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Nyt fra byrådet
Det sidste halve år har været en
svær og anstrengende tid for både
børn, forældre, personale og politikere. Vi har skullet spare 12 mio.
på skoleområdet. Folkeskolen er et
kerneområde, hvor vi alle helst vil
gøre det godt, men med en besparelse på 12 mio. kan det ikke undgås, at det kommer til at gøre
ondt. Desværre ville alle spareforslag betyde, at der i fremtiden bliver 27 færre lærere, end der er i
dag. Selvom man havde valgt at
lukke skoler, ville den store besparelse desværre stadig betyde drastiske nedskæringer på alle andre
skoler.
Jeg har følt det som min opgave at
opnå et forlig med størst mulig
støtte, og det har betydet, at vi alle
har givet os for at nå et forlig - et
forlig som vi mener, er det bedst
opnåelige, når nu sparekravet er på
12 mio. Det er vigtigt for mig, at vi
beholder den lokale skole, for ellers
vil vores landsbyer gå i opløsning.
Der er ligeledes den ulempe ved at
lukke skoler, at der så vil komme
friskoler. Friskoler giver stort set
den samme udgift for kommunen,
hvilket har den konsekvens, at man
så næste år må i gang med endnu
en spareøvelse.

Den situation kan man let havne i i
Hjørring Kommune. Det er endvidere sådan, at vores små skoler i
Brønderslev Kommune er større
end de skoler, der bliver nedlagt i
Hjørring Kommune. Samtidig har
Brønderslev Kommune heldigvis
ikke oplevet den voldsomme nedgang i elevtallet, som man ser i
nabokommunerne, så midt i en krisetid er det her forlig efter min
mening den bedst opnåelige
løsning.
Lige nu arbejder kommunen med
planlægning af nye bygge- og
erhvervsgrunde i Øster Brønderslev. Der er nogle problemer
omkring placering p.g.a. vandforholdene under Øster Brønderslev
by, men der skulle være en løsning
på vej.
Lokalt bliver der arbejdet hårdt og
vedholdende med at gøre det nye
Samlingshus til en realitet, og jeg
er ikke i tvivl om, at det vil give
byen et løft. Der kan ligge en
udfordring i at få de mange tilflyttere gjort til en mere central del af
vores lokalsamfund, og her må vi
alle - gamle som nye beboere hjælpe til.

Venlig hilsen
Ole Jespersgaard

Landsbyrådet
Landsbyrådet i Brønderslev Kommune har fået ny
formand, som blev Knud Erik Sørensen fra Geraa,
der afløser Kim Toft, som har siddet 2 år på
posten, men på grund af arbejde, hvor han er
meget hjemmefra, kunne han ikke afse tid til
posten. Birgit Søndergaard fra Øster Brønderslev
blev afløst af Tonny Majlund.
De 12 forsamlingshuse i området plejer forlods at
få 10.000 kroner af landsbypuljen på 400.000
kroner, i år 9.500 kroner, og der var forslag om, at
forsamlingshusene skulle søge på samme vis som
de andre foreninger, men det blev stemt ned.
Forsamlingshusene aflægger ikke regnskab for
pengene, og der var nogle, der syntes, at det skulle være et krav.
Skoledebatten burde landsbyrådet være gået ind i,
men der var ikke flertal i forretningsudvalget.
I februar tages der stilling til, hvad den ny, beviligede portion penge skal bruges til.
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Sidste Nyt??
Læs side 3 og 4 i dette nummer - og find tegnebogen frem!
Brug oplysningerne på
Lokalbladets kontonummer
indbetalingskortet,
til
frivillige indbetalinger er:
kontonummeret her eller kig ind i
Nordjyske Bank!

9024 - 0000045934

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Kirsten Agesen,
Dannevirkevej 14 (9881 1034)
(e-mail: kirstenagesen@gmail.com)

Grethe Christensen,
Hollenstedvej 121 (9883 5085)
(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.

Sidste nyt?
Som I kan se på næste side, ser det ikke for godt ud med Lokalbladets
økonomi. Redaktionen har hvert år i årets første nummer bedt om kontant
støtte til den kommende årgang af Lokalbladet - enten ved at bruge det
indlagte betalingskort, ved at overføre via Netbank eller ved at gå ind i
Nordjyske bank for at betale - men vi har aldrig malet en vis mand på
væggen - før nu.
De første penselstrøg til Sidste Nyt er tegnet, hvis ikke der kommer flere
penge i kassen. Driftsudgifterne kan og vil vi forsøge at skrue lidt på, men
den store, mulige forhindring for at fortsætte med at udgive Lokalbladet er
de faldende indbetalinger fra især private læsere, men også fra foreninger.
Lokalt har vi før vist, at vi kan samle os om fælles opgaver, og det er tiden,
at vi gør det igen.
Mens vi lavede dette nummer af Lokalbladet færdigt, fik vi det nyeste
nummer af Sognebladet fra Tårs, Morild og Sæsing. Her var deres regnskab 2010 trykt, og de havde cirka lige så store udgifter som Lokalbladet,
MEN deres indtægter er helt anderledes sat sammen: Bidrag fra foreninger:
45.674 kr., annnoncer: 11.500 kr. og fra læserne 38.125 kr. Imponerende!
At kun 10 % af vores læsere indbetaler frivillige bidrag til Lokalbaldet er
ikke imponerende, så vi håber meget på endnu større indbetalinger fra
mange flere af vores læsere.
Hvis f.eks. 25 % af alle husstande bare indbetalte 125 kr. ville det give
ca. 30.000 kr., og hvis flere foreninger også bidrog, ville det lune
endnu mere!
I dette nummer er der ikke indlagt indbetalingskort, men vi har flere steder
i bladet trykt et kort med alle de nødvendige oplysninger til at bruge
Netbank - og har I ikke det, så kig ind i Nordjyske Bank og indbetal direkte
her - eller smid en kuvert med kontante bidrag i postkassen ved et af
redaktionsmedlemmerne.
I sidste nummers
leder skrev vi
sådan, og det
mener vi stadig:
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.

Kontakt redaktionen!

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934
VIGTIGT
LOKALBLADET
udkommer næste gang
i maj 2011
Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er
1. maj 2011

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.
Redaktionen

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

Tryk: Print Nord, Vrå - oplag: 1500
Lokalbladet
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Sidste Nyt??
Lokalbladets regnskab for 2010 ser ikke godt ud!
Kassebeholdningen er nede på
8.780,02 kr. – og året har givet
underskud på 17.515, 84 i kraft af
faldende indtægter og lidt højere
udgifter til trykning og distribution.
Se de mere præcise tal i opstillingen nederst på siden:
Det er ikke en udvikling, der kan
holde på hverken kort eller langt
sigt, så derfor håber vi på en
meget bredere og bedre økonomisk opbakning fra lokalområdets
beboere og Lokalbladets mange
læsere.

At UNDER 10 % af husstandene
har bidraget til Lokalbladets økonomi er efter vores mening lidt sølle både set i forhold til den positive
respons, redaktionen hører fra læserne, og i forhold til den betydning vi mener, Lokalbladet har for
hele lokalområdet.
Så skal et af de kommende numre
af Lokalbladet ikke blive SIDSTE
NYT - så skal penge op af lommerne og ind på Lokalbladets konto fra
både private husstande, foreninger
og erhvervsdrivende.

Redaktionen har tidligere bragt tilsvarende (ikke så godt virkende
opfordringer), men denne gang er
det meget alvorligt - og det er helt
uden at male en vis mand på
væggen.
Det er ikke muligt at spare os ud af
den økonomiske situation, så enten
skal Lokalbladets drift sikres økonomisk ved flere penge - eller også er
vi nødt til i redaktionen, enten at
stoppe helt eller kun at udsende
Lokalbladet elektronisk, men det vil
være en nødløsning, vi helst undgår.
Læs også lederen på side 3

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934
Hvis f.eks. 25 % af alle husstande bare
indbetalte 125 kr., ville det give ca. 30.000 kr.,
og hvis flere foreninger også bidrog,
ville det lune endnu mere!

Regnskab 2007-2010
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2010

2009

2008

2007

Indtægter
Menighedråd
Annoncer
Foreninger m.v.
Frivillige indbetalinger
Abonnenter
Andre indtægter
Renter
Indtægter i alt

22.000
33.500
5.000
13.500
2.000
3.000
0
79.000

22.000
33.500
7.000
17.500
2.500
14.500
500
97.500

20.000
27.500
11.000
18.000
1.500
3.000
500
81.500

18.000
23.000
10.000
11.500
2.000
11.000
1.000
76.500

Udgifter
Trykning og uddeling
Kontor og porto
Forsikring
EDB
Udgifter i alt

92.000
3.500
500
0
96.000

85.000
3.500
500
0
89.000

91.000
3.500
500
0
95.000

60.000
3.500
500
17500
81.500

Driftsresultat

-17.500

+ 8.500

- 13.500

- 5.000

Lokalbladet

Hvordan laver vi Lokalbladet?
Vi har i redaktionen ofte fået det
spørgsmål, der står i overskriften, så mon ikke det er på tide at
fortælle om vores arbejde.
Det kan godt være, at nogle af
Lokalbladets læsere tror, at det
resultat, der ligger i postkassen 4
gange om året, er et arbejde,
der klares i en håndevending.
Det er det ikke!!

Forarbejde
Redaktionen mødes sædvanligvis i
lokalerne under Elmehøj, ca. 1
måned før bladet skal produceres.
Her medbringer vi ideer af enhver
art, og som vi tit har efterlyst, så
ville det være dejligt, hvis vi blev
kimet ned af folk fra lokalområdet,
der har noget på hjertet af den ene
eller anden slags. Disse indlæg
hører desværre til sjældenhederne.
Vi prøver derfor selv på at have alle
antenner ude for at få det med,
der sker i Lokalbladets område,
men det må også være undskyldeligt, hvis der sker noget, vi ikke får
fat på.
Derfor er opråbet til jer alle:
”Sørg nu for at forsyne os med
stof, som andre kan få fornøjelse
af!
Ved redaktionsmødet bliver alle
emner noteret, og opgaverne bliver fordelt – oftest efter ”journalistens” bopæl. Derfor vil det også
være rigtig rart, hvis der er nogle
flere, der kunne tænke sig at arbejde sammen med os – vi har det
nemlig hyggeligt i hinandens selskab, selv om vi arbejder!!
I ugerne efter redaktionsmødet bliver tiden brugt til at indsamle stof,
der kan danne baggrund for notitser eller artikler. Oftest bliver teksterne på forhånd sendt til Kirsten,
der læser korrektur.
Derfor vil vi gerne have jeres indlæg i meget god tid.

Arbejdsweekend
Det forberedende arbejde kan lette
arbejdspresset i arbejdsweekenden,
der starter lørdag morgen ved 9tiden med kaffe og snak om det, vi

Den samlede redaktion, som den så ud for flere år siden, og den er stadig sammensat
af de samme personer.

hver især har fået lavet. Vi kommer
med vore USB-nøgler med billeder
og tekster, og Per eller Ove lægger
teksterne ind som tekster i en skabelon i det program, vi benytter.
Vi lever jo ikke af hårdt arbejde
alene. Vibeke har påtaget sig tjansen som den, der fremstiller morgenbrød til kaffen. Frokosten blev
tidligere sponseret af Spar Nord, så
nu klarer vi os selv, men håber på
at finde en anden sponsor!
Lørdagen går med at få de første
sider sat op i systemet, få dem
udskrevet og læst korrektur på de
sider, der er færdige. Oftest er vi 2,
der læser, og det skal i hvert fald
ikke være den person, der har skrevet en artikel, som skal korrigere
egen tekst, for man kan aldrig se
egne fejl. Når der er samlet en stak
sider med røde streger, går Ove
som regel i gang med at udføre
rettelserne, mens et andet redaktionsmedlem dikterer. Det er en
langsommelig proces, og selv om
der altså tit kan være læst korrektur
tre gange, springer der ofte fejl i
øjnene, når vi åbner det færdige
blad.
Søndag morgen samler vi trådene
fra lørdagen, ringer til folk, der har
lovet at lave indlæg, men har
glemt det, og får samlet de sidste
fotos. Ved middagstid skulle vi
gerne være kommet så langt, at vi
skal tage beslutning om antallet af
sider, hvilket der jo får betydning

for, hvor dyr trykningen bliver.
Her må vi lige minde om, at læserne på det sidste er blevet forkælet
med en del farvesider, hvad der er
temmelig dyrt, og resultatet kan I
læse om andetsteds i bladet, hvor
vi gør rede for vores skrantende
økonomi – så husk nu at indbetale
et bidrag til Lokalbladet, hvis I
synes som det.
At kun ca. 10 % af læserne betaler, må da siges at være for lidt!!
De sidste par timer søndag eftermiddag går med at få alt til at gå
op i en højere enhed. Det er nemlig ikke sjovt lige pludselig at finde
ud af, at vi har glemt en tekst, og
antallet af sider passer.
Det sidste, der sker, inden vi lukker
og slukker ved 16-tiden, er at få
lavet en rækkefølge af siderne.
Temamæssigt skal de to sider, der
danner et opslag, helst kunne
passe sammen, men det er ikke
altid muligt. Her går der sædvanligvis en tid med at diskutere.
Derefter skal der indsættes sidetal i
det nye blad, og diskussionen om
farven på omslaget, når vi tager
hul på et nyt år, skal også lige
tages.
Mandag morgen bliver materialet
afleveret til trykning, og i den følgende uge ligger det friske
Lokalblad i postkassen – forhåbentlig læst med stor fornøjelse af alle.
Redaktionen
Lokalbladet
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Grøftekanten
Vintertide
I Grøftekanten nyder vi vinteren
med sne og kulde. Hos os er det
nemlig ikke vejret, der er noget
galt med, men nogen gange kan
det være påklædningen. Heldigvis
har vi vores dejlige båltorv, som
der ofte er gang i, og som vi bruger til både varme og madlavning.
Børnehaven har en del kælke og
slæder, som er ude lige så lang tid,
som der er sne, og børnene er altid
velkomne til at tage deres egne
slæder med.
Vi kælker mest på vores egen
bakke, men nogle gange går vi
også i Dålen, for de bakker er
noget sjovere og vildere.
En dag, da der var godt med tø i
luften, gik en flok børn og voksne i
gang med at bygge en ordentlig
snemand. Resultatet kan I se ved
siden af.
de fik serveret æbletoddy med
stjerneanis lunet over bålet.
Lidt efter kl. 17 startede juleshowet. Dørene til naturpavillonen blev
slået op, og alle børnene sang julesange for forældrene. Det var en
rigtig hyggelig og flot oplevelse:
Vejret, sangen, bålet, faklerne og
en masse glade mennesker.
Bagefter gik vi alle ind, hvor vi spiste risengrød med smørklat og
kanelsukker. Nogle af forældrene
havde meldt sig til at lave risengrød, så der var nok til alle.

