øjet, og krøllerne sad, som
de skulle, takket være frisør Sanne i
Hallund.
Tilskuerne viste stor interesse for tøj
og sko og måtte se nærmere på
tøjet og mærke på kvaliteten. Tøjet
var både hverdags- og festtøj med
nogle dristige og flotte sammensætninger.
Efter showet var der kaffe med
hjemmebag, og deltagerne håber
på, at arrangementet bliver gentaget til næste år.

Fra venstre: Lilly Sørensen, Lone Løth, Charlotte Christensen, Grethe Christensen,
Juliane Hansen, Britta Jensen

Fra venstre: Britta Jensen, Juliane Hansen,
Grethe Christensen, Lone Løth, Charlotte
Christensen, Lilly Sørensen, Inger Pape
fra Nikoline i Dronninglund og
Sanne fra Din frisør i Hallund

En hyggelig kordag
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Kirkekorene fra Jerslev, Tolstrup/Stenum, Serritslev og Ø. Brønderslev var inviteret til en fælles kordag med Erik
Sommer som gæstekorleder. Erik Sommer har arbejdet med kor næsten hele sit liv, så han er en fantastisk inspirerende, morsom og professionel korleder at være i selskab med. Kordagen sluttede med en værkstedskoncert i Ø.
Brønderslev Kirke. De sange vi øvede, var julesange og salmer, der efterfølgende bruges til julekoncerter i de
respektive kirker. Har du lyst til at være med i kirkekoret her i Ø. Brønderslev/ Hallund sogn, så er der plads til alle.
Vi øver tirsdag kl. 19-21 i konfirmandstuen ved præstegården. Det er gratis at deltage og koret øver til at være
med ved forskellige lejligheder i de 2 kirker. F.eks. julekoncert, kyndelmisse, forårskoncert, høstgudstjeneste m.m.
Mød op så tager vi venligt imod - eller henvend dig til undertegnede kormedlem: Birgit Søndergaard 98811453.
Lokalbladet

Fugleskydning i Hollensted
Den 14 august blev der kaldt til
fugleskydning i Hollensted. Vi startede dagen kl. 10 med at hente
sidste års Fuglekonge Flemming
Viggo i hans hjem på Danserhøj.
Han havde virkelig gjort noget ud
af dagen. Hele byen var pyntet
med flag, og der var opstillet skilte
med teksten “FOWLI”.
Hjemmeværnet var endda indkaldt
til at dirigere trafikken, så vi kunne
komme hurtigt og sikkert frem. Her
blev vi budt på en forfriskning eller
2 eller 3. Ja, det var i hvert fald
hyggeligt. Kl. 11.30 ankom en flot
gammel militærlastbil, der er bygget om til at køre med 24 nyudsprungne studenter, så da den blev
lastet med 26 overstuderede fugleskytter, sad vi i hvert fald tæt.

Vi kørte en dejlig tur over
Sankelmarksvej og Steffenhøj til
Hollensted, hvor skydningen skulle
foregå hos Lars Pindstrup. Der var
på turen indlagt en del pittstop.
Efter ankomsten til
Hollensted blev der
serveret pølser.
Den skydeansvarlige,
Kurt Jørgensen, forklarede om sikkerheden omkring skydningen. Samaritten,
Jens Ole Hvarregaard
gjorde sig klar og så
kunne skydningen
begynde, lige efter vi

Dagens resultater:

havde indtaget en af Hardy Jensen
fremstillet malurtsnaps. Skydningen
blev dagen igennem professionelt
styret af Leif Simonsen. Midt på
eftermiddagen blev der serveret
wienerbrød venligst sponsoreret af
Bavinchi Bageren. Sideløbende
med fugleskydningen drev Hardy
en mindre serieskydningsforretning, der dog på grund af tekniske
vanskeligheder måtte afgøres via
lodtrækning.
Kl. 17 var fugleskydningen afviklet,
og vi havde fundet vores nye
Fuglekonge, og damernes serieskydning kunne heldigvis afvikles
uden problemer, kyndigt ledet af
Carsten “nabo”.

Følgende modtog diplom:
Kurt Jørgensen for kronen skudt ned af Carsten Jensen
Carsten Jensen for h. klo skudt ned af Anders Jacobsen
Hans Henrik Ravn for v. klo skudt ned af Leif Simonsen
Kaj Jensen for halsen skudt ned af Dan Christensen
Lars Kjærsgård for halenskudt ned af Lars Pinstrup
Lars Pinstrup for h. vinge skudt ned af Jesper Nielsen
Dan Christensen for v. vinge skudt ned af Leif Simonsen
Carsten Jensen brystplade skudt ned af Carsten Jensen
Hardy Jensen brystplade skudt ned af Carsten Jensen
Disse resultater betyder, at
Dan er ny Kronprins, Carsten er ny
Skyttekonge og Hardy
er den ny Fuglekonge.
Dameserieskydning:
1.Trine Nielsen
2. Helle Bang Ravn
3. Ditte Bang Ravn
Herreserieskydning:
1. Kurt Jørgensen
2. Hans Henrik Ravn
3. Jens Chr. Nielsen

Kl. 19 var vi klar til at spise.
Menuen var grillet svinekam med
salat og kartofler. Festen fortsatte
til over midnat, dog var vi nogle
stykker, der brød op lidt før for at
tage til Bålhøjfestival og høre bl.a.
Blue Van, og der kunne vi se, at
flag og skilte fra om formiddagen
også blev brugt til dette arrangement.
Bjarne Bang Sørensen
Lokalbladet
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GadeVelkommen til!
Buurholtvej 53 B
1. november overtog Agnethe Pedersen (26) og Simon Mutua Dissing (25)
huset, der ligger på en lidt tilbagetrukket grund. Huset, der kun er 2 år gammelt, skulle bare lige have en gang let maling i få rum inden indflytningen.
Parret kommer fra Brønderslev, hvor de boede i en lejlighed. De har begge
jobs, Agnethe er uddannet social- og sundhedsassistent og arbejder på
Rosengården i Jerslev, mens Simon er falckredder i Hjørring. Agnethe er i gang
med latindance hver lørdag morgen i Øster Brønderslev Klubhus, og Simon er
klar til løb og nogle ture i Motionscenteret. Parret har overtaget huset efter
Malene Andersen og Jacob S. Jensen, der nu bor til leje på Hebbelstrupvej,
mens de leder efter anden bolig.

Skiftedag i Hallund Kirke
Gitte Sørensen blev i sommeren 2010 ansat som graver ved Hallund Kirke efter tidligere graver Nikolaj Bjørn
Hansen, som måtte holde op på grund af sygdom.
Gitte har boet i Hallund, siden hun var 2 år, da hendes forældre kom hertil, så det er næsten hele hendes liv. Hun
er uddannet i Brønderslev Storkøb, hvor hun har været i 16 år. Dagplejemor har hun også prøvet at være samt
arbejdet med industrilakering, men i 2001 blev hun medhjælper ved kirken og i 2010 fastansat som graver.
Jobbet er både som graver og kirketjener, og det er meget alsidigt, da graverfunktionen består af renholdelse af
gravsteder og øvrige arealer, tilplantning af gravsteder og granlægning til jul, klipning af hække, begravelser og
udskrivning af regninger. Derudover er der rengøring af kirken og graverhuset, hvor der er kontor, som også er
opholdsted for personalet. Som kirketjener er hun indblandet i alt, hvad der foregår i kirken så som gudstjenester,
begravelser, bryllupper, barnedåb og konfirmationer. Den automatiske ringning betyder færre timer for de ansatte.
Gitte har dyrket idræt hele livet og været håndboldtræner, men måtte stoppe, da det ikke var muligt at kombinere
det med hendes nye arbejde, som hun er meget glad for.
Bjarne Kristensen blev ansat ved kirken den 15. juni som medhjælper og er med i det beskrevne arbejde, som Gitte
udfører, og meget af deres arbejde kræver 2 personer.
Gitte har selvfølgelig oplært ham, men han har også deltaget i kurser, bl.a. i granlægning og også sammen med
Gitte.
Bjarne bor i Ajstrup, hvor han har et landbrug med fedekvæg og planteavl, så hans 720 timer om året ved kirken
passer fint.
Han har også tid til at spille fodbold og roser deres borgerforening, der er god til at styrke sammenholdet i deres
lille by.
Nikolaj Bjørn Hansen startede som vikar for graveren til jul i 1994, og et halvt år senere blev han fastansat efter
Lilly Sørensen, som så blev medhjælper, da hendes mand blev syg – de skiftede simpelthen job.
Nikolaj var meget glad for jobbet, der var frit og selvstændigt, og samarbejdet med de øvrige var fint, ligesom han
roser menighedsrådet og specielt Birthe Sejlund, som var formand for menighedsrådet, men i 2008 blev han sygemeldt med hjerteproblemer, og i 2010 stoppede han. Han er blevet afløser for kirketjeneren i Brønderslev Kirke
med nogle få timer om ugen.
Nikolaj stammer fra Kraghede, men har boet en del år på et lille landbrug i Hallund. Nu bor han i en andelsbolig
på Tjørnevej i Ø. Brønderslev.
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Åben kælder

Hærværk

Santé Vin ved Henning Agesen
holder åben vinkælder onsdag
8. december fra kl. 15.00 på
adressen Dannevirkevej 14.
Den nye forsyning af vine fra
Rhônedalen er nu hjemme og er
ved at være udhvilet efter den
lange tur, og der vil være smagsprøver på forskellige vine, der passer til den kommende højtid.