Juleafslutning
Torsdag, d. 16. december holdt vi
juleafslutning i børnehaven.
Det er en hyggelig tradition, som
vi er ved at opbygge. Forældrene
kommer sidst på eftermiddagen,
nyder lidt underholdning, får lidt
aftensmad og kan komme hjem i
ordentlig tid og få lagt de små i
seng.
Vores juleafslutning foregår altid
dels på legepladsen og dels inden
døre.
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I år var der blevet lavet farverige
islygter, som stod på legepladsen
Lokalbladet

og viste vejen
ned til vores
båltorv. Her
var der tændt
op i bålet. Der
var fakler i
vores bede,
og vores
naturpavillon
var klædeligt
pyntet med
gran og belysning.
Da forældrene kom ved 17-tiden,
blev de vist ned til båltorvet, hvor

Ved 19-tiden hjalp vi hinanden
med at rydde op og sagde pænt
godnat.
Henrik Smith

Samlingshuset i Øster Brønderslev

Status
februar 2011
Det er fantastisk skønt at kunne
skrive, at projekt Samlingshus
skrider godt og sikkert frem. Der er
lagt mange tanker og timer i
projektet fra rigtig mange mennesker, og heldigvis har mange af jer
også spyttet i kassen. Overordnet
set skal byggeriet hænge sammen
økonomisk - uden byggegæld, og
driften skal kunne hvile i sig selv og
må da også gerne give overskud.
Fondsbestyrelsen er nu gået i gang
og har haft flere møder.
Vedtægterne er kommet på plads.
Østsidefonden er registreret i
Civilstyrelsen og har søgt CVR nr.
hos Skat.
Fondsbestyrelsen har haft møder
med byggegruppen, økonomigruppen og aktivitetsgruppen, og
alt skrider planmæssigt frem.
Køkkengruppen har set på behov
og indretning af køkkendelen.
Byggegruppen er lige nu ved at
færdiggøre myndighedsprojektet,
der også kommer til at danne
grundlag for indhentning af tilbud
fra et antal bygherrer.
Og det bliver rigtigt spændende.
Det er fondsbestyrelsen, der i
samråd med byggegruppen og
økonomigruppen til sidst beslutter,
hvad vi går videre med og hvordan.
Der bliver arbejdet godt og konstruktivt hele vejen rundt, og hvis
alt går efter planen, vil vi gerne
sætte spaden i jorden omkring juni
og arbejde på at komme under tag
inden næste efterår/ vinter.
Herunder vil vi liste op for jer,
hvem der lægger arbejde og energi i de forskellige arbejdsgrupper. I
perioder er en gruppe mere i aktion end i andre perioder alt efter
behov.

Arbejdsgrupper

Tidsplan

Fondsbestyrelse:
Birgit Søndergaard,
Borgerforeningen,formand
Pia Christensen,
Menighedsrådene, sekretær
Gitte Christiansen,
ØBI, næstformand
Anders Bentsen,
Østsidehallen, økomoni
Bente Børjeson,
valgt menigt medlem
Kurt Thomsen,
valgt menigt medlem

Der har været meldt forskellige
tidsplaner ud gennem tiden,
men den aktuelle og ret sandsynlige plan er, at der foreligger
en oversigt over økonomien
samt en byggetilladelse inden
sommerferien.

Byggegruppe:
Rene Jeppesen
Peter Andersen
Orla Knudsen
Arne Jensen
Kim Andersen

I det forgangne år er jeg blevet
opfordret til at indtræde i
fondsbestyrelsen bag
Samlingshuset. I tiden efter
indtrædelsen i bestyrelsen er
jeg gang på gang blevet
opmærksom på, at projektet er
dybt professionelt styret. Der er
ganske enkelt blevet nedsat
nogle udvalg for div. processer,
hvor alle i udvalgene har nogle
fantastiske kompetencer. Det er
en fantastisk styrke for projektet.
Man kan ganske simpelt sige,
at hele byen deltager lige fra
dem med håndskovl, håndværkere, økonomikyndige, arkitekter m.m. I denne forbindelse vil
jeg gerne udtrykke mig klart:
Projektet med Samlingshuset er
vigtigt for hele vores lokalsamfund. Der tænker jeg på, at alle
bør bakke op, og det gælder
endda især i oplandet. Her
tænker jeg på Kraghede-,
Hallund- og Hollensted-områderne. Dette projekt vil gavne
hele lokalsamfundet både på
kort og lang sigt.

Køkkengruppe:
Jette Piil
Annemette Dissing
Økonomigruppe:
Andres Bentsen
Ole Jensen
Per Drustrup Larsen
Per Pedersen
Lars Klovborg
Ingalil Jørgensen
Jørgen Cæsar
Niels Kold.
Aktivitetsgruppe:
Ser på de aktiviteter, der skal og
kan være i hele Samlingshuset.
Gitte Christiansen
Pia Christensen
Simon Reedtz
Mette Boye
Birgit Søndergaard
Ove Dam
Bindeled mellem grupperne og
behjælpelig med lidt af hvert
Henrik Jensen

Indtryk om
projektet
Samlingshuset

Hilsen fra en gartner
i Hollensted
Kurt Thomsen
Lokalbladet
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Øster Brønderslev Borgerforening
Nyt
Som I måske har bemærket, er der
blevet fældet og ryddet op på
Bålhøj. Nogen siger, at det er for
meget, og nogen siger, at det
trængte det også til. I hvert fald
har vi haft fagfolk med ind over.
Det bliver spændende at se, når
det bliver grønt. Der hører jo også
en masse nyplantning med i projektet, så det vil vise sig, om det
føles åbent de første år. Alt i alt
skulle det gerne give et bedre
område på sigt.
Vi har haft besøg af Børneteatergruppen ”Lydland” 22. januar. De
lavede en rigtig fin musikforestilling for en fuld sal i forsamlingshuset.
Vores forsøg på at forbedre julebelysningen faldt positivt ud. I hvert
fald vil vi gerne udbygge det til
næste år – alt efter hvad strømregningen lyder på. Vi har fået positive tilkendegivelser fra folk, og
overordnet er det en god idé at
benytte de eksisterende træer i
byen.
Fastelavn holdes igen i år i samarbejde med Menighedsrådet. Først
med børnegudstjeneste for alle de
udklædte børn og forældre kl. 10
og herefter tøndeslagning og boller i Forsamlingshuset.

Generalforsamling
med herremode
og spisning
Så er der snart gået et år igen, og
det er tid til generalforsamling. Vi
prøver noget nyt i år, som vi virkelig håber kan få mænd/kvinder af
huse. Og hvad er det så?
Jo, vi laver en herremodeopvisning
med det nyeste inden for herremode og briller. Vi har fået nogle af
egnens flotte og charmerende herrer til at vise tøjet frem. Herefter
bliver der lidt godt til ganen.
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Først holder vi generalforsamlingen
og derefter modeshow. Vi håber
naturligvis, at mange vil komme og
høre om Borgerforeningens arbejde.
Lokalbladet

Vi ved jo godt, at generalforsamling ikke er det, der lyder sjovest,
men så uinteressant er det altså
heller ikke. Mange tror måske
også, at man så kan risikere at blive
valgt ind. Om den ting kan siges,
at en forening skal have en bestyrelse, der gider og har lyst til det
arbejde, men mød roligt op!!
Omvendt kan man sige, at det at
komme i bestyrelsen er en måde at
give sin opbakning til sin by på.
Du får også lært andre at kende og
giver nogle frivillige timer til fælles
bedste. Borgerforeningen er os
alle. - Husk det!

Fastelavnsfest i
Øster
Brønderslev
Fastelavn fejres søndag 6. marts kl.
10 med børnegudstjeneste og tøndeslagning.
Alle børn og voksne inviteres til
børnegudstjeneste i Kirken kl. 10,
og efterfølgende skal der slås katten af tønden i Forsamlingshuset.
Der serveres fastelavnsboller og
kaffe/sodavand.
Entré: Gratis for alle.
Arrangører er Menighedsrådene i
Øster Brønderslev og Hallund samt
Øster Brønderslev Borgerforening.

Ladywalk
Så er det snart op over, at piger i
alle aldre skal ud at trave igen.
I Øster Brønderslev starter træningen mandag 21. marts kl. 18.30
fra ØBI`s klubhus. Det er helt gratis
at deltage i træningen, og der er
ingen tilmelding. Man møder blot
op de mandage, man har mulighed for det.
Gitte Jørgensen planlægger ruterne
sammen med andre af deltagerne,
og Per Drustrup har lovet, at han
også i år vil møde op et par gange
og fortælle om den lokale historie.
Mandag 30. maj deltager alle, som
har lyst, i 7 eller 12 km Ladywalk i
Nørresundby. Sidste år deltog
Øster Brønderslev pigerne for
første gang, og det blev en rigtig
god oplevelse med god motion,
dejligt vejr og en kop kaffe og
hjemmebagt kage, da vi alle var
kommet i mål. Heldigvis er der ikke
medalje for at komme først; her
gælder det blot om at deltage.
Ladywalk støtter i år Hjerteforeningen og Scleroseforeningen økonomisk og pengene rækker til mange
forskningstimer, der måske kan
være med til at opklare, hvorfor op
mod 2/3 af de, der rammes af
sclerose, er kvinder.

Indkaldelse til generalforsamling
Borgerforeningen for Øster Brønderslev og omegn indkalder til generalforsamling 23. marts kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag og emner til dagsordenen skal
sendes til formand Birgit Søndergaard, Buurholtvej 47 senest 16. marts.
Mail: birgit@drustrup.dk
Forslag fra bestyrelsen
Ændring af Borgerforeningens vedtægter
Efter generalforsamlingen er der herremodeshow og lidt godt til ganen.
Det er muligt at deltage i Borgerforeningens generalforsamling uden at
deltage i det efterfølgende arrangement.
Billetter á kr. 50 til til herremodeshow og spisning kan købes i Spar.

MHC Multimedie
MHC Multimedie er et nyt, grafisk
firma startet af Henrik Clausen,
Hallundvej 38-48, Øster
Brønderslev (lige øst for børnehaven ”Grøftekanten”).
Det er noget af en tilsnigelse at
sige, at firmaet er nyt, for Henrik
startede det i 1995, men ved siden
af havde han fuldtidsjob i et grafisk
firma. Det nye er, at han nu lever
af sit eget firma.
Han kan alt inden for det grafiske.
Han kan klæde et firma 100 % grafisk på, dvs. lave logo-design,
diverse tryksager, brevpapir, fakturaer, brochurer, visitkort, bannere,
m.m. Han kan lave tryk på arbejdstøj eller almindeligt tøj med et
firmalogo, (som han også har et
udvalg af), lave streamere/folietekster til biler og meget mere.

Billederne kan han overføre til
malerlærred, skumplast, han kan
laminere og meget andet, som jeg
har glemt, hvad hedder. Ring til
ham og spørg, han er med på lidt
af hvert. Tlf. 9645 0030.
Det med at fotografere er egentlig
en gammel hobby, som Henrik har
haft i mange år, og som han i den
grad har kunnet bruge i det grafiske. Han ser motiver alle steder,
hvor han kommer. Han laver det,
der hedder Panorama Wallmount,
som er naturbilleder eller panoramabilleder. Dem forstørrer han
op, og monteret opleves de som et
billede ”svævende” på væggen.
Billederne forhandles hos
Haungaard A/S, Markedsvej 131 i
Brønderslev (kan også ses på hjemmesiden).