En fredag aften sidst i november var der
hærværk på Danserhøj. Flere postkasser, en
opstillet container og skurvogn ved et byggeri blev oversprøjtet med sort maling.
Godt nok var der malet et smilende ansigt på
en af postkasserne, men ejernes ansigter var
ikke just smilende, da de opdagede det.
Rigtig ærgerligt og trist, at nogle i lokalområdet ikke har fornuftigere ting at tage sig til
en fredag aften!

Lokalbladet

spejlet
Herrefrokost i Hallund
Lørdag, den 29. januar er der igen arrangeret herrefrokost i Klubhuset på
Søndersig, og arrangørerne håber at se mange glade mænd i alle aldre, så
succesen fra sidste år kan gentages.
Nu har du chancen for at møde nye tilflyttere, dine naboer og venner. Det
kan slet ikke undgås at blive en god dag, så tag naboen under armen og
mød op.
Frokosten begynder kl. 13 og slutter, når den sidste mand går hjem, så
konerne derhjemme må indstille sig på, at de herrer, de sendte i byen, er
blevet til mænd, når de kommer hjem.

Hyggelig
ølsmagning i
Hallund
Hallund-Hollensted Borgerforening
havde kaldt til ølsmagning, og det
var der 52 kvinder og mænd, der
efterkom. For første gang var der
ikke de 75, der er loftet for arrangementet, men der var en rigtig
god stemning, og det blev lovet,
at næste år bliver der fuldt hus
igen, men jagt og familiebesøg
skal jo passes.
Sild og pølsebord klarer Trine flot,
og øl fra Fur smagte godt efter de
flestes mening, men nogle valgte
at skylle det ned med en Tuborg.
Der var blevet opfordret til at
medbringe instrumenter, og det
var der 3 mænd, der klarede, så
der var musikledsagelse til ølsangene.
Arrangørerne, Jes og Eddy, havde
bebudet, at de stoppede, men det
kunne der ikke blive tale om, og i
løbet af en times tid var der samlet
sponsorpenge ind til næste års
ølsmagning, for Hallundborgerne
lader ikke en god tradition gå fra
sig, så næste års ølsmagning bliver
den 7. oktober 2011.

Mad og drikkevarer til meget rimelige priser, men der skal ske tilmelding
senest den 20. januar til Hans Hjørringgaard 6170- 5311, Claus Larsen
9884-4446, Keld Pedersen 6018-5511 eller Jesper Tjell 2240-9155.

Hattefest i Hallund
Der holdes hattefest 22. januar kl. 12.30 i Hallund Klubhus.
Så er det tid til at lufte hatte – huer og andet hovedbeklædning. B70
byder til hattefest – hvor du kan mærke/se/købe tøj og Tupperware og
selvfølgelig til hygge – god mad og sjove indslag.
Dagen hvor lillemor – bedste – olde – kæresten – naboen – svigermor, skal
holde fri og have en sjov dag.
Pris: 125 kr. hvor der serveres velkomstdrik, buffet, kaffe og flot, lækker
kage. Drikkevarer købes til fornuftige priser.
Men – Men ingen adgang uden hat. Der er præmie til Dagens Hat.
Betaling ved tilmelding senest 15. januar til: Charlotte: telf. 2148 6584 Annemette: telf. 9883 7580 Aase: telf. 2156 7973 - Minna: telf. 9883 5822

Festivalparkering
Arrangørerne af Bålhøjfestivalen havde forudset behovet for P-pladser til
musikere, teknikere og andre backstagefolk. derfor havde man fået lov af
en landmand tilat parkere en række biler ind i kornet på hans mark langs
jordvejen fra Bålhøjvej ind
til Festivalpladsen.
Så langt så godt!
Problemet var bare, at de
folk, der satte P-skiltene
op havde placeret dem på
en anden landsmands
mark, hvor man ikke
havde fået lov til at parkere. Problemet løstes dog i
mindelighed!

Spejdere havde stort rykind i Hallund
KFUM-spejderne og menighedsrådet i Hallund gik sammen om høstgudstjeneste efterfulgt af frokost i spejderhuset
og efterfølgende høstmarked. Kirken var fyldt op af spejdere, forældre, søskende og kommende konfirmander, og
der var også fyldt op i spejderhytten, hvor spejderne selv tæller over 60 personer.
Der blev solgt turbånd, så alle attraktioner kunne prøves, og der var virkelig lagt kræfter i at få nogle sjove ting på
tapetet. Der var børne-dyrskue, svævebane, det muntre køkken, flødebollemaskine, karrusel, pudekamp, halmballer
til at tumle i og korn til at grave i.
Der var også gang i salget i boderne med legetøj, frugt, marmelade, blomster, grøntsager og tombola med sponserede gevinster og en lidt speciel konkurrence i hønseskidning.
Vinderkagen i kagebagningskonkurrencen blev en spejderkage, som senere blev solgt sammen med de øvrige
kager til kaffen.
Det var en rigtig god dag for alle aldre, og spejdernes anstrengelser gav et pænt overskud.
Lokalbladet
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The Blue Van – Love Shot
De lokale musikalske helte
og frontfigurer på rockscenen har udsendt en ny
CD – Love Shot.
De gav en forrygende
koncert på årets Bålhøjfestival, hvor de lukkede
festivalen fra den store
scene.
Her spillede de også et par
numre fra den dengang
kommende CD, og det
lovede rigtig godt.
De store forventninger er
bestemt ikke blevet skuffet
ved lytning af alle numrene
på skiven, for det er 13
meget forskellige numre –
alle numre som viser orkestrets store musikalske
spændvidde og potentiale.
Køb den og hør den!!!

Da The Blue Van nu er et internationalt band med mange
musiknumre placeret i TV-udsendelser, reklamer og serier samt
med fans og turneer over hele
verden, får Lokalbladets læsere
lige et internationalt uddrag af
en omtale af “Love Shot”:
The Blue Van has unleashed their
4th studio album entitled 'Love
Shot'. Over the last 2 years, the
band has spent their time touring
Europe and writing an overload of
solid song material while supporting the current release 'Man Up".
More than 30 compositions were
boiled down to the 13 tracks.
“The previous album "Man Up"
was important step for us to break
free of frames and boxes that
reviewers have always loved to put
us in. Now we are walking the
plank", says Soren Christensen, the
bands keys player and guitarist.
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60's style retro rock is not what the
band is anymore. In fact, they have
been moving way from the style
since the bands first release. Like
everyone, tastes change. Let there
be no doubt that the boys in The
Blue Van know their music history
to the tips of their fingers. It is
exactly this deep respect for the
traditions of classic rock combined
with a boundary seeking and
almost provokingly modern rock
production that gives the band its
unique sound.
"Love Shot" is the final fight
against the taboo and dogma rules
from the garage- and retro scene
and could have a few music snobs
falling out of their seats. That is
also the aim.
Connoisseurs and genre-purist are
shown no mercy when the band
take on heavy pop-hits as "Love
Shot" and "Run to the sun" and
powerballs like "Woman of the
wrong kind".

Or when then they show some
muscle with "Loser takes it all",
"hole In the Ground" and the
proggy "You Live You Learn, You
Die".
What combines all these inspired
detours, twists and turns is that the
songwriting is always rock solid
and musicality is at an all time
high. Rock'n'roll is indeed also
about taking chances and having
courage to walk new roads. In a
time where quirky indie rock and
dusty lo-fi productions have become main stream it is once again
time to turn it all around and
throw a wrench in the wheel with
well crafted hooks and big choruses.
"Love Shot" is the sound of a band
in their international peak fitness
condition.

Nyt fra Øster Brønderslev Vandværk
Alle, der er kommet forbi Poldervej
i Øster Brønderslev i det forløbne
efterår, har kunnet iagttage kvæg,
der græsser på Vandværkets jord.
Jorden har været pløjet op og tilsået med græs af to landmænd, der
har fået lov til at bruge jorden,
inden der skal foretages nye boringer.
Om et par år vil der stå en lille skov
med blandet løvtræ her, hvor kreaturerne har gået. Hede Danmark
har givet tilbud på beplantning og
pasning af den nye skov, der skal
have lov til at vokse op uden brug
af pesticider og gødning.
Beplantningen vil først finde sted
ud på foråret, når der er lavet nye
vandboringer. Arbejdet hermed
regner Alfred Møller, formand for
Vandværket, med bliver afsluttet
inden jul.
Inden tilplantningen vil området
være præget af lastbiler og rendegravere i forbindelse med de nye
boringer. Den nordligste af de
gamle brønde skal slettes pga. af et
alt for højt indhold af nitrat i vandet. Denne forurening stammer fra
den nærliggende grøft, der i forbindelse med boringen bliver renset op, så overfladevandet kan
komme væk.
For at vandet kan blive så godt
som nitratfri etableres 3 nye boringer, og Gudrun Guldbæk, leder af