Det har egentlig ikke ligget i kortene, at Henrik skulle være selverhvervende, da han er uddannet på
kontoret hos automobilforhandleren Johs. Andersen A/S i
Brønderslev. Senere blev han ansat
hos et grafisk firma, hvor han bl.a.
var sælger, og hvor det grafiske,
fotografiske og Henriks mange kreative ideer fik tingene til at pege i
retningen af at blive selvstændig.
Henriks firma bliver styret hjemmefra, hvor han bor sammen med sin
kone og børn. Huset, hvor de snart
har boet i 5 år, blev bygget rigeligt
stort, da de dengang havde 4
hjemmeboende børn, men som
sådan nogle gør, så er de to af
dem flyttet hjemmefra, og der er
nu plads til Henriks virksomhed.
Vibeke Hatt

På Henriks hjemmeside www.clausen.dk kan man få et overblik over
en lille del af det, Henrik kan diske
op med. Det er bare at komme
med en idé, og Henrik kan sandsynligvis føre den ud i livet.
For os private kunder kan han i
eget studie fotografere vores små
og store familiemedlemmer,
hunde, katte og hvem, vi ellers vil
have til at hænge på væggene.
Han fotograferer, forstørrer og
monterer - lige til at hænge op.

Sidste Nyt??
Læs side 3 og 4 i dette nummer - og
find tegnebogen frem!
Brug oplysningerne på indbetalingskortet, kontonummeret her - eller kig ind i
Nordjyske Bank!
Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934
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Situationsrapport fra en ”B-skole”
Byrådets
beslutning
Onsdag den 16. februar blev
de forventede besparelser på
skoleområdet vedtaget af
byrådet:
1. Flytning af 7. klasserne
2. Følgende klassedelingstal:
0. - 6. kl. 26 elever
og 7. - 9. kl. 28 elever
3. Holdtimegrænse: 19 elever.
Holdtildeling: 7,50 timer
4. Der opretholdes vejledende
timetal i grundskolen
5. Besparelse på ledelse:
3300 timer
6. Omregningsfaktor fastsættes
til 2,48 timer
7. Besparelse på Serritslev og
Agersted skoler: 442.000 kr.
i alt
Transport: Yderligere udgifter
150.000 kr.
Der etableres fællesledelse
således:
1. august 2011: Klokkerholm og
Flauenskjold Skoler
1. august 2012: Asaa og
Agersted Skoler, Skolegades Skole
og Serritslev Skole samt
Hedegårdsskolen og Thise Skole

Orientering til forældrene
7. klasserne
7. klasserne flyttes til Søndergades Skole.
Fra det kommende skoleår vil ØBC være en
skole med 0. til 6. klasse,
og vi skal her til sommerferien sige farvel til
både nuværende 6. og 7. årgang.
Holdtimer
Ændring af holdtimegrænsen til 19 elever i klassen (mod nu 18) samt
nedsættelse af holdtimetallet pr. elev til 7,5 time (mod nu 10 t. = 25%)
Holdtimer er timer, der tildeles ud over timerne i de enkelte fag.
Holdtimerne anvendes bl.a. til specialundervisning, støtte til elever i
klasserne, AKT-arbejde (adfærd, kontakt og trivsel), forebyggende specialundervisning i indskolingen, m.m.
Den foreslåede besparelse på tildeling af holdtimer betyder for ØBC en
nedgang på ca. 40%, hvilket betyder, at vores muligheder for at hjælpe
og støtte børn med særlige behov forringes voldsomt.
Dette skal ses i sammenhæng med, at vi er en mellemstor skole, hvor
det gennemsnitlige elevtal i klasserne ligger på ca. 18,8 – altså under
de foreslåede 19 elever pr. klasse for at udløse holdtimer.
Vi har ikke så mange klasser med 19 elever eller mere som de store skoler, som derfor vil få en forholdsmæssigt større del af holdtimerne og
dermed kan give et langt bedre tilbud til deres elever.
Vore elever kommer altså til at betale en høj pris for de foreslåede
besparelser.

Som konsekvens af disse
besparelser er det nu relevant
at inddele kommunens skoler i
A- og B-skoler.

Ledelsestimer
Besparelse på skoleledelsen og tid til opgaver, der ligger ud over undervisningen.
På alle skoler, der mister 7. årgang, skal der spares 300 ledelsestimer pr.
år. Det betyder, at ledelsesopgaverne på skolen skal klares med 300
færre arbejdstimer (= ca. 8-9 ugers arbejde).
Endvidere ligger det i forslaget, at der skæres 250-300 timer af den tid,
vi har til f.eks. lejrskole, skolebibliotek, IT-vejledning m.v., hvilket er en
yderligere kraftig forringelse for vores børn.

Udtrykket B-skole er den
betegnelse, som skolebestyrelsen har fremført i deres
indlæg i Nordjyske og i
orienteringen til skolens
forældre via Forældre-Intra
(Se et uddrag i næste rubrik).

B-skole
Skolebestyrelsen har i sine høringssvar kraftigt gjort opmærksom på
disse forringelser og har opfordret politikerne til at tage langsigtede og
holdbare beslutninger for det samlede skolevæsen frem for løsninger,
der deler kommunens skoler i A- og B-skoler!
Med de foreliggende spareforslag bliver ØBC reduceret til en B-skole!
Skolebestyrelsen

Udtalelse fra Skolebestyrelsen til avisen om holdtimer
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Skolebestyrelsen har foreslået en differentieret tildeling af holdtimer, således at de mellemstore skoler med lavere klassekvotienter tildeles holdtimer efter 18 elever i klassen og de store skoler efter 20 - 21 elever i klassen.
Dette vil give mere lige vilkår for alle kommunens skoler, således at skoler som Ø. Brønderslev Centralskole ikke
bliver ramt så uhørt hårdt. Vore elever kommer i voldsom grad til at betale prisen for de foreslåede besparellser.
(Citat fra artikel i Nordjyske søndag den, 13. februar, hvor skolebestyrelsens formand Jan Jæger beskkriver situationen
for vores skole.)
Lokalbladet

Konsekvenser
For vores skole betyder de vedtagne besparelser, at den rummelighed, vi har praktiseret med integrering af
elever med specielle vanskeligheder og med rette har fået ros for, vil blive sat adskillige år tilbage. Vilkårene for
disse børn vil blive stærkt forringet. Det vil også få betydning for det sociale liv i klasserne, at der ikke mere er
tid til at gribe problemerne i starten ved at sætte ind med relevant støtte.
I besparelserne ligger der også, at lærerne skal undervise noget mere. Skolerne får i tildeling pr. undervisningstime 2,48 timer mod tidligere 2,5 timer til alle de andre aktiviteter, som er en del af lærerjobbet, f.eks. forberedelse, møder, ekskursioner, lejrskoler, skolebiblioteksarbejde, IT-vejledning mm. For vores skole udgør disse
besparelser et timetal på ca. 250.
Flytningen af 7. klasserne til overbygningsskolerne er en naturlig konsekvens af 7. årgangs tilhørsforhold til 8.
og 9. årgang. I undervisningsplaner, fælles mål og mange andre steder beskrives overbygning/udskoling som
bestående af 7. – 9. årgang. Samtidig må man også anerkende, at der i denne sag ligger en masse følelser.
Man har fra tidernes morgen været vant til, at 7. klasse, med konfirmationen, var afslutningen på skolegangen i
den lokale landsbyskole.
På grund af ovenstående mister vi på Øster Brønderslev Centralskole en forholdsmæssig stor del af vores undervisningstimer. Specielt den ændrede tildeling af holdtimer, som rammer skoler af vores størrelse meget hårdt, (i
modsætning til de store overbygningsskoler, som får tildelt holdtimer også i de store klasser i overbygningen),
gør, at man måske kan tale om A og B skoler.
For hele klimaet på skolen og blandt lærerpersonalet har det været en særdeles langvarig og belastende proces.
I begyndelsen af marts varsles der en væsentlig reduktion af personalet på ØBC.
Det forlyder, at det ikke ser for godt ud med hensyn til næste års kommunale budgetter. Man kan frygte, at vi
skal igennem turen igen til næste år. Dette års løsning er alt andet end langsigtet. Desværre har vores politikere
ikke været i stand til at tage en beslutning, som rammer lige for alle børn i kommunen.
Ove Dam

Skolefesten 2011
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Nordjyske Bank
Vinder
Det er en kendt sag, at det er godt at være konfirmand, og sådan
var det også i 2010, hvor konfirmanderne modtog en gave på 350
kr. og en ekstraordinær høj rente, såfremt de valgte at placere
deres penge i Nordjyske Bank. Udover dette deltog konfirmanderne i en konkurrence, hvor der hver måned fra juni 2010 til maj
2011 bliver udtrukket en præmie blandt samtlige konfirmationskonti i banken. Præmierne strækker sig lige fra biografbilletter til
bærbar PC og Playstation 3, så nogle er mere heldige end andre.
I december måned var den heldige vinder fra Øster Brønderslev,
nemlig Laura Illum Jensen.
Vi ønsker Laura tillykke med præmien, som bestod af et 14,1
megapixel digitalkamera, som hun sikkert vil bruge i forbindelse
med sin store hobby - nemlig hendes hest.
Thomas Møller Petersen
filialchef

Thyra Frank
Den 1. december stod Nordjyske
Bank i Øster Brønderslev bag et
arrangement i Østsidehallen, hvor
folk fra banken først fortalte om
pension og opsparing, inden den
kendte plejehjemsleder Thyra
Frank fortalte om sit liv og sit syn
på offentlig forvaltning i almindelighed og ældreomsorg i særdeleshed.

Lokale vindere i en konkurrence
i løbe af aftenen fik et signeret
eksemplar af Thyra Franks bog.

Det gjorde hun i et levende og
facinerende foredrag, der fik alle
de cirka 400 deltagere i arrangementet til at tænke over de emner,
hun gav sin mening til kende om.
Det var en god aften, som Nordjyske Bank havde taget initiativ
til med mødet med en spændende personlighed, der siden er
blevet formand for Ældrekommissionen og stiller op til
Folketinget.

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934
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Fowli flyver på Bålhøjfestivalen 2011
Vi mødes på
Bålhøj 13. august
Vi er godt i gang med planlægningen af dette års Bålhøj Festival, der
afholdes lørdag 13. august fra kl.
14 til midnat.
Vi har fået en del erfaringer fra de
første tre festivals. Vi har i år udvidet styregruppen med Kim Sloth
og Jesper Albrectsen, der er trådt
ind i Borgerforeningen.
De vil op til festivalen overtage en
del af mine funktioner, hvilket er
en naturlig konsekvens af, at jeg på
generalforsamlingen i marts træder
ud af borgerforeningens bestyrelse.
Når vi når frem til årets festival, har
vi lavet en drejebog, som vil gøre
det nemmere at overtage forskellige funktioner i forbindelse med
planlægningen og afholdelsen af
den årlige Bålhøj Festival, der også
når uden for vores lokalområde –
festivalen skal dog fortsat primært
være en god oplevelse for borgerne i og omkring Øster Brønderslev.

Har du gode ideer til
forbedringer til årets
Bålhøj Festival, må du
gerne sende en mail til
os - Mette Boye på
boye-jensen@mail.dk
og Henrik Jensen på
henrik@10mb.dk
En stor opfordring til
alle vores lokale borgere om at møde op
på Bålhøj 13. august
sammen med venner
og familie til enhyggelig dag for alle
generationer!
Mette Boye &
Henrik Jensen

Så reserver allerede nu lørdag 13.
august, hvor der på to scener vil
være varieret musik på fra kl. 14 og
hen over midnat, hvor vi slutter
med dansemusik i teltet.
Vi vil opfordre dig til allerede nu at
invitere venner og familien til en
hyggelig dag på Bålhøj. Svært at
forestille sig, at man andre steder
kan få så meget musik og hygge til
så rimelige priser, som på
Danmarks hyggeligste Festival i
ØB.
De fleste musiknavne vil blive
offentliggjort i april – musikgruppen har på nuværende tidspunkt
mange spændende kontakter, der
lover godt for den musikalske kvalitet på årets festival.
Borgerforeningen forventer, at de
praktiske arbejdsopgaver omkring
festivalen stort set vil være på
plads, inden vi starter forsalget af
billetter omkring 1. juni.
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GadeØster
Brønderslev
Vandværk
Øster Brønderslev Vandværk
afholder ordinær generalforsamling i Øster Brønderslev
Forsamlingshus
onsdag 6. april 2011 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der serveres snitter, øl og vand.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Østsidehallens
årsmøde
Årsmøde for Østsidehallen afholdes
lørdag 26. marts kl. 9.30,
hvor vi starter med morgenbrød.
På mødet gennemgås regnskabet,
og fremtidsplanerne diskuteres.
Alle interesserede er velkomne,
og det er ikke nødvendigt at
tilmelde sig.