grundvandsgruppen i Teknisk
Forvaltning, har anbefalet, at den
gamle brønd i den forbindelse bliver sløjfet. På Vandværket sker der
samtidig med kapacitetsudvidelsen
en ombygning til for- og efterfiltrering af vandet. Samtidig ændrer
Vandværket ifølge Alfred Møller
rensningen af vandet. I øjeblikket
pumpes der 60 m3 vand gennem
det nuværende anlæg pr. time, for
at filtrene kan få nok vandgennemstrømning, men med de nye boringer kan man klare sig med 20 m3
pr. time. Grunden er, at det anbefales at bruge mindre pumper, der
kræver mere driftstid, men giver en
bedre kvalitet. Ved rensning af
boringerne hjælper det i fremtiden
på vandforsyningen, at boringerne
skiftes til at være i funktion 3 ad
gangen, så at 1 boring altid kan
renses, uden at det går ud over
forsyningssikkerheden. I forbindelse
med etableringen af de nye boringer sættes det 3. gamle filter på
værket ud af drift, når de nye filtre
kobles på.
Teknisk set består Vandværket nu af
3 Grundfosspumper, som er frekvensstyret af en computer i stedet
for af en hydrofor (tryktank).

Brønderslev oplevede for 3 uger
siden, hvor en landmand i forbindelse med en større udgravning
kappede hovedvandledningen, så
byen var uden vand i 2 timer, vil
man aldrig kunne gardere sig
imod.
Kirsten Agesen

Alfred Møller håber, at alle forbrugerne kan glæde sig over det nye
tiltag engang ud på foråret.
Forhåbentlig giver de nye boringer
en god driftssikkerhed, men uregelmæssigheder, som Øster

Med venlig hilsen
Øster Brønderslev Vandværk
Amba
v/ Kjeld Andersen
kasserer

Måleraflæsning
Meddelelse til vandforbrugere
under Øster Brønderslev
Vandværk Amba.
Så er tiden for aflæsning af
vand kommet. Vi udsender
aflæsningskort i uge 49, og
aflæsningstidspunkt er 15.
december. Vi skal have aflæsningen retur senest 20. december.
Indberet resultatet via internet
på www.oeb.vandvaerk.dk
eller afleverer personligt eller
pr. post.
Hvis der er problemer med
aflæsning bedes vandværket
kontaktes på telf. 9881 1400
eller 9881 1403.
Ved manglende rettidig indberetning pålægges et gebyr på
150 kr. efter 20. december.

Biludstilling på Elmevej
På hjørnet af Elmevej og Ahornvej, hvor Jysk Møbelværks oplagringshal befinder sig (Raals gamle værksted), har
der den seneste tid været udstilling af biler. Udstilleren er Benny Jakobsen fra ”Bennys Auto” i Østergade i
Brønderslev.
Der udstilles tysk-importerede biler. Pæne, regulære biler med lave kilometertal, uden rust og til rimelige priser.
Benny har simpelthen ikke plads til biludstillingen i Østergade, og da han gennem Mogens Svendsen, Jysk
Møbelværk, erfarede, at der var plads ledig på Elmevej, benyttede han sig af chancen.
Der kommer mange forbi på deres vej gennem Øster Brønderslev, så Benny mener, det er en god placering.
Bilerne sælges gennem ”Bennys Auto”, og man kan skabe kontakt ved at gå på nettet www.b2auto.dk eller på
gammeldags vis ved at møde op eller ringe.
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Elmehøj
Her på Elmehøj går det rigtig godt.
Ja, faktisk så er vi vist alle lidt
”høje” og stolte af os selv, så vi har
behov for at prale lidt.
Først blev vi indstillet til den landsdækkende arbejdsmiljøpris.
Desværre fik vi den ikke, men bare
det, at nogen syntes, vi skulle have
den, det varmer!
Så har vi lige modtaget LBR’s virksomhedspris, for den indsats vi gør
på det rummelige arbejdsmarked.
Her hos os er der plads til job på
særlige vilkår med fokus på, hvad
man kan, en fremtidig uddannelse
osv.
Så har vi haft embedslægetilsyn
(den årlige eksamen), og det var så
flot, at vi er fritaget for tilsyn næste
år. Vi har også haft kommunalt tilsyn. Vi fik så mange roser for plejen, omsorgen og arbejdsmiljøet.
Vi var så heldige, at vi fik del i de
penge, som Øster Brønderslev
Sparekasses fond uddelte. Det blev
til indkøb af 20 salmebøger med
stor skrift. De bruges flittigt af
beboerne til gudstjenesterne.
Så vi er godt nok lidt ovenpå for
tiden.
Her er et lille udpluk af de aktiviteter, der har været på Elmehøj:
Vi har fejret krondiamantbryllup for
Gerda og Søren Jensen med fælles
formiddagskaffe, talere fra bl.a.
borgmesteren.
Vi har sagt farvel til vores gode kollega Karen igennem 31 år. Nu var
det tiden, hvor hun ville stoppe og
få mere tid til familien. Vi savner
hende godt nok.
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Vi har haft
besøg af dagplejerne og
deres børn. Alle
de små børn
sang og dansede for os.
Dagplejerne
havde bagt
boller til os alle,
så vi havde en
rigtig hyggelig
formiddag.
Små børn og
vore beboere er
den helt rigtige sammensætning.
Vi glæder os allerede til det næste
besøg.
Vi har traditionen tro fejret “Syng
Dansk Dagen” med sang og harmonikaledsagelse.
Vi har holdt høstfest for beboere,
pårørende og medarbejderne med
mad udefra. Ugerne op til festen
var der sat fokus på høsten. Der
blev snakket forskellige kornsorter,
bondegårdens dyr, besøg på teknisk museum, og der blev kogt
æblegrød af havens æbler.
Centerrådet har givet beboerne
julefrokost på restaurant Hedelund.
Centerrådet holdt generalforsamling den 24/11. Der var genvalg til
alle, og ny suppleant blev Poul
Rasmussen. Vi er alle så glade for
det store arbejde, de laver for
beboere, pårørende og personale.