Nissetyveri - en efterlysning
Er der nogle, der ved, hvor vores nisse er løbet hen? Den har ellers siddet på gavlen af vores hus hele december
måned, men nytårsaften blev den hjulpet ned og "bortført". Vi er meget kede af, hvis den ligger i en have og
længes hjem.
Signalement: Trænisse med et dejligt smil og med et tændt lys i hånden. Vi vil blive glade for at få den tilbage,
ellers håber vi, at de, som har "hjulpet" den ned, er glade for den. Vi synes ikke, det er “Nytårsløjer", men tyveri.
Det er ikke, fordi den er så værdifuld, jeg kan bare købe en anden, men jeg er rasende over, at man ikke kan have
sine ting i fred. Men som min mor siger: Det er "tiern", som vi siger på vendelbomål.
Hilsen Hans og Karen, Engvej 4

Velkommen til Hallundkær 100

Bragende bal

Huset er i november 2010 overtaget af Pernille Mathiasen 27
år og Hans Christian Jensen 28 år. Ejendommen, de har købt,
er en gård, hvor der ikke har været dyr i 17 år, så de er så
småt begyndt at se på udhusene, da der skal være plads til 3
heste, får og høns, som de allerede har erhvervet. De har ryddet op og kørt væk, fjernet vægge, men de venter på foråret,
så de rigtig kan komme i gang

Hallund Kro og 70-orkestret ”Go In” havde
arrangeret Nostalgi-bal, og 140 glade og forventningsfulde mænd og kvinder mødte op for
at mindes deres ungdoms baller og musik, fra
70-erne og 80-erne. Aftenen startede med spisning, kalkun, skinke og rejeruller med forskellige
salater og brød og efterfølgende frugt.
Der var grupper fra Hallund, som talte ca. 60
personer og ellers grupper fra Klokkerholm,
Brønderslev, Sæby, Ø. Brønderslev og Jerslev, så
snakken gik lystigt og ”kan du huske”.
”Go In” blev genforenet for 2 år siden, og ”de
gamle drenge”, som består af Fønss Nørgaard,
Kren Skaksen, Finn Villadsen og Ib Kristensen,
havde igen fundet sammen, og i tiden op til 12.
februar havde de øvet sig, så de efterhånden var
blevet spillet godt sammen. Jørgen Jensen, som
også er fra samme tid, kom med sit diskotek og
spillede på skift med ”Go In”.
Efter maden kom dansen i gang, dansegulvet
var fyldt hele aftenen, og de dansende kunne
synge med på mange af de kendte sange. De
fleste deltagere var oppe i årene, men deres
danseben og fysikken fejlede ikke noget, når
”Go In” gav den gas. Der blev danset til kl. 1,
hvorefter der var aspargessuppe til natmad, og
alle var enige om, at det havde været en forrygende aften.
Orkestret har venteliste på bestillinger, men alle
håber, at de genser ”Go In” om 2 år.

Pernille kommer fra Kaas, derefter har hun boet i Brønderslev,
imens hun tog læreruddannelse på Hjørring Seminarium. Hans
Christian kommer fra Rakkeby og har været soldat i Slagelse
som garderhusar, der er den deling, der er knyttet til
Kongehuset. Derefter flyttede han til Brønderslev og kom på
Hjørring Seminarium, hvor han blev færdiguddannet i 2009,
samme år som Pernille, men det var først senere, de lærte hinanden at kende. Hans Christian har været på Byplanvejens
skole i Aalborg, men er nu ansat i et 1-års vikariat i Han
Herreds Ungdomsskole, hvor han håber på at blive fast ansat.
På Ungdomsskolen er der forskellige vagter, da de unge bor på
stedet, så det indebærer også nattevagter. Pernille er tilkaldevikar, er gravid og skal gå på barsel til april. Pernille underviser
også unge landmænd i Landboungdom i Hjørring i hjemkundskab, og de vil gerne lære at lave ”scoremad, så de måske på
den måde, kan lokke en pige med på landet”.
Til foråret skal udhusene renoveres både ind - og udvendigt,
og Pernille vil anlægge en køkkenhave. Derudover ønsker de
sig også en ridebane til træning af hestene, som lige nu er
opstaldet andre steder.
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Der bliver nok at se til for de unge mennesker.
Lokalbladet

spejlet
Bålhøjskoven
Bålhøjskoven ser absolut ikke ud, som den plejer. Den ser mest af alt ud,
som om den har ligget under for en motorsavsmassakre. Der er nok kun
ca. halvdelen af træerne tilbage – og det er godt nok et ynkeligt syn, når
man går en tur rundt i skoven.
Man startede med at fælde træerne på vinterens første snevejrsdag, og
man gjorde det færdigt, når man nu var i gang – sne eller ej. Det, der
rakte oven over sneen, var det, der skulle fældes, men det er først her, efter
at tøvejret har sat ind, at vi kan se, hvad sneen gemte af rod fra fældningen. Hvis vi skal have lavet en park på Bålhøj, må vi alle holde ud – det
skal være skidt, før det bliver godt.
Og godt, det tror jeg på, det bliver. Når planen, der er vist i sidste
Lokalblad og også er hængt op på rækværket til tribunen i skoven,
studeres, kan vi se, at der skal ske en hel masse i skoven/parken, og jeg
tror, det bliver en
dejlig oase for os i
byen, men også for
alle andre, der
trænger til lidt frisk
luft. Som nær nabo
til skoven, så håber
jeg da, at rigtig
mange vil bruge
området.
Vibeke Hatt

Behagelig klassisk jazz - Jesper Agesen Trio: Now
Klassisk jazzguitar i trio med tid til ro og fordybelse.
Det er den ultrakorte anmeldelse af Jesper Agesen Trio's album,
Now. Jesper Agesen debuterer i eget navn i en alder af 39 år efter
at have lavet plader med Harbeck/Agesen/Johnsen/Landors og
HAVL. Alderen er ikke uden betydning. Det er kun en moden
jazzguitarist, der vover og kan debutere med et sådant album,
som Now er.
Guitarister som Tal Farlow, Barney Kessel og Joe Pass spøger i
kulissen. Stilen lægger sig op ad et post-Charlie Christian univers,
hvor det som regel er jazzstandards, der dyrkes. En enkelt standard, Old Folks, er der også blevet plads til på Agesens album, der
ellers byder på selvskrevet materiale. Det fremstår alligevel
ultraklassisk og rent i udtrykket.
Carsten Landors på trommer og Graig Earle på bas er sammen
med Agesen garanter for en meget behagelig jazzplade, der i
roligt tempo giver sig tid til at dyrke detaljerne, noget der netop
er trioens store force. Deres sammenspil og forståelse for hinanden er imponerende. Det er ikke nogen omvæltende jazzplade:
Men det gør ikke fornøjelsen mindre at høre tre jazzmusikere, der
dyrker den klassiske jazz så elegant og troværdigt.
Hør mere på My Space: myspace.com/jesperagesen
Anmeldelsen er skrevet af Niels Overgaard og er fundet på:
jazznyt.blogspot.com/2011/02/behagelig-klassisk-jazz-jesper-agesen.html
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Frost’s Malerservice
Frosts Malerservice v/ John
Jørgensen ligger på Elmevej 26.
For et år siden var John efter 35 år
som maler gået på pension. Hans
yngste søn, Jan, gik på teknisk
skole og ville være maler som sin
far, men der var bare ingen læreplads. Hvad gør man så? Far starter
sit eget firma, så sønnen kan
komme i lære, så 1. maj 2010
startede John firmaet Frost’s
Malerservice. Jan er færdigudlært i
2013, og det er meningen, at han
skal overtage firmaet, når han er
klar til det, og han er jo med i alle
processer, så han skal hurtigt blive
klar.
Der er rigeligt at lave, men firmaet
skal stille og roligt bygges op, så
det bliver en sund og stabil
arbejdsplads. De har haft mange
forskelligartede opgaver både for
private med at male sommerhuse

og for det offentlige
med at renovere bygninger. For tiden er de
med i et renoveringsprojekt på Brovst
Skole.
I øjeblikket beskæftiges seks mand plus en
sekretær til det administrative, og for at
dække Jans arbejdskraft ind, når
han er på skole, er der ansat en
lærling mere.
Ring på 23 26 72 56 eller mail på
fbj.post.tele.dk og hør, hvornår der
er plads til din ordre.
Sekretæren er kendt fra dengang
hustruen, Birthe, fra 1998 til 2004
havde eget firma (Frost’s
Hjemmeservice). Et firma hun
måtte lukke, da hun faldt ned og
ødelagde sit ene knæ.

Nu er hun på efterløn og servicerer
sine to mænd, der oftest er hjemmefra fra kl. 6 om morgenen til
kl. 18 aften.
Familien er nu slet ikke nytilflyttere.
Da Jan var en lille dreng, boede de
i huset Elmevej 66 – men flyttede
derfra og ind til Brønderslev.
I 2000 besluttede de sig for at
flytte tilbage til Øster Brønderslev
og købte Elmevej 26 (Aagårds
gamle hus), og her er de alle tre
faldet rigtig godt til.
Vibeke Hatt

10 år som anlægsgartner i Hollensted
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I foråret 2001 startede Anita og
Kurt Thomsen deres firma
”Anlægsgartner Kurt Thomsen”,
og det har gennemgået en rivende
udvikling, så det i 2010, som var
deres bedste år, havde 9 ansatte
iberegnet dem selv. 2010 var også
året, hvor deres første lærling blev
udlært efter 4 år, og nu har de 2
lærlinge, som de prioriterer højt.
De er meget bevidste om, at de
har ansvaret for, at lærlingene bliver ordentligt uddannet, og det
lyser ud af Kurt, at han er meget
stolt af sit fag.

Nye tiltag i 2011 er grønne tage,
som kan være bygninger med
flade tage i byen, og som kan få et
løft med belægninger og beplantninger. På sommerhuse med skrå
tage rulles der måtter ud, hvor
husløg, lavendler og tørketålende
planter kan trives.

Deres kundeområde strækker sig
fra Løkken og Dronninglund til
Aalborg og Hjørring. Deres faste
vedligeholdelses-kunder er
erhvervsdrivende, hvor de kommer
til 1 gang om ugen og udfører
græsklipning, vedligeholdelse af
bede og ukrudtsbekæmpelse.
Private faste kunder udgør 65 %,
hvor de anlægger haven, fælder
træer og beskærer. Der bliver fulgt
op året efter, at haven er blevet
anlagt for at se, om der er noget,
der skal udskiftes.

Firmaet er hele tiden i udvikling,
og det er de ansatte også, de er
meget engagerede, og der forlanges meget af dem. Anita er planteskolegartner og produktionstekniker og har været på en del kurser.
Hun står for haveplaner og havetegninger og har taget kursus i
fremlægning af tegninger for kunder og er meget dygtig til det.

Lokalbladet

En af anlægsgartnerne har uddannet sig til kloakmester, så de selv
kan klare rørlægning og lave nedsivningsanlæg, som tager tag- og
overfladevand. Desuden udfører de
også drænopgaver.

Derudover står hun for de faste
vedligeholdelseskunder, kontorarbejde, lønninger, moms og skat.

Kurt sørger for det opsøgende
arbejde, tilbudsgivning og kundepleje. Kurt har en del tillidshverv
som næstformand i kredsbestyrelsen i Nordjyllands kreds inden for
Danske Anlægsgartnere, som giver
garanti for korrekt udført arbejde,
og som er en arbejdsgiverforening.
Han er næstformand i AMU’s
uddannelsesudvalg og er udpeget
skuemester til afgangsprojekter på
AMU Sandmosen indenfor anlægsgartnere.
Lokalt er han menigt medlem i
bestyrelsen for Østsidefonden, som
står for Samlingshuset, hvor han
repræsenterer oplandet.
Deres 2 drenge, Emil på 6 år og
Martin på 9 år, er KFUM-spejdere i
Hallund, og Kurt er spejderleder,
hvilket han er meget glad for.
Lis Marrup

Hallund Jagtforening
Jagtforeningen havde indkaldt til
ordinær generalforsamling mandag
7. februar i B70’s klubhus, hvor 15
jægere mødte op, et lidt skuffende
antal ud af medlemsskaren.
Aksel Andersen blev dirigent, og
første indslag var Carl Chr.
Christensen, der repræsenterer JKF,
hvor alle jagtforeninger i kommunen + Tylstrup er medlemmer.
Han fortalte om arbejdet med at få
lavet en 100 meter riffelskydebane
i forbindelse med Brønderslev
flugtskydebane. Der skal laves en
lokalplan for skydebanen og
anlæg, der skal overdækkes og
laves volde, som der skal bruges
ufatteligt meget jord til. Hvis man
må bruge let forurenet jord, får
man penge for at aftage det. Når
vindmøllerne skal laves, kan jagtforeningen få det opgravede jord
derfra. Naboen til skydebanen vil
hjælpe med det stykke jord, skydebanen kommer til at mangle.
Området er udlagt som støjområde.
Formand Erik Christensen, som
blev formand 3 dage efter sidste
års generalforsamling, opfordrede
medlemmerne til ikke at bruge
hjemmesiden til utilfredsheder og
sure opstød, da det giver nogle
dårlige vibrationer, men bad folk
henvende sig til bestyrelsen i stedet for.
Arbejdsåret startede med 2
arbejdsdage i april, hvor vi fik skydebanen sat af og fældede en
masse på lossepladsen.
Ve arbejdsdagene kan der erhverves bukkelodder, som 7 medlemmer efterkom, og de nedlagde 4
bukke, som kan ses på hjemmesiden. Formanden opfordrede medlemmerne til at støtte op om
arbejdsdagene og bukkejagten.
Til flugtskydningen kom der flere
end sædvanlig, men der er stadig
plads til flere. Inden bukkejagten
var 10 jægere på Hadsund riffelbane, hvor de fik skudt en del på
løbende og stående vildt, og de,

som ikke havde
prøvet det før, fik
en god oplevelse.
Pokalskydningen
foregik i virkelig
godt vejr, og det
var en god dag
med efterfølgende rigtig godt
kød på grillen,
men stadigvæk
kunne der ønskes
flere jægere.

Kommunemesterskabet deltog vi
også i, selvom vi mener, at man
skal være bosiddende i kommunen
for at blive individuel mester.
Bukkepral bliver i år på Voergaard
Slot.
Foreningen havde ansøgt
Sparekassefonden om hjælp til bl.a.
et terrængående køretøj, så de
ældre og dårligt gående medlemmer også kunne komme på jagt,
men de fik afslag, så derfor prøver
de igen i år.
Under valget blev der til bestyrelsen valgt Keld Kongerslev, Steffen
Hessellund og Henrik Christensen,
til suppleanter Peter Andersen og
Frits Thomsen og revisorer Børge
Andersen og Peter Andersen.
Under indkomne forslag var leje af
jagt, hjemmeside og foreningens
fremtid.
Hjemmesiden fik Allan som
webmaster, og leje af jagt blev
due- og kragejagt ved Thomas
Sejlund, 2 jagter ved Keld
Kongerslev og 2 jagter ved Erik
Christensen. Carl Chr. Christensen
foreslog en majsjagt i september
på ræve, og landmændene skulle
spørges.

Buk skudt af Tommy Pedersen
i Kommuneskoven 12 juni 2010.
Billede fra hjemmesiden www.hallundjagt.dk

Alle foreninger på B70’s generalforsamling blev opfordret til at støtte
sommerfesten. Ved at alle foreninger og andre ville gøre en indsats –
i byen er vi alle nødt til at hjælpe
hinanden. Betalingen for at bruge
klubhuset kunne være snerydning
og anden praktisk hjælp.
Regnskabet blev gennemgået, og
der var et pænt overskud.
Under eventuelt blev det foreslået
at søge fonde i banker og sparekasser. Hundetræning var et andet
forslag, ligesom ordentlige pølser
til jagterne var et krav. Forslag til
sommerfesten bliver snarest taget
op.
Til sidst takkede formanden bestyrelse og medlemmer og opfordrede alle til at tage naboer og familie
med til jagterne.
Lis Marrup

Ved foreningens fremtid kunne formanden fortælle, at for fremtiden
ville foreningen bruge B70s klubhus til deres sammenkomster og
møder.
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Hattefest i Hallund
Hatte kan være mange ting, og det blev bevist af ca. 40 kvinder, der virkelig havde
udfoldet sig utrolig kreativt – der var store hatte, små hatte og meget små hatte i
alle regnbuens farver med bånd og tyl, ja sågar pyntet med slik og en enkelt med
reklamer. Alle beundrede hinandens hatte, og man skulle lige se en gang til, da det
ikke ligefrem er den hovedbeklædning, vi er vant til at se hinanden med, og nogle
var næsten ukendelige.
Festen startede med ”ta’selv bord”, der var frit
valg af vin, øl og vand og 3 mænd var blevet
headhuntet til at servicere os. Snakken gik
livligt, og indimellem sang vi nogle omdelte
sange, der krævede lidt gymnastik og udklædning i form af plastikposer, paptallerkner og
små glas til øjnene. Det så lidt spøjst ud, og det
var vanskeligt også at synge med udstyret på.
Mændene skulle finde årets hat, og det var ikke
nogen let sag, men Jytte løb med sejren, og
præmien var en tupperwareting. Mændene
havde naturligvis også hatte på, og nogle af
kvinderne syntes, at der også skulle stemmes
om, hvilken hat, der var bedst, og det blev
Mogens Sørensens hat. Præmien
var et kindkys fra samtlige kvinder,
så der var trængsel om Mogens,
som tog det meget fint, og læbestiften kunne jo vaskes af.
Det var også muligt at bruge lidt
penge på tøj, smykker og tasker fra
Green House og forskellige ting i
tupperware, så kvinderne var i
deres es. Senere var der en meget
morsom konkurrence mellem 3
kvinder fra Hollensted og 3 fra
Hallund, og både aktører og
publikum morede sig kongeligt.
En meget hyggelig dag som alle
håber på vil gentage sig år efter år.

Herrefrokost i Hallund
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Herrefrokosten blev afholdt i Klubhuset med 32 deltagere, der mødtes ved middagstid og skiltes nær midnat –
samme dag.
Det var 32 veloplagte mænd, der tog hul på den årlige frokost med sild og pølsebord fra Hallund Kro og osteanretning fra Ostemanden og hans kone, Ida, i Hallund. Der blev ikke sparet på de våde varer, så hurtigt gik snakken
lystigt, og vittigheder i forskellige grader svirrede i luften. På et tidspunkt skulle alle præsentere sig, og det kom der
også meget sjov ud af, da et vej- og husnummer ikke sagde forsamlingen ret meget, hvorimod det var en bedre
hjælp at få at vide, hvem der tidligere havde boet i huset.
2 nye medlemmer til arrangementskomiteen, som tæller 4 mænd, og hvor 2 bliver udskiftet hvert år, blev Mogens
Sørensen, Sølvgade og Keld Pedersen fra Røverstuen.
Som noget nyt blev den overskydende mad opdelt i diverse pålægspakker og solgt på auktion – det var også en
måde at få ryddet op på, men typisk for mænd, der vil påstå, at de er mere praktiske end kvinder.
Samtalerne rundt om bordene handlede meget om, hvad der skulle ske i Hallund, om drømme og visioner, men
vist ikke noget konkret.
Mændene i Hallund og omegn glæder sig til at gentage succesen.
Lokalbladet

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Pouls jubilæum

Den 1. december havde Poul Kristiansen 25-års
jubilæum som kirkesanger ved Hallund Kirke. Det
blev fejret med frokost på Hallund kro efter gudstjenesten søndag 5. december. Det var en rigtig
festlig dag med god mad og mange lovord til jubilaren.

Kyndelmisse i Hallund Kirke

Onsdag 9. februar var der kyndelmissegudstjeneste i Hallund Kirke. Spejderne i
Hallund medvirkede, og de sørgede for, at det blev en rigtig festlig lysgudstjeneste.
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Kirkekor

Menighedsrådsmøder

Vigtige datoer
marts-juni

Øster Brønderslev Menighedsråd:

Søndag 13. marts:
Minikonfirmandafslutning kl. 11.00
i Øster Brønderslev Kirke.

ADVARSEL:
Vi må advare dig om, at deltagelse
i kirkekoret er stærkt vanedannende.
Men skulle du alligevel blive fristet,
så meld dig nu.
Kontakt Inger Malgård på telf.
6060 2361.
Vi synger hver tirsdag kl. 19 i
Præstegården.

Torsdag 7. april kl. 19.00
Torsdag 9. juni kl. 19.00
Hallund Menighedsråd:
Torsdag 24. marts kl. 19.00
Tirsdag 7. juni 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).

Skærtorsdag 21. april:
Gudstjeneste i Hallund Kirke kl.
18.00 og herefter middag på
Hallund Kro (se omtale).
Søndag 1. maj: Konfirmation i
Hallund Kirke kl. 10.00
Søndag 8. maj: Konfirmationer i
Øster Brønderslev Kirke klokken
9.30 og 11.00.
Tirsdag 10. maj: Forårskoncert i
Øster Brønderslev Kirke klokken
19.00.

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

Ingen

20/3: 2. s. i fasten
27/3: 3. s. i fasten

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

April
3/4: Midfaste
10/4: Mariæ bebudelsesdag
17/4: Palmesøndag
21/4: Skærtorsdag
22/4: Langfredag
24/4: Påskedag
25/4: 2. Påskedag

11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
11.00
9.30
11.00

9.30
11.00
Ingen
18.00 se omtale
Ingen
11.00
Ingen

Maj
1/5: 1. søn. e. påske
8/5: 2. søn. e. påske
10/5: Tirsdag
15/5: 3. søn. e. påske
20/5: Bededag
22/5: 4. søn. e. påske
29/5: 5. søn. e. påske

Ingen
9.30 og 11.00 Konfirmation
19.00 Forårskoncert
9.30
11.00
9.30
9.30 Ole Skov Thomsen

10.00 Konfirmation
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
11.00
Ingen

Juni
2/6: Kristi Himmelfarts dag
5/6: 6. søn. e. påske
12/6: Pinsedag
13/6: 2. pinsedag

11.00
Ingen
11.00
11.00

Ingen
11.00
9.30
Ingen

Marts
6/3: Fastelavn
13/3: 1. s. i fasten

Gudstjenester

Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Konfirmander 2011
Konfirmation i Hallund Kirke 1.
maj kl. 10.00:

Konfirmation i Øster Brønderslev
Kirke 8. maj kl. 9.30:

Konfirmation i Øster Brønderslev
Kirke 8. maj kl. 11.00:

Phillip Munnicke Wittusen,
Jernvej 11, 9700 Brønderslev
Trine Mosen Sørensen,
Ørumvej 105, 9700 Brønderslev
Anders Hahn Boelt,
Sølvgade 26, 9700 Brønderslev
Ditte Marie Simoni Larsen,
Røgelhedevej 14,
9700 Brønderslev
Marianne Skjølstrup Larsen,
Hebbelstrupvej 84,
9700 Brønderslev

Ida Vestergaard Andersen,
Bålhøj 45, 9700 Brønderslev
Pernille Mørk,
Husumvej 6, 9700 Brønderslev
Thea Lindrup Jensen,
Mysundevej 8, 9700 Brønderslev
Mie Pedersen,
Stubdrupvej 111,
9700 Brønderslev
Signe Dahl Pedersen,
Istedvej 12, 9700 Brønderslev
Maria Hessellund,
Bålhøj 14, 9700 Brønderslev
Rikke Frøstrup Gjerløv,
Poldervej 12, 9700 Brønderslev
Peter Thorup Kristensen,
Birkevej 7, 9700 Brønderslev
Mads Haages Larsen,
Hebbelstrupvej 243,
9700 Brønderslev
Mike Qvist Friis-Pedersen,
Enighedsvej 5, 9382 Tylstrup
Ida Albøge Olesen,
Hvilshøjvej 192, 9700 Brønderslev

Steffen Sørensen,
Sølvgade 59, 9700 Brønderslev
Mark Lund Andersen,
Elmevej 2, 9700 Brønderslev
Stine Christiansen,
Buurholtvej 7, 9700 Brønderslev
Kasper Hartmann Christensen,
Fyrrevej 26, 9700 Brønderslev
Laura Lindgaard Hansen,
Bålhøj 49, 9700 Brønderslev
Julie Aagaard Andersen,
Dannevirkevej 22,
9700 Brønderslev
Rasmus Dahl Jeppesen,
Buurholtvej 53, 9700 Brønderslev
Jonas Friis Thomsen,
Skarvadvej 8, 9700 Brønderslev
Nynne Mathilde Rask,
Kappelvej 9, 9700 Brønderslev
Maria Louise Jæger,
Husumvej 5, 9700 Brønderslev
Stine Martine Dahl,
Rosenlundsvej 8, 9700 Brønderslev
Magnus Gregersen Dissing,
Fynsgade 59, 9700 Brønderslev
Peter Stavad,
Sankelmarksvej 88,
9700 Brønderslev

Skærtorsdag
Sidste år fejrede vi skærtorsdag med en aftengudstjeneste i Hallund, og efter gudstjenesten gik vi over på
Hallund Kro og spiste middag sammen. Vi i Menighedsrådet syntes, at det var en rigtig god aften, og de, der
deltog i arrangementet, gav udtryk for det samme. Derfor gør vi det igen i år. Så skærtorsdag er der gudstjeneste i Hallund Kirke klokken 18.00, og efter gudstjenesten byder menighedsrådet på middag og kaffe på
Hallund Kro. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.
På menighedsrådets vegne
Rune Nørager Christensen

Konfirmationsdatoer for de
kommende år
Reglen er, at der er konfirmationer den sidste søndag i
april og den første søndag i maj. I lige år er det Øster
Brønderslev først, og i ulige år begynder Hallund.
Undtagelser fra denne regel kan forekomme, da påsken
en sjælden gang imellem (som i år) ligger meget sent.
De næste tre år er datoerne:
2012: Øster Brønderslev 29. april og Hallund 6. maj
2013: Hallund 28. maj og Øster Brønderslev 5. maj
2014: Øster Brønderslev 27. april og Hallund 4. maj

Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter
Alle gudstjenester begynder 10.15
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

10. marts
14. april
12. maj
9. juni
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Kreative
minikonfirmander

Som man kan se på billederne, er forårets minikonfirmander meget kreative. Det skal ikke afsløres her,
hvad de er i færd med. Resultatet af minikonfirmandernes arbejde kan man til gengæld se til minikonfirmandafslutningen ved gudstjenesten i Øster Brønderslev Kirke
søndag 13. marts klokken 11.00.