Centerrådet og frivillige er i gang
med at skaffe en masse meget
gamle ting og sager sammen.
Disse ting findes frem til aktivitetsdagen, så der rigtig kan snakkes
om gamle dage. Hvis der er
nogen, der har en spændende ting
i gemmerne, vil vi gerne have den.
Centerrådet har inviteret 8 beboere
og 7 hjælpere til slagerparade og
spisning sidst i januar.

December måned er travl for alle,
også os på Elmehøj. Huset skal
pyntes op, der skal hygges, bages,
festes lige som i alle andre hjem.
Den 1. december har vi julehygge
for beboere, pårørende og medarbejdere med gløgg og æbleskiver.
Vi slutter med banko, med gaver vi
har fået af butikker, og nogle har vi
selv købt.
Den 15/12 holder vi julefrokost for
beboere, pårørende og medarbejdere med alt, hvad hjertet kan
begære.
Der skal produceres juledekorationer på en hyggedag.
Der bages på aktivitetsdage.
Vi holder fast i traditionen med
gudstjeneste den 24/12 kl. 10 med

kaffe og klejner. De pårørende, der
så har lyst til at spise frokost med
beboerne, bliver. Nogle pårørende
bliver og fejrer juleaften med beboerne. Det er en hyggelig måde at
sige god jul til hinanden på.
Vi er så heldige, at vore pårørende
altid bakker op om vore arrangementer. Vi er altid omkring 45-50.
Det er da flot.
Vi har stadig gudstjeneste 1 gang
om måneden med kaffe bagefter.
Her går snakken godt. Præsten bliver og hygger sig med beboerne.
Derefter er der så fællesspisning for
beboerne. Det er en dejlig måde at
samle beboerne på.

På Elmehøj kommer vi også til at
mærke Kommunens besparelser. Vi
har arbejdet med, hvordan vi nu
kan flytte og udsætte opgaver, så
beboerne og medarbejderne ikke
rammes alt for hårdt. Der vil dog
være opgaver, som måske ikke bliver helt så grundigt ordnet som
før. Her tænker jeg på rengøringen. Måske ligger der en nullermand mere end før. Vi håber, der
er forståelse for dette.
Heldigvis klarer vi nednormeringen
uden fyringer, for ellers ville det
ikke være rart mere.
Jette Ramskov

Frivillig hjælper på ”Elmehøj”
Vi kunne godt tænke os, at der ville komme pensionister fra Øster Brønderslev og omegn og deltage i vores
arrangementer på Ældrecentret ”Elmehøj”, for der sker rigtig mange ting med beboerne som nævnt nedenunder. Vi har intet med plejen af beboerne at gøre, men sørger kun for hyggen.
Om at være frivillig hjælper på Plejehjemmet ”Elmehøj”
Først lidt om mig selv: Jeg hedder Kirsten, er 62 år, uddannet social- og sundhedshjælper, har arbejdet på et
plejehjem, og da jeg på grund af helbredet ikke kunne passe mit arbejde, men stadig syntes, jeg havde noget
energi, der skulle brændes af, forhørte jeg mig på Elmehøj, om de ikke havde brug for en frivillig hjælper – og
det havde de –Jeg hjælper tirsdage og onsdage med at lave aktiviteter sammen med Lis, der kommer fra
Brønderslev Kommune. Vi laver alt muligt sammen med beboerne, nogle gange laver vi mad, andre gange
bager vi, vi spiller banko, synger og snakker om gamle dage, maler billeder, laver dekorationer til jul og meget
mere.
Elmehøj er et rart, lille plejehjem, hvor jeg altid bliver mødt af et dejligt, smilende personale, hvilket også gør
det godt at komme der.
Skulle der være nogle, der skulle have fået interesse for at være med til aktiviteterne med de ældre beboere,
mangler der altid en ekstra hånd.
Derudover har vi nu fået oprettet et Centerråd, hvilket betyder, at vi fra Brønderslev Kommune har fået tildelt
en sum penge, som skal være til glæde for beboerne, bl.a. til ture, hjælp til arrangementer m.m. Vi er 5 personer i Centerrådet. Her kan også bruges et par ekstra folk, og eneste kriterium er, at man er fyldt tres eller er
pensionist.
Venlig hilsen Kirsten Frost Rasmussen
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Foreningsvejviser
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)