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
kender til en der ønsker – en
samtale.
Rune Nørager Christensen

Elmehøj
Så kom vi godt ind i 2011 med en
masse sne, så nu kan vi komme ud
igen uden at glide på de glatte fortove. Bussen er også kommet i
gang igen med ture ud af huset.
Jeg synes, vi havde nogle rigtig
gode julehygge og -arrangementer
op til julen og i selve julen. Der var
så flot en opbakning fra alle
pårørende. Ja, ind imellem så er
salen lige lille nok. Og så alle de
børn vi har haft besøg af som luciaoptog, lysfestnisser og ikke mindst
medarbejdernes børn, der var med
på arbejdet op til og imellem jul
og nytår. Det var hyggeligt med al
det liv i huset.

På Elmehøj begyndte året med, at
alle vore gulve skulle gøres flotte
og blanke. Alle måtte have en dags
ophold i salen, så længe afdelingerne blev ordnet. Alle tog det
pænt at være lidt ”hjemløse”.
Heldigvis var alle medarbejderne
rigtig gode til at få alt til at klappe
og få lavet en masse hygge sammen med beboerne. Nu er alle
møblerne på plads. Det var hårdt,
men gulvene er meget lettere at
holde.

Vi har fået den flotteste kirkestage
og døbefond til at pynte op i salen.
Smuk til gudstjenesterne og en
fryd for øjet resten af året. Det er
Menighedsrådet i Øster
Brønderslev og Centerrådet, der
har givet os pengene til disse
smukke ting. Vi vil gerne sige tak
for jeres betænksomhed.
Vi har også fået en diktafon. Den
skal bruges til at optage alle de
gode fortællinger, beboerne kommer med, når der snakkes gamle
dage og gamle ting, og det er ikke
så lidt, vore beboere kan fortælle.

Tanken er på sigt
at få skrevet alle de guldkorn, der
kommer, sammen til en bog.
Vi har fået en hel masse gamle redskaber, regnskabsbøger og andre
ting af en pårørende. Det bruges
der mange timer på at snakke om.
De ligger til udstilling i salen, så
kan alle nyde dem, når det lige
passer sig. Skulle der være nogen,
der ligger inde med noget, I tror,
beboerne på Elmehøj vil få glæde
af, så kom endelig forbi os.
Nogle af vore
beboere og
medarbejdere
har været til
slagerparade i
Aalborg. Det
var en rigtig
hyggelig eftermiddag og
aften, for efter
koncerten stod
den på smørrebrød, øl og

snaps.
Kendisserne havde heldigvis tid til
at hilse på vore beboere. Den succes skal garanteret gentages.
En af vore frivillige, Gurli, kommer
nu hver mandag aften og synger
og læser sammen med beboerne.
En god og hyggelig stund for alle.
Vi er i gang med at arrangere
forårets fester og arrangementer.
Jeg kan nævne nogen af dem:
Koraften, fastelavn med tøndeslagning, påskefrokosten for beboere,
pårørende og medarbejdere,
Sommerfesten med besøg af en
kendt sanger, og så skal der jo

lades op til den kongelige dåb og
besøg af Dronningen, det er jo en
begivenhed, som vi også vil tage
del i.
Derudover er der alle de andre
ugentlige aktivitetsdage i huset og
i Grønningen. Månedlige gudstjenester den 14/4, 12/5 og 9/6 kl.
10.15, hvor alle er velkommen.
Vore fællesspisninger med ønskemad, som beboerne er med til at
lave.
Hvis der skulle være nogen, der
kunne tænke sig at være frivillig på
Elmehøj, deltage i aktiviteterne,
hygge med beboerne og tage på
ture ud af huset, ja, alt er muligt,
så henvend jer endelig til Kirsten
Rasmussen 6166 7509 eller Jette
Ramskov 9881 1023. Der er ingen
krav til, hvor ofte I skal komme.
Lidt tid har også ret.
Besøg os her på Elmehøj - et hus,
der syder af liv og glæde.
Jette Ramskov
Lokalbladet
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B70-Hallund
Ny formand
Idrætsforeningen B70 har afholdt
ordinær generalforsamling, hvortil
der mødte 30 medlemmer, aktive
som passive.
Formand Brian Christensen takkede for 3 år på posten, som han
forlod på grund af travlhed med
uddannelsen, og han har haft
meget gavn af bestyrelsesarbejdet,
som han har brugt i sin uddannelse. Herefter gav han ordet til John
Sørensen, som opridsede, hvad der
var sket i det forløbne år, blandt
andet var 2 trofaste medlemmer,
Knud Peer Andersen og Henning
Villadsen blevet udnævnt til æresmedlemmer i 2010.
Fodboldsæsonen startede godt,
men der var desværre et stort frafald i løbet af sæsonen.
Petanque kunne være lidt bedre
søgt, hvorimod Krolf har ca. 25
deltagere, hvoraf de 19 er seniorer.
Gymnastikken kører godt på 10. år.
Sommerfesten blev en stor succes
med et meget fint overskud.
Regnskabet blev godkendt efter en
grundig gennemgang og nogle få
spørgsmål. Festudvalget og alle,
der stod bag sommerfesten, fik en
stor applaus.
Vedtægterne blev rettet ind efter
nuværende forhold og blev vedtaget.
Under valget blev John Sørensen
valgt til ny formand, og der skulle
vælges 3 til bestyrelsen. Det blev
Trine Nielsen, Jesper Tjell og Jacob
Sørensen. Ny suppleant blev
Johnny Nielsen.
Under eventuelt tilbød Carl Chr.
Christensen at plante træer på østsiden af stadion i lighed med vestsiden, men han havde ikke træer
nok selv. Foreningerne skal tage
hensyn til hinandens arrangementer. Kontaktpersoner til festudvalget blev udtaget, så alle grupper
blev præsenteret, undtaget fodbold. Hallund Jagtforening og
Borgerforeningen gav også deres
tilsagn om hjælp til sommerfesten,
og det er vigtigt, at hele byen er
repræsenteret.
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Den ny formand havde mange
ideer til bl.a. klubhuset, som skal
renoveres, især køkkenet og en tilLokalbladet

bygning bygges, så der bliver plads
til rekvisitter til alle tre foreninger.
Et overslag over dette ville komme
op på 300.000 kr., og det, mente
forsamlingen, kunne klares ved
søgning af fonde og frivilligt arbejde. Formanden foreslog, at jagtforeningen og borgerforeningen
brugte klubhuset noget mere, da
det er vigtigt, at hele byen bakker
op om B70 – det lød lidt som en
invitation – en sammenlægning af
foreningerne er måske ikke så langt
væk.

Nyt
Lørdag den 5. januar havde vi fodbold- standerhejsning, hvor der var
mødt 14 spillere op til fællestræning med Finn Pedersen som
træner. Efter en let træning blev
spillerne bespist med suppe for at
få varmen igen.
Plan over træning er ikke helt fastlagt endnu.
Renoveringen af klubhus påbegyndes, så snart vejret tillader det. Der
skal efterisoleres og skiftes tagrender. Der skal nyt loft op i begge
stuer og i gangen. Vi håber, at der
kan blive en bedre akustik, og at
det bliver lyst og dejligt. Alt arbejdet udføres selvfølgelig af frivillige
hænder.
Gymnastikken kører rigtig fint, og
der møder ca. 12 damer op hver
gang, men når den nu stopper
engang til april, så starter vi igen
på en frisk gang Krolf – starttider
vil blive opslået.

Petanque starter igen omkring
april, og der vil opstarttidspunkt
også blive slået op.
Vi arbejder også videre på at få
søgt midler til en tilbygning til
klubhuset, så vi kan få et samarbejde med Jagtforeningen og
Borgerforeningen, hvor de kan
bruge klubhuset til deres møder og
sammenkomster.
Det nye festudvalg bestående af et
medlem fra hver afdeling under
B70, Hallund Jagtforening,
Hallund-Hollensted Borgerforening,
samt Trine Nielsen fra B70’s bestyrelse som tovholder, har holdt
deres første møde om sommerfesten, så det skal nok blive til en
kanonsucces.
Udlejningen af klubhuset er stadig i
kyndige hænder hos Henning
Villadsens, så kontakt ham, hvis der
er ønske om leje af klubhus.

Har I ellers gode ideer til klubben,
er I altid velkommen til at kontakte
mig på tlf. 40 14 64 94.
På B70 Hallunds vegne
Formand
John Sørensen

Sommerfesten i
Hallund
Der har været afholdt
et møde, hvor sommerfesten i store træk
blev planlagt.
Sommerfesten bliver i
år i uge 33 fra den 18.
august til den 21.
august med teltopsætning den 13. august
med efterfølgende
gudstjeneste. Næste
planlægningsmøde
bliver 22. marts i
Klubhuset.
Programmet for
sommerfesten kommer
i næste nummer
af Lokalbladet.

Krolf – kom og prøv det!
Krolfspillerne venter utålmodigt på, at foråret skal komme, så de kan komme i gang, men
der vil jo nok gå 2-3 måneder, inden det er en realitet. Man kan ikke spille sig til varmen,
og man skal heller ikke have så meget tøj på, at vi ikke kan røre os, så man må rette sig
efter de højere magter og pænt vente, til foråret virkelig er der.
Sidste år var der 19 seniorer, mænd og kvinder, der spillede om formiddagen og 6 yngre
mennesker, der spillede om aftenen, men vi håber, at der er flere, der har lyst til at prøve
det populære spil. Som ny kan du bare møde op og prøve at spille et par gange, før du
melder dig ind.
Seniorerne spiller tirsdag formiddag på B70’s arealer på Søndersig med start kl. 9.30 til
kaffe og rundstykker og kl. 10 går vi i gang og slutter ca. kl. 11.30. Ved sæsonens start
betales 100 kr. for sæsonen og hver gang 10 kr. for kaffe og brød. Vi vil gerne lave en
bane mere, og B70 ser velvilligt på det, men der skal tages hensyn til deres kommende
byggeri.
Når foråret sætter ind, vil I alle få besked, og medlemmerne opfordres til at prøve at få
nye med, men der vil også komme plakat op i udhængsvinduet ved kroen, når vi starter.
Alle kan deltage, og krolf er startet med henblik på seniorer, så vi glæder os til at se dig!
Lis Marrup

Hallund-Hollensted Sponsorklub
Bestyrelsen for sponsorklubben
indkalder til sponsormøde (årsmøde) den 1. marts for alle sponsorer,
der har givet tilsagn om at være
medlem som erhvervsdrivende
eller privat indskyder.
På Hallund-Hollensted
Borgerforenings generalforsamling
var der nogle fremmødte, der
gerne ville give mere i kontingent
for at støtte forskellige initiativer,
og det kan de så gøre ved at
melde sig som privatpersoner i
sponsorklubben med et årligt
bidrag på 500 kroner, hvor
erhvervsdrivende giver 1.000 kroner om året.
Sponsorklubben er tænkt som en
hjælp til foreningerne, så de bliver
fri for at bruge en masse energi på
f.eks. at tegne annoncer til deres
festskrift til sommerfesten.
Bestyrelsen for sponsorklubben
udfærdiger en liste, hvor de sponsorer, der ”kun” ønsker at betale
1.000 kroner, ikke må kontaktes
yderligere af foreningerne.
Når årsmødet har været afholdt,
får foreningerne en liste med alle
sponsorerne med besked om,
hvornår deres ansøgning skal indsendes.