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)
Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Nordjyske Stiftstidendes
lokalmeddelere:
Hallund-Hollensted:
Lis Marrup (9883 5049)
Øster Brønderslev-Kraghede:
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Sportsskriver:
Kjeld Christensen (9881 1040)

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9945 4770)

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen
(9883 5366)

Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)

Hallund Vandværk,
Knud Erik Nielsen (9883 5180)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

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

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Karsten Sørensen,
Sølvmågevej 12
9700 Brønderslev
www.sparekassefonden.dk

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

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

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Rune Nørager Christensen
(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,
Brian Christensen,

(3217 2767 og mobil 2056 4389)
Hallund Jagtforening,
v/ Erik Christensen (2184 8490)
Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386)
v/ Kaj Astrup (9826 1708)
Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)
Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen
(9881 1282)
Østsidehallen,
Anders Bentsen (9881 1493)

34
Lokalbladet

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)
Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen (9881 1458)
Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)
Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Birgit Søndergaard (9881 1453)
Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning:
Peter Andersen (9881 1331)
se: www.oesterbroenderslev.dk
Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Lars Bredo (9843 3135)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
v/ Claus Iversen,
(9882 2422 / 4019 7421)
Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)
Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Anders Vinter Svendsen
(9826 1514)
Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.
(9881 1522)
Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter
www.pc-elektronik.dk

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig

PETER STECHER
Statsaut. ejendomsmægler
Birkevej 4

- så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066
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Røgelhedevej 14 . Hallund . 9700 Brønderslev
Tlf. 98 83 52 11 . Fax 98 83 53 85
e-mail: hallundstaldservice@mail.dk
www.hallundstaldservice.dk

Døgnvagt 24 24 53 11

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300

HALLUND AUTOLAKERING
v/ Anders Chr. Larsen
Lakering af biler, køkkenlåger, døre m.m.
Røgelhedevej 14 - Hallund - 9700 Brønderslev

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED
v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

Maler Per Rasmussen - tlf. 2965 5550

Hallund
Kraftvarmeværk
Blyvej 5, Hallund - Tlf.: 9883 5366
Formand Kaj Andersen
Tlf. 9883 5026 - mobil 29672622

GOLDENHORZE.DK

INFOLINK

Røverstuen 71
9700 Brønderslev
www.goldenhorze.dk

v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund

Faste åbningstider:
Mandag , torsdag og fredag fra 12:30 til 17:30
+ efter aftale

Tlf. 7020 0903 - www.infolinkkurser.dk
Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Ejendomsmæglerfirmaet

John Andersen
Røgelhedevej 15
9700 Brønderslev
Telefon: 3011 4166
E-mail:
john@johnA.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Kim Toft, Søndersig 27 tlf. 9883 5071 / 2332 2364
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Mad ud af huset
CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

TylstrupMureren aps
Aut. kloakmester
v/ Ib Nielsen
Enighedsvej 39
Kraghede
9382 Tylstrup

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER
9899 8066 - 9883 1010
Tlf. kons. hverdage kl. 7-99
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19
9700 Brønderslev
(2362 0224)

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797

BRØNDERSLEV
EL-TEKNIK
Håndværkervej
telf. 9881 1212
Alt i elinstallationer
Hvidevaresalg/service

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11

Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit & Camilla Jacobsen
Tlf. 9826 0259

Hallund Auto- og
Karosseri

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING

Mercedes

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund
(9883 5202)

v/ Jan Jæger
Sundeved, Øster Brønderslev
(Tlf.: 98811003)
Supermarked med tips
og lottoforhandling

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen
Birkevej 8, 9700 Brønderslev
FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER
Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

98 81 12 24

www.lillenejst.dk

VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

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

www.filtestedet.dk

MUSIK TIL FESTEN
Kraghedevej 116, Kraghede
(9826 1803 - mobil 3096 0482)
Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

Ahornvej 16
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Erfaren og uddannet
musiker/musiklærer
til din næste fest...
Altid manuel musik
til festsange!!

www.pouleriksmusik.dk
tlf.: 98811458

Jens Holm
Cedervej 6
9700 Brønderslev

Tlf.:
96460088
Fax:
96460077
E-mail: jh@jh-auto.com

www.jh-auto.com

W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby
Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

Henning Agesen
Dannevirkevej 14

JC-Træbyg

Tlf. 9881 1034
e-mail: info@sante-info.dk

Jens Sørensen, Hallundvej 216,
9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103)

www.sante-info.dk
Kvalitetsvine fra Côtes de Ventoux
(egen import) samt vine fra Italien
og Sydafrika fra andre importører.
Vinsmagninger for firmaer og private.