Medlemmer i
Sponsorklubben
Anlægsgartner Kurt Thomsen,
Hollenstedvej 159
Biavler Bjørn Skov Larsen,
Røgelhedevej 87
Claus Iversen Holding,
Røverstuen 40
EC Håndværkerservice,
Erik Christensen, Søndersig 64
Ejendomsmægler John Andersen,
Røgelhedevej 15
FC Håndværkerservice,
Frank Christiansen, Hallundvej 287
Filtestedet,
Bente Toft, Søndersig 27
Golden Horze,
Pia Lotte Kongerslev, Røverstuen 71
Gårdejer Kurt Jørgensen,
Hollenstedvej 247
Hahn Consult,
Lars Hahn Rasmussen, Sølvgade 26
Hallund Auto- og Karosseri,
Niels Jensen, Søndersig 127
Hallund Kraftvarmeværk,
Kaj Andersen, Blyvej 5
Hallund Maskinudlejning,
Per Quist Jensen, Sølvgade 50
Hallund Staldservice,
Anne-Marie og Anders Larsen,
Røgelhedevej 14

Hallund Vandværk,
Knud Erik Nielsen, Sølvgade 80
HH Garn,
Jette Søbygge, Blyvej 4
Håndværkerhjælp,
Henrik Nielson, Øster Linderupvej 10
Infolink,
Jette Rasmussen, Sølvgade 84
JC Træbyg,
Jens Sørensen, Hallundvej 216
Korslund Landbrug,
Flemming Kristiansen,
Røgelhedevej 97
Landmand Hans Henrik Thomsen,
Røgelhedevej 55
Landmand Finn Toldbod.
Hallundvej 232
Michael Kristiansen Aps.,
Lundensvej 99
Ostemanden i Hallund,
Horst Schlüter, Sølvgade 120
Eddy Marrup,
Sølvgade 71
Rasmus Klump Familierestaurant,
Morten Pedersen, Bjergbakvej 69
Søndersighuset Aps.
John Sørensen, Ørumvej 105
TC Holding Aps.
Torben V. Christensen, Kjølskevej 9
van Consult,
Kurt Vandkjær, Sølvgade 69
Wood Home,
Kim Toft, Søndersig 27
Lokalbladet
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Musik og sjov for dagplejebørn
Tirsdag 11. januar sørgede de 6
dagplejere, der udgør gruppe K,
for, at ”deres” børn fik en stor
oplevelse, da de fik besøg af
Michael Back fra Aalborg.
Michael, der er uddannet pædagog har i 18 år arbejdet med musiske oplevelser for børn. Det gælder
aldersgrupperne dagplejebørn og
børnehavebørn sluttende med tilbud for skolebørn i alderen op til 9
år. De sidste 12 år har han kunnet
leve af at lave musik for børn og
har lavet sit eget firma, ”Musik og
Sjov, der er et enmandsfirma.
At Michael overhovedet begyndte
på musik, skyldtes hans egne børn.
For 17-18-år siden gik han sammen med andre fædre for at lave
musik til børn, og han har holdt
ved. Interessen for musikken har
han desuden brugt i arbejdsmæssige sammenhænge fra tiden, inden
han valgte at leve af sin musik. For
mere end 12 år siden var han
kendt i Brønderslev som den
pædagog, der arbejdede med psykisk udviklingshæmmede på
Møllegården. Her var han med til
at danne et orkester, som optrådte
sammen med Møllecirkus, som
mange sikkert husker.

De 6 dagplejere, hvoraf en kommer kørende med bus fra
Kraghede, var ankommet en lille
time før forestillingen, for at børnene kunne få mulighed for at få lidt
mad. Michael kom et stykke tid før
aftalt, for at børnene kunne vænne
sig til ham. Han havde sin guitar
fremme, og hans kiste med sjove
rekvisitter stod åben, og den fristede nogle af børnene. Med så små
børn gælder det om, at der bliver
tid til at skabe en god stemning.
De skal have tid til at løsne op, så
at de kan føle sig trygge. Det gør
de hurtigt, for også de voksne bliver involveret og skal deltage i
løjerne sammen med børnene. Du
kan læse mere om intentionerne
bag ”Musik og Sjov” på hjemmesiden www.musik-sjov.dk
Da de sidste bleskift er overstået og
den sidste røde numse smurt, er
det tid til at sætte sig på gulvet i
halvkreds foran Michael.

Som det kan ses på billederne, er
børnene fra starten lidt forbeholdne, men de giver sig snart hen i
oplevelsen, og det er lige netop
det, som Michael ser som sin fornemste opgave som formidler af
en oplevelse. For ham er de tre
kvarter nemlig ikke kun en koncert,
men også en tid, hvor børnene kan
bevæge sig.
Opholdet i Klubhuset sluttede med
et besøg i Bogbussen, der var
bestilt på forhånd. Den kommer på
besøg en gang om måneden, så
børnene fra små af er fortrolige
med bøgernes verden.
De musikalske oplevelser er der
ikke så mange af, da de jo ikke er
gratis, men med de ”gruppepenge”, de 6 dagplejemødre råder
over, kan der foruden det årlige
besøg i Zoologisk Have også blive
råd til 2 musikalske oplevelser om
året.

Hans glæde ved at arbejde med
børn, smitter af på de lyttende –
og aktive – børn, som han underholder. Når han spiller sin egen
musik for de største elever, er der
fuldt knald på, mens arbejdet med
de små giver en helt anden udfordring, og det kunne ses, da han
kom på besøg i Øster Brønderslev.

Gruppen råder selv over et vist
beløb, og hvordan pengene skal
bruges, bestemmer de suverænt.
Denne formiddag er der vist ikke
mange af de små, der ville beklage
sig over, hvordan pengene er blevet benyttet i dag – billederne taler
for sig selv!
Kirsten Agesen
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Vin i Øster Brønderslev
Vinsmagninger
aflyst

Ny serie
vinsmagninger

Fakta om de
anmeldte vine

Den serie vinsmagninger, der
blev annonceret i sidste
Lokalblad blev aflyst på grund
af for dårlig tilslutning.

Heldigvis syntes Jan Jæger fra
SPAR i Øster Brønderslev også,
at det var ærgerligt med et helt
år uden vinsmagninger og fik
arrangeret en serie på 5
vinsmagninger, og der kom
tilstrækkeligt med tilmeldinger
til, at han valgte at gennemføre
arrangementerne.

Rosso di Toscana
IGT - uden årgang
Producent: Famiglia Piccini

Arrangementskomiteen besluttede med beklagelse at aflyse
pga. det lave antal tilmeldte,
der var en uge før første
vinsmagning.
Aftenerne villle ikke kunne
hænge sammen økonomisk, så
derfor holdt de en pause i år
og overvejer nu fremtiden.
Programmet var ellers et af de
bedre, der havde været i de
12 år, gruppen havde været
arrangører af vinsmagninger.

Jan siger, at det kun er for at
holde traditionen i live, indtil
en ny gruppe vil tage over med
at arrangere vinsmagninger, for
interessen og behovet for nye
impulser er helt klart til stede!

Lavet med økologisk
dyrkede druer.
13,5 %
Pris pr. stk.: 49,95 kr.
Tilbud: 3 stk. for 99 kr.

Nero d’ Avola- Eloro Pachino
DOC - 2007
Producent: Rudin, Pachino
13,5 %

Kontakt Jan Jæger i Spar eller
Per Drustrup på 98811453 eller
per@drustrup.dk med ideer!

Pris pr. stk.: 69,95 kr.
Tilbud: 2 stk. for 100 kr.

Italienske vine fra SPAR
i Øster Brønderslev
Rosso di Toscana er en velsmagende og let vin fra Toscana med den
typiske smag af sangiovesedruer og derfor smagsnoter af kirsebær og
blommer. Det fremgår godt nok ikke, hvilke druer der er anvendt, men
hoveddruen er sandsynligvis sangiovese, og så kan der være anvendt
“fremmede druer”, da vinen er klassificeret som IGT.
Vinen, der er lavet af økologisk dyrkede druer, er god til prisen - og især
tilbuddet er fordelagtigt for en vin af denne gode kvalitet.
Den vil være rigtig god til pasta, pizza og fjerkræ!
Nero d’ Avola - Eloro Pachino er en dejlig vin fra Sicilien lavet af den
lokale drue Nero d’Avola (Den sorte fra Avola). Druen giver typisk en ret
mørk (sort) vin, der dog er set kraftigere og mørkere end denne.
Det er en meget velsmagende vin med tilpas syre. Vinen er klassificeret
som DOC og er altså en klasse højere (ikke nødvendigvis bedre) end IGT.
Den meget kraftige flaske signalerer kvalitet - for hvorfor tappe en halvgod
vin på den bedste flaske - og det passer i dette tilfælde!
Trods sine 4 år er der stadig en del garvesyre i vinen, og den kan derfor
sagtens anvendes til rødt kød m.m., men den vil desuden kunne bruges
bredt, fordi den ganske enkelt smager godt.
Prisen er rigtig god - især tilbudsprisen, men også normalprisen er absolut
rimelig i forhold til kvaliteten.
Begge vinene kan købes i SPAR Øster Brønderslev, der har bedt
redaktionen smage og anmelde vinene - til vores store fornøjelse!
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Hallund-Hollensted Borgerforening
Kampvalg til generalforsamling
Hallund-Hollensted Borgerforening har afholdt ordinær generalforsamling startende med fællesspisning til Hallund
Kros velsmagende mad med deltagelse af ca. 30 medlemmer.
Derefter var der generalforsamling, hvor formand Claus Iversen fortalte om de arrangementer, foreningen havde
afholdt i årets løb. Der har gennemgående været pæn deltagelse, og der har været mange gode oplevelser. I flæng
kan nævnes AVV i Hjørring, Aalborg Teater med spisning og rundvisning, grillfest til Sct. Hans, Kartoffelmelsfabrikken, trailermarked og til sidst juletræstænding med gudstjeneste og efterfølgende gløgg, æbleskiver og
banko, som der altid er god tilslutning til.
Udover arrangementerne har der været afholdt store oprydningsdag, hvor grøfter blev ”støvsuget” for affald, her
deltog der knap så mange som tidligere.
”Doktorpladsen” fik også en omgang, men det ærgrer bestyrelsen, at der stadig er problemer med hærværk, hvor
sten bliver kastet i beholderen med vand, så lysene, som skinner på den store sten, tager skade. Lis Jørgensen, som
har beplantet og passet de to krukker, stopper med dette, og der skal findes en anden til jobbet.
Ligeledes har borgerforeningen sat flag op i byen til 2 konfirmationer. Lokalhistorisk arkiv i Ø. Brønderslev efterlyser
deltagere fra Hallund, der har lyst til at lægge lidt arbejde der.
Pensionistforeningen, som er blevet nedlagt, har skænket deres kassebeholdning til borgerforeningen, og det er
endnu ikke bestemt, hvad pengene skal bruges til.
Til sidst takkede formanden alle medlemmer, bestyrelse, suppleanter og sponsorer for hjælp og støtte.
Under valgene kom 2 nye i bestyrelsen, Kim Toft fra Hallund og Kim Svendsen fra Hollensted, og nye revisorer blev
Majbritt Clausen og Erik Christensen med Gunnar Madsen som suppleant.
Der var en livlig debat, og mange forslag til borgerforeningen kom på bordet, f.eks. gentagelse af trailermarked,
læhegn og bålsted i anlægget, hvor borgerforeningen har opstillet bord/bænkesæt, busskur ved ”Brugsen”, hvor
mange børn står på bussen, bedre belysning i byen, julebelysning og forslag om at lave en mountainbike-rute i
Hulknøseskoven.
Kim Toft orienterede om den nye
sponsorklub, hvor alle foreninger har
mulighed for at søge midler til bl.a.
nye ting og arrangementer.
Formanden takkede for den meget
livlige og engagerede debat, som
tyder på, at der er stor opbakning fra
befolkningen, og der er mange uden
for bestyrelsen, der gerne vil hjælpe,
hvis de bliver spurgt.
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Nyt
Første søndag i advent blev igen fejret i Hallund. Vi startede med gudstjeneste kl. 14. Efterfølgende gik vi alle til
Doktorpladsen, hvor juletræet blev tændt, fulgt af en julesang. Det blev kun til 1 sang, da der var koldt og blæsende på hjørnet. Så gik vi hurtigt til Klubhuset, hvor den varme gløgg ventede os sammen med lune æbleskiver, som
menighedsrådet sponserede. Vel overstået kunne vi gå i gang med det traditionelle andespil, og igen var der flere,
der vandt flere gange, men ænderne og alle de andre præmier var hurtigt væk. Denne gang var vi over 80 deltagere til spillet, så der var kamp om præmierne. Der var mange præmier, som var sponseret af lokale virksomheder,
det er dejligt, at der er så mange, der bakker op om vores aktiviteter i byen.
Nytåret blev overstået, og vi kom kun lige ind i det nye år, da vi havde det første bestyrelsesmøde, hvor generalforsamlingen skulle forberedes. Generalforsamlingen startede med spisning, som var mørbradgryde fra kroen med
salat, jeg tror alle blev mætte.
Af kommende aktiviteter kan vi kort nævne:
Fællesspisning den 19. marts, hvor vi har fået ”Di
Taknæmlæ” til at spille. Det er en trio, der spiller
akustisk rock og country sunget på vendelbomål, så
jeg tror, der bliver fulde huse i klubhuset den aften.
3. april er der store affaldsdag, og vi håber, at
mange møder op for at hjælpe til med at rydde op
på vores veje og i grøfterne.
Til Sankthans tænder Borgerforeningen som sædvanligt grill og sælger salat, og I skal selv grille jeres
kød.
Den 15. september får vi besøg af Abbé Pierres
klunsere. Her vil vi høre, hvilke projekter de støtter,
ved at vi handler hos dem på Vesterholt ved
Tylstrup.
Abbé Pierres Klunsere har altid haft til formål at støtte vand og kvinder, fordi det er på det område, der
sker fremskridt. Beslutningen om ret til rent vand har
af FNs medlemmer været anerkendt i erklæringen
om menneskerettighederne siden 1999.
1/3 af verdens befolkning har ikke adgang til rent
drikkevand, og ca. 2,5 milliarder personer har ikke
acceptable sanitetsfaciliteter.
Denne aften vil vi arrangere fællesspisning og efterfølgende foredrag.
Da foredragsholderen ikke er gratis, opkræver vi et
lille deltagergebyr, og Borgerforeningens eventuelle
overskud tilfalder også Abbé Pierre.