DUO’en
Karsten & Ib

Træhuse leveres:
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

Ostemandens åbningstider:
Mandag kl. 13.30-18: Sølvgade 120, Hallund
Tirsdag kl. 11-17: ved siden af Shell i Hjallerup
Onsdag kl. 11-17: ved Torvekroen i Hals
Fredag kl. 11-17: ved Brugsen i Dronninglund

Her er der også
plads til din
annonce!
Lokalbladet bringer meget gerne annoncer for
lokale firmaer og for “udensogns” firmaer med
lokale folk bag.
Kontakt redaktionen (se side 3) og aftal nærmere.

Annoncepriser
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.
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10. december
Juletræsfest i Østsidehallen
(ØBI’s venner)

Aktiviteter

14. december kl. 19.
Julekoncert i Hallund Kirke.

3. februar 2011 kl. 14:
Allan og Frank Normand
Sørensen fra Lønstrup fortæller
om Lønstrup. Arr.: Hyggeklubben. Mødested: ØBIs klubhus

24. december
Julegudstjeneste på Elmehøj kl.
10.15.

7. februar 2011 kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj

31. december
Nytårsgudstjeneste i Hallund
Kirke kl. 13.30 og Ø. Brønderslev
Kirke kl. 15.

10. februar 2011kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj

3. januar kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj
6. januar kl. 14
Bankospil om medbragte pakker
til ca. 20 kr. Arr.: Hyggeklubben.
Mødested: ØBIs klubhus
8. januarkl. 9.00
Fællesjagt i Hallund Jagtforening
- bl.a. Kommuneskoven - og
efterfølgende spisning af gule
ærter. Mødested Skarnvad
11. januar 2011 kl. 19.
B70 holder generalforsamling i
Klubhuset.
13. januar 2011 kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj
13. januar 2011 k. 19.
Hallund menighedsråd møde.
20. januar 2011 kl. 14
Roger Depoilly fortæller om sin
vej fra Frankrig til at blive leder
af Abbe Pierrres Klunsere i
Tylstrup. Arr.: Hyggeklubben.
Mødested: ØBIs klubhus

12. februar 2011
Hattefest i Hallund se side 27
17. februar kl. 14:
Bente Klit fra Brønderslev fortæller om barndommens betydning
for en god alderdom.Arr.:
Hyggeklubben. Mødested: ØBIs
klubhus
20. februar 2011
Sidste frist for indsendelse af stof
til Lokalblad nr. 60.
3. marts kl. 14
Kaj Holsko fra Aabybro fortæller
om sit omskiftelige og indholdsrige liv. Arr.: Hyggeklubben.
Mødested: ØBIs klubhus
7. marts kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj

10. marts 2011 kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj
17. marts kl. 14
Peter Sørensen fra Agersted fortæller om Voergaard Slot. Arr.:
Hyggeklubben. Mødested: ØBIs
klubhus
21. marts 2011 kl. 18.30
Ladywalk træning begynder fra
Øster Brønderslev Klubhus.
24. marts 2011 k. 19.
Hallund Menighedsråd møde.
31. marts kl. 14
Ib Olsen fra Hvilshøj fortæller
om sit arbejde for Rumænienhjælpen. Arr.: Hyggeklubben.
Mødested: ØBIs klubhus
4. april kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj
14. april kl. 14
Møde i Hyggeklubben. Emnet er
ikke fastlagt endnu. Mødested:
ØBIs klubhus.
1. maj 2011
Konfirmation i Hallund
8. maj 2011
Konfirmation i Øster Brønderslev

6. marts 2011
Fastelavn i Øster Brønderslev
Kirke kl. 10. Herefter arrangement i Forsamlingshuset.

21. januar 2011 kl. 18
Hallund- Hollensted
Borgerforening holder
Generalforsamling
22. januar 2011
Børneteater i Øster Brønderslev
Forsamlingshus se side 5.
22. januar 2011 kl. 12.30
Hattefest i Hallund klubhus
27. januar 2011 k. 19.
Ø. Brønderslev menighedsråd
møde
27. januar 2011 kl. 19.
Danseaften i Forsamlingshuset
29. januar 2011 kl. 13
Herrefrokost i Hallund. Sidste tilmelding 20 januar.

LOKALBLADET udkommer næste gang marts 2011.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 60 af LOKALBLADET er 20. februar 2011.