Til november vil vi prøve at samle alle borgerne
til en bustur til grænsen for at handle ind.
Hvis nogen sidder med gode ideer til vores
arbejde, så ring/skriv endelig til os. Vi vil gerne
prøve at lave nye arrangementer for jer.
I kan som altid følge med i vores arbejde på
www. hallundhollensted.dk
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GadeKraghede Borgerforening
Generalforsamlingen 10. februar
Vi startede med spissammen af skipperlabskovs og med pæretærte til efterret.
På valg var Hanne Nørgaard – Jesper Bering – Charlotte Jensen, og de modtog
alle tre genvalg.
Renovering af klubhus
I begyndelsen af foråret starter vi med renovering af toiletterne i klubhuset. Det
sker helt nøjagtig 5. - 6. marts, så klubhuset er lukket frem til 1. maj. Vi skal
have de gamle toiletter ryddet helt af vejen. Derefter skal der bygges nye med
tre moderne toiletter, hvoraf et er et handikaptoilet. Desuden skal vi have nyt
gulv inde i salen ved samme lejlighed. Derfor har vi behov for al den frivillige
hjælp, vi kan få, og det belønner vi med et brag af en medhjælperfest 14. maj
kl. 18.30 i klubhuset, hvor foreningen er vært ved maden. Alle, der har lyst til at give en hånd med, kan kontakte
Charlotte Jensen på telefon 6146 9306. Kom ud af busken og hjælp til i vores dejlige, lille klubhus her på
Kraghede. Husk, det går til det gode formål at bevare lokalsamfundet.
For at vi kan få råd til at lave nye toiletter i klubhuset, har Jesper Bering gjort et stort stykke arbejde med at skaffe
penge. Pengene kom fra Øster Brønderslev Sparekasses fond med 50.000 kr., LAG Brønderslev med 65.000 kr.
samt Nordea med 10.000. Derforuden har vi vores loppemarked, som vi startede sidste år.
Loppemarked
Årets loppemarked holdes lørdag 28. maj fra kl. 11 - 15, og hvor der fra kl. 12.30 sælges pølser med brød samt øl,
vand og kaffe til rimelige priser. Tilmelding til Charlotte Jensen på telefon 6146 6306.
Sankthans
Sankthans fejres selvfølgelig 23. juni, og fra kl. 18 serveres helstegt pattegris.
Tilmelding til hjælperfest 14. maj og til spisning til sankthansfesten skal ske til mig.
Med venlig hilsen formand Anders Svendsen

ØBI
Vigtige datoer:
5. marts k. 13: Standerhejsning
for U14 og op
25. marts kl. 17: Generalforsamling
- følg med på www.oebi.dk
2. april kl. 10-16: 5-års jubilæum i
Motionscentret med åbent hus og mange
aktiviteter - følg med på hjemmesiden og se
opslag ved Spar
2. - 5. juni (Kr. Himmelfartsferien):
Byfest 2011
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Sidste Nyt??
På billedet herunder ses hylderne i redaktionslokalet
med de indtil nu 59 numre af Lokalbladet.
Hvor mange flere numre skal der komme?
Læs side 3 og 4 i
dette nummer
- og find
tegnebogen frem!

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934

spejlet
Danmarksmester i VVS

Gymnastik
Alle inviteres til gymnastikopvisningen 2011 lørdag 12.
marts kl.10.00 i Østsidehallen
Program:
· Indmarch
· Velkomst v. formand Kirstine R.
Mortensen
· Familiegymnastik v. Annitta Baun
· Pigerne v. Kirstine R. Mortensen
· Zumba v. Maria Christiansen
· Uddeling af diplomer
Pris: kr. 20 for gæster
Børn under 14 år - gratis

Planlagte hold i den kommende
sæson er:
· Familiegymnastik
· Puslinge drenge 0. - 1. klasse
· Puslinge piger 0. - 1. klasse
· Piger 2. - 3. klasse
· Zumba (14 - 24 år)
· 2 hold Zumba
· Drenge 2. - 3. klasse

En solstrålehistorie om den 20-årige Caspar Christiansen fra Hallund, der
netop er blevet Danmarksmester i VVS, vand, varme og sanitet for lærlinge. Han har stået i lære i 4 år i Jerslev VVS, der har 6 svende og 6 lærlinge,
og hvor han bliver færdiguddannet til august.
Det var ved et skolemesterskab, Construction College Aalborg, der startede
eventyret for Casper, hvor to gik videre til Regionsmesterskabet og vinderen videre til Danmarksmesterskabet. Der var fire fra hele landet, der dystede om Danmarksmesterskabet, og som var enige om, at det har været en
kæmpeoplevelse, og der blev skabt nye forbindelser og venskaber. De
havde 19 timer fordelt over 3 dage til at udføre opgaven, der foregik i
Odense Kongrescenter. Opgaven via tegninger bestod af 4 forskellige
opgaver som afløb fra håndvask, toilet og gulvafløb, installering af rumopvarmning og varmt brugsvand, fremføring af varme til solfanger og centralvarme til gulvvarmeslange, bukket i kobber.
Der var alle andre tænkelige fag, 36 i alt, der også kæmpede for at vinde.
Der var 15.000 besøgende over de 3 dage, hvor folk sommetider stod som
en kødrand rundt om den boxlignende stand for at se de unge mennesker
i sving. Caspar syntes, det var lidt belastende i starten, men når han var i
gang, tænkte han ikke så meget over det, men det var hårdt både fysisk
og psykisk. Caspar havde ikke ventet at vinde, men blev selvfølgelig meget
glad. Han er ikke i tvivl om, at det også er hans fars indflydelse, der hele
tiden har hjulpet og tilskyndet ham samt det gode håndelag, han har arvet
efter faderen, der også er VVS-mand.
Verdensmesterskabet foregår i London til oktober, hvor noget af opgaven
bliver at lave Tower Bridge, bukket op i jern eller kobberrør. Alle deltagerne
skal bo i en hytteby, nærmest som en olympiadeby, og hans forældre og
måske også en søster tager med for at støtte ham og opleve den specielle
stemning, der er ved disse konkurrencer. Man forventer, at der vil komme
150.000 besøgende over de 3 dage.
Inden han kommer så langt, skal han i træningslejr med landstræneren,
der bliver hans coach. Der skal arbejdes med rutine, og der skal fokus på,
at VM er en konkurrence, hvor det gælder om at vinde, og det vil handle
om, at Caspar skal være klar mentalt, for det faglige er helt i orden.
Den private Caspar bor hjemme hos forældrene og har to ældre søstre, der
er flyttet hjemmefra. Hans fritid tilbringes med venner med fiske- og biografture og fjernsyn, og vennerne hjælper med hinandens biler. Hans fremtid som VVS-mand ved han ikke rigtig noget om endnu, men først gælder
det konkurrencen i London.
Held og lykke ved Verdensmesterskabet, Caspar!

Vi mangler instruktører
til følgende hold:·
Piger 2. - 3. klasse og
Drenge 2. - 3. klasse
Henvendelse:
Kirstine Rørmose Mortensen
Formand for gymnastikforeningen
Tlf: 5124 8268
mail:
Kirstinermortensen@gmail.com
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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, Gitte Sørensen
(2331 0628)
Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)
Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70, John Sørensen,
9883 5822 og mobil 4014 6494)

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning:
Mogens Pedersen (9881 1478 ell.
2216 1478)
se: www.oesterbroenderslev.dk

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Lars Bredo (9843 3135)

Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Hallund Jagtforening,
v/ Erik Christensen (2184 8490)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
v/ Claus Iversen,
(9882 2422 / 4019 7421)

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

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Anders Vinter Svendsen
(9826 1514)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen
(9881 1282)
Østsidehallen,
Anders Bentsen (9881 1493)
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Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Birgit Søndergaard (9881 1453)

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

Sidste Nyt??
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Læs side 3 og 4 i dette nummer - og find tegnebogen frem! Brug oplysningerne på indbetalingskortet,
kontonummeret her - eller kig ind i
Lokalbladets kontonummer
Nordjyske Bank!
til frivillige indbetalinger er:
Lokalbladet

9024 - 0000045934

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

Estate John Andersen
Statsaut. ejendomsmægler
Bredgade 3
9700 Brønderslev

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

Tlf. 30 11 41 66
Mail: 9700@estate.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

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.

Plads til
endnu en
lokal annonce!

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Kim Toft, Søndersig 27 tlf. 9883 5071 / 2332 2364

37
Lokalbladet

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
Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010
Konsultation efter aftale.
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 PRIVATE FESTER
med keyboard/piano/harmonika
og sang. Alle genrer + egne sange.

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

Altid manuel musik til festsange.
Medlem af Dansk Musiker Forbund

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

www.pouleriksmusik.dk
www.pejmusik.dk
tlf. 9881 1458

Ahornvej 16
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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

Ostemandens lokale åbningstider:
Mandag kl. 13.30-18:
Sølvgade 120 i Hallund
mail: hsschluter9@gmail.com

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

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.

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE
Lokalbladet
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Aktiviteter

3. marts kl. 14
Kaj Holsko fra Aabybro fortæller
om sit omskiftelige og indholdsrige liv. Arr.: Hyggeklubben.
Mødested: ØBIs klubhus
5. marts kl. 13: Standerhejsning
i ØBI for U14 og op
6. marts
Fastelavn i Øster Brønderslev
Kirke kl. 10. Herefter arrangement i Forsamlingshuset.
7. marts kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj

3. april
Store affaldsdag i Hallund og Ø.
Brønderslev.

28. maj
Loppemarked i Kraghede
Klubhus.

4. april kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj

30. maj
Ladywalk

14. april kl. 14
Møde i Hyggeklubben. Emnet er
ikke fastlagt endnu. Mødested:
Generalforsamling i ØB
Vandværk i forsamlingshuset.
14. april kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj

10. marts kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj

21. april kl. 18
Aftensgudstjeneste i Hallund
efterfulgt af middag.

12. marts kl. 10
Gymnastikopvisning i
Østsidehallen.

1. maj kl. 10
Konfirmation i Hallund

13. marts kl. 11
Aflsutning med minikonfirmanderne i Ø. Brønderslev Kirke.
17. marts kl. 14
Peter Sørensen fra Agersted fortæller om Voergaard Slot. Arr.:
Hyggeklubben. Mødested: ØBIs
klubhus
19. marts
Fællesspisning i Klubhuset i
Hallund
21. marts kl. 18.30
Ladywalk træning begynder fra
Øster Brønderslev Klubhus.

2. maj kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj
8. maj kl. 9.30 og 11
Konfirmation i Øster Brønderslev
10. maj kl. 19
Forårskoncert i Ø. Brønderslev
Kirke
12. maj kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj
14. maj
Hjælperfest i Kraghede Klubhus.

2. - 5. juni
(Kr. Himmelfartsferien):
ØBI’s Byfest 2011
6. juni kl. 19-21
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj
9. juni kl. 10.15
Gudstjeneste på Elmehøj
23. juni kl. 18
Sankthansfest på Kraghede med
helstegt pattegris.
13. august
Bålhøj festival 2011.
18. - 21. august
Sommerfest i Hallund.
15. september
Abbé Pierres klunsere holder
foredrag i Klubhuset i Hallund.
5. oktober
Høstgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke.
7. oktober
Ølsmagning i Hallund
2. - 5. juni
(Kr. Himmelfartsferien):
Byfest 2011

23. marts kl. 19
Generalforsamling i Ø.
Brønderslev Borgerforening med
herremode og spisning, se side 8
24. marts k. 19.
Hallund Menighedsråd møde.
25. marts kl. 17:
Generalforsamling i ØBI
- følg med på www.oebi.dk
26. marts kl. 9.30:
Årsmøde i Østsidehallen
31. marts kl. 14
Ib Olsen fra Hvilshøj fortæller om
sit arbejde for Rumænien-hjælpen. Arr.: Hyggeklubben.
Mødested: ØBIs klubhus
2. april kl. 10-16:
5-års jubilæum i Motionscentret
med åbent hus og mange aktiviteter - følge med på hjemmesiden og se opslag ved Spar

Kirke
til salg?
Har spøgefugle været
på spil, er hele kirken
eller bare et enkelt
gravsted til salg?

LOKALBLADET udkommer næste gang maj 2011.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 61 af LOKALBLADET er 1. maj 2011.

